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Дьэ буо!
Үллэр үйэ тухары
Үстүүр Түҥтэн тардыылаах,
Үлэһит, булчут аймахтаах
Үтүө мааны дьоннордоох
Үбүлүөйдээх Маҥааспыт
Үөрүүтүгэр кыттыһан,
Үөрэн-көтөн турабын!
Урааҥхайым удьуора –
Уулаах алаас аайытын
Уһун буруо унаардан,
Ураа муостаах баайданан,
Улаан атыыр үөрдэнэн,
Уутуйахтаан үөскээбит
Уолан күүстээх аймахха
Уруй тускул буолуохтун!
Тимирдьинтэн, Чоҥороттон
Тиһиликтээн үөскээбит,       
Сардаҥалаах уоттардаах
Сарыал күнүм төрөөн тахсар
“Саҥа олох” дьонунаан
Сүбэлэһэн холбоспут
Сопхуос, холкуос дьонугар,
Саргылаахай кэминэн
Сүдү үөрүү күнүнэн
Сүгүрүйэ туойабын!
Хаанныыр удьуор тардыһан,
Халыҥ аймаҕы хаҥатан
Харбаалаҕа ханыылаһан,
Холкуос киинэ тэринэн,
Хабараанныыр тымныылыын
Хабырыйсан олорон,

Хамсыыр хаарыан айылҕаҕа
Хардаҥ эһэ кыыллардыын
Хапсаҕайдык тутуһар,
Хара тыаттан хараллар 
Хара-кыһыл саһыллаах,
Ханна да хайҕаллаах
Хара улар көтөрдөөх,
Хоппо муҥунан хоторор
Хаһалаах эмис соболоох
Хорсун булчут киһиэхэ,
Халбыйан ытар кусчукка,
Хаҥыл сүүрүк аттардаах,
Хачымалаах сыарҕалаах,
Хаарыс солко былааттаах,
Хаһыаччыктаах таҥастаах
Хоһуун мааны хотуҥҥа
Хоолдьуктаахай бэйэккэм
Хоҥкуйбалаан тураммын
Хоһуйаммын ыллаатым!
Мындыр, үтүө майгылаах
Мааны Маҥаас дьонугар
Үөрүүгүтүн үллэстэн,
Үбүлүөйдээх кэминэн
Үөрэн-көтөн ааһыаҕыҥ!
Кэнэҕэски ыччаккыт
Кэрэни эрэ кэрэһэлээтин,
Үүнэр-сайдар ыччаккыт
Үчүгэйи эрэ үксэттин,
Саха буолан сандааран
Саҥаны эрэ саргылаатын,
Алгыһынан арыалланан
Айхаллана туруохтун!

                             Уран Ньукулай.

ҮБҮЛҮӨЙДЭЭХ МАҤААСКА
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Бу кинигэ кэлэр кэнчээри ыччаттар-
бытыгар өбүгэлэрин олохторун, дьарык-
тарын, олох араас түһүүлээх-тахсыылаах 
кэмигэр хайдах олорон ааспыттарын, 
төрүт сир, өтөх күндүтүн тиэрдэр сыал-
лаах оҥоһулунна. Ааҕааччы саҥаны 
арыйыа, сороҕор соһуйуо, сөҕүө, сэҥээ-
риэ диэн эрэнэбит.

Кинигэ ис тутула алта түһүмэхтэн 
турар: 

Бастакы түһүмэх – Үһүйээннэр уон-
на номохтор. Дьон-сэргэ өйүгэр-сана-
атыгар иҥэн хаалан, кэмиттэн-кэми-
гэр сөргүтүллэн, үйэттэн үйэҕэ уостан 
түспэккэ тиийэн кэлбит үһүйээннэри 
кытта билсиэххит. 

Иккис түһүмэх – Төрдүнү-ууһу 
түөһэр төрүччүлэр – “Төрүттээх киһи 
түөрэҕэ түҥнэстибэт”. Төрдү-ууһу би-
лии билиҥҥи кэмҥэ болҕомто киини-
гэр буолла. Киһи хаачыстыбата, киһи 
кутун-сүрүн чөлө, киһилии сиэр-май-
гы барыта төрүттэн-уустан төрүттэнэр. 
Оҥоһуллубут төрүччүлэртэн ырааҕынан 
тэнийбит аймах-уруу дьоҥҥутун бу- 
луоххут. Хас биирдии докумуон, суруйуу 
бэйэтин кэмигэр хайдах суруллубутунан, 
көннөрүллүбэккэ киирдэ. Дьоммут-сэр- 
гэбит, ыччаппыт уруккуну-хойукку-
ну түөстүн, өбүгэлэрин ырытыстын, 
утум-удьуор салҕанан бара туруутун 
токкоолостун, төрүччүлэрин сөргүттүн 
диэн баҕа санаа баар. Төрүччүнү салгыы 
үөрэтээччилэр электроннай варианын 
администрацияттан ылан көрүөххүтүн 
сөп.

Үһүс түһүмэх – Нэһилиэк төрүттэ-
ниитэ. Сүүрбэһис үйэ саҕаланыытыгар 
үөрэх-сайдыы, саҥа олох бастакы кыы-
мын сахпыт тэрилтэлэр: оскуола, ааҕар 
балаҕан, медпуун үлэлэрин билиэххит. 
Сүүс сыл устата нэһилиэк аатын ылан, 
биһиги дойдубут олох хаамыытыттан  

хаалсыбакка, хайдах уларыйан-тэлэ-
рийэн, сайдан испитин ааҕыаххыт. Аҕа  
көлүөнэ олорон ааспыт кэмнэрэ,  
кинилэр үлэлэрэ-хамнастара сырдаты- 
лынна. Кэлин көлүөнэлэр олохторун- 
дьаһахтарын эдэрдэр салгыы суруйуох-
тара.

Төрдүс түһүмэх – Ахтыылар “Үтүө 
киһи өйдөбүллээх, кэрэ киһи кэрэхсэ-
биллээх”. Араас кэрдиис кэмнэри олорон 
ааспыт төрүт дьоммут тустарынан киһи 
эрэ уйулҕатын хамсатар истиҥ-иһирэх 
ахтыылар бааллар. Өбүгэлэрбит олорон 
ааспыт олохторун халыҥ быыһын сэгэ-
тиэххит. 

Бэһис түһүмэх – Уус тыллаахтар, 
айар куттаахтар айымньылара. “Саха 
оҕуһун мииннэ даҕаны ырыаһыт” диил-
лэринии, былыр-былыргыттан бүччүм, 
бүөм сиргэ үөскээн, уу сахалыы тыын-
нарын ыһыктыбакка эттэригэр-хаанна-
рыгар иҥэриммит айар куттаах дьоммут 
ырыаларын-хоһооннорун билсиэххит.

Алтыс түһүмэх – Хаартыска – олох 
кэрэһитэ. Араас кэмнэргэ олорон аас-
пыт күндү дьоммут-сэргэбит кэрэ сэ-
бэрэлэрэ, саһарбыт хаартыскалартан 
ол ааспыт олох туоһулара буолан кэп- 
сииллэр, нэһилиэкпит киэҥ историятын 
ситимнииллэр. Дойдубут сирин-уотун 
тыытыллыбатах, чөл туруктаах үтүөкэн-
нээх айылҕатын хаартыскаҕа түһэрэн 
үйэтиппит Герасимов Василий Василье-
вичка махтанабыт.

Икки улахан наадалаах уонна киэҥ 
темалары – Аҕа дойду сэриитин кэмин, 
сотору юбилейа буоларынан, туспа ки-
нигэнэн таһаарыахтара диэн эрэнэн 
туран уонна оскуола олоҕун, 2016 с. 
дьоһуннаах “Кынат анньыммыт кыһа-
быт” диэн кинигэ тахсыбытынан, сырда-
та сатаабатыбыт.

КҮНДҮ ААҔААЧЧЫЛАРБЫТ!

ҮҺҮЙЭЭННЭР, НОМОХТОР

Б А С Т А К Ы   Т Ү Һ Ү М Э Х

БАР ХАРА АТТААХ БАҔА БАҺЫЛАЙ ТУҺУНАН НОМОХ

Былыр нууччалар Саха сиригэр кэлэн, олохтоох сахалары күүс өттүнэн право-
славнай итэҕэлгэ киллэрэн сүрэхтээһиннэрин саҕана, биһиги төрүппүт Маҥаас аҕа-
тын ууһун баһылыгар Баһылай диэн ааты биэрэннэр, Бар Хара аттаах Баҕа Баһылай 
диэн буолбут. Бу Маҥаас аҕатын ууһа уруккута Боотуруускай 3-с Дьохсоҕон нэһилиэ- 
гэр (билигин Таатта улууһун Октябрьскай нэһилиэгэ, Чөркөөх сэлиэнньэтэ) арҕаа 
өттүнэн алаастарга, Дьиэбэгэнэ, Амма, Куолума үрэхтэринэн олохсуйан олорбуттар.

Маны таһынан, бу 3-с Дьохсоҕон нэһилиэгэр Төрө, Күнээйи, Куччаҥа диэн аҕа уус- 
тар олорбуттар. Биһиги нэһилиэкпит революция иннинэ Күнээйи нэһилиэгэ диэн 
этэ.

Дьэ, ол төрүппүт Баҕа Баһылай мантан арҕаа "Удаҕан алааһа" диэн сир атаҕар 
"Суут Булуҥ" диэҥҥэ ураһанан олохсуйан олорбут. Ол олорбут сирдэригэр билигин 
хас даҕаны омуһах оннуттан улахан тииттэр үүнэн тураллар.

Бу Баҕа Баһылай үс ойохтоох, элбэх оҕолоох эбит. Биир ойоҕо олохтоох дьахтар, 
биир ойоҕо мантан хоту Дьүлэй нэһилиэгиттэн, биир ойоҕо билиҥҥи Мэҥэ Хаҥалас 
сириттэн эбит.

Маны таһынан, ыаллыы сытар Тыараһа аҕатын ууһун баһылыга Эриэн Маабыра 
диэнниин сир туһуттан куруук ииссэр идэлээхтэрэ үһү.

Биир сайын мэҥэлэр күтүөттэрин Баһылайы: "Биһиэхэ кэлэҥҥин ыалдьыттаан, 
оонньоон бар", – диэн ыҥырбыттар. Ону ылынан кыҥаттарыгар тиийбитин, сиэр 
быһыытынан көрсүһэн, киллэрэн, моҕол ураһаларын ортотугар үс атахтаах остуолга 
арыылаах кымыс ууран, сомоҕо олоппоско олордон айах туппуттар.

Саҥардыы кымыһын иһэн өрө хантатан эрдэҕинэ, кэнниттэн кэлэн биир уол 
кылына батыйатынан, төбөтүн сиигинэн охсон кууһуннарбыт. Онуоха Баһылай этэ 
тардан олоппоһун, остуолун тоҕо көтөн, ураһатын аҥарын хайа анньан таһырдьа  
куоппут. Кыҥаттара: "Күтүөппүт, оҕобут хайдах киһи эбитий диэн үтэн-анньан көр-
бүппүт, кыыһырбыккын кыйдаа – киир", – диэн ааттаһан көрбүттэрин ылыммакка, 
дойдутугар тахса турбут.

Дойдутугар кэлэн, эһиил сайын сэриилэһэ бараары буойуттарын хомуйан ол 
кыһыны быһа бэлэмнэнэн, сэриилэһэр сэп-сэбиргэл оҥостон барбыттар.

Нөҥүө сайыныгар сэриилэһэ барыахтарын иннинэ, билигин "Чоҥоро ыала" диэн 
ааттанар бөһүөлэк арыы тыатыгар (урукку "Табык охсубут") үс түүннээх күн кэрэх ту-
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руора, сүөһү өлөрөн, ол хааныгар сирэйдэрин сууйа-сууйа кыыран-битийэн илбис 
түһэриммиттэрэ үһү.

Ол кэнниттэн аттарыгар олорон, кыҥаттарын кытта кыдыйса Арҕаа Хаҥаласка  
айаннаабыттар.

Ол туруорбут кэрэхтэрэ соторутааҕыта баара, билигин Таатта үрэх сыыра быстан, 
сууллан ууга барбыт этэ. Суох.

Буойуттар Хаҥаласка тиийэн бараннар, ол дьон олус күүскэ бэлэмнэммиттэрин 
билэннэр: "Биһиги тойоммут барыбытын өлөттөрөр буолбут", – диэннэр, бары арҕам-
тарҕам арахсан хаалбыттар. Сорохторо дойдуларыгар кэлэн баран (орто ойох аймах-
тара) Дьүлэйгэ куоппуттар.

Сорохтор, элбэх киһи, тус арҕаа баран, туох даҕаны булбат Бүлүү өрүһүн төбөтүгэр 
тиийэн олохсуйбуттара үһү диэн, миэхэ биэс уонча сыллааҕыта туох даҕаны үөрэҕэ 
суох Тоһуу уола диэн аҕыс уончалаах аймаҕым оҕонньор сэһэргиирэ. Бу үһүйээн ба-
рыта кини сэһэниттэн ордон хаалбыта сурулунна.

Суруйдум билигин 80 саастаах, урукку Таатта оройуонун Күнээйи нэһилиэгин 
"Маҥаас " аҕа ууһуттан төрүттээх Баһылай Оҕонньоороп

ТҮҤ БЫЛЫРГЫ ТӨРҮТТЭРБИТ ТУҺУНАН ҮҺҮЙЭЭН

Далан суруйуутугар Тыгын Дархан Бүлүү сиригэр кэлэн тулаайах кыыһы илдьэ 
барбытын туһунан, арааһа, аахпатах киһи суоҕа буолуо. Тулаайах кыыһы илдьэн,  
илии-атах үлэһит оҥостор. Сааһын сиппитигэр тохсус ойох гынар. Эдэр киһи оҕоло-
нон барар. Бастакы уола сирэйин уҥа аҥаара хара мэҥнээҕэ үһү. Ол иһин «Моҥоос 
уол» диэн ааттаммыт. Тыгын Дархан ойохторун тус-туһунан ураһаларга, тус-туһу-
нан үлэһиттэрдээх олордор. Кэлин сааһыра быһыытыйан, төрүт да чугаһаабат буолан 
барбыт. Ол эрэн, атын аҕа уустарыгар илбистээх айанын тохтоппотох. Бэйэтэ да сыл-
дьыбатаҕын иһин, Боотурдара ордук-хоһу сырыылара, туттуулара ордук элбээбит. 
Туһунан олорор аҕа-уустарын сылгыларын быһыта анньан үүрэн кэлэллэрэ. Сөбүлүү 
көрбүт кыргыттарын, эдэр дьахталларын күүстэринэн аҕалан ойох гыналлар, утарсы-
быт, эбэтэр утарылаһыан сөптөөх эр дьоннорун өлөртөөн иһэллэр. Эдэр дьахталлар 
сирэйдэрин куруук хоруонан бистэн, сайын бадараанынан ньуохханан, үксүн ураһа-
ларыттан, холомолоруттан тахсыбакка, ырааппакка бүгэллэр.

Биирдэ Мэйии Боотур Моҥоос уолу булан ылан, чып кистэлэҥинэн ийэтэ хан-
тан кэлбитин, төһө бултаах-астаах, төһө ыраах дойдутун ыйыталаһан билэригэр со-
рудахтыыр. «Тулаайах кыыс» уола ыйытарыгар барытын чопчу эппиэттиир. Кэпсэ- 
тиилэрэ бүтэригэр ким ыйыттарарын ыйытан истэр. Мэйии Боотур кэлэ сылдьары-
гар этэр. Моҥоос уол муҥкук соҕус көрүҥнээх, сааһын ситэн эрэрэ, дьүһүнүттэн да 
кыбыстар буолуон сөп. Ким да көрбөтүнэн Мэйии Боотур «Тулаайах кыыһы» көрсөн 
кэпсэтэр, өрүс мууһа хамсыырын саҕана Туймаадаттан көһөргө сүбэлэһэллэр.

Ол сыл элбэх хаардааҕа үһү, хаардаах дьыл халаан уута холомолорун, сүөһүлэ-
рин илдьэ барара. «Тулаайах кыыс» эригэр Тыгын Дархаҥҥа быйыл уу элбэх буолар 
чинчилээх, халаан уута ааһыар дылы мырааҥҥа тахсан олоруохпут диэн этэр. Ты-
гын өр саҥата суох олорболоон баран, «уонча Боотур тахсыһыаҕа» диэн быһаарар. 
Халаан уута халыйыан иннэ Өлүөнэҕэ түһэр хаҥас салаа өрүһү туораан, мырааҥҥа 
тахсан олохсуйаллар. Боотурааттар тугу гыныахтарай, бултаммыта буолаллар. Биир 
күн бултана баран баран эргиллибэтэхтэр. Аҕыйах Боотурдары «Тулаайах кыыс» бэ- 
йэтигэр тардар, саас ортолоох да буоллаҕа, барыларыттан ордуктарын Дьаллай Боо- 
туру «имэҥирдэн» кэбиһэр. Хаалбыт Боотурдар кини тылыттан тахсыбаттар. Өрүс 
мууһа бараары эрэ турдаҕына Мэйии боотурдаахтыын туох баар сүөһүлэрин-сылгы-
ларын үүрэн, өрүстэрин өрө батан бара тураллар. Ол курдук өр барбалаан иһэн сүөһү 
үүрүүлээх дьон суолун булаллар. Мэйии Боотур туох да сэбэ-сэбиргэлэ суох бэйэтин 

эрэбил киһитин атынан ситэн, кэпсэтиннэрэ ыытар. Аттаах киһитэ өр-өтөр гым-
мат, иннилэригэр барааччылары ситэн кэпсэтэн, Баатылы Боотурдаах буолалларын 
билэн, кэлэн кэпсиир. Дьэ, оннук үс аҕа ууһа кыттыһан, тус арҕаа саҥа сири көрдөөн 
олох олороору, аартык арыйан айанныы турдахтара. Иннилэригэр хас да Боотурдары 
ыытан, харах-көс оҥостоллор. Тыгын дьоно сырсыахтара диэн кэннилэригэр тоһуур 
хааллараллар.

Тыгын Дархан тохсус ойоҕо сүппүтүн билбит, олуһун диэн уордайбыт эрээри, 
Боотурдара барсыбыттарыттан кэлэйэн, кэннилэриттэн сырыһыннарбатах. Бырдах 
ыйа саҕаланан эрдэҕинэ, Мэйии Боотур Дьаллайы «сүүрүҥүйдүү» санаан, кэлин ма-
набылга дьонун кытта хааллартыыр. Дьаллай Боотурдаах, хата, босхолоннубут диэ-
биттии, Туймаадаларын диэки түһүннэрэн хаалаллар. Мэйии Боотурдаах, хата, тугу 
да оҥорбокко бардылар диэн үөрсүбүттэр. Аата-ахсаана биллибэт элбэх үрэхтэри 
туораталаан, Бырдах ыйа бүтэн эрдэҕинэ Улуу Хоролору булаллар. Сир-дойду ый-
даран, тус хоту түһүнэллэр. Сыҥ ойуурдары, элбэх алаастары ааһыталыыллар. Биир 
сарсыарда Мэйии Боотур утуйан туран баран: «Төлкөлөөх түүлү түһээтим, биһиги 
аҕа ууһа хаалабыт-олохсуйабыт, Моҥоос уол, баран иһэрбит курдук икки күннүк 
сири баран олохсуйуҥ. Бэйэ-бэйэбитин кытта билсэ, сибээстэһэ туруохпут», – диир.  
Мэйии Боотурдаах улахан улуу эбэлэрдээх, өлгөм бултаах, урут киһи-сүөһү тоҕуору-
спатах сиригэр олохсуйбутунан бараллар.

Баатылы Боотурдаах көҥүстээх сүүрүктээх үрэҕи батан иһэн туораан, икки улуу 
эбэ быысаһар тумуһаҕар тохтоон тоҕуоруһаллар. Таба көлөлөөхтөр тыа, ойуур 
быыһынан элэгэлдьитэн сүтэн-иҥэн хаалаллар. Баатылы Боотурдаах манна олох-
суйаллар.

Моҥоос уоллаах икки күннүк айаннарыгар уһун от үрэҕи өрө өксөйөллөр. 
Сүөһүлээх-астаах дьон оттоох сиринэн айанныыллара ордук табыгастаах буолара 
чахчы. Батан иһэр от үрэхтэрэ ортотунан билиилээх уолба күөллэргэ тириэрдэр. Чу-
гаһынан киһи-сүөһү баара биллибэт. Бу сири сөбүлүү көрөннөр олохсуйбутунан ба-
раллар. Күөлүгэр маска биллэр балыга, куһа-хааһа, ойууругар улаханыттан кыраты-
гар дылы араас кыыла-булда. Ыраах сындалҕаннаах айантан сылайдахтара даҕаны, 
сынньана түһэн баран сир-уот оҥостон, ураһа, холомо туттан олохсуйан бараллар. 
Буор холомо диэн ачаахтаах модьу мастартан үс-түөрт атаҕы ураһа атаҕын курдук 
утары харыһыннаран өрө туруораллар. Сөп соҕус мастарынан быыһа суохтуҥу буо- 
ларын курдук кэккэлэтэ уурталыыллар, ортотун диэкинэн туора битииликтээн түн-
нүк оҥороллор, аһыллар-сабыллар тирии бүрүөһүннээх аанныыллар. Холомо ис-
тиэнэтин туой буорга оту буккуйан чиэстэлээн сыбыыллар. Сыбахтарын таһынан  
ыраахтан сир кырсын хастаан аҕалан быыһа суох гына үллүйэллэр. Холомолорун 
иһигэр уот оттоллор, хас киһилээхтэринэн көрөн муннуктаан ороннууллар. Итин-
ник тутуллубут буор холомо онно Күбэйиҥдэҕэ тумуһах таһынааҕы томторго баар.

Бу үс аҕа уустара бэйэ-бэйэлэрин кытта ханна олохсуйбуттарынан билсэллэрэ. 
Баатылы Боотурдаах таба көлөлөөх тоҥустары кытта билсэллэр. Сир-уот, оттуур сир 
оҥостоору күөллэри, үрэхтэри өртүүллэр. Онтуктара лаҥхата-сэтиэнэҕэ элбэҕэ бэрт 
буолан ойуурдарыгар уот барар. Тоҥустар табаларын аһылыгын – лабыктаны уот 
сиэн, атын сиргэ көһөргө бараллар. Муоһааны уонна Баҕадьа билиитигэр Баатылы 
Боотурдаах олорон хаалаллар. Олохсуйан киһи-сүөһү элбээн барбытыгар күөл-күөл 
аайы тарҕанан барбыттар.

Моҥоос уоллаах бүччүм сири буланнар, киһи-сүөһү олохсуйбатах, элбэх бул-
таах-алтаах сиргэ элбээн-ууһаан, тэнийэн бараллар. Сир-уот оҥостон, тус-туһу-
нан күөллэринэн-алаастарынан арахсаллар. Тоҥустар, көс дьон, табаларын үөрүн 
батыһан, ханан лабыкталаах сири батыһан сырыттахтара. Урут ким да оттооботох 
күөллэрэ, үрэхтэрэ бүтүннүүтэ лаҥханан-сэтиэнэҕинэн саба үүнэ сытарын өртөөн, 
ыраастаан, өлгөм оту оттоон, сүөһүлэригэр сиэтэллэр. Ойууру да уот сиэн, көс омук-
тар хоту диэки сыҕарыйан биэрэллэр. Эбэҥкилии ааттаах күөллэр биһиэхэ элбэхтэр, 
бука, кэлин кэлэн ааттаан барбатах буолуохтаахтар. Холобур, Бадьдьаан, Кубалыҥда, 
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Доҕумда, Күбэйиҥдэ, Укалы, Тиһэҥдэ диэннэр. Урукку Боотурааттар охторун, ба-
тыйаларын сэриигэ буолбакка, булка эрэ туттар буолаллар. Дьыллар-күннэр ааһан 
истэхтэрин ахсын сир-дойду, тыл-өс эмиэ уларыйан, Моҥоос уолтан төрүттэнэн, 
Маҥаас аатырдахпыт. Мэйии Боотуртан – Мэйиктэр, Баатылы Боотуртан – Бооту-
луулар үөскээтэхтэрэ.

Биир үһүйээҥҥэ Хара уулаах Харбаала күөлтэн биир уола-хаан Оҥхой-Мэйик 
сириттэн хара маҥаас ынахтаах кэргэн сүгүннэрэн аҕалбыт. Нэһилиэги ааттатыар 
дылы сүөһүтэ да, бэйэтэ да тэнийэн ууһаамалаатаҕа.

Түөрт-уус төрүттэрбит Туймаадаттан көһөн кэлиэхтэриттэн төһө кэм ааспыта 
биллибэт, ох сааны булка эрэ туттар буолбуттарын кэннэ, кыырыктаах кыргыс үйэтэ 
саҕаламмыт. Хаһан баҕарар сэрии сир-уот былдьаһыытыттан, кыра өстөһүү уһаан- 
тэнийэн барыытыттан, эбэтэр былдьаан-талаан барыыһыра сатааһынтан буолара.

Егор Васильев-Дьулурҕан «Үһүйээннэр уонна номохтор»
 (Үөһээ Бүлүү, 2010) кинигэтиттэн ылылынна

ЧҮҮЙҮҮГЭ КЫРГЫҺЫЫ

Тулаайах кыыс Моҥоос уолунаан, атын оҕолорунаан, кинилэри кытта кэлсибит 
дьонунуун бэркэ диэн олорбуттар. Дьон-сэргэ, оҕо-уруу, сүөһү-ас да үксээбит. Арай 
биирдэ кинилэртэн атын таҥастаах-саптаах дьон көстөн ааһар буолбуттар. Саҥа сэ-
рэниэх курдук буолан эрдэхтэринэ – кыһыл-соһо кырааскалаах таҥастаах, тигиилээх 
сирэйдээх дьирикинэй омуктар аҥаар кырыытыттан сэриилээн киирэн бараллар. 
Сэрии диэни отой умнубут, сорохтор отой да көрбөтөх дьон саһа-куота эрэ сатыыл-
лар. Биир эмэ утарсыбыта буолуо да, саба түһээччилэр элбэхтэрэ да буолуо, тулуп-
патахтар. Аҕыйах ахсааннаах Боотурааттар Чүүйүү кумах сыырыгар хорҕойон сэрии- 
лэспиттэр. Дьирикинэйдэр тимир, таас төбөлөөх оноҕосторунан дьөлүтэ-тэһитэ 
ытыалаан кэбиһэллэр. Дьирикинэйдэр кыайан-хотон – илбис иҥэринэн, хааннаах 
илкээни хаалларан бараллар. Саһан-куотан тыыннаах ордубуттар хомулланнар эмиэ 
олохсуйан бараллар. Урут умнуллубут охсуһууга туттуллар үөрэхтэрин ордон хаал-
быт саастаахтара эдэрдэргэ үөрэтэр буолбуттар. 

Биһиги дойдуга кирпииччэ оһох тутуллар буолбутугар, Чүүйүүттэн кумах хостуу 
сылдьан, киһи дьардьаматын булбуттар үһү – өссө былыргы бухатыыр – кыргыс үйэ-
тин киһитэ үһү дэһэн кэпсэтэр этилэр. Кэлин элбэх кумах тиэйиллибитэ да, тугу да 
булбут сурахтара иһиллибэт этэ.

Егор Васильев-Дьулурҕан

МАС АРЫЫЛААХХА  КЫРГЫҺЫЫ

Самаан сайын сатыылаан турдаҕына Мас Арыылаах ыаллара үүттэрэ-астара 
элбээн, сүргэлэрэ көтөҕүллэн олордохторуна, хантан да кэлбиттэрэ биллибэт ти-
гиилээх сирэйдээх, кыһыл өҥнөөх таҥастаах дьирикинэй омуктар сэриинэн саба 
түһэллэр. Оччолорго Мас Арыылаах – дириҥ уулаах, киэҥ ходуһалаах, элбэх аҕа 
ууһа тоҕуоруһан олорор сирэ эбит. Урут хаста да дьирикинэйдэр кэлэн аттынааҕы 
алаастар дьоннорун кырган барбыттарын истэр-билэр буолан, олорон-туран биэр-
бэтэхтэр. Сорохторо утарсан, ол бириэмэҕэ оҕо-дьахтар, кыра кыаммат өттө күөл 
арыытыгар куоталлар. Утарсааччылар дьирикинэйдэри чугаһаппакка оҕунан ытыа-
лыы-ытыалыы арыыга куоталлар. Эрдэттэн хорҕойорго аналлаах умуһахтарыгар, 
мас хаххаларыгар хорҕойоллор. Арыы тулата киһини куотар хомус оттооҕо үһү, онно 
саһарга олус табыгастаах.

Дьирикинэйдэр сылгы этин, уохтаах кымыһы олус сөбүлүүллэрэ үһү. Таба үүтүт-
тэн туох элбэх ас оҥоһуллуой. Дьирикинэйдэр арыыны эргийэ сылдьан оҕунан ытыа-
лаан, соччо улахан хоромньуну оҥорботтор. Хоппокко эбэтэр хотторбокко арахсар 
оччотооҕу сокуоҥҥа сөбө суоҕа буолуо. Олохтоохтору арыыга хаайбыттара үһүс 
күнүгэр туос тыы оҥостон, онон элээрдэн киирэллэр. Иккис күнүгэр арыыттан оҕу-
нан ыппат буолбуттарын иһин, сэптэрэ бүппүтэ буолуо диэтэхтэрэ. Дьирикинэйдэр 
арыыга чугаһаан эрдэхтэринэ, хомуска саһа сытан, туос тыыларын тэһитэ ытыалаан, 
ууга тимирдэллэр. Муос куйахтаах дьирикинэйдэр харбыы сылдьан ууттан хайдах 
оҕунан ытыалыахтарай, хоттороллор. Тыаҕа ордубуттара атахха биллэрдэхтэрэ. Ол 
кэннэ дьирикинэйдэр биһиги дойдубутугар кырга кэлбиттэрэ биллибэт.

Егор Васильев-Дьулурҕан «Үһүйээннэр уонна номохтор»
 (Үөһээ Бүлүү, 2010) кинигэтиттэн ылылынна

ТААСТААХ ХАЙАТЫГАР КЫРГЫҺЫЫ

Биһиги былыргы төрүттэрбит кэлии дьон эбиттэр. Урут таба көлөлөөх бэрт аҕы- 
йах ахсааннаах тоҥустар олорбуттар. Ол тоҥустар тимир, күн уотугар күлүмүрдээн 
көстөр куйахтарыттан, муос либийэ туйахтаах ат көлөлөрүттэн олус дьиктиргиил-
лэрэ, куттаналлара үһү. Онон улам хоту диэки сыҕарыйан куотан биэрбиттэр.

Булбут, Улахан күөл, Нэлэгэр диэн күөллэр ортолоругар уу таһымыттан 30 м 
үрдүктээх кумах хайа үрдээн көстөн турар. Ханан да кумах судура биллибэт бырыы 
да бадараан сиргэ хантан кэллэ?

Үһүйээҥҥэ кэпсэнэринэн, бэстилиэнэй тыһыынча туолбутугар Аан ийэ дойду 
киһитин-сүөһүтүн уларытарыгар уу мотуогунан уларыппыт. Ол уу мотуок күрүлгэн-
нээх сүүрүгэ кумаҕы ытыйан аҕалан чохчолообута үһү. Айбыт үөһээ айыылар: «Бэсти- 
лиэнэй тыһыынча туоллаҕына аны уунан буолбакка, уотунан тыынар-тыыннааҕы  
хомуйуохпут, ууга баран эрэр дьон ытаһыыта бэрт, сүөһү-кыыл аймалҕана уйулҕабы-
тын хамсатта» дэспиттэр. «Аныгыскы уларыйыыга дьон тииҥ тириитэ истээх сонно-
ох, төбөтүн баттаҕа бэргэһэлээх буолуо, оннук дьон, кыыл-сүөл кыччыа», – диэбит-
тэр.

Төрүт өбүгэлэрбит сүөһү-ас ииттэн бэркэ диэн олорбуттар. Ол олордохторуна 
дьирикинэйдэр сэриилээбиттэр. Олохтоохтору ончу эһэллэрэ буолбут. Сэрии буол-
ла да, тоҕо үрдүк сири былдьаһаллара буолла, ордубуттара таастаах хайатыгар куоп-
путтар, хорҕойбуттар. Тигиилээх сирэйдээх дьирикинэйдэр кыһыл соһо кырааска- 
лаах таҥастара, ыһыылара-хаһыылара сүрдээх үһү. Олохтоох Ботурааттар окко- 
маска саһа сылдьан үгүс сүтүгү оҥороллор. Хайа үөһэ уу-ас суоҕа биллэр, Дьири-
кинэйдэр олохтоохтору аччыктатан, мээрдэринэһэн хоторго сананаллар. Ол кур-
дук аҕыс күн хаайаллар. Биир хоһуун тоҕус саастаах уолугар этэр: «Дьирикинэйдэр 
сииллэригэр тиийдилэр, билигин биһиги бүтэһик кыргыһыыбытыгар киириэхпит.  
Ол араллааҥҥа бу боруллуо уйатыгар хатаастан тахсаар, бука диэн бэйэҕин эрэ бил-
лэрээйэҕин, уйаҕа таҕыстаххына оҕото баар буолуо, онон үссэнээр. Сурт кэриэстээх, 
өтөх төҥүргэстээх, биһигиттэн киһи ордон хаалыахтаах», – диэн уонна үйэ-саас бу-
катыннаахтык бырастыылаһар.

Хоһуун дьоннорун ыҥыртаан, бүтэһик кыырыктаах кыргыһыыга киирэллэр. Икки 
өттүттэн элбэх өлүү-сүтүү үксүүр. Ити бириэмэҕэ тоҕустаах уол боруллуо уйатыгар 
хатаастан тахсар, «дьиэтиттэн» көҥөнөн көтүөх буолбут боруллуо оҕото айаҕын ап-
пытынан тоҥсуйа тоһуйар, тымыр-сыдьаан быстыа суоҕар, киһи-киһитэ өтөр. Аһаа-
батаҕа аҕыс хоммут киһи, дьэ, өл хабар.

Дьирикинэйдэр, төһө да элбэх киһилэрин сүтэрдэллэр, бүтэһик хаалбыт хоһууну 
тыыннаахтыы тутан ыланнар хайаҕа таһаараллар. Сүрэхтээх быарын уһулу тардан 
ылан, тииккэ дьуолка охсон, онно оҕунан батары ыталлар, ол тииттэрин ортотун 
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үөһээ өттүнэн үс оҕу ортолоругар дылы батарыта ытыалаабыттар, «кыахтаах буол-
лаххытына баран кыргыһыҥ» диэн ыҥырыы хааллараллар. Куруҥ маһынан уот оттон 
алакылыы-алакылыы аһаан-сиэн дьаабыланаллар. Ол курдук үс күн ампаалыктанан 
баран дьэ дойдулууллар.

Хоһуун уола сыккырыыр дууһата эрэ боруллуотун уйатыттан түһэр. Оту-
нан-маһынан үссэнэн, син сэниэ киллэринэр. Баҕар, биир эмэ тыыннаах киһини бу-
луом диэн онон-манан көрдөөмөлүүр. Муох анныгар ыҥыргыыр саҥаны истэн арыйа 
тарпыта – Чаачар Боотур кыыһа сытар эбит. Дэлби тоҥмут, хамсыыр да, саҥарар да 
кыаҕа суох, ону сахсыйан-мускуйан ириэрэр, ону-маны сиэтэн син сэниэ киллэрэр. 
Икки аата икки, ханыылаах аата ханыылаах – дьоннорун көрдүү бараллар. Кыыһы 
булбутун иһин тоҕустаах уолу Булбут диэн ааттаабыттар, кыыһы Нэлэгэр буол диэ-
биттэр. Кыыс аатынан Нэлэгэр, уол аатынан Булбут диэн күөллэр бааллар.

Дьирикинэйдэр барбыттарын кэннэ олохтоохтор бүкпүт-саспыт сирдэриттэн 
дьиэлэригэр-уоттарыгар эргиллэллэр. Эр дьон өттө охсуһарга-кыргыһарга бэ-
лэмнэнэн бараллар, бука, аҕыйах ахсааннаах эр киһи ордубута буолуо. Улаатан эрэр 
уол оҕону оҕунан ытарга, батаһынан охсуһарга, түргэнник сүүрэргэ, ыраах ыстанарга, 
иннин-кэннин көрүнэ-манана сылдьарга үөрэтэллэр. Ыраах да, чугас да олохтоохто-
ру сэрэтиһэн, ыксал буоллаҕына, маска тиирбит сүөһүлэрин тириитин-лүһүрдэрин 
охсон, ойдуолаан ыҥырсыах буолан сүбэлэһэллэр.

Егор Васильев-Дьулурҕан «Үһүйээннэр уонна номохтор»
(Үөһээ Бүлүү, 2010) кинигэтиттэн ылылынна

ТҮҮЛЭЭХ АҔАТЫН УУҺА

Маҥаас нэһилиэгэр уруккута «Саҥа олох» колхоз олохсуйан олорбут күөлүн – 
Бэттиэмэ сирин дьонун-сэргэтин Түүлээх аҕатын ууһа диэн ааттыыбыт. Ол үһүйээн 
уостан уоска бэриллэн, күн бүгүнүгэр диэри кэпсэнэ сылдьар.

Былыр кыргыс үйэтигэр Бэттиэмэ сиригэр хантан да кэлбитэ биллибэт Түлэкэй 
Боотур диэн киһи баар буолан хаалар. Олохтоохторго: «Тигиилээх сирэйдээх дьи-
рикинэйдэр кэлэннэр, дьоммун кырган баран, уол оҕолоох кэргэммин тойонноро, 
маҥан таба тириитэ таҥастаах Мэкчэ Боотур илдьэ барбыта», – диирэ үһү.

Түлэкэй Боотур күүстээх-уохтаах, сүрдээх кытыгырас киһи бэрдэ буолан, бул- 
таан-алтаан, олохтоохторго сотору бэйэ киһитэ буолан хаалар. Ол иннигэр олохто-
охтору дьирикинэйдэр кэлэн, Таастаах хайатыгар кырган, хааннаах илкээни хаалла-
ран барбыттар эбит. (Хааннаах илкээни диэн бүтэһик өлбүт эбэтэр туппут киһилэрин 
сүрэхтээх быарын улахан тииккэ эбэтэр маска дьуолка охсон баран, онно оҕунан ба-
тары ытан хараҕалаан, тиит ортотунан эргин үс оҕу, хантан кэлбит сирдэрин ыйдара, 
ортолоругар диэри батары ытыалаан кэбиһэллэр эбит, ол аата кыайбыт-хоппут бэ-
лиэлэрэ үһү. Аҕа ууһа кэлин элбээн, ситэн-хотон, ол хааннаах илкээни суолун батан, 
иэстэһэр сокуоннааҕа үһү). Олохтоохтор эмсэҕэлээбит буолан, булар-талар, булчут, 
сатаннаҕына, кыргыһар киһилэммиттэриттэн үөрүүлэрэ үрдүүр.

Түлэкэй Боотур олохсуйбута үһүс сылыгар ох саа оҥостуутунан, ытыытынан дьа-
рыктанар. Оноҕоһун сороҕун үөһэ халыйар, эриллэн барар, араастык тыаһаан барар 
гынар. Сыалаах-арыылаах аһы илиитин көхсүнэн ылан аһыыр буолар («оҕум кирсин 
ньылбы туппатарбын» диэн эрдэҕэ), дьүһүнэ-бодото, быһыыта-тутуута уларыйар.

Улуу буркун түһүүтэ олохтоохтор тойонноругар киирэн: «Кэргэммэр, оҕобор бар-
дым, үс сыл ааста, били баҕайы сэрэнэрэ-сэрбэнэрэ арыый уҕарыйда ини, ис куйах- 
тааҕын билбэккэбин, бэйэбин былдьата сыспытым. Аны биир ыйынан суол кэлтэ- 
йиитин саҕана кэлбэтэхпинэ, уһун уҥуоҕа урусхал буолбут, кыра уҥуоҕа кыдьымах 
буолбут диэн өйдөөрүҥ. Оттон кыайыы кынаттанан, өрөгөй үктэллэнэн кэллэхпинэ 
соҕуруу түөлбэ арҕаа өттүгэр, холомом турбут сиригэр, олохсуйарбытын сөбүлүүгүн 

дуо?» – диир. Олохтоохтор тойонноро тоҕо сөбүлэспэт буолуой, алҕаан-домноон, 
силигин ситэрэн атаараллар. Түлэкэй Боотур туут хайыһарын кэтэн, кэннин хайыһан 
да көрбөккө хоту диэки элэстэнэ турар.

Маһа-ото баранан, буор уонна таас хайалар ыпсыыларыгар, Маҥан Мэкчэлээх 
40 ураһанан олохсуйан олороллорун булан, саһан көрө сытар. Мэкчэ уон ойохтоох, 
тус-туһунан ураһаларга төгүрүччү түһүлгэлэнэн олорор эбит, ортоку ураһаҕа Түлэкэй 
уоллаах кэргэнин олордор. Түһүлгэтин ортотугар улахан сэргэҕэ үс ох ытарга бэлэм 
ыйанан тураллар эбит. Эр дьон бултуу-алтыы, кыргыһа бараллар-кэлэллэр. Мэкчэ 
эппит тыла барыта утарсыыта суох толоруллан иһэр. Арай биирдэ иһиттэҕинэ, туут 
хайыһар суола тибиллибитин таба тоҕо үктээн ааспытын туһунан эбит. Түлэкэй Боо- 
тур тайах маһыгар чиэстэнэн ыраах ойуолаан, хайыһарын устан, атахтарыгар маста-
ры салгыы баанан сүүрэн, суолун муннардаҕа буолуо. Биир күн буурҕа түһэ турдаҕы-
на, Мэкчэлээх барбыттарын кэннэ, ураһаларын кэннигэр сиэбит эттэрин уҥуоҕа бу-
гул буолан турарыгар кэлэн киирэр уонна кэргэнэ тахсарын күүтэн сытар. Кэргэнэ 
тахсыбытыгар Түлэкэй Боотур баарын биллэрэр. Кэргэнэ ытыы-ытыы көрдөһө са-
тыыр: «Төнүн, бэйэҕин былдьатыаҥ, киһи буолбатах, илэ абааһы, саатар, сытымсаҕа 
бэрт, бэҕэһээ арҕааттан тыалырбытыгар «саха сыта баар» диэн бөөлүүн утуйбатаҕа», 
– диир. Онуоха Түлэкэй Боотур: «Киэһэ кэлэригэр ураһаҕын дэлби оттон тоһуй уон-
на эйэргэс, оччоҕуна ис куйаҕын устуоҕа. Ол кэннэ тахсаҥҥын көхсүн хараҕын туһу-
нан ураһаҕар туоста сыһыар уонна бэйэҥ дьалты буолан биэрээр», – диир.

Күн киэһэриитэ бары уку-суку кэлэллэр. Мэкчэ тойон сэргэтин таһыгар утары 
көрсүбүт кэргэнин кытары хонор үгэстээх эбит. Туркутуттан түһэн иһэн, салгыны 
сытырҕаан, тыырыылаах таныыта тартаҥныы, тигиилээх сирэйэ мырдыҥныы түһэр: 
«Сэрбэниҥ, саха сыта!», – диэн үөгүлүүр. Онуоха ойоҕо: «Мин ииктээбитим, наһаа 
да мин сыппыттан иҥнэн биэрэҕин, киһи биирдэ эйэргээри гыннаҕына», – дии-дии 
атаахтаабыттыы туттар-хаптар. Ону эрэ күүппүт курдук Мэкчэ ураһаҕа киирэр, утаа- 
кы буолбат, аһаан-сиэн кимиритэр тыаһа, икки ис куйах уһуллар тыаһа иһиллэр (ис 
куйах диэн имитиллибит тайах тириитэ түнэ дэнэр, таба муоһа лоскуйдарын быыһа 
суох гына иэн иҥииринэн тигэн сэлиэччик оҥостоллор эбит, ону оччотооҕу сэп хоп-
пото үһү).

Иккис аһааһына буолуута кэргэнэ уҥуох тоҕо тахсар уонна ураһатыгар туос лос- 
куйун сыһыарар. Куруук кэтии-маныы сылдьар Мэкчэ кырдьаҕас ойоҕо көрөн, 
этиһии буолар. Ол кэмҥэ Түлэкэй Боотур оҕунан сыал ортотунан ытан хабылынна-
рар. Ох кирсэ киһи харытын быһа охсубатын диэн муоһунан дапсы диэни оҥостол-
лор эбит. Дапсы тыаһа «тас» гынарын кытта Мэкчэ кылана түһэр да, үөһэ ыстанан 
аһаран биэрэр, ох иҥсэлээхтик улуйан, ураһаны курдары көтөн, таас мырааҥҥа 
хорохолонор. Мэкчэ сыгынньах, сэргэтигэр ойон тахсан, ыйанан турар охторунан 
ытыалаары гыммыта, отойуллубут кирсилэрэ быһыта баран иһэллэр. Куотан бэри-
гилдьийэр. Түлэкэй Боотур ыта-ыта туут хайыһарынан сырсар, биэрэстэ аайы ох саа 
ыйанан турарынан Мэкчэ ылан ытыан иннинэ Түлэкэй тоҕута ытыалаан иһэр. Бэйэтэ 
таптарбат. Кыһыннары тоҥмокко сүүрдэ сытар үрэххэ кэлэллэр, Мэкчэ ойон кыы-
райар, уҥуор тиийэн түһэн эрдэҕинэ, Түлэкэй Мэкчэ борбуйун иҥиирин быһа ытан 
кэбиһэр. Мэкчэ ат буола сылдьан: «Дьахтар албаһынан кыайдыҥ, тыыммын салҕаа», 
– диэн хаҥас хонноҕун арыйан биэрбитэ – биэстээх алтан харчы саҕа хара мэҥнээх 
эбит. Ол мэҥ ортотунан батары ытан тыынын салгыыр. Оччотооҕу үгэһинэн тойон-
норун өлөрдөхтөрүнэ, дьоно бары бас бэринэр эбит.

40 таба сыарҕата таһаҕастаах кэлээри олорон Түлэкэй Боотур ойоҕо: «Төрдүс 
ураһаҕа икки саастаах уол оҕо баар, ону борбуйун иҥиирин «отойоруҥ» дуу, хойут 
бадьыыстыы сылдьыа», – диир. Түлэкэй оччо хоҥоруутугар хоҥнорбот, оҕону кытта 
охсуһа оонньуу сырыттамый, аны 20-чэ сылынан «өбүгэлэр дойдуларыгар» барар да 
кэм буолар ини диэн сөбүлээбэт. Дойдуларыгар кыайыы кынаттанан, өрөгөй үктэл- 
лэнэн тиийэн кэлэллэр. Оҕо бөҕөнү төрөтөллөр, олус бэркэ олороллор, бэйэлэрэ 
кырдьа быһыытыйаллар.
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Биир сарсыарда Бэттиэмэ хоту түөлбэтин арҕаа тумуһаҕар муус маҥан ураһа 
дьэндэс гына түһэр. Улуу добдурҕа уһугулаан турара үһү. Нөҥүө сарсыардатыгар 
Түлэкэй уоругар баһыттан атаҕар диэри маҥан таба тириитэ таҥастаах, тыырыылаах 
таныылаах, тигиилээх сирэйдээх эр бэрдэ дьирэс гына түһэр. Ону көрөн уотун ин-
нигэр иттэ олорбут Түлэкэй этэ тардан дьигис гынар. Киирбит киһи: «Сүүрбэ сыл-
лааҕыта мин аҕабын Маҕан Мэкчэни өлөрөн-өһөрөн тураҕын, ону иэстии кэллим, 
сарсын сарсыарда күн кылбайа тахсыыта биирбит – өһүө, иккиспит – өрөгөйө үрдүө», 
– диэт, тэп гынан хаалар.

Түлэкэй Боотур тоҥ күөс быстыҥа саҥата суох өһөн олорор. Үйэлэрин тухары 
«эн-мин» дэһэн олох олорбут ойоҕо кэтэһэ сатаан баран: «Сүүрбэ сыллааҕыта мин 
этэн турабын, ол эргийдэҕэ, бачча чиргэл оҕонньор, сэпкин-сэбиргэлгин бөхсүнэн, 
кыргыһан көрүүй, олорон биэрэн тыыныҥ уһаабат», – диэбит. Ону биир тыла суох 
истэн олорон көхсүн этитэр, уҥуоҕа көнөн кэлэр, кыыһыран эт-этэ өрө күүрэр, мэк- 
тиэтигэр тилэҕэ тыастанар. Хоспоҕор тахсан сүүрбэ сыллааҕыта өһүөҕэ кыбыта ан-
ньыбыт ох саатын субуйа тардан ылар, кирин-хоҕун сотор. Көрбүтэ – туттуохха син 
сөп, тонуктаах эбит. Дьиэтигэр киллэрэн ириэрэн, сылытан, анды хоргунунан суу- 
йар-сотор, кирсин уоттуйбутун уларытар, иэмэх мас курдук кулгааҕын эминньэҕэр 
диэри тардыбытын бэйэтэ да билбэккэ хаалар. Түүнү быһа оноҕос оҥостор. Ытыа-
лаһар сирдэригэр иин хасталлар эбит, ону баҕас дьоно хастахтара дии (ол иинэ би-
лигин «Түүлээх ойбоно» диэн күөл, урут маҕаһыын турбут сирин анныгар хаһан да 
уолбат көлүйэни «Тоҥус ойбоно» диэн ааттыыллар этэ).

Күн кылбайа тахсыыта ииннэрин таһыгар ох курдук оҥостон туруналлар. «Кэл-
бит киһи соруккун толор, бастакынан сэбилээ», – диир Түлэкэй Боотур. Мэкчэ уола 
аҥаабыллаан баран ытан саайар. Түлэкэй эрдэттэн туора хаамар, көрдөҕүнэ оноҕос 
ыксатынан ааһан эрэр эбит, урукку үөрүйэҕинэн туттан ылбытын бэйэтэ да билбэккэ 
хаалар. «Чэ, тоҕойум, аны мин оноҕоспун тут, илиигин өрө уун», – диир. Түлэкэй 
оҕун кирсин кулгааҕын эминньэҕэр диэри тардан баран, уол уунан турар илиитин 
тарбаҕын кыҥаат, ытан хабылыннарар. Оноҕос, туттарар кыах биэрбэккэ, уол сөмү- 
йэлээх эрбэҕин булгу көтөн ааһар. Мэкчэ уола ытар кыаҕа суох буолан хаалар. 
Түлэкэй Боотур Мэкчэ уолун тирии ыстаанын ахтатын хайа быһан үтүрдьэх оҥорон 
ыытар. Ол кыргыс үйэтигэр саамай сааттаах хотторуу эбит. Ол биис ууһа хаһан да 
сэриилээбэт-сэриилэспэт сокуоннааҕа үһү.

Түлэкэйдээх олус бэркэ олорбуттар. Хаһан баҕарар төрөөбүт-үөскээбит төннөрүн 
быһыытынан, Түлэкэй Боотур өлөөрү сытан оҕолоругар кэриэһин эппит: «Өллөхпүнэ 
сүрэхпин ылан көрөөрүҥ, хайдах эбит», – диэн. Оҕонньор өлбүтүн кэннэ сүрэҕин 
ылан көрбүттэрэ - үс сиринэн үөһэттэн алын төбөтүгэр диэри түүлээх эбит. Онтон 
ыла Түүлээх Сүрэх Түлэкэй Боотур диэн буолбут. Оттон Бэттиэмэ түбэтин дьоно 
Түүлээх аҕатын ууһунан ааттаммыт. Кэлин «Саҥа олох» колхоз сирэ буолбута. 1931 
сыллаахха Иннокентий Никитич Ханды Бэттиэмэҕэ аҕатын кыра дьиэтигэр түөрт 
кылаастаах «Тюляхская начальная школа» диэн астарбыта. Түүлээх аймахтара оҕо- 
лоноору үс кэргэннээх Мыыдара, Аатырар Ачачыы буолуохтарын сөп. Дьэллик баай, 
Чөөчө баай, Чайда баай элбэх сүөһүлэнэ сылдьыбыттар. Амчыыкыттар, Кубаадьаа-
лар, Модьдьуустар, Өкөөлөр, Хабахтар, Силипиэннэр, Кэдээлэлэр, Моочой уус, Боч-
чоҕор Сэмэн, Миитэрэйкэ, Омукчаан-Бөлөчөөҕө, Чыычаах-Бөлөчөөҕө, Чорооттор 
(Чооруостар) хос-хос сиэннэрэ Тоноевтар, Семеновтар, Васильевтар, Герасимовтар, 
Дмитриевтэр, Саввиновтар, Федотовтар, Ивановтар, Поскачиннар, Поповтар, Егоров- 
тар уо.д.а. Түүлээх аҕатын уустара олоҕу салгыыллар, удьуору ууһаталлар.

Егор Васильев-Дьулурҕан «Үһүйээннэр уонна номохтор»
 (Үөһээ Бүлүү, 2010) кинигэтиттэн ылылынна

МЫЫДАРА

Маҥаас нэһилиэгэр Уус күөлүн кэнниттэн, систэн уутун тардан, бастаан Туора 
үрэх диэн ааттанан, онтон тосту өҕүллэн, Түҥ өрүс диэки хайыһан – Мыыдара ба-
тыыта диэн ааттанан, саас халаан уута холустук сүүрдэр үрэҕэ баар. Батыы диэн саха 
тылыгар куруук бата сылдьар сир диэн буоллаҕа.

Мыыдара (Түүлээх аҕатын ууһа) олох өрдөөҕүтэ олоро сылдьыбыт киһи буолуох- 
таах. Кэргэнэ оҕоломмотун иһин, кэннигэр хаалар кэнчээри ыччаттанаары, үс кэр-
гэннэнэ сылдьыбыт. Тус-туспа дьиэлэтэлээн, Улахан күөлгэ олорбуттар. Дабаан 
аартыгар, сыыр кутуругар быһа барарга ырааһыйа оҕото баар – онно эбит, иккиһэ 
сыыр арҕаа кутуругар үһү, мас үүнэн көстүбэт, үсүһэ Чайда тумуһаҕар эбитэ үһү. Өр 
олорбуттар да, ханнык да ойоҕо оҕоломмотох, кырдьан эрдэҕинэ эдэр кэргэнэ атын 
киһиттэн кистээн оҕоломмут, ол оҕо да 4 сааһыгар эрэ тиийбит үһү. Онно: «Киһи 
буоламмын кэннибэр хаалар кэнчээри ыччаты Аан ийэ дойду айбата, арай ааппын 
ааттатар үйэм тухары бултаабыт үрэҕим – Батыым эрэ ааттатыа», – диэбитэ үһү.

Мыыдара кыратыгар тугу барытын мыыдарастаан толкуйдуурун иһин Мыыда-
рас оҕо – Мыыдара буоллун диэбиттэр. Мыыдара оҕо улаатан киһи киэнэ килбэйэр 
кэрэмэһэ, буулаҕа көрүҥнээх мургун уолан бэрдэ буолбут. Атаҕынан да алыһа үһү, 
өтүүнү курданарыгар аҥаар төбөтүн баанан баран сүүрдэҕинэ, нөҥүө төбөтө сиргэ 
түспэккэ хоройо субуллан иһэр буолар эбитэ үһү. Урукку киһи буолан, булдунан айа- 
ҕын ииттэн олорбут, оччоҕо бурдук диэни саха билэ илик кэмэ буоллаҕа. Оччолорго 
булт диэн элбэҕэ үһү. Мыыдара ардай аһыылааҕыттан сур күүдээҕэр тиийэ, адаар 
муостаах аарыма лөкөйүттэн чыычааҕар дылы бултаан айаҕын ииттибит.

От-мас эмиэ уһуннааҕын-кылгастааҕын курдук, кыыл-сүөл эмиэ улаханнаах-кы-
ралаах. Арай Мыыдараны биир эһэ бадьыыстыыр буолбут: сылдьар суолугар тиити 
соһон аҕалан мэһэйдэтэ уурар, туутун ууттан хостоон кэбиһэр, туһаҕын, сохсотун 
эһэр, сылдьар суолугар маһы ойута хабыалаан «холоһуох» диэн бэлиэ хаалларар. 
Мыыдара да утары оҕо буолан биэрбит, аҕалбыт маһын төттөрү илдьэн оннугар  
уурар, сэбин иитэлээн, бэлиэтин үөһэ өттүнэн суол хаалларар. Дьэ, оннук хас да сыл 
ааспыт. Кыһын ол эһэтин сойуолаан арҕаҕын көрдүүр да булбат, хата, эһэ бөҕөнү бул-
туур. Биир сайын, туутун көрөн истэҕинэ, эһэтэ бу иннигэр үллэ сытарын көрбүт, 
өттүгүн хаптан көрбүтэ – арай быһаҕа суох, дьиэтигэр хаалбыт, эгэ, батыйата кэлиэ 
дуо, туу көрө сылдьар киһиэхэ. Эһэ ойон турар, ыһыытыыр-хаһыытыыр, күөх чалаха- 
йынан тибиирбэхтиир, тымтай түгэҕин саҕа баппаҕайынан сири таптайар. Эһэ улаха-
на бэрт буолан, Мыыдара салла быһыытыйар. Кэмниэ-кэнэҕэс эһэ киһиэхэ дьэ ыста-
нар, Мыыдара чаллах тииккэ сөрүү көтөр. Тиит икки өттүнэн былтаҥнаһаллар, эһэ 
Мыыдараны охсор, аһаран биэрэр, бэгэччэгиттэн хабан ылар, иккис өттүнэн быгар. 
Эһэтэ нөҥүө баппаҕайынан сырбатар, ону эмиэ тутан ылар, хайа да илиитин ыып-
пакка нөҥүө-маҥаа быгыалаһа сылдьан быарга тэбиэлиир, сотору эһэ морбойор.

Кыһын эһэни бултаан баран маҕан атыгар биллэҕэ уурбута – ала ат аартыктан 
киирэн иһэрин курдук көстөрө үһү.

Кыһын туут хайыһарынан тайаҕы сырса сылдьан ситэн ылан батыйанан быһа 
охсон, батары түһэн өлөрөрө эбитэ үһү. Биирдэ аарыма лөкөй суолун булан батар. 
Кыыла киһи батарын билэн, биир киэҥ сиргэ эргийэр. Ону Мыыдара хаста да эргий-
битин иһин, утары барар. Тайах утары көрсөөт, дьэ буут биэрэр, Мыыдара кэнниттэн 
олук уурсар, тайах ситтэриэхчэ ситтэрбэт.

Билигин Дүллүкү сиригэр Хараабай хайата диэн хайа баар. Өрүс хомотугар быһыт 
охсо турар киһи көрдөҕүнэ – хайаттан ыт сүүрэн түһэн иһэр, кэнниттэн тойон көтөр 
кынатын кумутан супту сурулаан түһэн иһэр эбит. Туох-туох буоллаҕай диэн саа-
раан одуулаан турдаҕына, хайа тэллэҕэ чугаһыырын саҕана ытын көтөрө лаппа чу-
гаһаппыт, өрүс ортотугар тиийэллэригэр кэнникитэ ситэн ылан охторбут, чочумча 
үрдүгэр олорбут. Олорбохтоон баран балыксыт диэки дайар дуу, сүүрэр дуу курдук 
хамсанан иһэр эбит, чугаһаабытыгар киһитэ биллэр. Ону-маны кэпсэтэллэр, кэлбит 
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киһи: «Мыыдара диэммин, ити кыылы сырсан манна охсуллан хааллым, сындалый-
бат сындааһыннаах кыыл эбит, аны күһүн кэлэн иэнин иҥиирин ылан барыам, этин 
сиэ, тириитин туһан», – диир да, туут хайыһарынан элэстэнэ турар. Балыксыт киһитэ 
эппитин курдук дьаһанар, этин кыһыны быһа сиир, иэнин иҥиирин кичэйэн хатарар. 
Күһүнэ буолар, балыксыт саһаан уһуннаах «туут балыгы» бултаан ууран турар. Эппит 
кэмигэр Мыыдара балыксытыгар тиийэр. Балыксыт иэнин иҥиирин, «туут балыгын» 
биэрэр, тайаҕын баллырдаан чооҥкутун уҥуоҕун көрдөрөр. Көрбүттэрэ, иҥиирэ 
барыта уҥуох үһү, ол иһин итиччэ ыраахха «сындааһына сындалыйбатын» быһаар-
быттар. Мыыдара балыгар олуһун үөрэр. Төһөҕө тиийэрин ыйыппытыгар: «Түөртүүр 
саҕана тиийиэм», – диэн сүгэһэр маһыгар балыгын баана туран эппиэттиир. Төһө 
ыраах сиргэ олорорун туоһулуур, мүчүк гынан баран: «Эн ортотугар хонон, сарсын 
киэһэ хонуккар тиийиэҥ», – диир.

Мыыдара биирдэ үгэһинэн бултуу сылдьар, оччолорго Түҥ өрүс билиҥҥитин 
курдук синньигэс буолбатах үһү, уутун икки хайатыттан ылан олорор эбит, хайа тэл-
лэҕинэн иһэн көрдөҕүнэ – сыыр сирэйэ быстыбытыгар арҕах айаҕа көстөр, чуҥнаан 
көрбүтэ – кур арҕах, биир эрэ буолбатах, сүүрбэ сыл кыстаабыт, ол иһигэр уона олус 
улахаттар үһү. Били бэйэтин бултаспыт кыыл киэнэ буоларын сэрэйбит.

Мыыдара кэнниттэн Улахан күөлгэ Дьэллик баай диэн сүөһү баайдаах киһи олор-
бут; атах соҕуруу куулатыгар сэргэтэ иҥнэйэн турар. Кини кэнниттэн Чөөччө баай 
диэн баара үһү, Нэлэгэр аартыгын үөс өттүгэр, талах иһигэр, өтөҕүн баҕаналара баар 
этэ. Кэлин Чайда эмиэ сүөһүнэн байан олорбут. Атах арҕаа өттүгэр ырааһыйаҕа сайы- 
лык фермата буолбута – Чайда олорбут сирэ.

Биһиги иитиэх эбэбит Иванова Екатерина Семеновна (1862 сыллааҕы төрүөх) 
Чайда уолугар кэргэн тахсан олорбут, оҕо төрөппөтөх. Ийэбитин эбэбит ииттэн 
кыыс оҥостубут. Былыр-былыргыттан Улахан күөл барахсаҥҥа дьон-сэргэ олохсу- 
йан олорбут, сүөһү-сылгы тоҕуоруһан үөскээбит сирэ буоллаҕа.

Үөһэ ахтан ааспытым курдук, Түҥ өрүс икки хайатыттан уулаах эрдэҕинэ киниэхэ 
түһэр билиҥҥи от үрэхтэр: Куртуйах сүүлэ, Мыыдара батыыта, Мордьоҕой үрэҕэ – 
олус дохсун сүүрүктээх үрэхтэр буолуохтаахтар. Куртуйах сүүлэ үрэххэ Дабаан, Бэт-
тиэмэ, Тыытаххай үрэхтэрэ, Догдойор кэнниттэн тардар сээн, Булбут кэнниттэн тар-
дар хос үрэх – бу биэс үрэхтэр холбоһор тумуһахтарыгар Тайах уҥуоҕа диэн ааттанар 
хайа баар. Бу хайа урут туох диэн ааттааҕа биллибэт. Быһа холоон, эбэм кэпсииринэн, 
XVII үйэ диэки Тайах диэн ааттаах булчут сиргэ өлбүтүн ити хайа үрдүгэр таһааран 
көмпүттэр үһү, ол онтон ааттаммыт. Оччолорго бу үрэхтэргэ күһүн, улара түспүтүн 
кэннэ, олохтоохтор быһыт охсон, саас халаан уута тахсарыгар иэрэ туута уган ба- 
лыктыыллар эбит. Биир саас биир балыксыт быһытын туутун көрө тиийбитэ, быһыта 
тоҕо көтүллэн, киһи иилэн ылара хаалбатах эбит. «Туох ааттаах алдьаттаҕай, тыа- 
тааҕы моһуоктаатаҕа дуу», – диэн саныы-саныы, туос тыытын миинэн, үөскэ киирэр. 
Ол сырыттаҕына тыыта эмискэ чаардаабыт курдук тохтоон хаалар, аллараттан даг-
дайан көтөҕүллүбүт курдук буолар. Балыксыт соһуйуу бөҕөнү соһуйар, ол-бу диэки 
көрүөлэнэр. Арай көрбүтэ – тыытын икки өттүнэн уһаат айаҕын саҕа харахтар дьэрэ- 
лиһэн олороллор эбит. Киһи хаһан да оннукка түбэспэтэх буолан, куттаныы бөҕөнү 
куттанар. Тугу да гынар кыаҕа суох буолан, хамсаабакка олорор, балыга чочумча 
турбахтаан баран тыылаах киһитин «сүүһүттэн түһэрэр», үөс диэки сыҕарыйар. Ба-
лыксыт тыаҕа куотар, эргийэн көрбүтэ: улахан баҕайы балык лапчаана көстүбүтүнэн  
аа-дьуо алын сыҕарыйар. Балыксыт атахха биллэрэр.

Ити сураҕы Мыыдара истэр. Оччолорго саха тимири уһанар буолбут кэмэ буол- 
лаҕа. Икки киһи көтөҕөр «сиикэрэтин» ууска оҕустарар. Үс оҕус тириитин ыыстаан,  
тэлэн, алта хос гына өрөн, «сиикэрэтигэр» сутаакы борооскуну иилэн, икки үрэх 
ыпсылҕатыгар быатын аҥар төбөтүн икки тииккэ баайан, «сиикэрэтин» ууга быраҕар. 
Хаста да көрбүтэ – туох да суох. Онно-манна тардылыннаҕа буолуо, хойутаан баран 
көрбүтэ, «сиикэрэтэ» тииттиин, быалыын суох эбит. «Өр буолла, балык буоллаҕына 
сытыйбыта буолуо (өлбүт буоллаҕына), тиити туурбут күүстээх буоллаҕына, сотору 

быатыттан босхолонуо», – дии саныыр, көрдүү барбат.
Хас сыл ааспыта буолла, биирдэ Мыыдара өрүһү батан иһэн наһаа улахан балык 

дьардьаматыгар кэтиллэ түһэр, өйдөөн-дьүүллээн көрбүтэ, кини ууска оҕустар-
быт «сиикэрэтэ» быалыын баайбыт тиитиниин сытар эбит. Улаханыттан саллар, 
сөҕөр-махтайар. Сыҥааҕын уҥуоҕун өрө анньыбыт, ол иһинэн төттөрү-таары сыл-
дьыбыт, төбөтө таарыйбата үһү. Ол балыгы сордоҥҥо холообут.

Били быһытын алдьаттарбыт балыксыт куттаныы бөҕөнү куттанан куоппут эрээ-
ри, сотору кэминэн ох курдук оҥостон, туос тыытыгар олорон, батыйатын угар уһун 
хатыс быаны баайан, аҥар уһугун бэгэччэгэр баанан, батыйанан атаралаары балыгын 
кэнниттэн алын устар. Ол киһи ол барбытын айыыта, онтон эргиллэн кэлбэтэх. Кэлин 
да улахан балык талаанын көрдөхтөрүнэ бултаһа барбат, дьаахханар буолбуттар. Ол 
саҕана арыый кэлин даҕаны өрүс балыга Тыытаххайга сааскы халаан уутугар тахса-
ра үһү. Олохтоохтор туулаан, илимнээн аһаан абыраналлара үһү диэн кырдьаҕастар 
кэпсииллэрэ.

Мыыдара «сиикэрэтин» төттөрү аҕалан уруккутун курдук бултаспыта үһү эрээ-
ри, туох да тыыппатах. Улахан балык ханыылаах буолар диэн, онуоха эбии киһиэ- 
хэ-сүөһүгэ куттала да бэрт. Мыыдара хара өлүөр диэри бултаабыт, сааһырбытын би-
линнэҕэ буолуо, эһэҕэ уруккутун курдук батыйанан эрэ киирбэт буолбут, ох саанан 
ытара үһү, онтуката да курдары ыттаран баран киһиэхэ ыстанар, оччотугар эмиэ ба-
тыйаланарыгар тиийэр.

Мыыдара кырдьан өлүөн эрэ иннинэ биир эһэҕэ түбэспит. Күһүн, хаар түспүтүн 
кэннэ улахан баҕайы суоллаах эһэ Мыыдара суолун туора ааспыт. Мыыдара батыһар. 
Эһэтэ өр батыһыннарбатах, ыраахтан көрбүт да, утары сүүрэн кэлэр. Мыыдара хаста 
да ытар, эһэтэ таптарар эрээри охтубат. Кэллэ да тохтообокко үрдүгэр түһэрин сэ-
рэйэр буолан, бэлэм туран батыйатыгар түһэрэн тайыылаан ылар, эһэтэ өлбөт, хата, 
батыйа угун хаба ортотунан булгу охсор. Батыйата эһэттэн түһэн, Мыыдара кыл-
мүччү хаба тардан ылан, дуолан охсуһуу буолар. Эһэ, төһө да тыын сиригэр табыл-
лыбытын иһин охтубат, ол иһин кэлин атаҕын борбуйун иҥиирин, баппаҕайдарын 
быһыта охсуолуур, ол да үрдүнэн кэлэрин тохтоппот, арыый бытаарар эрэ. Бытаар-
бытын туһанан, төбөтүн быһа охсор. Онно дьэ охтор, ол да үрдүнэн өлбөт. Туһунан 
быста сытар төбөтө хараҕа чыпчыҥныы, уоһа ырдьаҥныы сытар. Быстыбыт атахтара, 
тарбахтара туппахтыы, бүтүн бэйэтэ сыҕарыйа сатыы сыппыт. Өлбөтүн иһин дьиэ-
лээбит, сарсыҥҥытыгар кэлбитэ – дьэ өлбүт. Сүлэн астаары гыммыта – этин быыһа 
барыта кыймаҥныы сылдьар үөн эбит, ол иһин өлбүтүн быһаарбыт. Куруҥ маһы мун-
ньан уоттаабыт, оччотугар ол үөн харамайга тарҕаммата үһү диэн өйдөбүл баар эбит.

Арҕаа Чоҥороҕо аата ааттаммат улуу удаҕан олорбут. Аатын ааттаабат буолан, 
убаастаан «Эмээхсин» дииллэр эбит. Билигин да «Эмээхсин уҥуоҕа» диэн арҕаа 
сыыры ааттыыллара, ханна сытара чопчу биллибэт. Мыыдара сааһыран баран хаста 
да оҕо ииттитэлии сылдьыбыта да, олоро уһаабатахтар. Бүтэр уһугар, оҕо турбатын 
иһин «Эмээхсини» ыҥыттарар. «Эмээхсин» аккаастанар. «Туһата суох буолуо, үрдүк 
айыылар айбыттарын уларыппыт диэн суох», – диир. Үс хонон баран Мыыдара бэйэ-
тэ тиийэр. Дьиэҕэ киирэн баран тугу да саҥарбат, суол ааныгар батыйатын таҥнары 
тайахтанан, дьэбин уоһуйан турар. «Эмээхсин» аккаастанан элэ-была тылын этэр. 
Киһитэ туга да хардарбат, аккаастанан да туһа тахсыа суоҕун билэн таҥнан, тэринэн 
барар. Мыыдара да биир түбэ ааттааҕа, санаабыт санаатын толороро чуолкай буол-
лаҕа, тыыныгар турбатаҕына таһыйара баҕас чуолкайа чахчы. Айаннаан иһэн нөҥүө 
күөлгэ Мыыдара тохтоон туран тугу гыммытын, тугу санаабытын «Эмээхсин» кэп- 
сээбит, онуоха Мыыдара: «Ону билиэҥ суоҕа дуо?» – диэн эппиэттээбит. Аһаан-сиэн,  
сынньанан баран, «Эмээхсин» олбоҕор олорор. Үс түүннээх күн устата кыырар. Ол 
устатын тухары ону-маны барытын түөрэр, барыта аккаас, туһа суох. Төрдүс сар-
сыардатыгар дьэ тохтоон, уурайан уоскуйар: «Сиргин-дойдугун барытын алдьаттар-
дыҥ. Үс үйэ устата дьон-сэргэ олохсуйан олорбот оҥоттордуҥ. Атын сиртэн кэлэн 
олоруохтара эрээри, ыччаттара туруо суоҕа, истэр тухары олохсуйбатыннар. Бу иит-
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тэр уолуҥ алта эрэ сааһыгар тиийиэ, хороҥ отунан тыыннаатым; көтөн ааһан иһэр 
чыычаах тумсугар ытыран иһэр отун соһуйан түһэрбитинэн. Эппэтэҕэ диэйэҕин, 
онуоха дылы муннугар тумуу да киириэ суоҕа, алтатын туоларыгар оонньуу сылдьан 
охтон түһүө да – суох буолуо. Үс үйэ кэнниттэн ол уҥуоргу тумуһахтан биир оһох 
буруота синньигэс баҕайытык тыргыллан арҕаа көтө турда, хайалара буоларын туох 
билиэ баарай. Манньа-туһах диэни олох биэримэ, олох ылбаппын, туһалаабатым», – 
диир. «Эмээхсини» эһэ тириитэ олбохтоон-үллүктээн дойдутугар ыытар. Баран иһэн 
«Эмээхсин»: «Иэгэйэр икки атахтаахха үйэм тухары туһалаатым ини, туһалаабатым 
ини, бу курдук көннөрү, сыраҕана-сыҥынах сирэйдэммиппин өйдөөбөппүн», – диэн 
кэп туоммут.

Мыыдара үс хонон баран «Эмээхсиҥҥэ» чыскыл маҥан атыыры сэргэтигэр ил-
дьэн баайан биэрэр. «Эмээхсин» аккаастаабытын: «Эн да, мин да кэннибитигэр 
хаалар ыччаппыт суох, саатар, бу атыыр ууһаатын, дьөһөгөйү үксэттин», – диэбит. 
Кырдьык да оннук. «Эмээхсин» Мыыдараны аһатан-сиэтэн, маанылаан, кэпсэ-
тэн-ипсэтэн атаарбыт. Ол оҕо алтатыгар дылы тумуулаабакка да сылдьыбыт, Мыы-
дара оҕо тапталын билбитэ ол.

Үс үйэ ааспыта буолуо, баҕар, ол кэмтэн. Ол уҥуоргу тумуһахха Силипиэннэр 
олорбуттар. Аас дьылга төһө да хоргуйдаллар, быһынналлар, Киристиинэттэн үс оҕо 
төрөөбүтэ. Уоллара Бүөтүр оҕото суох, эрдэ өлбүтэ. Баһылай биир уоллаах, онто оҕо-
лордоох. Огдооччуйа үс оҕолоох, олоро элбэх оҕолоохтор. «Эмээхсин» көрүүлэмми-
тигэр сөп түбэһэр курдук.

Ол чыскыл маҕан атыыр үөр тутан дьөһөгөй оҕотун үксэппитэ үһү. Былыргы киһи 
сылгы-ынах эрэ баарын тухары олох олорор буолаахтаатаҕа.

Дабаан аартыгар олорбут сиригэр модьу баҕайы баҕаналар төрдүлэрэ эмэҕирэн 
сиртэн быган тураллара.

1990 с. Улахан күөлү уутун түһэрэн, дулҕатын анньан, сирин хорутан элбэх сыл-
лаах от сиэмэтин ыспыттара. Чөҥөчөхтөрү бульдозер тоҕута аспыт буолуохтаах. Си-
рийэн көрөр киһи чөҥөчөхтөр төрүттэрин булуохха сөп буолуо.

Мыыдараттан билигин бултаабыт үрэҕэ эрэ аатын ааттатар, олорбут өтөхтөрүн 
төҥүргэһэ да суох. Сир-дойду да уларыйан эрдэҕэ. Үһүйээн, номох да төһө-хач-
ча уларыйыылааҕа-тэлэрийиилээҕэ биллибэт. Билигин «оннук үһү» эрэ диэнинэн 
билэбит.

Егор Васильев-Дьулурҕан «Үһүйээннэр уонна номохтор»
 (Үөһээ Бүлүү, 2010) кинигэтиттэн ылылынна

БОСХОҤ-БЭЭКЭЙ СЫРЫЫТА

Кыргыс хааннаах үйэтэ хас сыл барбыта биллибэт. Биһиги төрүттэрбит даҕаны 
аҥаардастыы кыргылла эрэ сылдьыбатахтара буолуо. Сэриигэ, өлөрөргө-өһөрсөргө 
үөрэнэн «хааннаах» сырыыларга сылдьыталыыр буолбуттар. Куруук кыргыһыы туох 
да үчүгэйи оҥорбот.

Биир буос бээгэй – кылгас атахтаах «Босхоҥ-Бээкэй» диэн кыра киһи баар эбит. 
Ол Босхоҥ-Бээкэй: “Дьирикинэйдэри суос-соҕотохтук кэлбэт гына үүртэлиэм” – 
диэн тыл көтөҕөр. Үгүстэр итэҕэйбэттэр. Аргыс киһи биэрээри гыммыттарын буо- 
луммат. Киһилэрэ ох курдук оҥостон баран хаалар. Өр туох да биллибэт. От-мас 
үүнэн, ситэн, кэхтэн барар. Арай хоту өттүлэрэ буруо бөҕөтө буолар. Ардах түспүтүн 
кэннэ буруо сөҕүрүйэр курдук буолар да, курааннаатаҕына эмиэ күөдьүйэн кэлэр. 
Ол күһүн хаар түһүөр дылы киһилэрэ биллибэт. Арай биир үтүө күн Босхоҥ-Бээкэй 
ыран-быстан тиийэн кэлэр. Кэлбитигэр ыйыта тоһуйаллар. “Сүүрүктээх өрүс уҥуор  
үүртэлээтим, табаларын да аҕыйаттым, дьонун да дьоҕуһаттым, аны баҕас кэлиэх-
тэрэ суоҕа” – диэн тыллаах буолбут. Кырдьык Босхоҥ-Бээкэй эппитин курдук, дьи-
рикинэйдэр кэлэн кыргыбатахтар. Саһа сылдьан сирдэрин-уоттарын уоттаабыт. 

Көлөлөрүн, дьоннорун өлөртөөбүт. Дьирикинэйдэр көрдөхтөрүнэ да, оҕо сылдьар 
диэн аахайбаттар эбит. Оҕону-дьахтары тыыппатах. Ахсааннарынан таба көлөлөрүн 
хаалларар уонна өрүс нөҥүө атаартыыр. Аҕам соҕус биир киһини хаалларан, тирии 
ыстаанын ахтатын хайа быһан үтүрдьэхтээн ыытар. Ол саамай сааттаах хотторуу 
бэлиэтэ эбит оччолорго. Таба аһылыга лабыкта, лабыктата суох сиргэ кэлбэт, уот  
сиэбит лабыктата үйэ аҥаара суох үүммэт. Ол сүүрүктээх өрүһэ Түҥ өрүс буолуох- 
таах. Босхоҥ-Бээкэй уоттаабытын кэннэ, куоппут кыыллара үс сыл кэнниттэн урук-
кутунааҕар хас да төгүл эбиллибит. Итинниги этэн эрдэхтэрэ: «Сэнээмэ, сэнээбик-
киттэн сэттэҕин ылыаҥ»  диэн.

Егор Васильев-Дьулурҕан

ОҔО ӨЛБҮТ

Оттонор киэҥ ходуһалаах бэрт кыра, чычаас көлүйэлэрдээх күөл. Урут дириҥ ийэ 
уулааҕа үһү. Ол, кэлин уолбалаан, бэрт үчүгэй ходуһа сирэ буолбут. Бу күөлгэ урут 
биир ыал олорбут. Элбэх оҕолоохтор эбит. Саамай улаханнара уончалаах уол үһү. 
Арай биирдэ дьоно ыраах от оттуу барбыттар. Оҕо дьиэ таһыгар оонньуу сылдьыбыт. 
Бу сылдьан көрдөҕүнэ, күөлгэ аҕалара ииппит илимигэр куоҕас көтөр иҥнэн, мөхсөн 
ахан эрэр эбит.

Оҕо туос тыыны миинэн, били куоҕаһы өлөрөөрү үөскэ киирбит. Куоҕас, эрдиигэ 
таба оҕустарымына умса сылдьан, туос тыы түгэҕин сытыы тумсунан тоҕута кэйбит. 
Оҕо ууга түспүт уонна тыын былдьаһан чарбачыһа сылдьан, били илимҥэ иҥнибит, 
ууга түһэн өлбүт. Ол иһин бу күөлү Оҕо Өлбүт диэн ааттаабыттар.

Тимофей Федотов. Үөһээ Бүлүү, Маҥаас нэһилиэгэ. 
Нэһилиэк саамай кырдьаҕас оҕонньоро кэпсээбит үһүйээнин 

Павел Львов 1970 с. Бүлүүтээҕи педучилищеҕа IV кууруска 
үөрэнэ сылдьан курсовой үлэтигэр киллэрбит.

ТҮҮЛЭЭХ СҮРЭХТЭЭХ ТҮЛЭКЭЙ БООТУР

Бэттиэмэҕэ Түүлээх Сүрэхтээх Түлэкэй Боотур диэн киһи олорбута үһү. Ол олор-
доҕуна Үөһээ Ээйиктэн саас тоҥот саҕана туут хайыһардаах биир тоҥус киһитэ 
киирэн кэлэр. Ох саалаах. Киирэн этэр буоллаҕа: «Дьэ, тойон убайым. Эн ааккын 
ааттаан, суолгун суоллаан кэллим», – диэн. «Биир көрдөһүүлээхпин, – диир. – Эйи- 
гин кытта биир оонньууну оонньоору кэллим. Өһүргэммэккэр, кыыһырбаккар 
көрдөһөбүн. Ох саабытынан оонньоон көрүөххэ». Биһиги киһибит: «Эн баҕаҕын то-
лоробун», – диир. Онуоха биирэ: «Буоллар буоллун», – диир. «Оол диэки бараҥҥын 
тур. Эн, ыалдьыт киһи быһыытынан, сэбилиигин», – диир. «Ыраахтан кэлбит киһи 
быһыытынан. Дьэ, ыттым», – диир. «Мин бэлэммин», – диир. Ох сырылаан кэлэр. Ону 
ыырааҕын быыһыгар кыбытан ылар. Ууран иһэр. Мунньан иһэр.

«Чэ, тоҕойуум, – диир. – Сэрэнээр», – диир. Ытар. Уллугун тосту ытан кээһэр. 
Уонна төттөрү баран хаалар.

Тоҕус сыл буолан баран, били киһи уола кэлэн, дьэ, өлөрөр Түүлээх Сүрэхтээх 
Түлэкэй Боотуру. Аҕам иэстээх этэ диэн кэлэр.

Ити киһиттэн саҕаланан Түүлээх Ууһа диэн ааттаммыт үһү. Сүдү бөдөҥ киһитэ 
эбитэ үһү.

Максим Афанасьевич Дмитриев. Үөһээ Бүлүү, 
Маҥаас нэһилиэгэ. Багдарыын Сүлбэ. Талыллыбыт үлэлэр. Т.6: 

Үһүйээннэр, номохтор (Дьокуускай, 2017. – С.199-200) кинигэттэн
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МАҤААС
 
Былыр маҥаас ынах энньэлээх дьахтар кэлтэ үһү диэн. Ол нэһилиэк төрдө буолта 

үһү диэн. Ол иһин Маҥаас диэбиттэр диэн. Биир баай ыал баар үһү. Биир дьадаҥы 
ыал баар үһү. Элбэх оҕолоох үһү ол дьадаҥы ыал. Баай ыал буоллаҕына оҕото һуох 
үһү.

Ол, биир маҥаас оҕус тыһаҕас баһын биэрэн, биир уол оҕону атыылаһан ылбыт. 
Ону маҥаас тыһаҕаспыт баһын атыыта диэн бу оҕону Маҥаас диэн ааттаабыттар. 
Били уолларын. Ол, киһи-хара буолан, Маҥаас нэһилиэгин төрдө буолта үһү диэн. 
Ол иһин Маҥаас ааттаммыттар үһү диэн.

Итинэн бүтэр. Иккис остуоруйата ити.

СОРДОҤ ХАРА

Өрүс хара сыырыгар, эрдэ, били, харалдьык быһа сиэн, харалдьык тахсар буол-
лаҕа. Онно хара улардар, эрдэҕэс, тыһы, атыыр улардар мустаннар, оҕустахпыт диэн 
куллугураһаллар дии. Кынаттарын соһо сылдьан, отонноон сии-сии. Ол харалдьык- 
ка мусталлар.

Аайталыын диэн киһи онно туһах иитэр буоллаҕа дии. Онтон ол туһах ииппитин 
кэрийэ киирэр. Били Сордоҥ Хара диэн атын миинэн. Кииртэ 9 хара улар иҥнэн 
хаалбыт. Ону буоллаҕына, ириэнэх сааскы талаҕы быһан ылан, көпсөлөөбүт. Онтон 
били улардарын кэлгийбит. Хам. Тоҥоноҕор иилинэр гына. Онтон атыгар илдьэн, 
төргүүлэнээри ыҥыырыгар, тоҥоноҕор иилэн туран, били атын ыҥыырыттан төр-
гүүтүн сүөрэ турдаҕына, ата хаһыҥырыы-хаһыҥырыы мөхпүт. Ону көрө түспүтэ,  
сааскы хагдаҥ эһэ тахсан, субу хоруйан эрэр үһү.

Ону буоллаҕына, атын үрдүгэр түһүөх санаалааҕа үһү. Ону хаһан-хаһан быатын 
төлө тардан, үрдүгэр түспүтүн бэйэтэ да билбэккэ хаалбыт. Ыҥыыр аттаах киһи 
төҥкөйөн ааһар арыҥах тиит баар үһү. Дьэ, итиннэ хааллаҕым буолуо дии санаабыт. 
Онтон биирдэ өйдөөбүтэ, өрө көтө түһэн баран, түһэргэ дылы гыммыт. Бу уҥа такы-
мыттан иилиллэ түспүт ыҥыырыгар. Онтон өйдөнөн, ыҥыырыгар хат олорон, дьап 
гына түспүт.

Онтон санаан, өй ылан, эргийэ биэрэн көрбүтэ, ийэ эһэ били ата үрдүнэн ойон 
ааспыт тиитигэр кэлэн, кыайан ойумуна, өрөҕөтө кытаран олорор үһү. Синньэ. Тар-
дыстан. Ат үрдүнэн ойон ааспыт. Ону кини кыайан ойумуна.

Айыы оҕото үрдүнэн ааспыт маһын кини аннынан ааһыа суохтаах үһү. Бэрт был-
дьаһар. Күрэх былдьаһар. Онно өрө тахсан баран, таҥнары түспүтүгэр такымыттан 
иилиллэ түспүт. Ыҥыырыгар.

Онтон ата кэлэн, тохтоон, хорус гына түспүт. Онуоха өйдөммүтэ, сэргэтин төрдү-
гэр кэлэн турар үһү. Ону өйдөөбүтэ, били 9 хара уларын тоҕоноҕор иилиммитэ ии-
лиммитинэн сылдьар үһү. Ону, били, иҥиирин кытта уҥуоҕа эрэ хаалан хаалбыт. 
Били көпсөтө охсуолаан, быһа эрийэн. Онон эһэттэн куоттарбыт ата, аар саарга аа-
тырбыт ат, Сордоҥ Хара диэн.

Дьокуускайтан Хагдан Тойон диэнтэн хаста да сурук кэлбит. «Аккын аҕал», – диэн. 
Ону: «Оннук ат төрөөн сылдьыбыта буолан баран, сиэн кээспиппит», – диэн суруй-
буттар. Кистээн кээспиттэр. Онтон, били ойуурга хаһаа тутан, сискэ туруораллар үһү. 
Куруук. Ону итэҕэйиминэ, Хагдан Тойон бэйэтэ кэлбит.

Ол 9 кыыстаах Аайталыын үһү. Онтон саамай оччугуй кыыстара кыраһыабай бэйэ- 
лээх Ырыа Марыына диэн.

Кэлэн, ону булсуспут били Хагдан Тойон. Ол дьахтар буоллаҕына били аты этэн 
биэрбит. Баар диэн. Ойуурга туруораллар диэн. Дьэ, ону: «Хайаан да аҕал!» – диэн, 
ылан барбыт.

Ол сылдьан, Баҕадьыкаан икки Бэс Күөлүн икки ардыгар биир маарга кыһыл 
көмүс табытыаккатын сүтэрэн кэбиспит. Онон ол маар аата Хагдан Маара диэн аат-
таммыт үһү.

Ол ат буоллаҕына үс сылы быһа сайын күрээн кэлбитэ үһү. Хандалы да кэтэппит-
тэрин иһин. Ол хандалыта, иҥиирэ, уҥуоҕа хаалыар дылы, быһа эрийэн кэлэрэ эбитэ 
үһү. Ол аайы били Марыыналарын мөҥөн-этэн муҥнууллар үһү. Онтон, үс сыл буо-
лан баран, кэлбэтэх. Онон ол Сордоҥ Хара сүппүтэ үһү диэн буолар кэпсэлэ.

 

ТҮҮЛЭЭХ СҮРЭХТЭЭХ ТҮЛЭКЭЙ БООТУР

Былыр кыргыс саҕана Түүлээх Сүрэхтээх Түлэкэй Боотур диэн баара үһү. Ол кэ-
лэн олохсуйбута үһү. Онон Түүлээх Ууһа диэн ааттаммыт.

Урааҥхайы аһынар сүрэх диэни билбэтэх үһү. Арай биирдэ, омук сиригэр буо-
луо, омук кыыһын баһын быһа охсон түһэрбитэ сырайа туналыйбытынан түһэн иһэ-
рин көрбүт. Көрөн, онно ол сүрэҕэ хамнаабыт үһү. Онно сүрэхтээҕин билиммит үһү.  
Итиэннэ: «Сүрэхпин өллөхпүнэ көрөөрүҥ. Сүрэҕим эт буолбатаҕа буолуо», – диэбит 
үһү. Ону көрбүттэрэ, уҥуох икки түү икки үһү.

Итигирдик, чэ. Итиэннэ билбэтим.
Ийэм, аҕам итиэннэ хоноһолор сэһэргэһэллэр этэ итигирдик.

Анастасия Андреевна Львова-Быкас. Үөһээ Бүлүү, Маҥаас нэһилиэгэ. 
Багдарыын Сүлбэ. Талыллыбыт үлэлэр. Т.6: Үһүйээннэр, номохтор 

(Дьокуускай, 2017. – С.200) кинигэттэн

ИЙЭМ СЭҺЭННЭРЭ

Мин ийэм Львова Анастасия Андреевна (Федоровна) Боотулуу Хочотугар 1908 
сыллаахха төрөөбүтэ. Аҕата үс ыйдааҕар сэбиргэхтэтэн өлбүтүгэр Күрээдис Өндөрөй 
ийэтин сүгүннэрэн аҕалан Күрээдис Бэрэтигэр олохсуйбут. Оҕо сааһа Намыччынан, 
Күрээдис Бэрэтинэн, Хочотунан ааспыт. Оҕо эрдэҕинэ этиргэн баҕайы үһү, ол иһин 
таптаан «Быкас» диэн ааттаабыттар. Ийэм Чоҥороҕо олохтоох Лиэп оҕонньор оччу-
гуй уола Дьуонаҕа (таптал аата Бөлөчөөх) кэргэн тахсан олорбуттара. Олус сэһэн-
нээх, ыалдьытымсах, туох баар саҥаны-үчүгэйи ылына сатыыр идэлээх этэ. Кини 
элбэх остуоруйаларын, сэһэннэрин истэн улааппытым. Оччотооҕу “Хотугу сулуска” 
тахсар сэһэннэри, саха норуотун биллэр суруйааччыларын айымньыларын лаампа, 
чүмэчи уотугар сырдатынан дьиэ кэргэнинэн ааҕар идэлээх этибит. Ол хойут кини-
гэни таптыыр буоларбар, үөрэҕи ыларбар туһалаах эбит дии саныыбын.

Ийэм сэһэннэриттэн өйбөр олорон хаалбыттарыттан маннык үһүйээннэри су-
руйабын.

УҺУЛУ ОСТУОМ ДЬИЭ КЭРГЭНЭ 
ОСПА ЫАРЫЫТТАН ЭСТИИТЭ

Былыр Чоҥоро эбэ-хотун хоту баһыгар кырдалга Уһулу Остуом диэн элбэх оҕо-
лоох ыаллар олорбуттар. Хас да турбут кыыс-уол оҕолоохторо үлэни-хамнаһы кыайа 
тутан, элбэх сылгы-ынах сүөһү ииттэн, хоп курдук олорбуттар. Ити кэмҥэ оспа  
ыарыы иччитэ кыһыл арбаахылаах, кэлэр-барар дьон сыарҕатыгар, сороҕор мэҥэ-
стэн кэлэн, дьон бөҕөнү сиэн барбыт. Уһулу Оскуом оҕонньор дьиэтин тиҥ курдук 
хататан, күрүөтүн-хаһаатын сабан олорбут эрээри, дьоно ыалдьан, өлөн-сүтэн бар-
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быттар. Дьон ыарыыттан куттанан ойуур баһыгар туруорбах балаҕан туттан саһар 
аакка барбыттар. Ыт үрэр саҥата иһиллиэ диэн, ыттарын өлөрбүттэр, мас мастыыл-
ларыгар сүгэ тыаһа иһиллиэ диэн, хаарга үктээн туран мастаммыттар.

Уһулу Остуом оччугуй уола бэрт сытыы-хотуу эргиэмсик киһи баара. Дьоно ыал-
дьыбыттарын истэн, бырадьаах баран хаалбыт. Оҕонньор эрэйдээх уҥуор олорор 
ыаллара көрөр сирдэригэр хаарга уһун сиэрдийэлэри кэрдэн, от баайан, дьонун ах-
саанынан туруортаабыт. Дьон көрдөҕүнэ били сиэрдийэлэр охтон испиттэр. Ол аҕа-
лара, киһи өллөҕүн аайы, сиэрдийэни охторон иһэр үһү.

Бүтэһигэр, Уһулу Остуомнартан биир «оһох оттооччу» эмээхсин ордон хаалбыт. 
Үс сыл ааспыт. Били бэйдиэ барбыт уол: «Ыарыы ааста ини», – диэн дьонун өтөҕөр 
кэлбит. Атыттан түһэн сэргэҕэ атын баайа турдаҕына, дьиэттэн били ордубут «уот от-
тооччу» эмээхсин тахсыбыт. Уол кэлэн турарын көрөөт: «Үс сыллаахтан сиэбит бы-
тым-былахым кэм да сии сылдьар эбит», – диэн саҥа аллайбыт. Уол ону истээт атын 
үөһэ түһэн тиэргэнтэн ыстаннаран эрдэҕинэ, оспа үөрэ дьиэттэн ыстанан тахсан, 
хаары мөчөкөлүү тутаат, көхсүн хараҕын көҥү быраҕан кэбиспит. «Дьэ барыларын 
сиэтэлээтим, санаам туолла», – диэн баран күөх буруо буолан унаарыс гынан хаал-
быт. Уол эрэйдээх нэһиилэ, сыккырыыр тыына эрэ, хаанынан өҕүйэ-өҕүйэ, уҥуоргу 
ыалларга тиийбитэ үһү.

Ити курдук биһиги дойдубутугар элбэх дьон-сэргэ олохсуйан эрдэҕинэ, ол  
ыарыы кэлэн быһа түспүт – бэрт элбэх киһи өлбүт. Билигин ойуурга сыл-
дьан көрдөххө, бэрт былыргы өтөх оннулара, ойуурга солооһуннар элбэхтэр. 
1960 сылларга эдьиийдэрбит Львова Анна уонна Львова Ульяна Львовналарга  
«Кэлэҥий» диэн олус кырдьаҕас оҕонньор баар буолара. Кыра сылдьан оспа ыарыыга 
ыалдьан, сирэйэ бары бааһырбытын иһин «Кэлэҥий» диэн ааттаммыт үһү. Сүүһүттэн 
тахсан баран өллө дииллэрэ.

БАРҔА ОЙУУН ТУҺУНАН

Былыргы төрдүбүт Таҥкыччах кырдьаҕас биэс уоллааҕыттан икки уола ойуун  
буолбуттар. Ол Барҕа уонна Өндөй ойуун диэннэрэ үһү. Барҕа ойуун оҕото суох. Оно- 
ҕоччут тойоҥҥо ытык сылгыны дабата сылдьан кутуруксута – Хоонтоону ойуун  
иннигэр түспүтүн абааһы көрөн, Үөһээ дойду абааһылара Барҕаны «чокуйан», баска 
охсон өлөрбүттэрэ үһү.

1. Барҕа ойуун Иччилээх эбэ кырдьаҕаһын сыһытыыта
Барҕа ойуун олоҕо «Иччилээх» диэн күөлтэн чугас «Барҕа көлүйэтэ» диэн сиргэ 

эбит. Барҕа оччотооҕу дьон сиэринэн туулаах, илимнээх, сүөһү-сылгы ииттэн айа- 
ҕын көрүнэн олорбут. «Иччилээх» күөлгэ киирэн тыаһа-ууһа суох балыктыыр эбит. 
Биир сарсыарда, омоон суолунан эбэтигэр киирэн истэҕинэ, киһи ыҥырбыт. Көрө 
түспүтэ – баһыттан атаҕар тиийэ сарыы таҥастаах, сатабыла суох улахан оҕонньор 
итир былыкка баһын бүк анньан олорор үһү. Оҕонньор эппит: «Нохоо, Барҕа, мин, 
эн күөлгэ киирэн балыктаан тахсаргын кэтээбитим үс төгүрүк сыл буолла. Идэлээх 
киһи эбиккин, онон, мин көрдөһүүбүн булгуччу толороҕун, эрэйгин сыспай сиэл-
лээҕинэн, хороҕор муостааҕынан төлүөҕүм. Мин бу дойду кырдьаҕаһабын. Былыр, 
улахан ыарыы иччитин кытта харса сырыттахпына, ойоҕум дьиэттэн тахсан көр-
бүтүттэн өмүрэн, өлбүтүм. Онтон ыла бу күөлгэ улаханнык саҥарбыт киһи буоллун, 
кистээбит сылгы, айаатаабыт оҕус буоллун, соһуйан-өмүрэн сиэн иһэбин. Бу дойду 
дьоллоох туонатыгар дьон-сэргэ олохсуйарын ааста, бэйэм дьабыммар кыайан көп-
пөккө эрэй бөҕөнү эрэйдэнэн, муҥ бөҕөтүгэр булларан сылдьабын. Онон эн миигин 
сыһытыахтааххын. Көр эрэ – ол күөл арҕаа өттүгэр көстөр ойуур иһигэр араҥаһым 
турара буолуо. Ону булаҥҥын, ити ала биэҕин өлөрөн, көхсүн хаанын ыаҕаска куттан, 
үс салаалаах кыһыл талаҕы эриэннии кыһан баран, араҥаспын таҥнары миинэн оло-
рон, үс күннээх түүн таһыйа-таһыйа, алҕаа-симий. Оччоҕо мин дьабыммар көтөм-

мүн, бу күөлгэ дьон-сэргэ олохсуйуо, сүөһү-сылгы үксүө этэ», – диэбитэ үһү.
Барҕа өлүө дуу, быстыа дуу. Ол кырдьаҕас дьаһайбытын толороругар тиийбит. Эп-

питин курдук, ала биэтин өлөрөн, көхсүн хаанын ыаҕаска куттан, үс салаалаах кыһыл 
талаҕы эриэннии кыһан, дьонугар үс күн халлаан сырдыыта кымыс-ымдаан илдьэн, 
кэнниттэн хараҕар көстүбэккэ кэлэн, айаҕар кутан биэрэргэ, үһүс күнүгэр, күн кии-
риитэ, тоҕус уолан киһинэн көнтөс быанан оҕуурдаан охторон, дьиэтигэр аҕаларга 
соруйсубут.

Ойоҕо бастакы күн тиийбитэ – Барҕа обургу ойуун араҥаһын таҥнары миинэн 
баран, кутуруу бөҕөнү кутуран, үс салаалаах талаҕын биэ хааныгар булкуйан ыла-ыла 
араҥаһы таһыйан, ойуур тыаны ортотунан буола өрө эккирии олороро үһү. Ойоҕо 
кэнниттэн кэлэн кымыс икки ымдаан иккини айаҕар кутан биэрбит.

Иккис күн тиийбитэ – киһитэ мөлтүү быһыытыйбыт эрээри, син биир эккирии, 
син биир алгыы, кутура сылдьара үһү.

Үһүс күнүгэр тоҕус киһи көнтөс быаланан тиийбиттэрэ – Барҕалара араҥас маска 
өйөнөн, кыыкынаан алгыы турара үһү. Ону эппитин курдук оҕуурдуу охсон, охторон 
түһэрэн баран, дьиэтигэр хороччу кэлгийэн аҕалбыттар.

Онтон ыла «Иччилээх» күөлгэ дьон-сэргэ олохсуйбут, сүөһү-сылгы бэрт хойуутук 
үөскээбитэ үһү. «Олохтоох оҕонньор дьабыныгар көтөн, аны кими да сиэбэт буол- 
бута үһү», – диэн кэпсэтэллэрэ.

2. Барҕа ойуун Чоҥоро эмээхсинин көһөрөн аҕалыыта
Барҕа ойуун сааһыран иһэн хотунан-соҕуруунан сырыы сылдьар, Дьокуускай  

диэкинэн эргийэн атыы-тутуу тэринэр идэлээҕэ үһү. Биирдэ, Дьокуускай диэки ба-
ран иһэн, биир ыалга тиийэн кэлбит. Дьиэҕэ киирбитэ биир үһүн туолбут уол оҕо-
лоох эдэр кыыс дьахтар олорор эбит. Барҕаны хаһааҥҥыттан эрэ билэр курдук ис-
тиҥник-эйэҕэстик кэпсэппит. Сыалаах эти буһаран, кыынньар кымыһынан утахтаан, 
арыылаах алаадьынан аһатан көрсүбүт. Бэркэ маанылатан хонон баран, айан киһи-
тин быһыытынан, Барҕа салгыы айаннаабыт да, мунан хаалан, били дьиэҕэ төннөн 
кэлбит. Эмиэ дьиэлээх дьахтар бэркэ көрсөн, аһатан-сиэтэн хоннорбут. Иккис күнү-
гэр эмиэ харааччы мунан били дьиэтигэр төннөн кэлбит. Хайыай хонон баран эмиэ 
барбыт. Бу да сырыыга мунан, санаа бөҕөҕө түһэн, көрүү көрүүлэнэ сатаабыт да, тугу 
да тобулбатах, эмиэ били ыалыгар киирэн кэлбит. Аһыы олорон дьиэлээх дьахтар: 
«Мин Кэтириинэ удаҕан диэммин. Эн төрөөбүт үөскээбит дойдугар «Чоҥоро» диэн 
сир арҕаа өттүгэр оҕус сүүһүн курдук логлойон көстөр сыырдаах, хоту өттүгэр кы-
талык кыыл түһэн оонньоон-көрүлээн ааһар кырдаллаах, араас сибэккинэн киэргэ- 
йэр сыһыы-хонуу сирдээх дьоллоох дойду баар эбит. «Мин буор кутум ол дойдуга 
кистэнэр ыйаахтаах эбиппин. Онон, миигин дойдугар илдьэ бар», – диэбит. Барҕа 
сөбүлэһэригэр эрэ тиийбит. Дьахтар баайын-дуолун, иһитин-хомуоһун сыма аайы 
сыымайдаан, хааһах аайы хаалаан, син ботуччу таһаҕастаммыттар. Барҕа көлүнэр 
биир эрэ аттааҕар ханан да баппат таһаҕас буолбутун эппит. Онуоха дьахтар: «Ити со-
лооһун уһугар сыгынахтаах чөҥөчөхтөр сыталлар. Онтон үһү-түөрдү киллэрэн сэргэ 
төрдүгэр мус, сылгыны көлүйэр курдук көлүйэн кэбис», – диэн соруйбут, быа-туһах 
биэрбит. Киһи эппитин курдук толорбут. Дьиэҕэ киирэн чэйдии олорон иһиттэҕинэ, 
сылгы тыбыырар, туйаҕын тыаһа лиһигирии түһэр. Тахсан көрбүтэ – түөрт сылгы  
сиэллэрэ-кутуруктара бураллан, сэргэҕэ баайыллан тураллар эбит. Били таһаҕаста-
рын таһааран, ындыылаан кэбиһэллэр. Уол оҕону дьиэ тулааһын баҕанатыгар хороч-
чу кэлгийэн кэбиһэллэр. Дьахтар: «Мин убайдарым мантан чугас олороллор, сотору 
кэлэн оҕону ылан барыахтара, туох да буолуо суоҕа. Кини анала туһунан», – диэн 
Барҕа «илдьэ барыах» диэбитин, саба саҥаран кэбиспитэ үһү.

Ол курдук айаннаан Чоҥоро эбэҕэ кэлэн ол дьахтар олохсуйбут. Олус үтүө 
санаалаах, ул ахан хомуһуннаах, ыраахтан айдарыылаах удаҕан эбитэ үһү. Кини 
кэлбитин кэннэ дьаҥ-дьаһах Чоҥоро эбэни тумна сылдьар буолбут. Сылгы, сүөһү 
төрүөҕэ бэркэ тахсыбыт. Кэлбитин үһүс сылыгар эмээхсин балта – Суордаах удаҕан 
диэн тиийэн кэлбит. Эдьиийэ: «Хотуой, эн куһаҕан идэлээххин, оҕону-дьахтары 
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бултаһаайаҕын, оту-маһы аһылыктан. Тылбын истибэтэххинэ, бу эбэҕэ батан 
олоруохпут суоҕа», – диэн сэрэппитэ үһү.

Биир сарсыарда эмээхсин көрдөҕүнэ балтын Суордаах удаҕан ийэ кынна күөрт ыт 
буолан, оҕо сүрэхтээх-быарын ытыран нэлибирэтэн ааһан эрэр үһү. Онтон сылтаан, 
эдьиийдии-балыстыы атырдьах маһыныы арахсыбыттар, күөн көрсөн, күрэс 
былдьаһан барбыттар. «Чоҥоро» эбэ хотун уунан туолан, «Улаахаа» күөл аартыгар 
диэри күөх эрэһэ долгунунан кырбаһан, үрүҥ күүгэнинэн алла сыттаҕына, иккиэн 
күөлү быһа хааман туораабыттар. Онно Суордаах удаҕан атаҕын таҥаһа этэрбэс 
баайарыгар диэри илийбит, оттон эмээхсин уллуҥаҕа эрэ сиигирбит. Кырдал 
үрдүгэр үүммүт чаллах тииккэ ийэ кыылларын тэҥнээн көрбүттэрэ – эдьиийин киэнэ 
үс тутум үрдүк буолбут. Онон, балта хотторон, «Чоҥороттон» хоту сытар «Хаайаа» 
диэн күөлгэ күһүн добдурҕа саҕана көһөргө күһэллибитэ үһү.

Ол эмээхсини биһиги төрүттэрбит ытыктаан-убаастаан аатын да ааттаппат 
буолаллара. Эппитин курдук, өлбүтүн кэннэ буор кутун Чоҥоро эбэ хотун арҕаа 
сыырыгар туттарбыттар. Ол сири Эмээхсин уҥуоҕа диэн ааттыыр буолбуттар. 
Чардааттаах уҥуоҕа холкуос буолуор диэри турара эбитэ үһү. Биирдэ «Саах» 
сириттэн өрт уота туран ойуур бөҕөнү сиэн, Чоҥоро эбэҕэ тиийэ кэлбитигэр, 
олохтоох оҕонньоттор: «Эмээхсин эдьиийбит суох да буолларгын баар буол, ыраах да 
буолларгын ыксалас. «Кытарар» обургу күл-көмөр оҥороругар тиийдэ. Кулгаахтаах 
буоллаххына иһит, харахтаах буоллаххына көр», – диэн үҥэн-сүктэн көрдөспүттэр. 
Онно уҥуоҕун үрдүгэр кэлэҕэй кэҕэ кэлэн түһэн куһаҕан баҕайытык түтүүктээн 
саҥарбыт. Өр өтөр буолбатах: халлааҥҥа хара былыт күөрэйэн тахсыбыт, этиҥ эппит, 
чаҕылҕан чаҕылыйбыт, үс-түүннээх күн ардах түспүт. Өрт уота умуллан хаалбыт. 
Кэлин, холкуос саҕана, ойуур саҕатын, оттуур сири өртөөн ыраастыыр идэ баара. Ол 
саҕана өрт уотугар ол уҥуоҕа умайан хаалбыта үһү.

Кырдьаҕас эдьиийбит Мойоо: «Нохолор, Чоҥоро эбэ хотугулуу-арҕаа өттүгэр 
олус сырыырҕаабат буолуҥ. Эмээхсин «дьаҥ-дьаһах кэлиэ», – диэн тыл этэн, сэп-
сэбиргэл хаалларбыт үһү. Ону таба хааман эһиэххит», – диэн сэрэтэрэ үһү.

СУОРДААХ УДАҔАН ХААЙААҔА КӨҺҮҮТЭ

Эдьиийэ холдьохпутугар Суордаах удаҕан добдурҕа саҕана Хаайааҕа көһөн 
испит. Халлаан хараҥаран барбыт. Удаҕан сыарҕата үүт омуһаҕар түһэн таҥнастан 
хаалбыт. Ону туруора сатаан баран, кыайымына, Дьабаас диэн ичээнимсийэр, бэрт 
сытыы-хотуу, элбэх саҥалаах аҕалаах ыалга киирэн: «Сыарҕабын туруоран кул», 
– диэн көрдөспүт. Дьабаас: «Ол, эн үөнүҥ-күрдьэҕэҥ батымына, ол бу буолаҥҥын 
көһө оонньууруҥ аайы түүннэри ханна да барбаппын», – диэн батан кэбиспит. 
Суордаах удаҕан бэркэ кыыһыран: «Дьэ, нохо, кыһалҕалаах кэммэр кыһарыйдыҥ. 
Баттаабыккын-атаҕастаабыккын эттээх-хааҥҥыттан иэстэһиэм, сүгүн олордуом 
суоҕа», – диэн саанан баран, тахса турбут. Үс сыл ааспытын кэннэ арай Суордаах 
удаҕантан илдьит кэлбит: «Дьэ, хара түөкүн, толору дьоллоох эбиккин. Үс сыл устата: 
«Оҕоҕун-уруугун, сатаннаҕына, бэйэҕин сиэм», – диэммин кэтэһэ-манаһа сатаатым 
да, туох да тахсыбата. «Саатар сүөһүтүн, сылгытын сиэм», – диэн кэлэн көрдөхпүнэ, 
ала туман түһэн хаалар. Онон, туох да буолбутуҥ иһин, Суордаах удаҕан сиэтэҕэ диэн 
санаайаҕын», – диэн.

ЫТ ТОҔО ТЫЛА СУОХ БУОЛБУТА

Арай биирдэ Таҥара көтөрү-сүүрэри оҥорор буолбут. Көмөлөһөөччүтэ ыт эбит. 
Оччотооҕуга ыт киһилии саҥарара үһү. Таҥара ыты соруйбут: «Нохоо, ыт, баран 
тахтайы аҕал эрэ», – диэн. «Тахтай» диэн хатыыс хабаҕынан оҥоһуллар силим үһү. 

Ыт аҕала барбыт, көрбүтэ чабычахха кутуллубут тахтай баар үһү. Ыт чабычаҕы ытыран 
баран Таҥараҕа илдьэн испит: тахтайын сыта олус минньигэс эбит. Ыт, тулуйа сатаан 
баран, тахтайы сиэн кэбиспит. Таҥара: «Хайа, нохоо, тахтайыҥ?» – диэн ыйыппыт. Ыт: 
«Тахтай шоох», – диэн сымыйалаабыт да, тыла таҥалайыгар сыстан хаалбыт. Онтон 
ыла ыт киһилии саҥарбат буолбут. Оҕолор, эһиги хаһан да сымыйалаабат буолуҥ.

ЫТ ТОҔО ТҮҮЛЭЭХ, КУТУРУКТААХ, 
ТИИСТЭЭХ БУОЛБУТАЙ

Таҥара аан дойдуну, дьону-сэргэни, көтөрү-сүүрэри айан оҥоро сылдьыбыт. 
Оҥорбут оҥоһуктарын хоспоххо хатаан иһэр эбит. Ыт оччотооҕуга түүтэ суох 
сыгынньах, кутуруга суох, аһыыта-тииһэ суох эбитэ үһү. Харабыл эбит. Таҥара дьону 
хаһан да ыалдьыбат, өлбөт гына муостан кыһан оҥорбут, хоспоҕор туруортаабыт 
уонна ханна эрэ наадатыгар бараары тэриммит. Ыкка: «Ыт, кими да хоспоххо 
киллэрээйэҕин, сээкэй сүтүө», – диэбит. Ыт ээҕи кытта хаалбыт.

Аллараа оҕонньор элэгэлдьийэн кэлбит. «Нохоо, ыт, хоспоҕу аһан көрдөр эрэ. 
Таҥара тугу оҥорбутуй?» – диэбит. Ыт: «Кэбис, Таҥара кими да киллэрээйэҕин 
диэбитэ», – диэн батан кэбиспит. Аллараа оҕонньор илгистэ-илгистэ, бабыгыраан 
барбыт; хаар кыыдамнаабыт, тымныы тыал үрбүт. Ыт тоҥон ыбыгыраабыт. Аллараа 
оҕонньор: «Хайа, тымныы дуо?» – диэн ыйыппыт. Ыт: «Ычча, тымныы», – диэбит. 
Аллараа оҕонньор: «Мантан инньэ тымныы буолуо, эйиэхэ арбаҕас биэриэм, хоспоххо 
киллэр», – диир. Ыт буолбат. Анараа баҕайы өссө күүскэ дьүһүлэммит. Тымныы бөҕө 
буолбут, хаар бөҕө түспүт. Ыт тоҥон өлө сыспыт. Оҕонньор эмиэ: «Нохоо, эйиэхэ 
уһун кутуругу бэлэхтиэм, ардай аһыылыам, хайа да тымныыга хотторбот оҥоруом, 
хоспоххо киллэр», – диэбит. Ыт тоҥон өлүө дуо, күлүүс тылын биэрбит.

Аллараа оҕонньор хоспоххо киирэн көрбүтэ: бары барыта баар, дьон муос буолан 
хаһан да ыалдьыахтара, өлүөхтэрэ суох. Кэтэҕин тарбаммыт, онтон өй ылан, дьону 
сүлүһүннээх тылынан салаан барбыт. Тыла тиийбит сирэ сиикэй эт буолан испит. 
Ыт иһиттэҕинэ, Таҥара атаҕа тыаһыыр, иһэр эбит. «Аллараа оҕонньор, таҕыс. 
Иэдээн буолла, Таҥара иһэр», – диэн үөгүлүүр. Били баҕайы тахсаары туран ылгын 
чыҥыйатын тыҥыраҕынан биир киһини атаҕын икки ардынан хайа тардан, иккис 
киһитин ол сиртэн чорбоччу тардар. «Хойутун хойут, бу мантан сылтаан, айыыга-
хараҕа киирээриҥ, мин норуотум буолуоххут», – диэн кыыран баран тахса көтөр, 
күлүүс тылын ыкка быраҕан баран куотан хаалар. Таҥара кэлэн көрбүтэ – ыт түү 
бөҕө буолбут, уһун субуйа кутуруктаммыт, ардай аһыыламмыт; хоспоҕу көрбүтэ – 
дьоно эт-бэлгэ буолан тураллар. Били муостара тарбахтарын эрэ төбөтүгэр хаалбыт, 
сэптэммиттэр. Таҥара кыыһыран ыты: «Хара түөкүн, мантан инньэ мин харахпар 
көстүмэ, бу дьүһүлэммит дьоҥҥор хамначчыттаан айаххын ииттээр», – диэн үүрэн 
кэбиспитэ үһү.

Онтон ыла дьон ыалдьан-сүтэн өлөр буолбуттар, били тэриллэринэн айыыны 
оҥорон, Аллараа оҕонньор норуотугар кыттыһар буолбуттар. Ыт буоллаҕына, дьону 
иччи оҥостор буолбут, арай тымныы түстэҕинэ кыһаллыбат таҥастаммыт.

ТҮҮЛЭЭХ СҮРЭХТЭЭХ ТҮЛЭКЭЙ БООТУР

Хаһан эрэ былыр Түүлээх Сүрэхтээх Түлэкэй Боотур диэн «Саҥа олох» сирин 
баһылаан-көһүлээн олорбут бэрт хоһуун киһи баара үһү. Ол киһи норуота үөскээн, 
элбээн, кэлин Түүлээх аҕатын ууһа буолбут. Боотур туһунан «Саҥа олох» дьоно бу 
курдук кэпсииллэр.

Арай Боотур, кырдьан айаҕын кыайан булуммат буолан эрдэҕинэ, биир бэрт 
эдэр, дохсун сырыылаах тоҥус киһитин туут сыарҕатын суола олорор сирин үс хос 
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эргийэн баран, сүтэн хаалбыт. Боотур бултаан кэлэн баран, ону көрөөт, ох саатын 
оҥостубут. Эһэ сыатынан соппут уонна оһоххо куурдубут. Уонна кэтэһэн олорбут. Ол 
олордоҕуна, били киһи элээрдэн кэлэн, дьиэҕэ көтөн түспүт. Ол киирэн көрдөҕүнэ, 
кэтэҕэриин ороҥҥо хара хаастаах, бэрт модороон көрүҥнээх, кырдьа барбыт киһи 
кэтэх тардыстан адаарыйа сытар үһү. Онуоха киирбит уол: «Дьэ, оҕонньор, аатыҥ-
суолуҥ олус улаханын иһин, соруйан кэлэн турабын», – диир.

Тахсан ойбон аллараллар. Ол аата – өллөхтөрүнэ, иин буолар сирдэрэ.
Боотур күөл арҕаа өттүгэр буор хастар. Уол уҥуор көстөр хонууга оҥостор. Дьэ, 

били хастыбыт омуһахтарын үрдүгэр тахсан олороллор. Боотур этэр: «Дьэ, эдэр киһи, 
миигин бастаан ыт». Уол, иһиттиэм-истибэтиэм диэбиттии, ытар. Боотур, хабан ылан, 
тосту тутар. Били уол оҕун. Ол курдук уол үстэ ытар да, таппат. Аны оҕонньор ытар 
уочарата кэлэр. Уол куттанан куотар. Онуоха оҕонньор уол ыстаанын мыаннарыгын 
быһа ытар. Уол тохсунньуга ханна барыай, тохтуур.

Оҕонньор хоппутун бэлиэтин уол кэс баттаҕын туура быһан ылар уонна үүрэн 
кэбиһэр. Онтон ыла Боотур Ойбоно диэн көлүйэ буолар. Бу ойбон олус дириҥ.

Үөрэнээччим тылы быһаарыыта:
Кэс баттах – төбөлөрүн оройугар баттахтаах буолаллар үһү. Баттаҕа суох 

киһи куһаҕан аатырар үһү.

ОЙУУН КҮӨЛЭ

Урут бу күөлү Алаас дииллэрэ үһү. Бу күөлгэ биир улуу ойуун олорбут. Кырдьыбыт. 
Өлөрө чугаһаан, туох эмэ үтүөнү оҥоруон баҕарбыт уонна улаханнаах орто күөллэр 
икки ардыларыгар, кутура-кутура, тылынан айа ииппит. Онно эппит: «Дьону 
сэймэктээн сиир адьырҕа ойуун, тоҕус да үйэ ааспытын иннигэр, икки истэр кулгааҕа 
сабыллан, көрөр хараҕа бүөлэнэн, тайах кыыл буолан, кыра тыаны үрдүнэн, улахан 
тыаны ортотунан, көстө-көстө сүтэн кэлэн, арҕаһын тоҕо көтүтэн, аҕыс ойоҕоһун 
аахтардын, атаҕын тэҥнээтин», – диэн.

Биирдэ ол курдук этэн баран, өлбүт. Аҕыс сыл буолан баран, биир ойуун, кустуу 
сылдьан, ол билиинэн ааспыт уонна бэрт сотору ыалдьан өлбүт. Ол өлүөн иннинэ 
эппит: «Бу миигин аҕыс сыллааҕыта өлбүт киһи өлөрдө. Онон өлөрбүт күөлэ 
ортотунан дьөлө сытыйдын. Алаас диэн аатын уларытан, Ойуун Күөлэ диэн ааттааҥ».

 Павел Львов. Үөһээ Бүлүү, Маҥаас нэһилиэгэ. 1968 с. Бүлүүтээҕи педучилищеҕа 
II кууруска үөрэнэ сылдьан курсовой үлэтиттэн. Багдарыын Сүлбэ. Талыллыбыт 

үлэлэр. Т.6: Үһүйээннэр, номохтор (Дьокуускай, 2017. – С.457-458) кинигэттэн

КУТУРБУТ

Барыыс оҕонньор сайылыга эбитэ үһү. Баай байан, аатыран-суолуран олордоҕуна, 
биир киэһэ кыһын киһи саҥата симии оһох үөлэһинэн кутуран түспүт. Мантан 
куттанан, бу ыал түүнү быһа утуйбатахтар, муннукка түһэн олорбуттар. Онтон ыла 
бу күөлү Кутурбут диэн ааттаабыттар. Бука, кыһыҥҥы тыал үөлэстэригэр охсуллан 
улуйбутун, киһи кутурда диэн куттаммыт буолуохтаахтар.

Билигин бу күөлгэ ким да олорбот. Арай эргэ өтөх баҕаналара ыраахтан туртаһан 
көстөллөр.

Мойоо эмээхсин үйэтин бу сирдэргэ моҥообут эбит.

КӨЛӨТ

Бэрт былыр Оноҕоччут диэн I Боотулууга олоро сылдьыбыт киһи, олохсуйар 
сир көрдүү сылдьан, бу күөлгэ кэлбит. Биир бэрт дьикти биэлээх эбит. Ынах атаҕын 
курдук, ыраҕас атахтаах, биир муостаах, сылгы сиэллээх, кутуруктаах биэ эбитэ үһү.

Дьэ, бу күөлү сөбүлүү көрөн, олохсуйаары санаммыт. Оччотооҕу абыычай 
быһыытынан эбитэ дуу эбэтэр бэйэтин санаатыттан эбитэ дуу, бу дьикти биэтин 
өртүү-өртүү: «Дьэ, Эбэ Хотун, миигин сөбүлээн, баай байытан, тот тоторон олордуох 
эбит буоллаххына, бу биэбин көрөн-харайан хоннор. Оттон сөбүлээбэт буоллаххына, 
бэйэҥ харай», – диэбит. Онуоха күөл диэки ким эрэ: «Ээх!» – диэн бэрт бүтэҥитик 
саҥа аллайбыт.

Били Оноҕоччут баара куттанан, иэнэ кэдэҥнии-кэдэҥнии чугас баар Чоҥоро 
ыалыгар тахсан хоммут. Сарсыарда кэлэн көрбүтэ, биэтэ көлөттөн, өлө сытар эбит. 
Дьэ, бу иһин били киһи: «Эбэ Хотун, сөбүлээбэккэ, холдьохпут. Манньаҕар хойутун 
хойут дьонуҥ-сэргэҥ Көлөт диэн ааттаатыннар», – диэн кыраан-таныйан баран, 
атын сиргэ көспүт.

Бу баран, I Боотулууга олохсуйан, үйэтин моҥоон өлбүтэ үһү. Онтон ыла Көлөт 
диэн бу күөлү ааттыыр буолбуттар.

Анна Львовна Львова-Мойоо. Үөһээ Бүлүү, Маҥаас нэһилиэгэ. 
Үһуйээннэри Павел Львов 1970 с. Бүлүүтээҕи педучилищеҕа IV кууруска үөрэнэ 

сылдъан курсовой үлэтигэр киллэрбит. Багдарыын Сүлбэ. Талыллыбыт үлэлэр. Т.6: 
Үһүйээннэр, номохтор (Дьокуускай, 2017. – С.459) кинигэттэн

КҮНДЭКЭЭН

Бэрт былыр бу күөлгэ үс хара киистээх Күндэкээн диэн бэрт кэрэ сирэйдээх 
соҕотох дьахтар олорбут. Бу күөлтэн чугас турар Бадьдьаан диэн күөлгэ олохсуйбут 
Байыгыр диэн киһилиин олохсуйуох буолбуттар. Байыгыр бэрт элбэх оҕолоох, 
кэргэннээх эбит. Күндэкээн Байыгырга сүбэлээбит: «Эн чардаат алларан, дьоҥҥун 
онно сим, онтон баайгын-дуолгун илдьэ манна кэл. Бииргэ олоруохпут».

Байыгыр, өс киирбэх муҥутаан, күөлгэ киирэн, муус аллара турбут. Арай, кинээс 
ааһан эрэр эбит. Кыһын ортото чардаат аллара турар киһини дьиктиргии көрөн, 
кэлэн ыйыппыт: «Бу тоҕо кыһын ортотугар чардаат аллараҕын?».

Байыгыр, этимээри гынан баран, эппит.
Кинээс: «Дьэ, сатамматах киһи эбиккин. Мин эйигин сууттуубун. Кэлэн иһэн, 

таһыйан ааһыахпын талахта быһан киллэрээр. Мин Күндэкээҥҥэ бардым!» – диир.
Күндэкээҥҥэ тиийэн, сууттуох буолан куттаан, үс кииһин былдьаан ылар. Төннөн 

кэлэн Байыгыры уҥара-уҥара таһыйар.

ОДЬОЛУУН

Чөҥөрүйбүт, хоту диэкинэн кыра томтор оҕолоох ойуур күөлэ. Оттоммот. Кы-
ракый көлүйэлээх. Бу күөлгэ бэрт былыр Быыпсай кинээс сокуоннайа суох кэргэнэ 
олохсуйа сылдьыбыт. Оннук дьахтары норуокка одьолуун диэн ааттыыллар эбит.

Анастасия Андреевна Львова (1896). Үөһээ Бүлүү улууһа, I Боотулуу 
нэһилиэгэ. Маҥаас нэһилиэгэр кыра эрдэҕинэ дьоно көһөн кэлбиттэр. 

Онтон ыла манна олохсуйбуттар. Кэпсээбит үһүйээннэрин Павел Лъвов 1970 с. 
Бүлүүтээҕи педучилищеҕа үөрэнэ сылдьан курсовой үлэтигэр киллэрбит. 

Багдарыын Сүлбэ. Талыллыбыт үлэлэр. Т.6: Үһүйээннэр, номохтор 
(Дьокуускай, 2017. – С.460-461) кинигэттэн
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ШАМАН КЯРЯКЯН (КЭЭРЭКЭЭН ОЙУУН)

Во времена Дыгына переселился с Лены на Татту знаменитый шаман Кярякян. 
Причиной переселения его были нелады с Дыгыном, который не смел удерживать 
его силой. За год до переселения Кярякян погнал без пастуха косяк лошадей; при 
этом, ударив ладонью о круп чубарого жеребца, сказал: «Где ты, мой жеребчик, 
остановишься, там я и поселюсь!» Через год выезжает сам и находит табун свой на 
местности Тохтобул, находящейся в 3 верстах к западу от Таттинской церкви и в 220 
верстах к северу-востоку от Якутска. Тохтобул значит остановка; такое название дал 
Кярякян потому, что косяк его остановился там, на одном из курганов.

По предыдущей легенде у Кярякяна были дети: Терей Телькенге (Төрөй 
Төлкөҥө), Аях Талханга (Айах Талҕаҥа) и Тенгюс (Төҥүс) или Негюс (Нөҥүс) Ботур 
(Боотур). По другой легенде были сыновья: Текяй Чохчонго (Төкөй Чохчоҥо), от 
которого произошли 1 Жехсогонский, Усть-Амгинский и Магасский наслеги, 
ранее составлявшие один наслег. «Текяй ууса» (Төкөй ууһа), Селлях Сэппяр 
(Сиэллээх Сэппэр), что значит Гривастый Мохнатка, от которого произошли 2-й и 
4 Жехсогонские наслеги, ранее составлявшие один наслег «Селлях уса» (Сиэллээх 
ууһа); Жюлей уол (Дьүлэй – глухой), от которого произошли два жулейских наслега; 
Ойун уол (Ойуун уол), от которого произошли пять наслегов, ранее составлявших 
один – «Ойун уса» (Ойуун ууһа).

Однажды сыновья Кярякяна ставили на р. Амге иезу. Престарелый Кярякян, 
оборотившись вороном, сидел на коле иезы и вещал сыновьям человеческим языком 
следующее: «Прощайте, дети мои! Живите счастливо и будьте родоначальниками 
многих-многих людей! Мне пора на тот свет. Сейчас я утону. Ищите мой труп не 
вниз по реке, а вверх. Предайте меня земле, как подобает. На том месте, где я буду 
погребен, вырастет дерево с ведьминым помелом (орук). В будущие времена, если 
какая-нибудь молодуха, не имеющая детей и желающая иметь таковых, постелит 
под этим деревом полосатую постель (харалаах аас тэллэх – обычная постель 
древних, сшитая из белых полос конской шкуры и черных полос коровьей шкуры), то 
я спущусь на постель в образе белого червячка; если молодуха съест червячка, то я 
рожусь опять!..» Сказав это, старик нырнул и более не показывался на поверхности 
воды. Сыновья нашли его труп в 30 верстах вверх по течению. Погребли его туг же 
на горе «Талгы». На его могиле, действительно, выросла лиственница с ведьминым 
помелом, но никто из женщин не решается иметь сыном такого страшного, как 
Кярякян, шамана...

Между прочим, у якутов существует поверие такое: если постелить полосатую 
постель под ведьминым помелом и просить-умолять это помело подарить ей 
дитя, то сверху падает на постель белый червячок (личинка волосогрызницы); если 
женщина съест его, то рождается у нее очень капризный своенравный ребенок «орук 
огото» (орук оҕото).

А.Е.Кулаковскай. Үһүйээннэр, номохтор. 
– Дьокуускай: Бичик, 2007. – С.79

ШАМАНКА ТАТЬЯНА БЯДЯРДЯЯХ

В Магасском наслеге нынешнего Удюгейского улуса лет двести или полтораста 
тому назад жила белая шаманка Бядярдяях, в крещении получившая имя Татьяна.

Родом она была из Якутска и отличалась красотой. Шаманка, еще будучи в де-
вицах, прижила сына и, когда он подрос, имела обыкновение вместе с ним ходить в 
гости по жителям, которые, зная заранее, приготовляли обильное угощение.

Бядярдяях вместе с сыном, летом, совершая свой обычный обход, зашла к одним 

богатым жителям, и там предложили хорошее угощение, но шаманка отказалась.
Когда вышли от них, сын упрекнул мать, что она не дала как следует поесть. Дол-

го шли они, вдруг впереди показался дым; когда подошли ближе, увидели расстав-
ленные на земле все те угощения, которые были поданы у жителей.

«Ты был недоволен мною, – сказала шаманка сыну. – Ешь сколько тебе хочется!»
Замужество Бядярдяях случилось таким образом. Бядярдяях с сыном жила в од-

ной якутской семье. Однажды зимою к ним приехали два путника, один из которых 
сильно приглянулся шаманке.

Гости, как полагается, после чая собрались и уехали. Поднялась сильная метель, 
путники сбились с дороги и, долго побродив в снегу, выехали к одной юрте. Вошли 
туда: оказалось, приехали обратно к тем же жителям.

Делать нечего, согрелись и снова пустились в дорогу.
Перед выходом из юрты одному из путников пришла мысль: «Хорошо бы женить-

ся на той девушке, которая живет здесь» (он не знал, что она шаманка).
Опять поднялась сильная вьюга, лошади совершенно выбились из сил и пали.
Путники уселись на обрубок дерева и стали обсуждать свое положение; тем вре-

менем прояснилось, когда путники огляделись, оказалось, что они опять же сидят 
возле той самой юрты, в которой были два раза.

Путники зашли и остались ночевать. На другой день утром один из гостей сделал 
предложение шаманке. Так Бядярдяях нашла себе мужа. Хотя он не отличался кра-
сотой, шаманка прожила с ним девяносто лет.

Однажды летом шаманка сидела в гостях. Туда заехали купцы. Когда они стали 
показывать свои товары, Татьяне сильно понравился красный платок, и она попро-
сила подарить его.

Купцы не знали, что это просит шаманка, и отказали ей.
Выехав от этих жителей, тут же за озером купцы встретили покупателя и стали 

раскладывать свои товары.
В это время со стороны жителей подул ветер и, подхватив красный платок, унес 

его в сторону юрты. Так шаманка получила понравившийся платок.
Перед смертью Бядярдяях случился ужасный голод, люди вымирали целыми 

семьями. В это время шаманка, камлая, посредством своих духов приносила роди-
чам с озера Ессей стада оленят.

Когда Бядярдяях перед самой смертью уже лежала на постели, ее маленькие вну-
ки плакали от голода и, увидев летящих лебедей, сказали: «Вот бы хорошо было их 
съесть».

Не утерпело доброе сердце умирающей, она взяла с одежды медную пуговицу и 
с заклинанием бросила в огонь. Затем сказала: «В такой-то местности упал один из 
лебедей».

ШАМАН ТЮСЮМЯЛЬ

Еще до крещения жил знаменитый якутский князец, родоначальник Магасского 
наслега, Кюрджягя.

У него был брат – знаменитый шаман Тюсюмяль.
Кюрджягя с самых молодых лет враждовал со своим братом, который и сам имел 

дикий и необузданный нрав.
У князца был приятель русский купец, каждое лето привозивший к нему различ-

ные товары.
В один из своих приездов купец, по обыкновению остановившись у своего прия-

теля князца, выразил желание познакомиться с его братом.
Кюрджягя пробовал было отговорить, но купец не послушался и пошел вместе с 

товарами к шаману.
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Тюсюмяль встретил гостя с луком и копьем, с которыми никогда не расставался.
Несмотря на это, шаман принял купца очень любезно. Хозяин и гость расположи-

лись на дворе и стали заводить торг.
Жена шамана была подслеповатой и, не заметив перед домом людей, стала мо-

читься.
Тюсюмяль рассердился и пустил в нее из лука стрелу; жена упала, обливаясь кро-

вью, и тут же умерла.
После такого поступка купец пожелал удалиться, но шаман удержал его, и гость, 

боясь какой-нибудь выходки, остался.
Кюрджягя, прождав друга, послал человека узнать, не случилось ли чего-либо 

худого.
Посланный вернулся назад и подробно передал обо всем случившемся.
Кюрджягя, и раньше имея зло на брата, как должностное лицо выслал 30 человек 

поймать шамана и привести его.
Когда посланные явились и рассказали о цели своего прихода, шаман сказал, что 

он теперь занят добрым приятелем купцом и, когда кончит с ним разговоры, добро-
вольно отдастся им в руки. Шаман отличался большой ловкостью и силой: пришлось 
подчиниться.

Скупив все товары и отпустив купца, Тюсюмяль сдался добровольно и дал свя-
зать себя посланным.

Кюрджягя обошелся с братом очень сурово: выслал его в Якутск, в тюрьму.
Долго просидел Тюсюмяль в заключении, но вот однажды начальник, услыхав, 

что у Кюрджягя имеется редкая черная лисица, отпустил шамана к брату под чест-
ное слово, если не будет лисицы, вернуться назад, причем начальник хотел совсем 
освободить шамана, если он принесет лисицу.

Тюсюмяль приехал к брату и стал со слезами умолять простить все старые обиды 
и дать ему для подкупа тойона черную лисицу.

Однако на все мольбы брата Кюрджягя оставался нем; он говорил: «Нет у меня 
никакого брата; если тебя признаю им, лучше не жить на свете».

Невыносимо горько и обидно стало шаману от этих слов брата: «Пусть больше 
сюда не ступит моя нога, будь ты проклят!» – сказал он и, громко хлопнув дверью, как 
был, так отправился в Якутск, где по данному слову добровольно явился в тюрьму.

Вслед за братом князец послал к начальнику гонца с заказом (тогда грамотных не 
было и все передавали на словах), держать шамана очень строго, так как он причи-
нил у себя на родине слишком много вреда.

Получив этот заказ, начальник призвал шамана и спросил: «Имеет ли брат на тебя 
какое-нибудь зло?» – и, услышав утвердительный ответ, отпустил его на все четыре 
стороны.

В то время в Якутске была оспа, умирало очень много бедняков.
Тюсюмяль, прогуливаясь по Якутску, встретил Оспу и сказал ей: «Что ты ешь бед-

няков? Вот у меня на родине есть знаменитый богатый князец Кюрджягя, имеющий 
семь замужних дочерей и семь женатых сыновей. Вот если бы ты хватилась за них, 
вышло бы дело!»

Оспа согласилась: она была русской женщиной в красном сарафане.
Шаман спустил с неба от верхних абаасы черного коня с белой мордой и, усев-

шись на него вместе с Оспой, выехал из Якутска.
Когда до юрты князца осталось всего верст пять, шаман указал дорогу Оспе и 

сказал: «Поди, ешь князца и его семью! Я дал себе зарок не ходить туда, но, прежде 
чем пойти, дай мне кровавую клятву, что ты никого из семьи князца не оставишь в 
живых».

Оспа окровавила свой палец и приложила его к кусочку бересты.
Затем спросила у шамана: «Ты не родственник ли Кюрджягя?» Шаман отрекся.
Когда Оспа сказала: «Я съем всех родственников Кюрджягя, дай же мне кровавую 

клятву, что ты не родственник!»

Тюсюмяль согласился и приложил свой раненый палец к бересте.
Этот разговор, происходивший между шаманом и Оспой, подслушал один из 

проезжающих и скорее сообщил Кюрджягя.
Князец, конечно, догадался, что брат явился не с добром, велел своим работни-

кам наполнять медными деньгами ушаты, увозить их и высыпать в проруби, говоря: 
«Пусть лучше пропадет, чем достанется ему!»

Оспа пришла и стала убивать всех находящихся в доме Кюрджягя. Только один 
младший сын князца Дуорбаанча сумел убежать в лес и там спрятаться от Оспы.

Однако любопытство взяло верх, и весною он подошел к юрте и, заглянув в окно, 
увидел сидящую перед камельком спиною к нему свою жену.

Дуорбаанча крикнул от радости: «Каким же чудом ты осталась жива?» Жена огля-
нулась, и сын князца увидел совершенно незнакомое лицо: это была Оспа.

Дуорбаанча узнал [ее] и что есть силы пустился бежать. Оспа пустилась вдогонку, 
но не смогла настигнуть и бросила снежным комом. Дуорбаанча, даже не крикнув, 
тут же мертвым упал на снег.

До недавнего времени находили кости Дуорбаанчи; он был великаном, его голень 
длиною доходила до пояса взрослого человека (Вероятно, кость мамонта).

Оспа, съев весь дом Кюрджягя, вернулась к шаману, съела все его семейство и хо-
тела приняться за [него] самого. Долго Тюсюмяль отрицал свое родство с Кюрджягя, 
но Оспа уже знала, она говорила: «Я все равно съем тебя». Шаман возражал: «Не так-
то скоро съешъ».

Шаман и Оспа стали бодаться. Тюсюмяль в борьбе упал до половины в «воду бо-
лезней», и Оспа слизала всю верхнюю часть [его] тела. Тюсюмяль умер через полго-
да, весь покрывшись сыпью.

Магасский наслег, Николай Хаптас

ШАМАНЫ ХАРБА, ААЛЫКЫЙ, БАРГА И НИКИФОР

В 1 Батулинском наслеге жил шаман Василий Харба. Он отличался своим хоро-
шим нравом и при жизни никому не сделал зла.

Василий говорил: «Если после моей смерти станут говорить, что какое-либо не-
счастье произошло от меня, не верьте».

Гроб шамана к месту погребения, к озеру Багаджа, повез на быке якут Куран-
гныыр. Вдруг посредине пути бык остановился, и как ни стегал его Курангныыр, бык 
не шел. Наконец возчик догадался: бык остановился как раз около того самого места, 
где шаман имел обыкновение отдыхать и закуривать трубку.

Курангныыр зажег трубку, раскрыл гроб и вложил ее в рот мертвеца, и шаман два 
раза втянул в себя дым, и бык пошел дальше.

Гроб Василия перед тем, как опустить в землю, никак не могли сдвинуть с места. 
Тогда находившийся в толпе шаман Кыырыктыыр сказал: «Положите на его лицо 
бубен!» Как только это исполнили, гроб без всяких препятствий опустили в землю.

Еще до крещения в 1 Батулинском наслеге жил шаман Аалыкый, прославившийся 
своею свирепостью.

Аалыкый был шаманом абаасы, однажды он вздумал камлать вместе с шаманом 
Барга верхним абаасы. Напрасно Барга просил его не камлать, говоря, что дочери об-
лаков очень сердятся, [но] Аалыкый не послушался, стал камлать и посредине кам-
лания упал на землю от удара, полученного в голову от духов облаков.

Барга вместе с одной шаманкой, повесив шкуру быка на дерево и вложив дыхание 
трав и деревьев, с большим трудом продлили жизнь Аалыкыя на девять дней.

Хотя Аалыкый умер в молодых летах, но при жизни сделал очень много зла, его 
(надземная) могила – помост (арангас) – находилась за озером Багаджа.
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Через несколько лет после смерти шамана от русских пришел указ, по которому 
приказывалось хоронить в землю все трупы, лежавшие в арангасах.

Наслег отрядил девять человек закопать останки шамана, но они несколько раз 
были вынуждены возвращаться назад, видя на могиле большого серого зайца. Нако-
нец, решили вырыть яму под самым арангасом и свалить туда гроб; для этого люди, 
работавшие над этим, долго умоляли шамана не делать им вреда, так как они со-
вершают это по принуждению русских. Люди, закапывавшие останки шамана, все в 
течение года вымерли.

Череп шамана проделал тропинку от могилы к озеру, отправляясь пить воду.
После смерти часто шамана видели плавающим по озеру в красной рубахе. По 

этой причине рыба в озере около шаманской могилы бывала до невозможности то-
щей и совершенно негодной для употребления в пищу.

Если летом видят идущий с могилы шамана вихрь (холорук) – это к смерти одно-
го из людей Магасского рода [1-го] Батулинского наслега.

Имя шамана до сих пор произносится с опаской, обычно же называют уважитель-
ным в якутском языке словом «старик».

Шаман 1-го Батулинского наслега Барга прославился тем, что после камлания 
эсякянам указал князцу Оногоччуту на двух щенков, Сюрях и Бёктюргя, посланных 
этими духами.

Барга, превращаясь на зиму в медведя, уходил в лес и весною в этом виде прихо-
дил в гости к жителям, которые его принимали с большим почетом.

Барга однажды камлал Оногоччуту девять дней, для того чтобы показать белую 
собаку эсякяна. Перед этим камланием шаман сказал, чтобы пока он не кончит, ни-
кто не мог думать ничего худого.

На девятый день жена Оногоччута не вытерпела и подумала о чем-то дурном. По-
казав собаку, шаман после камлания сказал, что кто-то из присутствующих подумал 
нехорошее, поэтому случится какое-либо несчастье.

И действительно, скоро после этого Оногоччут прострелил себе глаз. Барга был 
не крещен.

Знаменитый старинный шаман 1-го Батулинского наслега Никифор предсказы-
вал, что около озера Багаджа (где теперь стоит Батулинская церковь) как будто слы-
шится звон колокольцев (чуораан) и виднеется какое-то здание с высокой верхуш-
кой. Около озера расхаживают люди в русской одежде.

Голос Никифора был такой громкий, что при камлании слышался на расстоянии 
десяти верст.

Когда Никифор лежал мертвый, кто-то из присутствующих сказал, что шаман при 
жизни обижал его. Мертвый перевернулся.

1-й Батулинский наслег, Максим Николаев-Буочча

ЧЫС АБААҺЫЛЫЫН ТУТУСПУТА

«Саха сирэ» хаһыат «Хараҥа хоһугар», араас кинигэлэргэ даҕаны абааһы туһунан 
элбэхтик суруйаллар. «Биһиэхэ эрэ суох» диэн киһи «ымсыыра саныах» да курдук. 
Былыр-былыргыттан икки атах туохтан эрэ куттанар, дьаахханар, оннук олоҕу оло-
рон кэллэхпит. Туохтан да куттаммат-толлубат буоллахпытына, хайдах олох оло- 
руохпутуй?

Сахалар, бары да буолбаталлар, эр дьоннор сиргэ-уокка сылдьаннар ол-бу 
тыаһын-ууһун истибит, сорох көрбүт-билбит буолар. Ону «айахтара аһыллан» дэҥҥэ 
кэпсээччилэр. Сорох киһи кэпсээнин үһү-таамах курдук истэн кэбиһэллэрэ, сорох – 
итэҕэйэр, сорох – суох.

Ырыа-тойук «дорҕоонун», саҥаны, сороҕор араас көстүүлэри хас да киһи бииргэ 

көрөр-истэр. Итинниги киһи хайдах итэҕэйиэ суоҕай, киһи бары хайдах сымыйанан 
оҥорон кэпсэл оҥостуой?

Мин биир бэйэм хаста да дьон кэпсээнин дьонтон истибиппин,  хаста да бэйэтит-
тэн истибиппин, дьиктиргээн, кэргэниттэн Дмитриева Анна Григорьевнаттан уонна 
уола Яковлев Захар Андреевичтан көҥүллэтэммин, сурукка киллэрэр санааланным.

Аҕа дойду сэриитэ буола турар кэмэ этэ. Аҕалара Дьэбдьиэн барахсан иккис ыҥы-
рыыга бэбиэскэ тутан барбытын айыыта. Туох да сурах-садьык суох. Оччотооҕу тыа 
сахата хантан үөрэниэй, үөрэхтээх да киһини көрсүбүтэ биллибэт. Сурук туһунан да 
билэрэ биллибэт. Сэриигэ киирбит да буоллаҕына, дьону батыһа сатаабыта буолуо. 
Кус-куобах эрэ дууһатыгар «турар», нууччалыы биир да тылы билбэт барахсан, саа 
тутан да хантан ытыаластаҕай... Сотору ону-маны “өйдүүр” буолуон иннинэ өлөн 
да хаалбыт буолуон сөп. Кэргэнэ, Талыр Марыына, итинник курдук кэпсии-кэпсии 
ытыыр буолара. Иванов Евгений Иванович арҕаа Чоҥороҕо олохтоох Үчэһэ Уйбаан 
улахан уола эбит. Үйэлэрин тухары күөх далай тугу бэрсэринэн балыктаан, баай хара 
тыа тугу «дук» гынарынан айахтарын ииттэн олорбут дьон. Холкуостар холбоһуула-
рыгар, «Саҥа олох» холкуоска үлэһит илии аҕыйах буолан көһөрбүттэр. Онон “Саҥа 
олох” киһитин курдук өйдүүбүн.

Алааска Чооруос өтөҕөр ыал олорор, атах арҕаа өттүгэр ферма турар. Үлэһиттэрэ 
хас да ыал биир дьиэҕэ дьукаах олорон сүөһү көрөллөр. Талыр Марыынаны холус, 
түргэн-тарҕан туттуулааҕын иһин, «Талыр» диэн ааттаабыттар. Уолаттара Баһылай 
(Тиэрэ Бууска), кыра оҕо сылдьан остуол үрдүттэн охтон, сүнньүн өлөрөн, уҥа хараҕа 
тиэрэ көрө сылдьарын иһин дьоно ааттаабыттар. Баһылай улаатан от киллэрэр, 
балбаах хоҥнорон таһар, туруорар буолар, ферма тас үлэтигэр көмөлөһүннэрэллэр. 
Иккис уол – Чыс Ыстапаан – куп-кугас баттахтааҕын иһин, чыс кутуйах курдук 
диэн “Чыс” диэн ааттаммыт. Бэйэтэ да сирбэтэ, «бэлиэ аат» диирэ. Ыстапаан диэн 
ыҥырдахтарына, хайа Ыстапаанын туоһулаһыы буолар диирэ. Кини улаатан, төһө да 
халлаан тымныытыттан иҥнибэккэ куйуурдаһар буолбута. Аҕа дойду уоттаах сэриитэ 
бүтэрэ чугаһаан эрэр кэмэ этэ эрээри, аас-туор олох өссө да салҕанан бара турара. 
Ити саас муус устар ыйга, тоҥуулаах дьыл буолан, күөл үксэ куйуурданар буолбута. 
Хата, тоҥмут мууһу алларар киһи аҕыйаҕа. Биир эмит эдэр дьахтар, охтоору гыммыт 
оҕонньор, ситэ илик оҕолор, дэҥ сэрииттэн сэмнэх буолан эргиллибит эр дьон – ону 
да мууһу анньар кыахтаах буоллаҕына – куйуурдууллара. Оччотооҕу тыа дьонун күөл 
балыга баар буолан, онон үссэнэн олох эстэн хаалбакка баччаҕа тиийэн кэллэхпит. 
«Саһыл Уйалаахха куйуур буолбут, дьон куйуурдаан сиэн абыраммыттар», – диэн 
сурах кэлэр. Чыс Ыстапаан сарсыарда эрдэ турар, сааһа уон сэттэтигэр сылдьара, 
ойууртан оҕуһунан иккитэ оттук мастарын тиэйэн киллэрэн, сүгэнэн кэччийэн 
маһын мастыыр. Убайа ыарытыйар буолан куйуурдаһа барсыбат. Ийэтэ Талыр 
Марыына биир ытыс бурдугу Чооруос кыыһа Ылдьаанаттан иэс ылан тарга булкуйан 
хааһылаабытын сиэн, үссэнэн баран, салааскатыгар анньыытын, сүүрүн, куйуурун, 
түөрэйин, кууллаах солурчаҕын бобо кэлгийэн баран, Саһыл Уйалаахтыыр. 
Аара баран иһэн хочуон от туорааҕын субуйа тардан ылан сиэбигэр хаалыыр. Уу 
оргутуннаҕына, сылбырхай ууну иһэр курдук буолуо дуо – чаай чаайынан буоллаҕа 
дии. Күөлүгэр тиийбитэ, куйуурдьуттар бүтэн дьиэлээри тураллар эбит. Син ону-
маны кэпсэтэ түһэн баран ойбоннообутунан барар. Сырдыгы баттаһа икки ойбону 
тэһэн, куул аҥаара балыктана охсор. Булдуттан үөрүү бөҕө буолар. Дьиэҕэ дьоннор 
урут хоммут буоланнар – оттук мас баар эбит. Ороннорго урут утуйбут отторо да баар 
аххан. Уол оһоҕун тигинэччи оттон кэбиһэр, уот сырдыгар балыгын хатырыктыыр, 
үөстүүр, уонча собону үөлэн кэбиһэр. Солурчаҕар уу баһан тахсан уотугар оргута 
уурар. Собото буһан барар, сылаастыы, үөлүллүбүт собо аччык киһиэхэ минньигэһэ 
эриэхсит! Солурчаҕар оргуйбут уутугар хочуон оту кээһэн иһэн, утаҕын ханнарар. 
Иккис оттуутугар эмиэ уонча собону үөлэн буһаран кэбиһэр. Им сүтүүтэ уотугар 
хардаҕас эбэн баран, орон отун көбүтэн, оннук оҥостон утуйан хаалар. Икки ууну 
утуйан баран, туран ойбоннорун ойбоннуохтаах. Оһоҕун уота сөҕүрүйэн эрдэҕинэ, 
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атаҕыттан туох эрэ күүстээх баҕайы соһон сиргэ түһэрэр, аан диэки соһор. Уол 
дьэ ыксыыр, аҥаар атаҕын төлө тэбэн ылар, ол атаҕынан тэптэҕинэ киһини тэбэр 
курдук. Ол араллааҥҥа аан аһыллар, онно саҕахха кыһайа көрдөҕүнэ, улахан баҕайы, 
киһиэхэ маарынныыр «барыҥныыр» эбит, аанын саба охсор, олуур тоһоҕонон аанын 
олуйар, урут да олуйбаккабын дии саныыр. Уотун оттор. Дьэ куттанар – тулаайах 
буоламмын абааһылар атаҕастыыллар диэн ытамньыйан ылар. Уота кураанах маһы 
куугуначчы сиир. Эмиэ оронугар сытан утуйуох курдук буолан эрдэҕинэ, таһырдьа 
тыас тыаһыыр. Уол сулбу ойон туран уотугар маһын эбэн биэрэр. Аанын тардар, 
тоһоҕо олуура ортотунан булгу барар, хара күлүк дьиэҕэ баар буола охсор да, Чыһы 
икки дабыдалыттан хаба тардан ылар да, таһырдьа соһор. Уол холуодаттан тэбинэн 
тардыһар, таһырдьа тахсыбат баҕалаах. Ол сылдьан былыргы бэртэр абааһыны кытта 
тардыалаһан, таска соһуллубут хотторор, өлөр үһү диэн номоҕу өйдүүр. Бэгэччэгиттэн 
тутуһар, түүлээх модьу баҕайыны харбыыр, сыта диэн сытыйан хаалбыттааҕар да 
куһаҕана үһү. Өй ылан уоттаах хардаҕаһа охтубутун ылан, онон охсуолуур, кэриэрбит 
түү сыта дьиэ иһин тунуйар. “Түүлээх туох баҕайыный?” дии саныыр. Били баҕайыта 
таһырдьа куотар. Киирээри гынарын уоттаах хардаҕастарынан тамныыр. Уотугар 
маһын сытыары оттор. Оннук бадьыыстаһа сырыттаҕына халлаан суһуктуйа сырдаан 
барар, били баҕайыта дьэ сүтэр. Уотун оттон оронугар сытар да, дьэ ыалдьан бөҕө 
буолар. Куйуурдьуттар сарсыарда күн тахсан ырааппытын кэннэ хойутуу кэлэллэр. 
Көрөн соһуйуу, куттаныы бөҕө буолаллар. Чыһы балыгын сэбин-сэбиргэлин кытта 
оҕустаах сыарҕаҕа тиэйэн дьиэтигэр илдьэллэр. Икки окумала, илиитин бэгэччэгэ, 
атаҕын бэрбээкэйэ, били баҕайыта туппута, көҕөртөөн хаалбыт. Эгэ таҥас-сап аанньа 
буолуо дуо, холто буолбут арбаҕаһын икки сиэҕэ туһунан барбыттар, уолуга хайа 
тардыллыбыт, куобах истээх ыстаанын сотото хайа тардыллыбыт. Таһырдьа умайбыт 
хардаҕастара ыһылла сыталлар, олуура тостубут.

Чыс Ыстапаан ол саас оронтон турбакка суорҕан-тэллэх киһитэ буолар.
Чыс ити сайын сай ортотугар дылы орон киһитэ буолбута. Иванова Екатерина 

Семеновна диэн алгыстаах-силиктээх, илбииһит эмээхсин баара, Чыһы аһынан, 
Талыр Марыыналаахха баран көрөр-истэр, бэйэтэ билэринэн алгыыр-домнуур. 
Кэтириинэ эмээхсин дьиэтигэр барарыгар Талыр Марыынаны таһырдьа ыҥыран 
таһааран, «икки-үс күн бэргиэҕэ, өрүттүө суох буоллаҕына,  туох да өрүһүйүө суоҕа. 
Күөнэх буларыҥ буоллар, ону буһаран сиэтэ сатыаҥ этэ», – диир. Талыр Марыына 
кэргэнин быраатыгар Үчэһэ Тиитэбигэр илдьит ыытар. Тиит туран-олорон сылдьар 
кэмэ буоллаҕа, балыгы булбат буолуо дуо, биир тымтай балыгы сүгэн аҕалан биэрэр. 
Кэтириинэ эппитин курдук, уола икки күн бэргиир, тиритэн уу-ньалык буолар. 
«Бэргээбитим үһүс күнүн сарсыардатыгар тириппэт да, ыалдьыбат да буолан хааллым, 
киһи дьиктиргиэх курдук, Кэтириинэ барахсан бытыылкаттан күөнэх миинин курдук 
буолан баран, атын амтаннааҕы иһэрдибитэ, иһэр кыаҕым суох буолан, бэрт кыраны 
испитим», – диирэ. Онтон ыла Чыс оронугар туран олорор буолбут. Сотору туран 
кэлбитэ. Ол сайын иккис аҥаарыттан чугас сылдьан от охсор буолбута.

Чыс Ыстапаан мап-маҥан эттээх, илиитигэр-атаҕар  үчүгэйкээн былчыҥнардаах 
этэ эрээри, олох күүһэ суох этэ. Физкультура үөрэхтээх, спорка «сыстаҕас» киһи са-
наабар  билиҥҥэ дылы дьиктиргиибин, итинник үчүгэй илии-атах былчыҥнардаах 
киһи, билиҥҥи холооһунунан, саатар, маастар буолуон сөп этэ. От үлэтигэр, угууга 
үлэлэппэт этилэр, тиэйбит ото тохторо, ыһыллара. Ол иһин үксүн кыдамаҕа сылдьа-
ра, отун тулата сототун ортотугар дылы ыһыллыбыт буолан, от үрдүгэр турар оҕон-
ньоттортон саҥарыллар буолара.

Ыстапаан наһаа ууһут этэ. Хайа да күөлү быһа харбаан уҥуор тахсара. Тыы суо-
ҕун да иһин илими үтэн-көрөн балык бөҕөнү бултуура. «Хата Чыстаах буоламмыт, 
балык сиэн абыранабыт», – диэн дьон махталын элбэхтик истиллэрэ. 1961 с. сай-
ын Хочокко оттуу сылдьан Дьаандылаабыттан илимнээн, сыбыдах акка биир куул 
собону ырдан аҕалан куппута. Ол иннигэр Хочот курааннаан, хам тоҥон, балыга  
суоҕа. Онтон ыла Хочот балыгынан байбыта, дьон илимнээн, муҥхалаан собо бөҕөнү 

баһаллара. Аас-туор олоххо үөскээбит дьон булду-аһы үксэтэргэ, харыстаан туттарга 
кыһаналлара. «Иж-12»  диэн, 12 калибрдаах саа маҕаһыыҥҥа кэлбитигэр атыыласпы-
та, ити саата наһаа табыгас саа этэ, быыска гынар кумаахыта бүттэҕинэ, отунан кытта 
быыһыыра, син-биир табара. Саамай сөбүлээн бултанар күөлэ Чаҕылыыс Тыымпыта 
этэ. Дэлэҕэ да дьон ырыа гынан ыллыахтара дуо? “Тыымпытыгар чыскыйда, Ааны-
скатын кыбынна” диэн. Аанысканы кытта ыал буолбуттара, биир кыыс оҕоломмут-
тара, ол кыыстара биир кыыстаах. Розанна Ивановна түөрт оҕону төрөппүтэ номнуо 
оскуола дьоно буола оҕустулар. Оччотооҕу олох, холкуос күүстээх үлэтигэр сылдьан, 
Ыстапаан кэргэнэ Ааныска сыыстаран, салгыы оҕоломмотоҕо. Онон Яковлева Дария 
Николаевнаттан саҥа төрөөбүтүнэн уол оҕону ииттэ ылбыттара уонна Захар диэн 
ааттаабыттара. Икки хоһуун дьон, төһө да ферма күүстээх, ыарахан үлэтигэр үлэ-
лээтэллэр, оҕолорун атахтарыгар туруордулар. Захар – арыгыны испэтэх, табаҕы 
тардыбатах чөл дьоннортон биирдэстэрэ. Петрова Маргарита Константиновна диэн 
учуутал кэргэннээх, үс оҕолоох дьоллоох ыал.

Аҕа дойду сэриитигэр ыар дьылҕаламмыт Дьэбдьиэн кэннигэр хаалбыт кэнчээ-
рилэрдээх диэхпин баҕарабын. Уолаттарбыт бу уоттаах сэриигэ умсубуттара, сураҕа 
суох сүппүттэрэ аҕыйах ахсааннаах сахаҕа улахан охсуу буоллаҕа.

Иванов Степан Евгеньевич-Чыс орто сааһыгар саҥа тиийэн иһэн эмискэ олох-
тон бараахтаабыта. «Оҕо-оторох сааспар абааһы бадьыыстаан, сүрэх-быар мөлтөх, 
соһумтахпын, куттаспын», – диирэ. Хара үлэҕэ хоһуун киһи этэ, доруобуйатын туру-
гун аахсыбакка, бэйэтин көрүммэккэ, түүн-күнүс элбэхтик бардаҕа-кэллэҕэ.

Егор Васильев, үлэ ветерана,
Маҥаас нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо,

физкультура, спорт ветерана
16.01.2013.

КУБАҔАЙ ОҔОННЬОР

Былыыр-былыр apҕaa Маҥаас сиригэр, Чоҥоро күөл үрдүгэр, үс уоллаах, биир 
кыыстаах Кубаҕай Хоһуун кэргэнинээн олорбуттар. Бу киһи букатын эдэр эрдэҕит-
тэн баттаҕа, хааһа, бэл, бытыктыын маҥхайан хаалбыт, ол иһин «Кубаҕай» диэн 
ааттаабыттар. Бэйэтин лаппа кыанар, үлэни, булду-алды кыайар-хотор буолан, 
сүөһүнэн-сылгынан лаппа байбыт. Оччолорго киһи-сүөһү аҕыйах буолан, булт-алт 
элбэҕэ эбитэ үһү. Уолаттара уончаларыттан тахсан эрдэхтэринэ Кубаҕай-Хоһуун 
бэрт кыраттан сылтаан икки хараҕынан көрбөт буолан хаалар, маныаха эбии топпот 
ыарыы буулуур. Уолаттар күн тура-тура булт соноругар сылдьаллар да, аҕалара ута-
ры сиэн мэлитэн иһэр. Аҕаларын аһата сатаан, сылгылара-сүөһүлэрэ бүтэрэ буолбут.

Аҕалара көрбөт буолбута үһүс сылыгар сайын таһырдьа тахсан, түптэ таһыгар ку-
маардары кытта «бодьуустаһа» олордоҕуна, соҕотох хаалбыт биэлэрин тыйа кэлэн 
оҕонньор саннын уоһунан ибигирэтэр, ону эрэ күүппүттүү көҕүлүттэн харбаан ылар 
да, сутуругунан сүүскэ биэрэн охторон түһэрэр, тутуу былдьаһан тииһинэн хабарҕа-
тыгар түһэн, хайа ыстаан, хаанын «уулаан» барар. Таһырдьа мучумаан буолбутугар, 
эмээхсинэ тахсан саҥа бөҕө буолар, оҕонньор аһыырын быыһыгар: «Дьалты буол, 
хата бэйэҕин...», — диэбитэ үһү, эмээхсинэ дьиэтигэр киирдэҕэ. Уолаттара кэли-
илэригэр тыйдарын аҥара бүппүт. Сарсыарда уһуктубуттара, аҕалара этин бүтэрэн, 
кэҕэрдэ-кэҕэрдэ тииһин анньына олороро үһү. Дьонноро олус бэркиһээбиттэр, кэ-
лэйбиттэр. Мантан инньэ оҕонньор бултуу үөрэнэн, соҕотох ордон хаалбыт биэлэ-
ригэр үөмэр идэлэнэр, биирдэ түбэһиннэрэн кутуругуттан харбыыбын диэн, биэ 
ойоҕоһун тириитин логлу тутан хаалар. Биэ киһиттэн кэһэйэн кыыл барар. Мантан 
инньэ «оҕонньорбут сүөһүгэ-дьоҥҥо кутталламмыт» диэн, аар кырдьаҕастар мустан, 
«кырдьаҕаһы ытыгылаан» кэбиһэргэ быһаараллар. Ытык кырдьаҕастар сүбэлэрин, 
бэйэлэрэ да дьиксинэ сылдьар дьоно улгумнук ылыналлар.
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Уолаттар тыаҕа тахсан икки саһаан дириҥнээх, ытыыстаан булуус хаһаллар, да-
лаһа буолар мас уураллар, түөрт хос сул бэрэбинэнэн көпсөнөн ыган, кэлгийэн «сох- 
со» оҥороллор, далаһа мас төлө барыытыгар «сохсо» булуус иһигэр баттыы түһүөх-
тээх, тутуу былдьаһан буорунан көмүллүөхтээх.

Уолаттар үлэлэрин бүтэрэн, дьиэлэригэр кэлэн, аҕаларыгар: «Нөҥүө сискэ биир 
атыыр лөкөйү охтордубут, улахана, эмиһэ бэрдин иһин аҕала сатаабатыбыт, бэйэҥ  
баран үрдүттэн олорон аһаа», — дииллэр. Эмээхсинэ аһыйан, хайдаҕын да иһин 
сүүрбэччэ сыл бииргэ олорбут киһитэ буоллаҕа, холто буолбут арбаҕаһын санныгар 
быраҕан биэрэр: «Түүн тымныйыа», — диир. Оҕонньор: «Аһыы олорон киһи тоҥоро 
баар үһү дуо?» — дии-дии барса турар. Үгэс быһыытынан, олорбут сирин эргитэн 
баран илдьэ барыллар эбит, Эбэтин эргитэ сырыттахтарына оҕонньор хаста да «хай-
дах хайдаҕый» дэтэлиир. Ойуурга оҥкучахтарыгар кэлиилэригэр; «Саҥа хаһыы буор 
сыта баар, барбаппын», — диэт, оҕонньор олорунан кэбиһэр. Көрбөт киһи сүрэҕэ сэ-
рэйдэҕэ буолуо. Оччугуй атаах уола: «Уу хайа түспүт көҥүһэ баар, ол буорун сытын 
этэриҥ буолуо”, — диэн чуут туруорар уонна: “Далаһанан туоруубут, онтон чугас”, – 
диир. Оҕонньор турар, уолун санныттан тутуһар, «манныга эрэбил ини» диэн уоһун 
иһигэр ботугуруур. Уол барбалаан иһэн: «Айака, илииҥ наһаа ыарахан, тайах маскыт-
тан тyтyc, далаһабыт кэллэ, сэрэн, соҕотох мас», — диэмэхтиир. Син ыытар.

Далаһа мас ортотугар тиийэллэрин саҕана уол уҥуор ыстанар, кэтэһэн турбут 
дьоннор далаһа кылыы маһын төлө охсоллор, ону кытта сохсо мас оҕонньору баттыы 
иин иһигэр мэлис гынар. Тула кэтэһэн турбут дьон буор ыһан тибилийэн бараллар. 
Ортолуу буор кутуллуута, арай баттык мастаах буордара өрүтэ сүгүллэҥнээн барар. 
Кубаҕай Хоһуун дөйүөрбүтэ арыый ааһан, хамсаан эрэрин сэрэйэллэр уонна өссө 
түргэнник тутталлар. Иин буорунан туолуутун саҕана дьэ хамсаабат буолан “ньим” 
барар. Кубаҕай Хоһуун диэн бухатыыр киһи олоҕо дьэ итинник түмүктэнэр.

Уолаттар дьиэлэригэр кэлэн, кыыл барбыт биэлэрин сылгылаан, бултаан-алтаан 
ыал курдук ыал буолаллар. Балтылара сааһын ситэн кэргэн тахсан, уолаттар эмиэ 
ыраахтан-чугастан кэргэннэнэн, оҕолонон-урууланан, Кубаҕай аҕатын ууһун 
тэнитэллэр. Ол да иһин буолуо, Чоҥоро олохтоохторо Львовтар, Барыыһаптар, 
Бэллигирээнэптэр баттахтара эрдэ маҥхайар, уһун үйэлээхтэр.

Мойоо тылыттан Е.Е. ВАСИЛЬЕВ суруйда.

ХОМДЬОО ХОҺУУН

Маҥааска Арҕаа арыы түбэтигэр “Хомдьоо толооно” диэн сир баар. Бу сири, 
совхозтар саҥа атахтарыгар туран эрэр кэмнэригэр, дулҕатын бульдозерынан 
астаран, олус киэҥ оттуур ходуһа сирэ оҥорбуттара. Ыкынаачай толоонунуун 100-
чэ туонна оту оттоон ылаллара. Оччолорго трактор охсор, мунньар этэ. Билигин бу 
сирдэр ким да оттообот, көрүнэр, оҥостор киһи суох буолан, киһи сатаан сылдьыбат 
дулҕата буолан хаалбыттар.

Бу сиргэ былыр “Хомдьоо” диэн киһи олорон ааспыт. Хомдьоо дьоно элбэх 
сүөһүлээх-сылгылаах син байан олорбуттар. Чугастарыгар эмиэ ыаллар олорбуттар 
курдук. Бу олорбут кэмнэрэ өрүс билиҥҥи хаатынан устар буолбутун кэннинээҕи буо- 
ларыгар тиийэр.

Хомдьоо кыра эрдэҕиттэн да сытыы-сылбырҕа буолан, онтун туппутунан улаатар. 
Ол үөһэ «тот оҕото – дохсун, баай оҕото – бардам» диэбит курдук, таптаабытынан 
таалалаан, сөбүлээбитинэн сүгүөлэнэн сылдьар. Хомдьоо ситэн-хотон, киһи киэнэ 
килбэйэр киилэ, бэрийэр бэрдэ буолар. Сааһа ситэн, ыкса ыалын кыыһын кытта 
уора-көстө таптаһар, таҕылларын таһаарар идэлэнэллэр. Хомдьоо ыал буоларга 
соччо тиэтэйбэт. Өссө туох эрэ тиийбэт, өссө ордук наада курдук саныыр.

Мээнэҕэ эппэттэр “кулгаах – ырааҕы истэр, харах – чугаһы көрөр” диэн. Сунтаар 

сиригэр этиэхтэн эриэккэс, көрүөхтэн кэрэ дьүһүннээх кыыс Суоһалдьыйа баарын, 
өссө эбиитин сир-сир аайыттан араас дьон үтүөлэрэ аат-ааттаан, сурах сураан 
тиийэн үүрүллэн, сир сирэйдэнэн, буор муруннанан төннөллөрүн туһунан истэр. Ити 
санаа Хомдьоо төбөтүттэн арахпат, өссө олус дириҥээн иһэр курдук. Мэктиэтигэр, 
аһыыр аһа ас буолбат, утуйар уута уу буолбат.

Онтон сотору Суоһалдьыйа Толбонноох бэйэтигэр тиийиммит, үөр буолбут су-
раҕа иһиллэр. Сорох көрбүт, көрсүбүт, сорох, билбэккэ, кэпсэппит да баар сурах-
тара иһиллэр. Хомдьоо олус дьиктиргиир, өлөн баран дьону кытта кэпсэтэ, көстө 
сылдьары чугаһынан баарын истибэтэх да, көрбөтөх суола буоллаҕа. Дьэ оннук са-
наа ыарыытыгар ылларар, утуйбат да, олорбот да буолар, көрсүүлэһэр Сөрүөнньэ-
тэ да аралдьыппат буолар. Баран көрөн итэҕэйэр санаа аалар. Кыһын ааһар. Саас 
буолар, көтөр-сүүрэр күйгүөрэ да аралдьыппат. Арай биир үтүө сарсыарда оронут-
тан тураат, дьонугар Сунтаарга барарын этэр. Ону истэн ийэтэ иэмэ-дьаама суох 
ытыыр-соҥуур, ааттаһа сатыыр. Аҕата саҥата суох иҥиэттэн кэбиһэр, атын сир диэ-
ки хайыһан, уолугар көхсүнэн буолар. Уола эппит тылын уларыппатын, өчөһүн билэр 
буоллаҕа. Хомдьоо сулбу соҕустук хомунан-тэринэн, ыһыгын, ох саатын, батыйатын 
ылар да, Сунтаар туһаайыытынан түһүнэн кэбиһэр. Аара ханна да аралдьыйбакка ах-
сымнык айанныыр, ону этэн эрдэхтэрэ, быатыттан төлө көппүт эмньик тый барыыта 
диэн. Оннук улгумнук соругуран барбыт киһи өр гыныа дуо, тиийиэхтээх сиригэр 
тиийэр. Дьонтон ыйыталаһар: сорох ыйар, сорох ыйбат, дьалты буолан биэрэр. Ол 
да буоллар, ол дьиэни булар, хомуллубута-дьаһаллыбыта ыал олорорун курдук эбит. 
Хомдьоо дьиктиргии саныыр. Мас баарынан оһоҕу оттон, ас кээһэр, аал уотун ич-
читин аһатар, бэйэтэ да аһыыр. Ыалдьыт киһи буоларын быһыытынан, аан ороҥҥо 
оннун оҥостон утуйарга тэринэр. Саҥа утуйан иһэн уһуктан кэлэр. Көрө сыттаҕына 
тас аан арыллан кэлэр да, этиэхтэн кэрэ дьүһүннээх, хара уһун суһуохтаах дьахтар 
киирэн кэлэр. Моонньугар быатын соспутунан, тыаһа суох устан, соҕуруокка диэки 
ааһар. Хомдьоо оронуттан ойон турар да, соһуллан иһэр быаны хаба тардан ылар, 
өһүө тулааһына баҕанаҕа эрийэ охсон тардан турар. Быа чиккэйэн эрэрэ баара да, 
илиитэ уот-аһыйан хаалар. Ытыстарын көрүммүтэ – уҥуохтарыгар дылы этэ ньыл-
бы баран, килбэһэн көстөр. Чочумча турбалаан баран ыарыытыттан энэлийэ былаан 
кэп туонан барар: “Ыраах сиртэн аат ааттаан, сурах сураан кэлэн баран, акаарыбар 
тэптэрэн, илиилэрбиттэн маттым буолбаат...”, – уонна да элбэҕи субурутар. Соҕуруок-
ка аан тыаһа суох аргыый арыллан кэлэр, кэрэ бэйэлээх кыыс-дьахтар тонолуппакка 
одуулаан турар. Хомдьоо кэннинэн тэйэр. Чочумча турбалаан баран: «Үүттээх-аан-
наах, тыллаах-өстөөх эбиккин эрээри, бардам-дохсун быһыылааххын. Ити быаҕынан 
ытыстаргынан ытык курдук ытый, оччоҕо оһуо». Иһиттим дуу, истибэтим дуу диэ-
биттии, быаны ылан ытыйар, ытыстара уот аһыйан иһэн, ыарыыта мүлүрүйэн ааһан 
хаалар. Ытыстарын көрүммүтэ: хара чэр онно эрэ көстөр. Хомдьоо махтанар тылы 
этэр, өссө тэптэн уруккуттан кэлиэн баҕара сылдьыбытын, дьон тылын истэн, үөр  
буолбутун итэҕэйбэккэ, илэ хараҕынан көрөн итэҕэйбитин этэр. Онуоха анарааҥҥы-
та: «Дойдугар төннөн, саах күрдьэр кыыскытын Малаанньаны кэргэн ылан, бар-
дам-дохсун санааҕын быраҕан, оттомноох олоҕу олор. Элбэх ыччаттарданыаҥ. Тоҕус 
үйэ тухары аатыҥ ааттана туруо. Ол гынан баран, сарсын күн киириэн иннинэ Сун-
таар сирин туоруохтааххын, туораабатаххына – бэйэҕиттэн бэйэҥ кэмсинээр, – диир 
да, хайдах киирбитэй да, оннук аа-дьуо устан тахсаи барар, Хомдьоо таалан туран 
хаалар. Турбалаан баран таһырдьа тахсар, хайы-сахха чыычаахтар уһуктан ырыалара 
ырааппыт. Дьиэҕэ киирэн остуолга олорон аһыыр да, хомунан айан суолун тутар.  
Хааман истэҕин аайы этэ-сиинэ итийэн, устунан, тэптэн, сэлиинэн түһүнэр. Күн лап-
па үөһэ ойор, эт киһи элэйдэҕэ, сыа киһи сылайдаҕа: тохтоон тордуйаҕа чэй оргутар. 
Күн уотуттан сыламнаан, нухарыйан барар, утуйбутун бэйэтэ да билбэккэ хаалар. 
Түһээтэҕинэ, Сөрүөнньэтэ кууһар-сыллыыр, ытыыр-соҥуур, ахтыбытын, күүппүтүн 
туһунан саҥарар. Айманан быаламмытын туһунан кэпсиир, быалааҕын дьэ көрөн, 
соһуйан, баттатан уһуктар. Уһуктубута – киэһээ түөртүүр чугаһаабыт. Уота умуллубут, 
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чоҕо маҥан күл үллүктэммит, тордуйалаах чэйэ оргуйан уолбут. Сыыһа-халты хабыа-
лаат түһүнэн кэбиһэр, ол иһэн түүлүн дьиктиргиир. Баҕар, быаламмыта да буолуо, ол 
иһин да ыытымаары дэлэ да элэ-была тылын эппэтэҕэ. Арахсалларыгар Сөрүөнньэ-
тэ: “Чэ бырастыы, ол дойдуга тиийдэххинэ көрсүһүөхпүт”, – диэи, турбалаан баран, 
былаатын соспутунан уҥуоҕа суохтук, атаҕын соһо тардан хааман, төннө турбута, 
Хомдьоо ол курдук айаннаан иһэн кэннин хайыһан, арҕаа диэки көрөрө улам-улам 
элбээн иһэр. Сатаатар, кыһалыннахха, Сунтаар сирэ бүтэ охсон биэрбэт, күнэ буол- 
лаҕына арҕаалыыра түргэнин эриэхсит. Күнэ мас төбөтүгэр киирэн эрдэҕинэ, дьэ 
кэтэһиилээх үрэҕэ кэлэр. Хомдьоо үрэх ортотугар киирэн туран, утаппыта бэрдит-
тэн, уу иһэн киллиргэтэр, дуоһуйа быһыытыйан үрэҕи туораан тахсан, тиит төрдүгэр 
олорунан кэбиһэр. Онно өйдөөн көрбүтэ: ох саата, батыйата суохтар били күнүс чэй 
өрүнэн баран утуйан хаалбыт сиригэр хааллахтара. Саҥа уоскуйан эрдэҕинэ кини 
кэлбит сирин диэки тыас тыастан атын, уус уустан атын, ала холорук оту-маһы үлтү 
солоон тиийэн кэлэр. Ууга киириэх курдук буола-буола тохтотолуур, тохтоон эрги- 
йэр да, эмиэ төттөрү барчалана турар. Хомдьоо дьэ, “һуу” гынар, олорбохтоон баран 
дойдутун диэки хаама турар.

Дьиэтигэр кэлбитэ – барыта уку-һакы, дьоно бары кутурҕаҥҥа куустарбыттар, 
Сөрүөнньэни сүтэрэн, ыар аһыыга ылларбыттар. Хомдьоо ону-маны оччо-бачча 
бүдүүлээи өйдөөбөт, оронугар охтон түһэр да, утуйан хаалар. Ол курдук үс түүннээх 
күн утуйан, уутун ханан уһуктар. Аһаан-сиэн сэниэ ылынан баран Сөрүөнньэтинээн 
саһан таптаспыт тыаларыгар, сууммут-сөтүөлээбит көлүйэлэрин хонуутугар тиийэн 
олорор, урут туох буолан ааспытын саныыр. Төтөлө суох туттубутуттан кэлэнэр-кэм-
синэр, онуоха эбии аһыыга ылларан, кэҥэриитэ дырылаан, көмүскэтэ уунан туолар, 
ытаан барар. Эмискэ этэ тардан “дьик” гына түһэр. Көрбүтэ: саҥа сулламмыт тиит 
маһынан оҥоһуллубут араҥас көстөр. Төһө да аһыйдар, син кыана туттан, араҥаска 
тиийбэт. Оччотооҕу итэҕэлинэн бэйэтигэр тиийиммиккэ чугаһаныа суохтаах.

Өр ытаан уоскуйа быһыытыйан эрдэҕинэ, кэннигэр чэпчэки атах тыаһа сыбдыйан 
кэлэр. Турбалаан баран Малаанньа саҥата: “Бу кымыһы ис, уоскуй, эр киһи элээмэтэ 
буоллаҕыҥ дии, аһыйан да иккиһин тилиннэрбэккин, дьиэҕэр барар үһүгүн, дьонуҥ 
ыҥыттараллар”, — диир уонна тохтуу түһэн баран кэлбитин курдук, чэпчэкитик ду-
гунан төннө турар. Хомдьоо хараҕын кырыытынан кэнниттэн одуулуу хаалар. Урут 
соччо-бачча умсугуйа көрбөтөх эбит: толору эттээх-сииннээх, номоҕон көрүҥнээх, 
сиппит-хоппут кыыс күөх оттоох кырдал устун дьиэтин диэки бара турда. Ыаҕайа- 
лаах кымыһыттан иһэн баран аа-дьуо туран дьиэлээтэ.

Онтон ыла Хомдьоо оттомуран үлэлээн-хамсаан, сүөһү-ас көрүнэн барар. Малаа- 
нньаны кытта ыал буолан элбэх оҕолоноллор. Дьоннорун көрөн-харайан үйэлэрин 
уһаталлар. Бултаан-алтаан, үлэлээн-хамсаан Хомдьоо хоһуун аатырар. Ол олорбут 
сирэ Хомдьоо (Хоһуун) толооно ааттаннаҕа.

Е.Е. Васильев -Дьулурҕан

МЫЧЧЫС БӨҔӨ

Мыччыстар арҕаа Туораҕа олорбуттар. Кинилэр хаста да оҕоломмуттарыттан 
соҕотох уоллара эрэ тыыннаах ордон хаалбыт. Уолларын Дьаакып диэн ааттаабыт-
тар. Аҕатын батан модьу-таҕа, бигэ көрүҥнээх киһи буола улааппыт. Улаатан ситэн 
баран, Лукерия диэн кэргэннэнэн, үс оҕоломмуттар. Уоллара – Яковлев Петр Яковле-
вич Аҕа дойду сэриитигэр ыҥырыллан баран сураҕа суох сүтээхтээбит. Улахан кыы-
стара, улахан Аана (Томпоох) Тайылаҕа кэргэн тахсан элбэх оҕону төрөтөр. Петро-
втар төрүттэрин салгыыр. Оччугуй Аана Попов Николай Ивановичка кэргэн тахсан үс 
оҕону төрөтөллөр. Уоллара Николай (Нотуура) үйэтин тухары хара үлэттэн илиитин 
араарбатах – хоһуун киһи этэ. Кыыстара Марыына үс оҕолордооҕо; Николай тустан, 

мас тардан, гиирэ көтөҕөн төрөөбүт нэһилиэгэр элбэх туһалаах очкону аҕаллаҕа, 
орто уол Василий Тылгыныга олорор, элбэх оҕолоох. Кыра уол кыахтаах да. улахан да 
киһи тахсан баран, армияҕа службалыы сылдьан оһолго өлбүт этэ. Оччугуй Аана кэр-
гэнин кытта тэҥҥэ от охсоро үһү, биир ыйдаах декадаҕа 60 га сири охсоллоро үһү.

Мыччыс уола Дьаакыбы төһө күүстээҕин билээри, Тэйээн Уйбаан Бэрэҕэ олорон: 
«Сарсын миэхэ тиий, баайтаһын биэлээхпин, ону туттуом, онно көмөлөс», – диир. 
Дьаакып сөпкө соҕус Тэйээннэргэ тиийэр. Баайтаһын биэни охтороллор, хабарҕатын 
быһан хаанын сүүрдэн баран, оччотооҕу дьон дьиэҕэ киллэрэн астыыр идэлээхтэрэ 
биллэр. «Дьаакып, көҕүлүттэн сос, мин кэнниттэн үтүһүөм», – диир Тэйээн. Дьаакыба 
мүчүк гынан баран соһон барар, дьиэ аанын аһан, дьиэҕэ киириилэригэр, күүлэ баҕа-
натыттан тэбинэ-тэбинэ Тэйээн үтүһэрин оннугар тардыһар, киһитэ оччо аахайбакка 
дьиэҕэ соһон киллэрэр, хата Тэйээнэ охто сыһар. «Сэрэнэн үтүрүйүөххүн», – диир 
Дьаакып. Оччотооҕу сылгы 250-300 киилэ буолуохтаах ыйыыр этэ, оччотугар истиин 
400-450 киилэ буолара чахчы. Мыччыс Дьаакыба отун, маһын тиэйбит көлөтө кыай-
батаҕын, кэккэлэһэн олгуобуйатыттан тутуһан «көмөлөһөрө» үһү.

Мыччыс оҕонньор уолун мөҥөрө үһү «дьон тыла тиийиэ» диэн. Урукку хараҥа 
кэнэн үйэҕэ кыахтаах кыаҕын биллэрбэтэ, күүстээх күүһүн көрдөрбөтө.

Оҕонньор бэйэтэ арҕаа арыыга Тыйкаан – диэн элгээн өрүс өттүгэр ыраас кы-
рылаҕа оттуур сирдээҕэ үһү. Туораҕа олорон отун тастан сиирэ дуу, үрдүттэн, көһөн 
киирэн олорон сиирэ дуу, биллибэт. Биир сайын Утукуй уола ол сиргэ ымсыыран, 
үс буолан сүбэлэһэллэр; «Мыччыһы быһыта сынньан үүрэн баран, сирин оттуур сир 
оҥостуоҕуҥ» – диэн. Саҥа эт тутан, ситэ-хото сылдьар уол дьон дэлэ буолуо дуо?! 
Болуот охсунан Түҥ өрүһү туораан, бүтэй ортоку тоһоҕотун саҕа иирэ мас быстал-
лар, илиилэринэн киириэхтэрин син толлоллор эбит. Тиийбиттэрэ, оҕонньордоро 
үгэһинэн отун мунньа сылдьар эбит. «Биһиги сирбитин оттуу сылдьаҕын, кыһын 
тиэйэн ылабыт, эбэтэр эйэнэн эрдэ-сылла биэрэҕин дуу», – дэһэллэр. «Ээ ол иһин 
мастана-мастана чолороохтоспуккут дии, эһиги төрүү иликкититтэн оттуубун» – 
дэппитинэн, Утукуй уола маһынан Мыччыһы кэтэххэ охсор, оҕонньор сэрэйэн турар 
буолан да буолуо, аһаран сыыһа-халты оҕустарар. Чугас соҕус уу аҕалбыт урусха-
лыттан сиэрдийэтээҕэр модьу силистиин сылдьар дьылҕан харыйаны сулбу тардан 
ылар да Утукуйдааҕы сырсар. Сырсан иһэн иирэни охсуолуур, охсуллубут иирэлэр 
төбөлөрө Утукуйдааҕы туох баалларын быһыта сынньан кэбиһэр. Сирэйдэрэ-харах-
тара быһыта сынньыллан кыа-хаан буолан, чуут болуоттарыгар куоталлар. Оҕонньо-
ро кэннилэриттэн кумахха киирэн туран, харыйатын ортотунан булгу үктүүр, кылана 
түһэр да, силистээх өттүн үөһэ гына кумахха батары саайар. Ол батары сааллыбыт ха-
рыйа хас да сыл турбут, уу да, муус да тулуннарбатах. «Аны кэлимэҥ», – диэн дьуол- 
ка астаҕа. Утукуй уола кэлин кырдьан олорон Бэлигирээнэп Миитэрэйгэ кэпсээбитэ 
үһү: «Кыахтаах-кыахтаах курдук, кырдьан да баран кыахтаах, киһилии сэбэрэтин 
сүтэрбэтэҕэ, биһиги харыстаабат санаалаах этибит – ол дьону аһынан иирэнэн эрэ 
кускуурдаппыта, кэнэҕэһин-кэнэҕэс дьоҥҥо сэһэн буоллун, оннук киһи олорон аас-
пыта диэн, ол кэнниттэн биһиги да көнөр суолга туруммуппут, дьону атаҕастаабат 
буолбуппут». Үлэ сэрии ветерана Беллигирянов Дмитрий 70-тан лаппа тахсан баран 
уонча сыллааҕыта өлөөхтөөбүтэ.

Мыччыс кырдьан өлөрө чугаһаабытын кэннэ, Маахтаһа Миитэрэй диэн, күүһүм-
сүйэр идэлээх, саҥа ситэ сылдьар киһи «холоһуон» баҕарар. Миитэрэй кырдьык да 
илиитигэр-атаҕар кыанара үһү; тустан, сырсан, быа тардыһан чугас эргин барыллаа- 
ларын тулуппата үһү. От үлэтэ буолуон аҕай иннинэ Маахтаһа Миитэрэй Туораҕа 
Мыччыска тиийэр. Мыччыс улахан мас кытыйаҕа буспут мунду сии олороро үһү.

Кэлбит киһи быһыытынан туох соруктаах кэлбитин ыһа-тоҕо кэпсиир. Мыччыс 
аккаастанан, «эдэрдэри кытта холос» диирин, улам үөскэ киирэн кимэн иһэр. 
«Чохчойон баран онтугун кытта туһун, ол арыый миигиннээҕэр тулуктаһыа», – 
дэтэлиир. Киһитэ эрдийэн «кимэн» иһэр. «Дьэ бэрт доҕор, бу от үлэтэ буолаары 
турдаҕына, киһини үлтү тутаары, саатар сарсыҥҥы маспын бэлэмнэниим, эн 
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көмөлөс», – диир. Маахтаһа үөрэ түһэр, саатар эрэ санаатын ситээри. Ойуурга 
тахсаллар, хаппыт тииккэ кэлэллэр, Мыччыс кэрдэн охторор, мутугун сулуйан 
баран: «Чэ эн, эдэр киһи, төрдүттэн сүк, мин төбөтүттэн сүгүөм», – диир. Маахтаһа 
долгучуоктаан сүгээри турбут буолан олус соһуйар, «төбөтүттэн мин» диэбитин 
кулгааҕа эрэ истэн хаалар. «Сүк-сүк, мас төбөтө мутуктаах өттө ыарахан буолар», 
– дии-дии төрдүн сүгэр. Маахтаһа нэһиилэ санныгар уурунар, саҥа сыҕарыйан 
иһэн кыайбакка түһэрэн кэбиһэр. Мыччыһа соспутунан бара турар. Мас мастыырга 
кэлиилэригэр; «маскын түһэр, мин бырахтым» диир, түһэрэн баран көрбүтэ, 
киһитин этэрбэһин уллуҥа хараара турбута үһү. Маахтаһа кэлин да күүһүргүүрэ 
уурайбатах. «Мыччыһы аҕалыахпыт» – диэтэллэр эрэ «чып» барара үһү. Мыччыс 
Дьаакыбын улахан Ааната Томпоох-Петров Данилтан ыччат элбэх; улахан уола 
Тит Григорьев тустар да, сырсар да, эдэригэр атах да оонньуура үһү. Кыайыы отут 
сылыгар юбилейнай ыһыахха оройуоҥҥа республика икки төгүллээх чемпионун 
Семен Саввиновы охторон турар. Эһиилигэр эмиэ охторбута, бу икки сыл Маҥаас 
хамаандата оройуоҥҥа бастаабыппыт. Тит уола Николай Григорьев хапсаҕайга 
спорт маастара, көҥүл тустууга маастарга кандидат, Дьокуускайга олорор, ис дьыала 
органыгар үлэлиир, билигин да туста сылдьар. Оччугуй уолтан Алексей Петровтан 
(Төөттүүнтэн) соҕотох уола Данил I разрядтаах. Республикаҕа хаста да тустуталыы 
сылдьыбыта, 1985 сылтан тустубут маастардарын барыларын охторбута. Батан 
тустубута буоллар, маастар буолуо хааллаҕа. Томпоох аҕатын ууһугар ыччат элбэх, 
тустар да, сырсар да оҕолор элбэхтэр, быһа этиллибэт, сэмээр кэтэһэбит.

Е.Е. Васильев – учуутал, Маҥаас 3.02.2005 с.

НЭҺИЛИЭК БЫЛЫРГЫТА, БИЛИҤҤИТЭ, 
ИННИКИ КЭСКИЛЭ

И К К И С   Т Ү Һ Ү М Э Х

НЭҺИЛИЭК ТЭРИЛЛИИТЭ

Маҥаас нэһилиэгин дьоно икки аҕа ууһуттан – Боотулуу Маҥааһыттан уонна 
Бастакы Үөдүгэй Түүлээҕиттэн төрүттээхтэр. Биллиилээх ученай Б.О.Долгих 
“Схематическая карта расселения Амгино-Ленских якутов в XVII в.” үлэтигэр аҕалбыт 
каартатыттан көстөрүнэн, маҥаастар Амма өрүс Алдаҥҥа түһэр төрдүттэн арыый 
аллараа Үөдэйдэри, Игидэйдэри, Хоролору, Боотуруускайдары кытта ыаллаһан 
кытылга ыкса сыстан олорбуттар (Маҥаас нэһилиэгэ. – Дьокуускай, 2007. – С.9). 
Маҥаастар нууччалар дьаһаах кинигэлэригэр хаһааҥҥыттан ыла ахтыллар этилэрий? 
Москубаҕа 1970 с. тахсыбыт үс томнаах “Материалы по истории Якутии XVII века” 
диэн ааттаах кинигэни ылабыт. Онно суруллубутунан, Боотулуу буолаһыттан Маҥаас 
киһититтэн Осюргуйтан 1640 с. тохсунньу 27 күнүгэр 5 саһыл тириитин дьаһаахха 
туппуттар (– С.100). Оччотугар маҥаастар Боотулуу буолаһыгар аҕа ууһун быһыытынан 
киирэ сылдьаллар быһыылаах диэн сабаҕалыыбыт. Аны 1647 с. дьаһаах кинигэтигэр 
ити сыл Бырлай өлбүтүн бэлиэтээбиттэр, үс уолуттан иккитин (Чакур, Беюк) 
Маҥааска олороллорун ыйбыттар (– С.632). Онон Маҥаас буолас быһыытынан 1647 
сыллаахтан бигэтик киирбит. Нирага Доскуев 1642 с. 5 киис тириитэ иэстээҕин, онон 
1647 сылга уопсайа 10 кииһи биэриэхтээҕин суруйбуттар. 1648 с. Маҥаас буолаһын 
9 киһитэ дьаһаах төлүөхтээхтэриттэн иккитин көрдөөн булбатахтар (– С.705-709). 
Быһа барыллаан 1645-1649 сс. Алексей Михайлович ыраахтааҕыга дьаһаахтарын 
көҥүл өттүнэн төлүүллэрин туһунан (шертовальная запись якутов) сурукка Маҥаас 
буолаһын кинээһэ (лутчий мужик) Савейко Дуреев аата ахтыллар. Үөһэ суруллубукка 
олоҕурдахха, маҥаастар бэрт былыргыттан боотулуулары аймахтыы быһыылаахтар, 
Бүлүү умнаһын булалларыгар ону умнубатахтар, бииргэ түһүүлэммиттэр.

Саха сиригэр 1678 с. 36 буолас баара биллэр, олор истэригэр Маҥаас буолаһа 
эмиэ. Историк-учуонай Ф.Г. Сафронов “Якуты. Мирское управление в XVII – начале 
XX века” (Якутск, 1987) диэн биллэр үлэтигэр Маҥаас буолаһын “Часть территории 
Баягантайского улуса” диэбит (– С.9,11). Билигин кинилэр былыр олохсуйбут 
сирдэригэр итинник ааттаах нэһилиэктэр суохтар. 1897 с. Арассыыйа империятын 
нэһилиэнньэтин биэрэпистээбиттэрэ. Саха сирэ эмиэ хабыллыбыта. Онно ханнык 
улууска, нэһилиэккэ төһө киһилээх ханнык аҕа уустара олороллоро киирбит. Онно 
Маҥаас аҕатын ууһа Боотуруускай улуус I Дьохсоҕонугар, Дьүлэйгэ, Үөһээ Бүлүү 
Боотулуутугар бааллара бэлиэтэммит (Багдарыын Сүлбэ. Аатта тал. – Дьокуускай, 
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2011. – С.44). Аны уруккута III Дьохсоҕон (билиҥҥитэ Таатта улууһун Октябрьскай 
нэһилиэгэ) Чөркөөх олохтооҕо Баһылай Оҕонньоороп суруйарынан, революция 
иннинэ III Дьохсоҕонтон Күнээйи нэһилиэгэ арахсыбыт. Бу нэһилиэккэ кинилэр 
төрүттэрэ Маҥаас аҕатын ууһа диэн баара диэбит. Баһылыктара Бар Хара аттаах 
Баҕа Баһылай эбит. Номоххо (кинигэҕэ киллэрдибит) кэпсэнэринэн, маҥаастар 
хаҥаластары кытта иирсэннэр, сорохторо Дьүлэйгэ куоппуттар, сорохторо, тус 
арҕаа баран, Бүлүү өрүһүн төбөтүгэр тиийэн олохсуйбуттар. Оччотугар Үөһээ Бүлүү 
маҥаастара Алдан өрүс кытылыттан көһөн кэлэн Үөһээ Бүлүүгэ олохсуйбуттар 
эбит диэн оруннаах сабаҕалааһыны үөһээ ыйыллыбыт кинигэ ааптардара 
оҥорбуттарын кытта  сөбүлэһэбит.

Манна өссө биири санатар тоҕоостоох. Былыр Тыгын таһыгар элбэх дьонноох 
Кээрэкээн Ойуун олорбут. Бу сиргэ туох эрэ куһаҕан буолаары гыммытын түүйэн, 
атын сири көрдөнөр санааҕа кэлбит. Биир сайыҥҥы күн Туймаадаттан арахсан 
өрүһү оҥочонон туораабыттар. Кинилэри кэлин Таатта сахаларын төрүттэрэ 
буолбуттара дииллэр. Былыргы үһүйээннэри уонна номохтору бастакынан хомуйбут 
А.Е.Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй “Шаман Кярякян (Кээрэкээн Ойуун)” 
(Үһүйээннэр, номохтор – Легенды, былины. – Дьокуускай: Бичик, 2007. – С.79) диэн 1900 
с. Тааттаҕа суруйбут үһүйээнигэр кэпсэнэринэн, Кээрэкээн Төкөй Чохчоҥо уолуттан 
I Дьохсоҕон, Уус Амма уонна Маҥаас нэһилиэктэрэ (буоластара) үөскээбиттэр. Бу үс 
буолас уруккута Төкөй ууһа дэнэрэ эбитэ үһү. Мантан сэдиптээтэххэ, биһиги сорох 
маҥаастарбыт хаҥаластартан хаан бэриһиннэриилээхтэр эбит диэн сабаҕалыахха 
сөп.

Үөһээ Бүлүү биллиилээх кыраайы үөрэтээччитэ Лазарь Федотович Николаев 
суруйбутунан (Маҥаас нэһилиэгэ. – Дьокуускай, 2007. – С. 13-15), маҥаастар 
Бүлүүгэ көһөн кэлиилэрэ XVI үйэ бүтүүтүгэр дуу, XVII үйэ саҕаланыытыгар дуу сөп 
түбэһэр – нуучча кэлиэн иннинээҕи кэм этэ диэн чопчулаан биэрбит. Историк 
учуонайдар суруйалларынан, сахалар нууччалар кэлиилэригэр Алын Бүлүүгэ эрэ 
бааллара, Үөһээ Бүлүүгэ тоҥустар дойдулара этэ. Ону сорох краеведтар утараллар. 
Биһиги санаабытыгар, үөһэ ыйыллыбыт номоххо олоҕурдахха, Саха сиригэр итэҕэл 
киириитин кытта ситимнээтэххэ, маҥаастар көһөн кэлиилэрэ XVII үйэ бүтүүтүгэр 
дуу, XVIII үйэ саҕаланыытыгар дуу буолуон сөп.

Үөһээ Бүлүүгэ бастакынан, хаҥаластар тиийбэт сирдэригэр көһөн кэлбит дьон, 
Лааһар Ньукулаайап суруйбутунан, Үрэҥ Бөҕө диэн бас-көс киһилээхтэр эбит.  
Кинини кытта Алдан алын сүүрүгэр олорор маҥаастартан Хара Моҕул, Таҥкырчах, 
Балдьаан, Дүпсүн Өспөҕүттэн Өтөх диэн ыаллар ойдон кэлсибиттэр. Онон 
барыта сүүрбэччэ ыал түмсэн, оҕолорун сиэтэн, сүөһүлэрин үүрэн тус арҕаа көһөн 
күккүрүүллэр.

Сылгыларын үөрүн, ынах сүөһүлэрин үүрэн, кыһыл оҕолорун, саҥа төрөөбүт 
ньирэйдэрин, астарын-таҥастарын, иһиттэрин-хомуостарын, сэптэрин-
сэбиргэллэрин тиэнэн, сүүһүнэн киһи оҕус алтахтыыр айанынан тиийиэх диэтэххэ, 
оо, ыраах дойду! Үрэҥ Боотур туһунан күүс-уох, өй-санаа, майгы-сигили өттүнэн 
чахчы таһыччы киһи курдук кэпсииллэр, кини тылыттан тахсар ааттаах суох үһү. 
Иккис ыйааһыннаах киһинэн Дьалыһыай ойуун ааҕыллара, кини суолларын ыйан 
биэрээччи, ол-бу быһылаантан сэрэтээччи эбит. Элиэнэ эбэни, хобурдаан турдаҕына, 
муус үрдүнэн туораан баран, Сиинэ төрдүн булан ону өрө батан, өҥ хочолоругар, 
алаастарга сүөһүлэрин аһатан сынньата-сынньата иннилэрин диэки дьулуруйан 
испиттэр. Аны санаатахха, суолларын лаппа таба тайаммыттар, эргимтэтин да иһин 
эрэллээх аартыгы тутуспуттар. Ол хомуһуннаах улуу ойуун Дьалыһыай өтө көрөр 
үтүөтэ-өҥөтө буолуохтаах.

Саамай кутталлаах моһол – баһа-атаҕа биллибэт аар тайҕаны уһаты-туора 
сыбыытаһар көс омуктар эбиттэр. Киһилии кэпсэтэр суох – үҥүүнэн-батаһынан 
түһүспүтүнэн бараллар. Былыр да билиҥҥи байыаннай тактиканы билэллэр эбит 
– Үрэҥ Боотур иннигэр саһан суолу ундаардааччылары ыыталыыр, кэннигэр 

харабыл этэрээтин батыһыннарар. Итинник айаннаан Чыбыыда баһын булан, 
таҥнары батан, Бүлүү эбэҕэ тиийэн кэлэллэр. Олохтоох сири буллубут диэбиттии, 
сыыйа-баайа тарҕаһыы буолан барбыт – Бөкчөҥөө диэн киһи дьонун илдьэ 2-с 
Чочу сиригэр олохсуйа барар, Уотту күөлгэ, 1-кы Чочу сиригэр Сыралтаҕа эмиэ 
үс-түөрт ыал хаалаллар, Сэтэкэҥҥэ, Мундуҥдаҕа түһүүлэммиттэр эмиэ бааллар. 
Оттон Өҥөлдьө, Чуукаар диэн аҕалардаах ыаллар ааһа баран Марханы өрө батан 
тахсан олохсуйаннар, итинник ааттардаах нэһилиэктэри төрүттээбиттэр, ол да иһин 
хойукка диэри өҥөлдьөлөр, чуукаардар Боотулууга киирсэллэрэ, атынан курдары 
кэлэн мунньахтаан бараллара, сибээстэрин быспаттара.

Үрэҥ Боотур ордубут уонча ыалын кытта Түүкээни өрө батан иһэн, хас да мас 
арыылардаах улахан күөлгэ кэлэн тохтуур, бука, Сээҥээби эҥин диэки буолуо, 
сирин-уотун сөбүлээн олохсуйардыы оҥостор, ураһа туруорунар. Ол олордохторуна 
арҕаа диэкиттэн кыргыс дьоно, тэринэн кэлэн, саба түһэллэр. Икки өттүттэн өлүү-
сүтүү, хаан тохтуута буолар, түмүгэр кыргыстар кыайтараннар, атахха биллэрэллэр. 
Ол эрээри оччотооҕу кэм майгытын билэр буолан, Үрэҥ бөҕө боотурдарын мунньан 
сүбэ тэрийэр: «Ити дьон арахса охсоллоро биллибэт, иэстэһиэхтэрэ. Саҥалыы 
тэринэн-хомунан кэллэхтэринэ туруулаһар кыахпыт суох – күүспүт кыра. Онон саҥа 
сири көрдөнүөххэ», – диир. Онуоха Дьалыһыай: «Мантан хоту бэрт бүччүм, киһи-
сүөһү ууһуох-тэнийиэх уйгулаах дойдутун сибикитэ биллэр”, – диэбитин ылынан, 
билиҥҥи Боотулуу уонна Маҥаас сирдэригэр кэлэн, хамсаабаттыы түһүүлэнэллэр. 
Инньэ гынан боотулуулартан сэттэ ыал тиийэн кэлэн нэһилиэги төрүттүүллэр, оттон 
маҥаастар тутуспутунан үс ыал Арҕаа, Орто, Илин Маҥааһынан тарҕанан чугас-
чугас олохсуйаллар.

Хара Моҕул Тыалыччыманы туораан, дьоҕус күөл халдьаайытыгар балаҕан туттан 
олохсуйбут, ол сирин Маҥаас Балаҕаннааҕа диэн ааттаабыт. Кини үс уоллааҕыттан 
үс аҕа ууһа үөскээн Арҕаа Маҥаастарынан ааттаммыттар. Улахан уола Күттүс, орто 
уола Намыччы, кыра уола Тарамыс, кинилэр оҕолоруттан Бэйи, Киҥнээх, Токутта 
аҕатын уустара салаа-салаа тэнийэн билигин Боотулуунан, Маҥааһынан тарҕанан 
олороллор, аныгы ыччаттара ханна-ханна тиийбиттэрэ-тиксибиттэрэ биллибэт.

Таҥкырчах Моҕул Балаҕаннааҕыттан сэттэ биэрэстэ хоту диэки баран түһүүлэнэр. 
Кымыстыыр биэлэрин мэччитэр хааччахтаах сирин «Биэ күөлэ» диэн ааттаабыт, 
бэйэтэ күөлтэн көстөн турар ырааһыйаҕа балаҕан туттан олохсуйбут. Кини түөрт 
уоллаах: Барха ойуун ыччата суох эбит, иккис Өндөй ойуун, үһүс Хомдьоо диэн 
уолаттарын ыччаттара киэҥник тэнийдилэр, кыра уол Хотоһун удьуора үчүгэйдик 
үөскүү турар.

Алдан үһүс ыала Балдьаан (бас-көс киһилэрэ Үрэҥ Боотур олохсуйбут сириттэн 
балтараа көс соҕуруу түһэн) улаханнаах оччугуй күөлү булан, дьиэ-уот тэринэн 
олорбохтоон иһэн дойдутун дьонуттан – Хара Моҕултан, Таҥкырчахтан – ырааҕын 
сирэн, чугаһыыр толкуй киирэр. Онон дьиэтигэр Тураах диэн уолун хаалларан 
баран Моҕултан илин түөрт биэрэстэлээх улахан күөлгэ түһүүлэнэр, ити сирдэр күн 
бүгүнүгэр диэри Балдьаан диэн ааттаналлар.

Тураах эмиэ сир кэҥэттэн көһөргө сананар. Олоҕор Куодьаҥаа диэн уолун 
хаалларан баран, аҕыс биэрэстэ илин диэки тиийэн олохсуйбут сирин “Тураах 
Нэлээнэ” диэн ааттыыллар. Тураах биир уолун аата Чолу, кини олохсуйбут сирин 
Чолу Муоһааныта диэн ааттаабыттар. Куодьаҥаа ыччаттара Федотовтар киэҥник 
тэнийбиттэрэ. Оттон Тураах Нэлээҥҥэ олоҕор элбэхтик үөскээн-тэнийэн иһэн 
кэхтибитэ, Балдьаан илин уларыйан олохсуйбут сиригэр ыччата элбэхтик тэнийбитэ, 
Наҕыл, Кырдьыбыт, Хохор аҕатын уустара киэҥник тарҕанан, сыдьааннара сир-
дойду аайы олохсуйдулар. Наҕыл Харбаалаҕа олохсуйан Орто Маҥаастары тэниппитэ 
(Л.Ф.Николаев).

Маҥаас хаһан нэһилиэк буолбутун чопчулуурга холонон көрөбүт. ХVII үйэттэн 
саҕалаан Саха сиригэр буоластар, улуустар уонна нэһилиэктэр тэриллиэхтэриттэн 
ыла 1901 сылга диэри билиҥҥи Маҥаас сирэ-уота барыта Боотулуу уонна Бастакы 
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Үөдүгэй нэһилиэктэригэр киирсэрэ. 1901 с. Боотулуу нэһилиэгиттэн арахсан 
Оноҕоччут нэһилиэгэ буолар. Ону бигэргэтэр докумуон архыыпка харалла сытар: 
“Дело об отделении инородцев Оноготчутского и Магасского родов Ботулинского 
наслега Верхневилюйского улуса в особый наслег под названием Оноготчутский» 
(НА РС(Я) ф.23и, оп.2, д.234, лл.43, 43об от 21 июля 1901 г.). Ону туох баарынан кинигэҕэ 
киллэрэбит (сөптөөх сирдэрин хараардан туран):

«По распоряжению Господина губернатора, Общему Присутствию Якутского 
Областного Управления докладывается дело по ходатайству инородцев 
Оноготчутского рода Ботулинского наслега Верхне-Вилюйского улуса, об отделении 
их в особый самостоятельный наслег под названием «Оноготчутский».

Справка: По окладным книгам Якутского Областного Правления в Ботулинском 
наслеге Верхне-Вилюйского улуса числится 783 ревиз. душъ и 365 работников.

Законы: 27 и 331 ст. Сиб. Учр., 46 и 62 ст. Полож. об. инор., изд. 1892 г.
Соображение и Заключение: Рассмотрев доложенное и принимая во внимание, 

что 1) возбудившие ходатайство об отделении инородцев Оноготчутского рода, 
Ботулинского наслега Верхне-Вилюйского улуса в числе 54 семейств из 200 мужчин 
при 202 ревизских душах живут вдали от центра коренного наслега; 2) разбросанность 
населения Ботулинского наслега, в окружности представляющее около 400 верст, 
крайне затрудняет инородческую власть в сборе податей, разборе дел, собрании 
сходов и прочее, 3) отделяющиеся инородцы Оноготчутского рода дали подписку в 
том, что они отрекаются от всякого домогательства на земли, остающиеся в коренном 
наслеге, а остающиеся в прежнем Ботулинском  наслеге о том, что они не будут 
предъявлять претензии на Земли, которые отойдут в пользование отделяющихся в 
особый наслег, под названием «Оноготчутский», и 4) в подписках них означено, какие 
именно земли отходят к отделяющимся инородцам и какие остаются в прежнем 
наслеге с указанием мест, которые будут составлять границу между ними, Общее 
присутствие Якутского Областного Управления полагает: инородцев Оноготчутского 
рода, Ботулинского и Верхне-Вилюйского улуса в числе 54 семейств из 200 мужчин – 
при 202 ревизских душах – как это значится в составленнном 21 февраля с.г. списке, 
выделить в особый наслег, под названием «Оноготчутский» с образованием в нем 
особого родового управления. Настоящее положение представить Г. Иркутскому 
Военному Генерал-Губернатору на утверждение».

Эмиэ итиннэ киирбит иккис докумуон: «МВД. Якутское областное правление от 7 
ноября 1901 г. № 5170. Журнал Общего Присутствия Якутского Областного Управления 
от 21 июля с. г. за № 343, 344 и 345 Заключено: 1, инородцев Оноготчутского 
рода, Ботулинского и Верхне-Вилюйского улусов в числе 54 семейств, из 200 
мужчин, при 202 ревизских работников, выделить особый наслег под названием 
«Оноготчутский» с образованием в нем особого родового управления» (л.46).

Докумуоннарга эбии быһаарыылар:
1. Нэһилиэктэр арахсыыларыгар (бытарыйыыларыгар) сүрүн төрүөттэрэ: сирэ-

уота олус киэҥэ, онон салайыы мөлтөҕө, нэһилиэк киинэ ыраах буолан, дьон уопсай 
мунньахтарга кыайан кыттыбаттара, айанныырга суол-иис мөлтөҕө, нэһилиэк 
киинигэр барарга-кэлэргэ элбэх күн сүтэрэ.

1. Докумуон күнэ-дьыла барыта эргэ истиилинэн бэриллибит. Онон саҥа 
истиилгэ киирэргэ манна ыйыллыбыт даатаҕа 13 сыыппара эбиллиэхтээх.

2. “Инородецтары салайыы туһунан Балаһыанньа” 1822 с. бигэргэтиллибитэ 
уонна 1917 с. диэри туһаныллыбыта.

Аны 2018 с. тохсунньу 24 күнүгэр СӨ Национальнай архыыба нэһилиэк 
муниципальнай тэриллиитин баһылыгар А.Д.Донскайга ыыппыт справкатыгар 
маннык суруллубут: “В фонде Якутской областной земской управы находится дело 
«Протоколы заседаний I, II, III и II Чрезвычайных Вилюйских уездных земских 
собраний», где имеются протоколы заседаний 3 Чрезвычайного Вилюйского 
уездного земского собрания за 29 сентября-2 октября, 4 октября 1918 г.

2 октября 1918 г. обсуждался вопрос «О разделении волостей, наслегов, 
перечислении наслегов и родов из одной волости в другую и перечислении 
отдельных родов и жителей одного наслега в другой», где Магасский наслег не 
упоминается. Было принято решение: «... дело о разделении наслегов и родов 
передается Вилюйской Уездной Земуправе для предоставления своих соображений» 
(Ф.Р-24. Оп.6. Д.6. Л.25, 28-29).

В фонде Управляющего Вилюйским уездом Якутской области имеется дело 
«О разделении волостей и наслегов в самостоятельные наслеги», где имеется 
«Выписка из журнала постановлений 3 Чрезвычайного Уездного Земского Собрания 
о разделении волостей и наслегов и перечислении наслегов, родов и отдельных 
семейств из одного общества в другие», согласно которой, в Удюгейской волости 
Магасский род Оногосчутского наслега и Магасский род 1 Батулинского наслега 
образуют Магасский наслег (Ф.Р-21. Оп.1. Д.15. Л. 9-10)”.

Докумуоҥҥа эбии быһаарыы:
1935 с. икки оройуон (улуус) границаларын Түҥ өрүһүнэн быһаннар, Тылгыныттан 

уонна Бастакы Үөдүгэйтэн Түүлээх аҕатын уустарын арааран Маҥаас нэһилиэгэр 
биэрбиттэрэ, онтон Тылгыны бэйэтэ туспа нэһилиэк быһыытынан Бүлүүгэ киирсэр 
буолта. Онон Харбаалаҕа кииннэнэн икки аҕа ууһуттан турар Үөһээ Бүлүүгэ киирэр 
Маҥаас нэһилиэгэ буолбута.

Архыып бу докумуонун (ф.21р, оп.1, д 15, лл. 9-10) аата: ”О разделении волостей и 
наслегов в самостоятельные наслега” дэнэр. Волость оччолорго улуус суолталааҕа. 
Ити докумуон оҥоһуллубут күнэ-ыйа ыйыллыбатах. Ол нэһилиэктэр тэриллибит 
сылын чуолкайдыырга мэһэйдэри үөскэтэр. Докумуон маннык тыллартан саҕаланар: 
“Выписка из журнальных постановлений 3-го Чревычайного уездного собрания 
о разделении волости и наслегов и перечислении наслегов, родов и отдельных 
семейств из одного общества в другие. ... Удюгейская волость. ... Магасский род 
Оногоччуского наслега, Магасский род 1 Ботулинского наслега образуют Магасский 
наслег. ... “.Онон Бүлүү уеһын 3-с земскэй чрезвычайнай мунньаҕын боротокуолуттан 
устууну (выписка) көрдөххө, Маҥаас аҕаларын уустара 1 Боотулууттан, Оноҕоччуттан 
араарыллан, туспа Маҥаас нэһилиэгэ буолбуттар. Ыйыллыбыт 3-с мунньах 
1918 сыллаахха, алтынньы 2-с күнүгэр буолбут. Ол гынан баран, нэһилиэктэр 
арахсыыларын боппуруоһугар Кырыкый нэһилиэгэ Орто Бүлүүттэн араарыллан, 
Үөһээ Бүлүүгэ бэриллэрин туһунан эрэ уураах баар. Выпискаҕа киирбит нэһилиэктэр 
тустарынан туох да суох. Ити нэһилиэктэри, аҕа уустары  араарыы, холбооттооһун 
дьыалата Бүлүүтээҕи Уезднай Земуправа бэйэтэ көрөн быһаарарыгар бэриллибит 
курдук. Оччотугар, ити боппуруос суһаллык быһаарыллан, үөһэ ыйыллыбыт докумуон 
сурулуннаҕа. Ону 1918 с. сэтинньи 5 күнүгэр 1 Боотулуу олохтооҕо, Маҥаас аҕатын 
ууһуттан төрүттээх Петр Тимофеев саҥа тэриллибит Маҥаас нэһилиэгэр кини 
аҕатын ууһун киллэрбиттэрин утарбыт суругуттан сэдиптээтэххэ, 1918 с. – Маҥаас 
нэһилиэгэ тэриллибит сылынан ааҕыллара оруннаах уонна сиэрдээх.

Нэһилиэк хаһан тэриллибитин быһааран баран, буоластар (нэһилиэктэр) былыр 
хайдах салаллан олорбуттарын туһунан кыратык ахтан аһарыахпыт. Бойобуода 
дьаһалтата 1650 с. аҕа уустарын баһылыктарыгар ыраахтааҕы дьаһааҕын бэйэлэринэн 
хомуттарар быраабы биэрбит. Петр I 1720 с. балаҕан ыйын 1 күнүнээҕи Ыйааҕар 
олоҕуран православнай христианскай итэҕэли Сибиир олохтоох норуоттарын 
ортотугар киллэрии саҕаланар. XVIII үйэ бүтэһигиттэн Саха сиригэр олохтоох 
нэһилиэнньэни киллэрии маассабайдык саҕаланар. XVIII үйэ ортотугар дьаһаах 
хомуйуутун бэрээдэктииргэ уонна күүһүрдэргэ араас хамыыһыйалар үлэлээбиттэрэ. 
Олортон биирдэстэрэ 1767-1768 сс. ыытыллыбыт Мөрүөн хамыыһыйата буолар. 
Дьаһаах төлөбүрэ 16 саастаах оҕотуттан 60 саастаах кырдьаҕаһыгар тиийэ 
төлөнүллэрин курдук олохтоммута. Күндү түүлээҕи харса-хабыра суох бултааһын 
түмүгэр киис, саһыл ахсаана аҕыйаан, кырынааһы, тииҥи бултаан туттарыы итиэннэ 
харчынан төлөһүү көҥүллэммит, биир киис оннугар 7, биир саһылга 2 солкуобай 
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олохтоммут. 1770 с. буоластары нэһилиэктэр диэн ааттаан бараллар, ол гынан баран 
1830 сыллар кэннилэриттэн эрэ бүтэһиктээхтик олохсуйбут. XIX үйэ саҥатыгар диэри 
Саха сирэ Иркутскай губерния иһинэн уезд быһыытынан сылдьыбыта, онтон 1805 с. 
муус устар 22 күнүттэн анал укааһынан уобалас диэн ааттанар буолбута. Уобалаһы 
бастаан Сибиир, онтон Иркутскайдааҕы Илиҥҥи Сибиир генерал-губернаторыгар 
бас бэринэр уобаластааҕы бырабылыанньа бэрэссэдээтэлэ салайара. 1822 с. тахсыбыт 
“Устав об управлении инородцев Сибири” диэн устаабыгар сөп түбэһиннэрэн, Саха 
сирэ биэс уокуруктан турар буолбута. Кэлин 1852 с. ыла губернскай бырааптаах уобалас 
статуһун ылан, аны губернатор салайар буолбута. Аҕа ууһун баһылыктара чаччыына, 
нэһилиэктэр кинээстэрэ ыстаараста диэн уларытыллан ааттанар буолбуттара. 
Улуус таһымыгар кулуба (голова), икки быыбарынай кулуба уонна биир хамнастаах 
суруксут састааптаах улуус быраабата (управа) тэриллибитэ. Ыстаарысталары 
уонна чаччыыналары нэһилиэк мунньаҕар куоластыыр бырааптаах эр дьон 
талаллара. Онтон улуус быраабатын дуоһунастарыгар хас биирдии нэһилиэктэн, 
сүүс киһи баһыттан биирдии итэҕэллээх киһи мунньустан, куоластаан талаллара. 
Дуоһунастаах дьон бастаан икки сыл талыллан үлэлииллэрэ, кэлин 1890 сылтан үс 
сыл болдьоххо талыллар буолбуттара. Талыллыбыттар 1852 с. ыла губернаторынан 
бигэргэнэр буолбуттара. Ол кэнниттэн таҥара дьиэтигэр киирэн андаҕар биэрэн 
баран, былаастарын бэлиэтин – куортугу уонна бэчээти ылаллара (А.А.Калашников. 
Якутия. Хроника. Факты, События. – Якутск: Бичик, 2002. – С. – 142, 156-158).

Олохтоох былаас органнарыгар улахан уларыйыы 1917 сыл кэнниттэн 
саҕаламмыта. 1920-1922 сс. нэһилиэктэргэ ревкомнар тэриллэн үлэлээбиттэрэ. 
Ревкомнар бэрэссэдээтэллэрэ уонна чилиэннэрэ бары үөһэттэн ананаллара. 
Нэһилиэк ревкомугар биир бэрэссэдээтэл, икки чилиэн, биир суруксут, биир 
хорохоот (сорудаҕы тиэрдээччи, суругу таһааччы) уонна остуорас үлэлииллэрэ. 
Архыыпка “Списки служащих уездного, волостных, сельских ревкомов Вилюйского 
уезда” (НА РС(Я) ф.81р, оп.2, д.19, л.19 об.) харалла сытар. Сорох лиистэрэ, кумааҕы 
тиийбэт буолан, хаһыат лиистэригэр суруллубуттар. Онон ааҕарга ыарахаттардаах. 
Үөдүгэй буолаһыгар (билиҥҥинэн улуус) киирэр Маҥаас нэһилиэгэр ревком 
бэрэссэдээтэлинэн – Петр Корякин, чилиэннэринэн – Петр Петров, Иннокентий 
Семенов, суруксутунан Михаил Михайлов үлэлээн эрэллэрэ ыйыллыбыт. Ити 1921 
сыл саҥатыгар оҥоһуллубут докумуон.

1922 сыл бүтүүтүттэн нэһилиэктэри олохтоох Сэбиэттэр салайар буолбуттара. 
Сэбиэттэр баар буоланнар, сэбиэскэй былаас ыыппыт араас хайысхалаах үлэлэрэ 
– сири түҥэтии, табаарыстыбалары, холкуостары тэрийии, улахан дьону ааҕарга-
суруйарга үөрэтии (ликбез), олорор дьиэттэн хотону араарыы, ыраас олох иһин 
хамсааһын, оскуолалары аһыы, сэрии кэмигэр дьону үлэҕэ түмүү, оборона фондатын 
хаҥатыы, бөһүөлэктээһин уо.д.а. үлэлэр балайда тэрээһиннээхтик барбыттара. 
Маҥаас нэһилиэгэр олохтоох Сэбиэт бастакы бэрэссэдээтэллэринэн үлэлээбиттэрэ: 
Васильев Евгений Данилович-Оччуукаан, Семенов Николай Алексеевич 
Сибиэмсик уола.

Аны Сэбиэскэй былаас эстибитин кэннэ, 1993 сылтан нэһилиэктэри салайыы 
дьаһалталар илиилэригэр киирбитэ. Маҥаас администрациятын бастакы 
баһылыгынан Егоров Егор Егорович үлэлээбитэ.

Түмүккэ, Маҥаас нэһилиэгэр сыһыаннаах маннык сыллары бэлиэтиибит:
1640 с. – Маҥаас аҕа ууһун быһыытынан сурукка киирбит сыла.
1647 с. – Маҥаас буолас быһыытынан дьаһаах хомуйар кинигэҕэ киирбит сыла.
21.07.1901 с. – Оноҕоччут 1 Боотулууттан арахсан туспа нэһилиэк буолбут сыла.
1918 с. – Маҥаас нэһилиэгэ тэриллибит сыла.

Маҥаас нэһилиэгин пааспара

2018 с. тохсунньу 1 күнүнээҕи туругунан

Нэһилиэккэ олорор дьон ахсаана – 482
эр дьоно – 246
дьахтара – 236
оҕото – 139 (кыыс – 73, уол – 66)
0–6 сааһыгар диэри – 56 (кыыс – 29, уол – 27)
7–16 сааһыгар диэри – 83 (кыыс – 44, уол – 39)
кэлбит киһи ахсаана –
көһөн барбыт киһи ахсаана –
нэһилиэк үлэлээх дьоно – 105
тыа хаһаайыстыбатынан дьарыктанааччы – 37
оскуола үөрэнээччитэ – 67
устудьуон – 28
чааһынай хаһаайыстыбалаах – 27
бааһынай хаһаайыстыба – 10
үлэтэ суох – 12
биэнсийэлээх – 94
үлэлиир биэнсийэлээх – 27
инбэлиит – 31, о. и. 2 оҕо
үлэлиир инбэлиит – 1
дьиэ кэргэн – 139

Сир уопсай иэнэ – 74746,06 га
 оттуур ходуһа – 858,43 га

Сүөһү ахсаана:
Ынах сүөһү – 456
Сылгы – 379
Көтөр – 32

Тыа хаһаайыстыбатыгар оҥорон таһаарар бородууксуйа (туонна):
Эт–ас – 226,888
Үүт–ас – 295,300
Сымыыт (тыһ. устуука) – 5,3

Тэрилтэлэр:
1. Оскуола– 1
2. Уһуйаан – 1
3. Култуурунай–сырдатар тэрилтэ: –

Кулууп – 1
Библиотека – 1

4. Спортивнай саала – 1
5. Олох-дьаһах тэрилтэлэрэ:

Почта – 1
Маҕаһыын – 1
Балыыһа – 1

Нэһилиэктэн үөрэнэр оҕо ахсаана
Үрдүк үөрэххэ – 13
Орто анал үөрэххэ – 15

Уһуйааҥҥа сылдьар оҕолор ахсааннара – 25
Төрөөһүн (сылларынан)

 –  2010 с. – 6
2011 с. – 8
2012 с. – 4
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2013 с. – 9
2014 с. – 4
2015 с. – 3
2016 с. – 7
2017 с. – 4

Уопсастыбаннай тэрилтэ ахсаана: – 3

Муниципальнай тэриллии баһылыга Донской А.Д.

НЭҺИЛИЭК АЙЫЛҔАТА, ЭКОЛОГИЯТА

Биһиги нэһилиэкпит сирин уопсай иэнэ 748 кв. километр. Кини улуус хоту 
эҥэригэр, хотугулуу-арҕаа өттүнэн Боотулууну, соҕуруу өттүнэн Далыры, соҕуруулуу-
илин өттүнэн Кырыкыйы, хотугулуу-илин өттүнэн Бүлүү улууһун Тылгынытын  кытта 
быысаһар.

Нэһилиэк сирин айылҕата хайдах буолара кини географическай 
балаһыанньатыттан, о.э. Сир шарын хайа өттүгэр, хайа материкка, ол материк хайа 
өттүгэр, хайдах ньуурдаах сиргэ  сытарыттан улахан тутулуктаах буолар.  Биһиги 
улууспут сирэ Сибиир платформатыгар, Орто Сибиир хаптал хайата диэҥҥэ, Бүлүү 
өрүс орто сүүрүгүн тардыытыгар сытар. Платформабыт уонна хаптал хайабыт 
буоллаҕына, түҥ былыр миллиардынан сыллар анараа өттүлэригэр сир хаҕа хайыта 
баран уонна вулканнар эстэннэр, аллараттан ууллубут таастар халыйан тахсан сойон 
кытааппыттарыттан үөскээбит эбит. Онтубут сирбит олоҕо – фундамена буолан 
турар. Ол үрдүгэр мөлүйүөнүнэн сылларга былыргы муоралар түгэхтэригэр сөҥмүт 
боруодалар, муора харамайдарын өлүктэрэ, минераллар, туустар, кумах, таастар 
мунньуллан үс километрга тиийэ халыҥнаах дьапталҕа сытар. Онтон үөһэ кэлиҥҥи 
геологическай периодтар (четвертичнэй, неоген-четвертичнэй) сөҥүүлэрэ, уонунан 
миэтэрэ халыҥнаах  хайыр таас, чай таас, испиэскэ, кумах, туой дьапталҕа буолбуттар. 
Ол үрдүгэр дьэ билиҥҥи айылҕа үөскээн турар.

Сир ньуура хайдах быһыылааҕа, көрүҥнээҕэ наукаҕа рельеф, ландшафт диэн 
ааттанар. Этиллибитин курдук, биһиги олорор сирбит хаптал хайаҕа сытар, онон кини 
ньуура хаптаҕай, көнө, налыы буолуохтаах. Оннук чочоруспут, бөлтөрүспүт хайалар 
суохтар. Ол быһыытынан уу, сиик хонор буолан, сирбит быр-бар бадараан, уу. Элбэх 
күөл, көлүйэ баар, үрэхтэрбит сүүрүктэрэ бытаан. Наукаҕа биһиги нэһилиэкпит сирин 
ландшаба аласный тип дэнэр. Дьиҥнээх алаастар Саха сирин илин улуустарыгар 
бааллар, дьөлө түһэн хаалбыт, халдьаайыларын үрдүгэ сүүрбэччэ миэтэрэ буолар. 
Биһиэхэ оннук буолбатах да буоллар, күөллэрбит үксэ син биир алаас диэҥҥэ 
киирсэллэр. Хоту өттүлэрэ халдьаайылаахтар, сорохторо бадьарахтаахтар (биһиэхэ 
соппуоһап дэнэр). Онон сирбит ньуура Түүкээн-Түҥ алаастыҥы оройуона дэнэр.

Үөһээ Бүлүү улууһа сиртэн хостонор баайа элбэх диэн буолар. Ол гынан 
баран, чуолаан, биһиги Маҥааспытыгар оннук суолталаах сир баайа баара 
официальнайдык биллибэт. Орто Түҥнээҕи айылҕа гааһа Түҥ өрүс аннынан кэлэн 
биһиги өттүбүтүгэр эмиэ баар буолуон сөп дииллэр. 1977 сыллаахха геологтар 
Орто Бүлүүтээҕи геофизическай партиялара дириҥник үүттээһин үлэлэрин ыытан 
баран, улуус территориятыгар, быһа барыллаан, 500 тыһыынча тонна таас чох баар 
эбит диэн быһаарбыт. Норуот хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, геолог идэлээх 
Степанов Георгий Алексеевич «История Верхневилюйского улуса» (изд. Көмүөл, 
2017) диэн кинигэҕэ суруйбута баар: «Необходимо ведение дополнительных 
оценочно-ревизионных геологических работ, с целью выявления месторождений 
угля с более выгодными горно-геологическими условиями разработки. Особенно 
важно открытие карьеров вблизи отдаленных от улусного центра наслегов, таких 
как Ботулу, Сургулук, Магасс, Кырыкый. В первую очередь подлежат доразведке 

бассейны рек Тюнг, Тюкян, Намана». Итинэн сыаллаатахха, биһиэхэ даҕаны улахан 
суолталаах сир баайдара кистэнэ сыталлар быһыылаах диэххэ сөп. Итини таһынан, 
тутуу матырыйаала буолуон сөптөөх туой буор, кумах биһиэхэ элбэх.

Ити кэннэ сирбит саамай туһалаах үрүт араҥата – почва туһунан кэпсэтиэххэ. 
Кырыс буору хасыһан үөрэппит улуу үөрэхтээх  В.В. Докучаев 1883 сыллаахха 
эппитэ баар: «Кырыс буор диэн – бу туохтан да тутулуга суох айылҕа туспа эттигэ 
буолар. Кини үөскүүрүгэр хайа боруодалара, климат, үүнээйи, харамай, дойду сааһа 
сабыдыаллыыллар». Кырыс буор үөскээһинэ олус бытаан, биһиги курдук тыйыс 
усулуобуйалаах сиргэ биир сантиметр халыҥнаах  кырыс сүүһүнэн сылларга үөскүүр.  

Алаас сир кырыс буора хайдах буоларый? Күөллэр ыккардыларынааҕы ойуур 
киэнэ мерзлотно-палевые, палево-серые диэн буолар. Бу оччо үчүгэйэ суох почва 
диэххэ наада. Почвалар ааттара үксэ научнай нууччалыы буолла, сахалар почва 
арааһын ырыппатахтар, көннөрү “үчүгэй буор”, “куһаҕан буор” дииллэр этэ. Алаас 
күөл кэриитинэн хараҥатыҥы хонуу кырыһа (лугово-черноземные), алаас хонуутун 
ортотунан эргийэ дерново-луговые глеевые, күөл кытыытынан перегнойно-глеевые 
диэн кырыстар сыталлар. Саамай үчүгэй, үүнээйи өлгөмнүк үүнэр кырыс буорбут 
кунуһун халыҥа сүүрбэччэ сантиметр буолар.  Түҥ өрүс хочотугар торфянистай 
уонна торфяно-болотнай диэн кырыс үөскээн сытар.

НЭҺИЛИЭК ҮҮНЭЭЙИТЭ, ХАРАМАЙА

Биһиги улууспут үүнээйитэ наукаҕа Евроазиатскай иннэлээх мастаах ойуур 
уобалаһын Илин Сибиирдээҕи иннэлээх мастаах сырдык ойуур подоблаһа дэнэр 
эбит. Нэһилиэк сирин үксүгэр ойуур үүнэн турар, ойуур фондугар бэриллибит сирэ 
60450 гектар, ол аата сирбит иэнин сэттэ уонча бырыһыана ойуур эбит. Ойуурбут 
сүрүн маһа тиит, наукаҕа лиственница Гмелина дэнэр. Ону тэҥэ, күөллэр, үрэхтэр 
кытыыларынан хатыҥ, үөт, тэтиҥ, сиһик үүнэр. Түҥ өрүс үрдүнээҕи мырааннарга 
бэс, харыйа, өрүс кытыытынан иирэ талах үүнэр. Тиит мастаах халыҥ ойуур 
кырыс буоругар отон уга, лабыкта, муох, араас оттор үүнэллэр. Күөллэр, үрэхтэр 
кэриилэринэн кытыан, дөлүһүөн уга, ыарҕа, оттор, сибэккилэр үүнэллэр. Кумахтаах 
кырыска үүнэр бэс, харыйа ойуурдар анныларыгар лабыкта, сэппэрээк элбэх буолар. 
Түҥ өрүс хочотугар, мыраан да үрдүгэр ыарҕа толооннор бааллар. Оннук толооннор 
Тыалыччыма үрэх хочотугар эмиэ бааллар.

Ходуһаларбытыгар от арааһа элбэх. Үрдүк кытаанах буордаах сирдэргэ чоокура, 
киис кутуруга, күрдьүгэс күрүөнэ; арыый сииктээх өттүгэр халба дабыдала, үкэр, 
быалык, бэттиэмэ, чыычаах уйата, холугуруор, баҕа батаһа; уу кытыытынан күөл 
хомуһа, өргүөт, кылыс; уута куурбут куоһаах оннугар боруу; кэрии саҕатынан 
дулҕалаах сиргэ кулун кутуруга үүнэллэр. От үрэхтэрбит кылыс, хомус, кулун 
кутуруга, баҕа батаһа, үкэр оттоохтор. Былыргы өтөхтөргө, дьон олорор сиригэр 
ытырыык от, кыа от, чыычаах ото (тиэргэн ото) баар буолар. Алаастарбытыгар, 
сыһыыларбытыгар сибэкки арааһа элбэх. От үүнээйилэрбит ааттара киин улуустар 
киэннэриттэн сороҕо уратылаах уонна сорох окко, сибэккигэ аат биэрбэтэх эбиппит.

Саха сирин барытыгар курдук эмтээх үүнээйилэр биһиэхэ да элбэхтэр. Олорунан 
анаан дьарыктанар дьоммут билиҥҥи кэмҥэ суохтар. Биирдиилээн дьоннор наада 
буоллаҕына, саамай биллэр үүнээйилэри туһаналлар: холобур, тимэх оту, ыт тылын 
(сэттэ тымырдаах от), бэс, харыйа иннэтин, хатыҥ биһилэҕин, отон угун, о.д.а.

Сир аһа да син үүнэ сатыыр, уулаах отону, хаптаҕаһы, моонньоҕону, дөлүһүөнү, 
киис тиҥилэҕин, биэ эмиийин, аҕыйах соҕус да буоллар, дьэдьэни хаһаанан 
туһанабыт.

Үөһээ Бүлүү улууһун иһигэр балык 24 көрүҥэ үөскүүр эбит. Итинтэн биһиэхэ уонча 
көрүҥэ баар. Күөллэрбитигэр собо, мунду, күөнэх; Түҥ өрүскэ сордоҥ, алыһар, кыһыл 
харах, чомугур (сиг), сыалыһар, быйыт, бил, хаахынай, тэҥэли, сыа балык (тугун) 
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үөскүүллэр. Үүтүнэн иитиллээччилэр 33 көрүҥнэрэ улууска баарыттан сүүрбэччэтэ 
биһиэхэ баар курдук. Кутуйах хас да көрүҥэ баара наукаҕа биллэр, онтон төһөтө 
манна олохсуйан олорорун билбэппит. Ону тэҥэ, адьырҕа кыыллар, күндү түүлээх хас 
да көрүҥэ, туйахтаах кыыллар бааллар. Былыыр-былыр, уонунан тыһыынча сыллар 
анараа өттүлэригэр үөскээн сылдьыбыт кыыллар уҥуохтарын нэһилиэкпит сириттэн 
даҕаны булаллар этэ. Ааспыт үйэ алта уонус сылларыгар сэлии (мамонт) уллугун 
уҥуоҕа, балта тииһэ оскуола музейыгар баар этэ. Олору Улахан күөлтэн булбуттар 
үһү дэһэллэрэ. Аҕыс уонус сылларга Холускуо сыырыттан уоттуйан хаалбыт сэлии 
муоһун тоһоҕоһун, Күбэйиҥдэ аартыгар оҥкучах хаһа сылдьан, уонча сантиметр 
кэтиттээх биллибэт кыыл ойоҕоһун уҥуоҕун, Түҥ өрүскэ Көөдөөт хайатыттан сүүнэ 
улахан оҕус төбөтүн уҥуоҕун булаттаабыттара. Итинэн буоллаҕына, биһиги дойдубут 
былыр араас кыыл-харамай үөскээн сылдьыбыт сирэ буолан тахсар.

Улууспут сиригэр төрүүр, кыстыыр уонна түһэн ааһар көтөр 150 көрүҥэ баара 
биллэр (Андреев, 1987). Итинтэн төһөтө нэһилиэкпит сиригэр баарын аахпыт суох, 
элбэх буолуо.

НЭҺИЛИЭК КЛИМАТА

Саха сирин климата тосту континентальнай диэн ааттанар. Ол аата кыһына уонна 
сайына олус күүскэ араастаһар. Кыһыҥҥы саамай тымныы уонна сайыҥҥы саамай 
итии кыраадыстар араастара сүүсчэ кыраадыс буолар (амплитуда температур). Бу – 
аан дойдуга ханна да суох көстүү. Дьэ итинник климакка Саха сирин дьоно олордохпут 
дии. Бүлүү өрүс тардыыта кыһыны быһа Азиатскай антициклон дьайыытыгар сытар. 
Ол аата салгын баттааһына үрдүк, оттон үрдүк баттааһыҥҥа тымныы, былыт, сөҥүү 
аҕыйах, барбах тыаллаах күннэр тураллар. Саас уонна күһүн син тыалыра түһэр. 
Росгидромет Саха сиринээҕи салаата кэтээн көрүүтүнэн, Үөһээ Бүлүүгэ саамай 
тымныы ый тохсунньу, орто температурата –37,1 кыраадыс, саамай сылаас ыйбыт от 
ыйа +16,9 кыраадыс (2000 с.) Саамай элбэх сөҥүү от ыйыгар түһэр – 43 мм., саамай 
аҕыйах олунньуга – 7мм. (2011 с.) Тыал хайысхата элбэх күн арҕааттан (23,8%), 
соҕуруулуу-арҕааттан (16,2%), аҕыйахтык хотуттан (3,8%), хотугулуу-илинтэн (5%) 
үрэр эбит (2004-2008 с.). Бу көрдөрүүлэр улуус киинигэр буолаллар эрээри, биһиэхэ 
да итинтэн кыра араастаах, үксүгэр тэҥ буолуохтаах. Биһиги бэйэбит дьиэтээҕи 
градусникпытынан көрдөхпүтүнэ, кыһын бытарҕан тымныыга алта уонча кыраадыс 
элбэхтэ буолааччы, улахан итии 1988 с. от ыйын сүүрбэһис күннэригэр буолбутун 
өйдүүбүт, 36 кыраадыс итиигэ тиийэ сылдьыбыта. Биһиэхэ сөҥүү аҕыйахтык түһэр 
диэбиппит, ортотунан, сылга 200-250 мм. буолар. Саамай элбэхтик түспүтэ сылга 343 
мм., саамай аҕыйаҕа 121 мм. (Росгидромет, 2000).

Наука этэринэн, сайыҥҥы кэм диэн, сууккатааҕы орто температура +10 
кыраадыстан ортоҕуна буолар. Оннук буоллаҕына, биһиги сайыммыт уһуна 90-
ча хонук усталаах. Ити кылгас сайын иһигэр биһиги оҕуруот үүннэриэхтээхпит, от 
оттуохтаахпыт, үүт ыан харчы аахсыахтаахпыт, сүөһү төлөһүтэн эт оҥоруохтаахпыт, 
тутуу тутуохтаахпыт, суолбутун оҥостуохтаахпыт, сир астаан хаһааныахтаахпыт. 
Чахчы даҕаны, тыйыс усулуобуйаҕа олорор дьоммут.

Айылҕаҕа хатыланан кэлэ турар эргиирдэр (цикллэр) бааллар, 11, 33, 100  сыллаах 
эргиирдэри норуот да билэр, наука да бигэргэтэр. Ол быһыытынан климат эмиэ 
уларыйа турар. Кураан дьыллар, онтон  угут дьыллар солбуһаллар. Ааспыт үйэ биэс 
уонус сыллара угут, алта уонустар кураан этилэр. Күөллэр уулара дэлби уолан, 
кытыылара дьэбэрэ буолбута. Онтон 1974 с. сайын биир нэдиэлэни быһа тохтообокко 
ардаабытыгар, сир барыта ууга баран, оттоммут бугуллар устан барбыттара. 
Дэриэбинэбитигэр Харбаалаҕа наадабытыгар тыынан устан сылдьар буолбуппут. Ити 
угут уонча сыл турбута. Билигин кураан дьыллар тураллар курдук.

ИРБЭТ ТОҤ

Климаты кытта ыкса сибээстээх көстүү ирбэт тоҥ буолар. Сиргэ бүтэһик мууһуруу 
уон тыһыынча сыл анараа өттүгэр буолбута. Онтон бэттэх Саха сирэ бүтүннүү ирбэт 
тоҥ үрдүгэр сытар. Тоҥ сирбит халыҥа сир аайы араас, биһиги анныбытынан 500-
1000 миэтэрэ эбит. Сайын сир үрдэ ирэ түһэр, туой буордаах аһаҕас сиргэ 1,3-1,8 
м., кумах сиргэ 2,2-2,5 м. ирэр. Ирбэт тоҥ баар буолан, халлаантан түһэр уубут сир 
анныгар дириҥник өтөн киирбэт, тоҥтон иҥнэр. Онон сөҥүүбүт аҕыйах да буоллар, 
сирбит инчэҕэй, бадарааннаах. Ирбэт тоҥ сирбит ньуура үөскээһинигэр дьайыылаах 
эбит. Күөллэрбит хотооллоро үксэ сир аннынааҕы муус ирэн хотойон түспүтүгэр 
баар буолбуттар. Ону термокарстовай процесс барбыт дэнэр. Итини таһынан, наукаҕа 
бадьарахтар дэнэр, боллоруттаҕас томтордордоох, быһыта түспүт хотооллордоох 
сирдэр үөскүүллэр. Олору биһиги соппуоһаптар диибит.

НЭҺИЛИЭК УУТА-ХААРА

Нэһилиэк сирэ хаптаҕай, налыы буолан, уу-хаар элбэх дойдута. Биир гаттан 
ордук иэннээх барыта 86 күөл баар. Күөллэрбит үөскээһиннэрэ үксэ термокарстовай 
диэбиппит. Бу күөллэр чычаастар, дириҥнэрэ 1-3 миэтэрэ. Кураан дьылларга уолан 
дэлби чычаараллар, кытыылара дьэбэрэ-бадараан буолар. Түҥ өрүс хочотугар 
старица дэнэр күөллэр үөскээбиттэр. Өрүс хомолоро, тоҕойдоро, төбүлэхтэрэ, 
айааннара быстан күөл буолан хаалаллар. Итилэри биһиги элгээн күөллэр диибит. 
Кинилэр үксүн дириҥнэр, уонча миэтэрэҕэ тиийэллэр.

Сэттэ от үрэх Тыалыччымаҕа түһэллэр: Күбэйиҥдэ үрэҕэ, Бас үрэҕэ, Арыылаах 
үрэҕэ, Тимирдьин үрэҕэ, Кутурбут үрэҕэ, Баҕа сиэбит үрэҕэ, Холомолоох үрэҕэ. Түҥ 
өрүскэ түһэр ыарҕалаах, дулҕалаах үрэхтэр бааллар: Мыыдара батыыта, Куртуйах 
сүүлэ, Батыы үрэх, о.д.а. От үрэхтэр уу сүүрэр сүнньүлэрэ диэн барбах биллэр, саас 
от быыһынан бытааннык сүүрдэллэр. Онон-манан көлүйэлэр бааллар. Иитэн-аһатан 
олордор эбэбит – Түҥ өрүс орто сүүрүгэ биһигинэн ааһар. Кини сааскы халааныгар 
уута олус элбэх буолар, онон сэбиэскэй кэмҥэ кыра уйуктаах баржаларынан таһаҕас 
тиэйэн Тылгыны бириистэнигэр диэри таһаараллар этэ.

Түҥ өрүс, үрэхтэр уонна күөллэр ууларын хаартан, ардахтан уонна сир аннынааҕы 
ууттан толоруналлар. Ууларын элбэх өттүн хаар биэрэр, быһа холоон 60 %, отучча 
бырыһыанын самыыртан, уончатын сир анныттан ылаллар.

ЭКОЛОГИЯБЫТ ТУРУГА

Нэһилиэкпит элбэх дьонноох, үгүс дьалхааннаах сирдэртэн ыраах сытар, 
промышленнай тэрилтэлэр суохтар, улахан суоллар ааспаттар. Онон, билиҥҥитэ 
экологическай турукпут ама курдук. Арай, уопсай аан дойдуга барытыгар дьайар 
кыһалҕалар – салгын киртийиитэ, радиация тарҕаныыта баар буолуохтаахтар. 
Оттон нэһилиэкпит иһигэр кыра-кыра кыһалҕалар бааллара сороҕо бэйэбититтэн 
тутулуктаах. Урукку кэмҥэ биирдиилээн ыаллары аахсыбакка да туран, уунан 
ититии хочуолунайдара кытары маһынан оттуллар этилэр. Ол кэмҥэ чугастааҕы 
ойуур бөдөҥ маһын оттон бүтэрбиппит. Ол иһигэр тутууга барыахтаах мас кытта 
оттуллубута. Билигин дьиэ туттар дьон маһы бэрт ыраахтан булаллар, хаачыстыбата 
да мөлтөх буолла. Кэлиҥҥи сылларга хочуолунайдар чоҕунан оттуллаллар, элбэх 
ыал киин ититиигэ холбонно, электричество уотунан ититии көҥүллэнэн эрэринэн, 
сорох ыал оннугу туһанан эрэллэр. Онон ойууру оттукка алдьатыы аҕыйыах курдук.

Урут, сопхуос саҕана, ыанньык сүөһү сайылыкка, субай сүөһү, сылгы ыраах 
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мэччирэҥҥэ сайылыыр этэ. Билигин нэһилиэк ынаҕа, сылгыта барыта дэриэбинэҕэ 
сайылыыр, оту сир хара буоругар дылы сиир, үлтү тэпсэр. Ити эмиэ биир кыһалҕабыт 
буолла, сүөһү үүтэ кыра, уойуута мөлтөх. Уһун кэм устата дэриэбинэбит иһигэр 
сопхуос тыһыынчанан сүөһүтэ кыстаан турбута. Сүөһү ноһуома, убаҕаһа хотоннор 
тастарыгар тоҕуллан сыт-сымар буолара. Куһаҕан да үчүгэйдээх дииллэринии, 
сопхуос эстэн ити кыһалҕа сүппүтэ. Урут бөҕү харайыы, сыбаалка боппуруоһа турар 
буолара. Кэлин, «Оҕо өлбүккэ» сыбаалка тэриллэн, дьоннор бөхтөрүн, сүөһүлэрин 
ноһуомун онно харайар буоллулар, дэриэбинэ балайда ырааһырда. Иһэр уубут кыһын 
күөл мууһа буолар. Төһө кырдьыга буолла, этэллэр ээ “аан дойдуга муустан ордук 
ууну ыраастыыр ньыма суох” диэн. Сайын «Матыы» күөл уутун иһэбит. Бу күөлбүт 
уутун сотору-сотору бэрэбиэркэлииллэр, бүтэһигин «Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
гигиена уонна эпидемиология киинин» Бүлүүтээҕи салаата 2017 сыл сэтинньи 
ыйыгар анализтаабыт. Ол түмүгэ көрдөрөрүнэн, бу күөл ыраас, иһэргэ сөптөөх диэн 
эбит.

Онон, бэйэбититтэн тутулуктаах, айылҕабытын харыстыахтаах соруктарбытынан 
буолаллар:

1. Уу бары көрүҥүн киртитиэ суохтаахпыт, бөҕү, горючайы, массыына 
оҕунуоҕун мээнэ тоҕуо суохтаахпыт.

2. Ходуһаларбытын, хонууларбытын харыстыахтаахпыт, техниканан, сүөһүнэн 
тэбистэриэ суохтаахпыт.

3. Ойуурбутун мээнэ кэрдэн, техниканан тэбистэрэн алдьатыа суохтаахпыт, 
ойуур баһаарын ыыппат туһугар күүстээх үлэ барыахтаах.

4. Бөҕү-саҕы хомунан, аналлаах сиригэр харайан, сирбитин ыраастык 
тутуохтаахпыт.

Экология чааһыгар биир дьиксинэр суолбут баар буолла. Ол, Амурскай уобаласка 
тутуллубут «Восточнай» космодромтан көтөр космическай ракеталар тобохторо 
Бүлүү, Үөһээ Бүлүү, Эдьигээн улуустарын сирдэригэр таммалааһыннара. Ити 
сирдэргэ олорор дьоҥҥо дьиксиннэриилээх боппуруос буолла. Бу күҥҥэ диэри үс 
ракета көттө, тобохторо Бүлүү улууһун сиригэр таммалаан түстэ. Этэҥҥэ тугу да 
алдьаппатах-кээһэппэтэх курдук. Оттон дьаата төһө-хачча түспүтэ, хайдах дьайа 
сытара биллибэт.

Ракеталар көтүөхтэрин иннигэр “Роскосмос” үлэһиттэрэ кыттыылаах, тобох 
түһүөхтээх биэс улууһугар: Өлүөхүмэҕэ, Алдаҥҥа, Бүлүүгэ, Үөһээ Бүлүүгэ, 
Эдьигээҥҥэ Уопсастыбаннай истиилэр барбыттара. Олорго дьон санаатын, 
туруорсуутун барытын эппитэ. Олор түмүктэринэн, 2015 с. кулун тутар 4 күнүгэр Ил 
Түмэҥҥэ киэҥ ыҥырыылаах Парламентскай истиилэр буолбуттара. Ити дьаһалларга 
сылдьыбыт “Роскосмос” бэрэстэбиитэллэрэ: «Туох да куттал суох, улахан буортулаах 
гептил оттук ракета разгоннай блогар эрэ туттуллуоҕа, ол 180 километр үрдүккэ 
буолар уонна сиргэ дьайыыта суох, онон барыта үчүгэй буолуоҕа», – диэбиттэрэ. Саха 
Өрөспүүбүлүкэтэ “Роскосмоһы” кытта оҥорсубут дуогабарынан, икки өттүттэн ракета 
көтүүтэ айылҕаҕа уонна киһиэхэ туох дьайыылаах буоларын кэтээн көрүөхтээхтэр. 
Уу, хаар, буор аналиһын ракета көтөрүн иннигэр-кэннигэр уонна сылга биирдэ 
оҥоруохтаахтар. Биһиги нэһилиэкпит сиригэр ракета буруота дьааттаах буоллаҕына, 
тыалынан үүрүллэн кэлиэн сөп уонна авария түбэлтэтигэр сэрэхтээх буолуохтаах.

Прокопьев И.С., ветеран учуутал.
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ОЛОРБУТ СИРДЭРЭ, ОТТУУР ХОДУҺАЛАРА

Бүлүү умнаһыгар биирдиилээн инники кэлбит дьон, биллэн турар, балыктаах, 
бултаах-алтаах сирдэри талан олохсуйдахтара. Оччолорго ханна даҕаны суут-
сокуон, бэрээдэк эҥин диэн киминэн да олохтоно, сүрүннэнэ илик кэмигэр, сүөһү 
ииттэргэ табыгастаах сир эбит диэн чугас хаан-уруу аймахтарын ыҥыртаан, сыыйа-
баайа олохсуйан бардахтара. Бииргэ түөлбэлээн (уопсай мэччирэҥнээх, бултуур-
балыктыыр сирдээх) олорбут дьон аҕа ууһун үөскэттэхтэрэ. Биирдии ыал хас да уол 
оҕолонор, олоро кэргэн ылан олохторун оҥостоллор. Аҕаларын олорбут сирдэрэ 
үксүгэр кыараҕас буолан, атын олорорго табыгастаах сири көрдөнөллөр. Онтон 
сылтаан аҕа уустарын, биирдиилээн дьон ыккардыларыгар иирсээн күөдьүйдэҕэ 
ол. Кыргыһыы да буолара. Ол барыта дьаһааҕы хомуйары харгыстыыра биллэр. Ону 
туоратар сыалтан XVIII үйэ ортотугар «Мөрүөн хамыыһыйата» тэриллибит. Онтон 
сылтаан үөскээбит сиргэ сыһыан, тыа сирин олоҕун-дьаһаҕын туһунан Г.У.Эргис 
манныгы суруйан хаалларбыт: «По преданиям, упорядочение земельных отношений 
у якутов было связано с деятельностью «Комиссии Мирона», т.е. I ясачной комиссии 
под руководством Мирона Черкашенинова, работавшей в 1766-1969 годах. «Комиссия 
Мирона», стремив увеличить поступление ясака, установила принцип «земли 
по ясаку», т.е. размер и качество земельного участка определялись величиной 
ясака. Если раньше при раскладке ясака учитывалось количество скота и богатые 
скотоводы платили несколько больше чем бедные, то теперь при определении ясака 
в первую очередь учитывалось количество земли. Ясачными были, как и прежде, все 
трудоспособные мужчины в возрасте от 18 до 50 лет. Были установлены оклады или 
наделы соболиный (киис өлбүгэ), лисий (саһыл өлбүгэ). Соболиные и лисьи оклады 
делились на половины и третьи. Только немногие пользовались полными наделами 
земли и вносили полные оклады ясака, – это были наслежные князьцы, старшины 
родов и отдельные богачи. Большинство же общинников пользовались половинами 
или третями наделов. Кроме этих двух окладов были еще беличьи, горностаевые 
оклады. Во многих местах престарелым людям и вдовам выделяли клочки худших 
покосов под названием тыын күрүө, прожиточный надел.

«Комиссия Мирона» описала покосные земли, составила так называемые 
«голубые ведомости» (күөх биэдэмэс), установила границы земель наслегов и 
улусов и поставила межевые знаки (быыс остоолболорун туруортаабыта). Якуты 
при земельных конфликтах обычно ссылались на эти «голубые ведомости» и на 
межевые знаки между наслегами. Много различных толков и рассказов порождали 
земельные переделы, происходившие периодически через 7-10 лет и затрагивающие 
интересы всего якутского населения. Земельные переделы происходили внутри 
наслега. Для этого на наслежной сходке выбирали посредников, или депутатов, по 
три от больших родов, по два или по одному от малых. Депутаты давали присягу 
осматривать покосные земли и справедливо распределять их между всеми 
общинниками. Депутаты объезжали и осматривали все земли наслега и определяли 
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их урожайность. Они составляли проект распределения покосных земель по родам, 
который утверждали на наслежной сходке. После этого земли распределяли между 
родовичами.

В периоды между коренными переделами происходили временные уравнения 
покосов, смотря по урожаю (кылаан үллэһик – уравнительные переделы по урожаю, 
күөх кылаан түҥэтигэ – уравнение по зелени). Они происходили обычно в засушливые 
годы, когда урожай трав на различных сенокосах-аласах, речках и островах – бывал 
различный. В этих случаях отрезали часть покосов у тех хозяев, у которых был 
хороший урожай, и передавали их на это лето тем, на чьих покосах трава не выросла.

Богачи, кроме своих наделов, пользовались еще сверхнадельными землями. Они 
получали «по акту» от общества угодия для расчистки от тальника, для осушения 
озер, с целью создания новых покосов. Эти акты иногда заключались на 20-40 лет, по 
истечении этого срока вновь созданные покосы возвращались обществу. Кроме того, 
богачи пользовались усадьбами, переходящими от поколения к поколению. Часто 
они пользовались и наделами неимущих людей, за которых они платили подати и 
повинности. Наслежные старосты (князьцы) за период службы в этой должности 
пользовались покосом (күрүө или хары күрүө).

Важнейшим явлением хозяйственной жизни народа явилось развитие 
земледелия. Оно распространилось под влиянием русских, у которых якуты переняли 
технику земледелия и опыт выращивания зерновых культур в неблагоприятных 
климатических условиях Якутии.

В порядке разверстки, старшин и старост обязывали сеять хлеб. Посевы сначала 
были небольшими. Однако, очень скоро труженики якуты поняли, что хлеб является 
необходимым продуктом питания и начали усиленно заниматься хлебопашеством. 
С середины XIX века хлебопашество стало широко распространяться среди якутов.

Бедняки имели незначительное количество скота, менее 10-15 голов, а иногда не 
имели его совсем. Питались они большей частью рыбой, заячьим мясом, сосновой 
заболонью. Посевов они чаще всего не имели. Не было у них и рабочего скота. 
Бедняки часто попадали в долговую кабалу, в подряды на зиму, обычно нанимались 
работниками к более зажиточным. Мужчины возили сено, дрова, кормили скот т.п., 
женщины ухаживали за скотом. Особенно был тяжел женский труд.

Часто народ страдал от стихийных бедствий – от засухи и падежа скота. Климат 
Якутии суров. Зимой здесь бывают очень сильные морозы, а летом нередко случаются 
засухи.

Много мрачных преданий сложилось о трудной жизни народа. С 1860 по 1869 
гг. была так называемая девятилетняя засуха (тоҕус сыллаах кучу сут). В это время, 
говорится в преданиях, трава на лугах не вырастала, только в лесу, на горах рос иван-
чай, который запасали на сено. Были засухи в 1880 и в 1911-1914 гг. В такие годы скот 
падал от бескормицы. Многие якуты оставив родные места, перекочевывали в другие 
улусы в надежде купить там сено или арендовать покосы (Эргис Г.У. Исторические 
предания и рассказы якутов. – М.-Л., 1960)”.

Нэһилиэк дьоно төһө элбэхтэрин, ханан уонна хайдах олорбуттарын көрдөрөр 
саамай эрдэтээҥи докумуонунан профессор Г.П. Башарин «Якутский архив» 1960 с. 
1-кы нүөмэригэр «К истории Западной Якутии» ыстатыйата буолар. 1776 сыллаахха 
бояр уола Егор Кычкин Бүлүү умнаһыгар 24 буолаһы кэрийэн ходуһа үллэстиитин 
биэдэмэһин оҥорбута. Ол иһигэр Боотулуу, Үөдүгэй буоластарын дьонугар ходуһа 
хайдах үллэһиллибитэ баар. Хас от күрүөтэ турарынан көрөн, дьаһаах төлөбүрэ 
түһэриллэрэ. Холобур, биэс күрүөттэн ордук ходуһалаахтар кииһинэн, түөрт 
күрүөлээхтэр саһылынан дьаһаах төлүүр эбиттэр. Оттуур сирдэрин ааттара, 
хаһаайыннара ыйыллыбыта биһиэхэ ордук суолталаах. Ол иһин Г.П. Башарин 
ыстатыйатыттан Боотулуу уонна Үөдүгэй буоластарын ходуһаларын үллэрии 
биэдэмэстэрин туох да уларытыыта суох киллэрэбит:

“Ведомость, учиненная по силе указа Якутской провинциальной канцелярии 
якутским сын(ом) боярским Егором Кычкиным о разделении им (в) Верховилюйском 
ведомстве по согласию Батулинской волости князца Болторы Ираева родникам его 
за платежь в казну ясака сенных покосов, а кому именно и сколько стогов, о том 
значит ниже сего:

В соболях
князцу

1 Болторе Ираеву
2 Качикяню Оконненеву
3 Удяку Кигиляму

старшине
4 Бюкяняю Алчахову
5 Балыю Былкину
6 Кююкюню Накылсыкову

старшине
7 Былке Ыкынасову
8 Мырыле Ыкынасову
9 Сонточаяку Ытыканову

старшине
10 Тарпагу Мороскану
11 Тасыхе Моинахову
12 Кысалге Унюгесеву
13 Байбалу Маркину
14 Кобелеку Можукаеву
15 Хабые Можукаеву ж
16 Бытыгыю Суруллакову
17 Чикимнире Сыгыкаеву
18 Быкчыю Сугуманову
19 Эмельяну Унюгесеву
20 Чюнуку Тябиньеву
21 Ботонкую Унюгесеву
22 Быле Тюкюневу
23 Унюгесу Мурукину
24 Пилдылраю Чёкёнину
25 Мужукаю Дюгюеву
26 Уюбаку Дюгюеву ж
27 Саргыру Кюякянову
28 Чиемде Борокину
29 Аянниту Борокину ж
30 Кюже Селбесинову

В лисицах
1 Атласу Болторину
2 Эчяну Тасыкыеву
3 Бде Жекогорову
4 Бохсуле Алчахову
5 Пляге Сортоину
6 Чампалу Алчахову
7 Тобоху Тёкёнину

8 Сюрдюкю Сардаову
9 Китчегу Сертюхову
10 Текею Мороскину
11 Токо Мурукину
12 Болчуяру Холчорхоеву
13 Мёке Болчорхоеву
14 Пле Болчорхаеву
15 Молжогою Сигякину
16 Тербяку Сикямину
17 Абраму Силямину
18 Мордосу Накылжыкову
19 Жогуру Накылжыкову же
20 Белекею Накылжыкову
21 Тортону Мирекову
22 Аллабыю Быкину
23 Телыке Куяканову
24 Мехчирге Куяканову
25 Барахсану Хотосову
26 Быкче Сулуганову
27 Жюлю Былгыеву
28 Итыке Сыгынаеву
29 Мишке Павлову
30 Кукае Харчимахову
31 Сенке Кукаину
32 Моржюю Кисиляину
33 Ныяные Тебиньеву
34 Сылату Оконнину
35 Сиргыру Лахчахонову
36 Мёке Балдахову
37 Кюряю Мюкину
38 Буйбукану Унюгесеву
39 Жеалдаю Кякячякову
40 Барахсану Жаллаеву
41 Чючюкте Куннясеву
42 Былчарыгде Тюля
43 Журте Тюляеву
44 Тётю Хара Баттахову
45 Кюнняе Абагову
46 Оелге Кюнняину
47 Олешке Борокину
48 Охоту Мочукину
49 Тение Ыбанакову
50 Хабарче Могжееву
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51 Мюнютякя Дюгуеву
52 Гришке Дюгюеву
53 Опоне Гришкану
54 Эчебит Алтанину
55 Таикян Алтанину
56 Бадагу Алтину
57 Кюрее Алтину
58 Тюлбюкюну Накылжикову
59 Магалдану Былкину
60 Либасу Былкину

61 Калчара Былкину
62 Балдараху Жатюпену
63 Туксану Огонятеву
64 Малжаку Насигину
65 Килягу Аяннитову
66 Сыраю Могжорову
67 Бютюлдюя Могжоеву
68 Моржокуту Кутурову
69 Кучукте Махтукуеву
70 Бюхсуну Могохчохеву

По листам и в конце текста:
На подлинном приложена наслежная печать князцом Болтором Ираевым, кою 

описал казак Иван Расторгуев, и по листам скрепил сын боярский Егор Кычкин. 
С подлинною ведомостию сверял Якутскаго областного правления архивариус-
канцелярист Иван Старостин. С подлинного (верно): канцелярист Аверкий Поротов. 
С копии верно: земский исправник Аммосов”.

Аны билигин Бастакы Үөдүгэй буолаһыгар ыытыллыбыт ходуһа үллэстиитин 
биэдэмэһин киллэрэбит.

«Ведомость, учиненная по силе указу из Якутской провинциальной канцелярии 
якутским сын(ом) боярским Егором Кычкиным о разделении им в Верховилюйском 
ведомстве по согласию Удюгейской волости князца Батака Бекчокова родникам ево 
за платежь в казну ясака сенных покосов, а кому именно и сколько стогов, о том 
значит ниже сего:

В соболях
Князцу

1. Батаку Бекчокову
Кюлдюню агара 5, Тапка 1, Алас 1, Огоннер кёлэ 1, 
Нукуян 1, Оюн кёл 1, Эсярдях 2, Бютее 1, Нялбюктя 
1, Сургулук бысагасыттан арга баса 5. Итого 19 
стогов

1. Ивану Тыкыясову Арагастах 5 стогов
2. Ыбанану Тыкыясову Беттемя 3, Кубалах 2. Итого 5 стогов
3. Кужугесю Кутугунину Дюгюрдях 5 стогов
5.   Болчуяру Моксоголову Олонхай 4, Лабыда 1. Итого 5 стогов

6. Кутуяку Болчуярову Орто Арагастах 2, Кяняникян 2, Кубалах 1. Итого 
5 стогов

7. Байдукану Балугурову Хатыгнах 2, Тюгяжян 2, Атаралабыт 1. Итого 5 
стогов

8. Нарусоку Ыбанакову Чинякя 2, Чундулу Уннян аттыгар 1, Булажяк 1, 
Куруг 1. Итого 5 стогов

9. Иделге Саргырову Локуян 3, Эбкясял кёлэ 1, Хаялах 1. Итого 5 стогов
10. Деку Сортонову Арылах утяга 3, Оттох утяга 2. Итого 5 стогов
11. Василью Егорову-Охотуту Бяттемя усун атага 5 стогов

12. Оебитю Сартанаеву Тюгяжян бысагаса 3, Тюгяжян бэрэтэ 1, Куруг 
кёлэ 1. Итого 5 стогов

13. Сергу Чепкину Морчою 5 стогов

14. Тёню Тынхину Тымпы 2, Окёгюмдю 1, Бёр кёлюя 2. Итого 5 
стогов

15. Славному Китчину Тымпы 5 стогов

16. Сылагу Багдугурову Урян 3, Уннян 2. Итого 5 стогов
17. Кяржянею Кутереву Бухачат агара 3, Сунтат 2. Итого 5 стогов

18. Оросе Эбенкину Арбагда Бысагаса 4, Хоро кысын кёлюят 1. Итого 
5 стогов

19. Семену Петрову Мосаны 5 стогов
20. Тёню Аяннитову Уннян 3, Бысыттах 2. Итого 5 стогов

21. Мачюсе Тонахову Нелегер 1, Кустах 1, Ичим кёлюя 1, Умсаннах 
кёлюя 2. Итого 5 стогов

22. Чалыю Тонахову Анамы Соболох 1, Итчилях Мосаны 2, Кутчугуй 
Кулусуннах 2. Итого 5 стогов

23. Китене Сергуеву Хочот бысагаса 5 стогов
24. Магайдык Желакову Кыргат бысагаса 5 стогов
25. Намыгие Можукаеву От арылах 5 стогов
26. Жолю Мойзахову Делгякия 3, Бага оебит 2. Итого 5 стогов
27. Якову Майзахову Мюрею 5 стогов
28. Ивану Егорову-Илбяни Хоруман бысагаса 4, Арылах 1. Итого 5 стогов
29. Алексею Дмитриеву 
Эригину Иннян 5 стогов

30. Филипу Марсахину 
он же Харакин Чундулу 3, Налы 1, Эндигдя 1. Итого 5 стогов

31. Нарусоку Теректееву Нялбигя 3, Сымалах 2. Итого 5 стогов
32. Илье Петрову Туласынову Асхабыл улахан 4, Орто асхабыл 1. Итого 5 стогов
33. Согне Мурукину Тисягдя 5 стогов
34. Жюлю Кучюктину Курбягнях 2, Соёх булуга 3. Итого 5 стогов
35. Эмее Сетееву Эсердях арга ёттё 5 стогов

36. Мужукаю Кисегееву Беттемя согуру бысагаса 3, Инах кёлюятя 2. Итого 
5 стогов

37. Нарусоку Баттину Мёрёю киси угогун анна 1, Атуллах тамагыттан 1, 
Имначак 1, Ертёку 1, Бэрэ 1. Итого 5 стогов

38. Бытте Туласынову Кёг хону 1, Тён кюрётя 1, Ан кюрё 1, Билилях 2. 
Итого 5 стогов

39. Жалдаю Сырганову Борол арытыгар 5 стогов

40. Билерю Туласынову Кур от 2, Кёг хону 1, Ан кюрё 1, Мегякюрё 1. Итого 
5 стогов

41. Бабысу Туласынову Сургулук арга бере тахсыиыгар 2, Билилях 
бэрэтигэр 3. Итого 5 стогов

42. Тутуну Молохову Билилях тахсытыгар 2, Сохсолох 3. Итого 5 стогов
43. Ефрему Машахову Хампы бысагаса 5 стогов
44. Кусаган Сыраю Хабарчину Хампы 3, Беттемя 2. Итого 5 стогов
45. Чамане Хабарчину Чомчох 5 стогов
46. Тортуку Байдуканову Сургулук 5 стогов
47. Таяне Байдуканову Сургулук же 5 стогов
48. Чамче Байдуканову Сургулук 5 стогов
49. Моржогосу Кысалгину Сергях 4, Чигнякят агара 1. Итого 5 стогов
50. Муруну Чичахову Кёг кёл 5 стогов
51. Бысыгыру Чичахову Кенения 2, Бэрэтигяр 1, Садын 2. Итого 5 стогов
52. Мылахчину Чичахову Кубалах 5 стогов
53. Лутчеке Бигесеву Оросу 4, Мосаны-Жахтар Мегятя 1. Итого 5 стогов
54. Магайдыку Лучекину Эмникка 5 стогов
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55. Тортогору Беркоеву Икки Харыя кюрё 2, Мягя анна 1, Крынка баса 1, 
Хордогой 1. Итого 5 стогов

56. Ниргае Бигесеву Ётехтёхха 5 стогов
57. Кисиляе Ниргаину Абага арытыгар 4, Мелигиргя 1. Итого 5 стогов
58. Кусагалдыку Ниргаину Ханхылахха 2, Нягяжяккя 3. Итого 5 стогов
59. Хабаху Ниргаину Ёртехтёхха 4, Харыялах 1. Итого 5 стогов
60. Саргыру Ниргаину Хобуку кёлэ 4, Кюйкюстях 1. Итого 5 стогов
61. Емее Ниргаину Нягятяккя 5 стогов
62. Заходу Беркоеву Лабы балаганыгар 4, Орбоннеёха 1. Итого 5 стогов
63. Мачаяну Фролову Борол арытын бысагаса 5 стогов
64. Талле Фролову Кёг марга 3, Бэс кёлюгя(р) 2. Итого 5 стогов

65. Ивану Дмитриеву-Тыкыясу Хорумат агара 2, Бютендир 1, Эле уялах 1, Тымпы 
1. Итого 5 стогов

66. Бекчоку Мурукину Чайда агара 2, Сымылар 1, Бакырамда агара 1, 
Болдураттах агара 1. Итого 5 стогов

67. Федору Сирянину Орто ары 2, Оёлтё 2, Уекем 1, Итого 5 стогов

68. Тигиляню Мурукину Чайда агара 2, Сымылар 1, Бакысарда 1, 
Былдыратах агара 1. Итого 5 стогов

69. Кусентею Дагданаеву Хорумат агара 2, Эле уялах 1, Мосаны 1, Эбюгя 1. 
Итого 5 стогов

70. Екиму Теясину Югнюр 5 стогов
В лисицах

1. Тутуке Оенекову Сунтат 2, Адалыр кёл 2. Итого 4 стога
2. Моложорусу Тутукину Атчигый Метегяр 2, Улахан Бэрэ 2. Итого 4 стога
3. Огдуку Оенекову Кутчугуй Чюча 2, Улахан Метегер 2. Итого 4 стога

4. Ивану Ычимову Нялбюктя 2, Няляг 1, Унжю Мас кёлэ 1. Итого 4 
стога

5. Степану Иванову Тымпы 2, Минник кыса 1, Ытиря 1. Итого 4 стога
6. Бедному Чортову Кыргат беретя 3, Куюрдабыт 1. Итого 4 стога
7. Андрею Тортогонову Бяттемя 3, Чараг 1. Итого 4 стога
8. Степану Андрееву Улахан Чюча 2, Анамы 1, Харыялах 1. Итого 4 стога

9. Жюлю Батугуранову Кутчугуй Мосаны 2, Беттемя кёл билитя 2. Итого 
4 стога

10. Жалдаю Огоннукову Чолукан 2, Орто кёлюя 1, Булгунняхтах 1. Итого 4 
стога

11. Иделге Тонахову Мосаныкан 2, Таныгымда 1, Улахан Кулусуннах 
толонун тамага 1. Итого 4 стога

12. Алексею Сетееву Бяттемя агара 1, Атчигый арылах 1, Эбюгя 1, Тойон 
уялах кёлюя 1. Итого 4 стога

13. Саргыру Нохтуину Тянятикян 2, Куталах 1, Кяняникян юрэгэ 1. Итого 
4 стога

14. Хойнумсану Декову Бэрэ 2, Дёлдёку 2. Итого 4 стога

15. Куту Сартаеву Чигнякят 1, Билитягяр 1. Ётёхтёх 1, Кючюк кёлэ 1. 
Итого 4 стога

16. Може Жалдаеву Сургулук бысагаса 4 стога
17. Леберие Ичимову Кюлялях 4 стога
18. Сасыту Чонхину Кюляй 4 стога

19. Мачюсе Кусегееву Огюлюр кёлэ 2, Кутчугуй Кулусуннах 1, Илимнях 
1. Итого 4 стога

20. Булчуту Кекемову Сосалах 3, Утруктабыт 1. Итого 4 стога

21. Иттыру Женокову Эсердях 2, Харыялах 2. Итого 4 стога
22. Куржугесю Ожиосу Хочёт бысагаса 4 стога

23. Кысалге Быикину Кяняхикян 2, Эсердях Бэрэтигяр 1, Хомустах 
кёлюятя 1. Итого 4 стога

24. Барбахче Оенекову Бяттемя булуга 2, Кырамда Лохура 2. Итого 4 
стога

25. Манчуку Сергуеву Харыялах 2, Сохосолох 1, Кубалах тамагар 1. Итого 
4 стога

26. Чампе Сергуеву Чёгёрё кёл 4 стога
27. Сантагаяну Эригину Сардаха кёл 3, Бялтиги кёл 1. Итого 4 стога
28. Оебитю Харананову Жёжямжян 2, Кур оттох 2, Сюня 1. Итого 4 стога
29. Харбаче Туласынову Унякян орто тёлбятя 4 стога
30. Мирону Тенину Унякян согуру баса 4 стога

31. Чииме Билереву Кринка кюрётя 1, Ес кюрё 1, Барбах оегосугар 1, 
Кюрёях 1. Итого 4 стога

32. Байдукану Майзахову Ханты кёл 4 стога
33. Марке Майзахову Кюбяиндя кёл 4 стога
34. Киляню Майзахову Ус кёлюгяр 4 стога
35. Чемеяню Тюляхову Хампы кёлэ 3, Быталах кёлэ 1. Итого 4 стога
36. Кылахе Мурунову Харбалах кёл 4 стога
37. Куту Харагатчину Бакамакты 3, Эрикчан 1. Итого 4 стога
38. Тортуку Оргуеву Хочот кёлэ 4 стога
39. Сербяху Сыкрину Бас ханта кёлэ 4 стога
40. Можукаю Марчаханову Ого ёлбютя 2, Ынах ёлбютя 2. Итого 4 стога
41. Маме Сербякову Буро кёрбютя 3, Ожолун кёлэ 1. Итого 4 стога
42. Барханче Туласынову Кулсуннах билититтян согуру база 4 стога
43. Ванчуку Туласынову Кяняния арга ёттё 4 стога

44. Саныяху Туласынову Кулусуннах согуру бысагасын арга 2, Оросу кёлэ 
2. Итого 4 стога

45. Николаю Сетееву Дохуян кёлэ 3, Урян дарыкытыгар 1. Итого 4 стога
46. Басыноку Эчикову От кёлэ 2, Тый ёлбют 1, Сырдах 1. Итого 4 стога
47. Кылахе Кютереву Быкачат агара 3, Сасыл уялах 1. Итого 4 стога
48. Чамане Байдуканову Теллей кёлэ 2, Сылан кёлэ 2. Итого 4 стога

49. Хапсыгыру Никифорову Логуян агара 2, Куруг кёл 1, Урян баса 1. Итого 4 
стога

50. Эмее Никифорову Улахан кубалах 4 стога
51. Ивану Чапчалову Суптурхай уняня 4 стога

52. Кирмье Желакову Харыелах 2, Оттох мар 1, Кюкюнстях бысагаса 1. 
Итого 4 стога

53. Чемеяню Иванову Беттемялях 3, Кубалах 1. Итого 4 стога

54. Куту Иванову Беттемя арга булуга 2, Таракый тымпыта 2. Итого 
4 стога

55. Буе Тениину Тора кёл меригаря 4 стога
56. Басхору Туласынову Кубяики аласа 4 стога
57. Киченю Бокоину Кылжилах арыта 4 стога
58. Заходу Лекину Кылжилах же арыта 4 стога
59. Петрушке Лекину Кылжилах же арыта 4 стога
60. Дырдыгаю Тынхину Хомустах алас арга агара 4 стога
61. Килчеке Тонахову Икки Салажакка 4 стога
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62. Огоннеру Туласынову Котёт кёлэ 1, Элгян Оегоса 1, Бюгюях 1, Тый баса 1. 
Итого 4 стога

63. Оже Китчину Хомустах алас илин нагара 4 стога
64. Бачагныру Кукчину Сагажан кёлэ 4 стога

65. Опонке Кысалгину Кыталжия 1, Иннях ужян агара 1, Чипчин 
Бысыттага 1, Няляга 1. Итого 4 стога

66. Васке Кысалгину Сагажан арга ёттё 2, Юрэх кёлюятигяр 1, Жарага 1. 
Итого 4 стога

67. Олешке Кысалгину Унякян арга тёлбятя 4 стога
68. Чалыю Билереву Билилях бысагаса 4 стога

69. Куту Халанову Кисилях 1, Балбахтыкан 1, Сис кёлэ 1, Борулдолах 
1. Итого 4 стога

70. Сидерю Билереву Асыкан хомустах 4 стога
71. Ортюке Билереву Чия кёлэ 3, Ёлёгнёх 1. Итого 4 стога
72. Отоху Тонахову Хомустах Кулусуннагар 4 стога
73. Чалыю Лебериину Мёрёю 3, Амыржан бярятя 1. Итого 4 стога

74. Чичаху Чокину Харыйалах 1, Оргул кюрё 1, Бысыт агара 1, Мосаны 
кытытыгар 1. Итого 4 стога

75. Чахылде Кырину Элгян Бартах 2, Мар 1, Кюрёяхха 1. Итого 4 стога
76. Багыстану Эртину Нагжяжяк кёлэ 4 стога
77. Басыку Барахсанову Арылах кёл 4 стога
78. Байбалу Барахсанову Нягжяжяк согуру ёттё 4 стога
79. Бажму Барахсанову Нягжяжяк бярятя 4 стога
80. Моржусу Тикирееву Тилийбит 3, Тымпылыр 1. Итого 4 стога
81. Петру Кучелину Кягидя кёлэ 4 стога
82. Степану Кучелину Тураг кёл 4 стога
83. Ивану Чапчикову Усун кёл 4 стога
84. Григорью Чапчикову Бысах уба 2, Нялы 1, Туруг кёл 1. Итого 4 стога

85. Мордосу Чапчикову Харига улах 1, Чогунур 1, Кягидя 1, Усун кёл 1. 
Итого 4 стога

86. Догордуру Прокопьеву Арылах 1, Бяттемя 1, Тараганалах 1, Соёлах 1. 
Итого 4 стога

87. Мырсыле Кортину Быкынан арыта 1, Арагас кёлюя 1, Дохсуран 1, 
Тягябил 1. Итого 4 стога

88. Токе Кортину Быталах 1, Огустах 2, Тыймыттах 1. Итого 4 стога
89. Кычилу Батурчанову Ходусалах 4 стога

90. Мочоту Сирянину Улах Угкюр илин бысагаса 3, Эря кёлэ 1. Итого 4 
стога

91. Ивану Иванову Теясину Оготчутан Бе ёлбека дери 2, Хатыстах баса 2. 
Итого 4 стога

92. Хахынаю Унюгесеву Икёмёрдюр 2, Диригдя 2. Итого 4 стога
93. Конкёлёю Бечаневу Улахан соболох 4 стога
94. Эрчику Сасарбахову Наржа 4 стога

В конце текста:
На подлинной ведомости наслежная печать приложена, а чья именно – неизвестно 

и никем не описана. С подлинною ведомостию сверял Якутскаго областнаго правления 
архивариус-канцелярист Иван Старостин. С подлинного верно: канцелярист 
Аверкий Поротов. С копии верно: земский исправник Аммосов».

Өбүгэлэрбит ханан олорбуттарын, олохторун-дьаһахтарын үөрэтиигэ иккис 
докумуонунан 1917 сыллаахха ыытыллыбыт Бүтүн Арассыыйатааҕы тыа 

хаһаайыстыбатын биэрэпиһэ буолар. Бу биэрэпискэ аҕа ууһугар ханнык ыаллар 
(хаһаайыстыбалар) киирэллэрэ, олохсуйбут сирдэрэ, хаһаайын аата-суола 
сүрэхтэммитинэн ыйыллыбыт. Бу биэрэпиһинэн сирдэтэн, билиҥҥи дьон төрүттэрэ 
ханна олорбуттарын чопчулуохха сөп. Маны таһынан, хаһаайыны кытта бииргэ 
олорбут эр дьон, дьахталлар уонна оҕолор хас саастаахтара бэлиэтэммит, арай 
ааттара киллэриллибэтэх. Онон дьиэ-кэргэн хас киһилээҕэ, үлэһит дьоннооҕо 
ырылыччы көстөн тахсар. Аны туран, биэрэпискэ хаһаайыстыба хас сылгылааҕа, 
ынахтааҕа, илимнээҕэ, муҥхалааҕа, туулааҕа, саалааҕа, айалааҕа (лук) киирбит, 
ходуһатын, бааһынатын иэнэ ыйыллыбыт. Сылга төһө балык, түүлээх, куобах, тайах 
бултанара сурукка эмиэ тиһиллибит.

Тылы кылгатыыны быһаардахха маннык: х – хозяин, хозяйка, о – отец, с – сын, 
сестра, бр – брат, дв.р – двоюродный брат, р – работник, работница, вс – воспитанник, 
вд – воспитанница, м – мать, ж – жена, д – дочь, нев –невеста, дв.с – двоюродная 
сестра. Бу кылгатыллыбыт тыллар кэннилэриттэн дьон саастара ыйыллар. Оттон д.о. 
«дочь, не достигшая одного года» диэн ааҕыллыахтаах.

Мантан аллара Оноҕоччут нэһилиэгин Маҥаас аҕа ууһун уонна Бастакы Үөдүгэй 
Түүлээх аҕатын ууһун олоҕун-дьаһаҕын туругун көрдөрөр табылыыссалары устан 
киллэрэбит.

РОД МАГАССКИЙ
(НА РС(Я) ф.343и, оп. 4, д. 549)

Ф.И.О. Мужской пол Женский пол Лоша-
ди КРС

Нёру

1 Николай Илларионов 
Максимов Х-43 Ж-40, д13 0 2

2 Николай Борисов 
Максимов Х-43, с-20,7,4 Ж-43, д-17,14 2 11

3 Дмитрий Борисов 
Максимов Х-34 Ж-35 5 10

4 Никифор Борисов 
Максимов Х-45,с-3,2,1 Ж-29,д-17 10 12

5 Борис Максимов 
Максимов Х-73,в-13,с-37 Ж-70 7 11

6 Иван Иванов Тяян Х-43 Ж-45,д-13,9,4,0 1 5
Балагат

7 Ирина Максимова 
Мукчугур с-43,48 Х-65 0 2

8 Гаврил Хочурун Оюнь Х-50 Ж-50,д-16
9 Петр Саввин Иванов Х-38, с-8,3 Ж-43, д-17 22 19
10 Иван Иванов Иванов Х-50,с-22,19 Ж-52,д-12 1 5
11 Агафия Егорова Х-48,д-14,9 0 4
12 Иван Иванов Нело Х-80,с-20 0 2

13 Михаил Тимофеев 
Тимофеев Х-22 Ж-20 0 3

14 Степан Иванов Иванов Х-35 Ж-40, д-4 0 5

15 Николай Ефремов 
Егоров Х-32, с-9 Ж-38, д-8,3,1 1 4



МАҤААСТАР 6160

16 Деляй Тимофей Иванов Х-70,с-33 Ж-50,сн-23 0 2
17 Ефрем Егоров Егоров Х-63 Ж-60,д-15 0 5

Коруман
18 Савва Иванов Иванов Х-60,в/с-39 М-60 13 25

Чонгоро
19 Николай Егоров Саввин Х-56, с-17 Ж-30 12 14

Харбала

20 Андрей Петров Петров Х-41, б-30,в/с-10 Ж-40, жена 
бр-18 7 14

21 Петр Васильев 
Николаев Х-35,с-12 Ж-34, д-10,7,2 5 19

22 Данил Васильев 
Васильев Х-45, с-18,13 Ж-49, д-20,8 1 5

23 Тимофей Федоров 
Федоров х-62,пл-11 ж-55, д-18,12 6 10

24 Николай Яковлев 
Петров Х-36,с-1 Ж-30,д-4 1 7

Косагар

25 Николай Илларионов 
Илларионов Х-50, с-14 Ж-48,д-7 6 10

Бага Себит

26 Егор Илларионов 
Илларионов Х-41, с-10,б-50 Ж-35,в/д-2 1 10

Улака

27 Степан Николаев 
Саввин Х-29, р-24 Ж-28, д-4,2, 

в/д-7 6 6

Итчилях

28 Иван Афанасьев 
Афанасьев Х-40, о-76,с-8 Ж-37, 

д-10,5,м-76 5 18

Олба

29 Прокопий Семенов 
Павлов Х-53, с-10 Ж-45, д-19,4 5 13

Арылах

30 Афанасьева Мария 
Чичах с-14,12,4, в-2 х-50,д-25,22, 

18,17 5 13

31 Павел Илларионов 
Тонсогой Х-20 Ж-21 1 2

32 Иван Илларионов 
Илларионов Х-50, в/с-14 Ж-48,д-18,8 2 9

Тимирджян

33 Данил Федоров 
Федоров Х-23 Ж-24,д-10,1, 

с-50 5 10

34 Алексей Семенов 
Васильев Х-55, с-7 Ж-19, д-9 6 12

35 Кирилл Петров Петров Х-56, в/с-20 ж-50, сн-21 4 12
36 Михаил Петров Петров Х-50 Ж-60 0 1

37 Прокопий Федоров 
Федоров х-56, в/с-21,с-4,1 ж-37, д-8 5 15

Джанякян
38 Петр Саввин Саввин Х-38, с-5,4,2 Ж-30 3 9

39 Михаил Семенов 
Семенов Х-58, с-31 Ж-50,д-8,2, 

сн-24 3 14

40 Иннокентий Михайлов 
Семенов Х-33, с-7 ж-38, д-2 1 2

41 Петр Семенов Саввин Х-40,о-70 Ж-40,д-17,4,2 1 5
Бальдян

42 Иосиф Петров Петров х-40, с-18,3 ж-36, д-1 0 2
Сеймяляк

43 Степан Саввин Саввин Х-30 Ж-30,д-2,т-50 1 10
Балаганнах

44 Спиридон Григорьев 
Григорьев х-50,с-22,20,4,1 ж-46, д-10,7 3 6

Сысы Кёль

45 Яков Григорьев 
Григорьев Х-59,с-19 Ж-50,д-15 1 5

Кёлёт

46 Петр Илларионов 
Манко Х-45,с-12,5,3 Ж-35,д-7 3 9

Ойбон Кёль

47 Никифор Иванов- 
Бытты х-40, с-0 ж-24, д-10,6 1 10

Косагась
48 Иван Петров Петров Х-50,с-11,9 Ж-40 0 5

49 Яков Петров Петров Х-56, 
с-37,27,18,10 Ж-57,д-20,14 1 11

Кубалында

50 Егор Григорьев 
Григорьев Х-50,с-18,16,4 Ж-50,д-7 6 7

51 Данил Григорьев 
Григорьев Х-45,с-17 Ж-46 1 9

52 Петр Григорьев Баттах Х-40,с-3 Ж-26,д-1 1 5
53 Степан Григорьев Ланха Х-30,с-3 Ж-20 1 3

Буро кербют

54 Михаил Петров Чооруос Х-54,с-2 Ж-45,д-13,7,4, 
м-80 1 7

РОД ТЮЛЯХСКИЙ
(НА РС(Я) ф.343, оп. 4, д. 614)

Фамилия, 
имя, 

отчество

муж-
ской 
пол

жен-
ский 
пол

ло-
шади КРС

добыта за 
год рыбы 

(пуд)
се-
тей

мор-
ды

ли-
сиц

зай-
цев

лову-
шек

Петля  
(лук)

Местность Боруло-кёлья
1. Качинг 
Игнатий 
Саввин

х-43, 
с-2

ж-30, 
с-5 3 17 10 - 30 - 50 10 50

Местность Кюбяиндя
2. Максимов 
Николай

х-57, 
о-90 р-33 1 9 15 2 80 - 50 20 (8)
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Местность Кюнкюг
3. Тимофеев 
Семен х-45

ж-62, 
в/д-

19
5 9 - 1 - - 15 5 (3)

Местность Булбалында
4. Тыла-сох 
Николай 
Степанов

х-65, 
с-18, 
10,3

ж-45 - - 10 2 15 - 5 - (4)

Местность Булбалында
5. Тимофеев 
Иннокентий х-32, 

бр-18

ж-20, 
м-80,  
т-87, 
с-21

2 11 4 1 10 - 30 10 20

Местность Юнянь
6. Таны Петр 
Петров х-36 1 - - - - - - -

Местность Юнянь
7. Нуту 
Степан 
Петров

х-24 - 1 3 - - - - - -

Местность Юнянь
8. Белечель 
Иннокентий 
Петров

х-34 ж-33 3 2 - - - - - -

Местность Юнянь
9. Буркунь 
Данила 
Дмитриев

х-29, 
с-1 ж-25 2 3 - - - - - -

Местность Юнянь
10. Львов 
Дмитрий

х-63, 
с-26

ж-50, 
д-3 1 6 20 1 40 - 50 - 50

Местность Юнянь
11. Тимофеев 
Лазарь

х-50, 
т-80

ж-32, 
д-11 - 7 15 2 20 - 20 10 20

Местность Чёмпёх
12. Бекечей 
Егор 
Прокопьев

х-51, 
с-21,9

ж-44, 
д-18, 

10
3 5 4 1 20 - 20 20 40

Местность Орто-кёль
13. Чоронг-
ола Петр 
Федотов

х-39 м-80, 
с-22 4 17 2 - 20 - 6 - 20

Местность Орто-кёль
14. Чоронг-
ола Егор 
Федотов

х-47 ж-30, 
д-1 1 5 1 - 10 - 20 10 30

Местность Орто-кёль
15. Орой 
Василий 
Григорьев

х-58 ж-40, 
д-2 - 6 20 - 20 - - -

Местность Мотрос-кёля
16. 
Никифоров 
Михаил 
Никитин

х-60 ж-40 - 12 3 - 30 - 20 - 30

Местность Оть-арылах
17. Егор 
Яковлев 
Львов

х-55 ж-55, 
с-14 6 8 5 1 50 - 60 40 10

Местность Оть-арылах
18. Маня 
Иван Егоров х-57

ж-57, 
в/д-

19
3 10 6 - 60 - 30 - 40

Местность Хаспах
19. 
Букаылов(?) 
Егор 
Афанасьев

х-50 ж-32, 
д-4 4 7 25 - 80 - - - -

Местность Тымпы
20. 
Чагылыс-
ола 
Спиридон 
Григорьев

х-34, 
с-10,8,  
о-75

ж-29, 
д-2,  
м-70

- 4 5 - 10 - 20 - 20

Местность Харбалах
21. 
Кегерень-
ола Николай 
Афанасьев

х-41
ж-35, 
д-7,4,  
м-80

4 12 10 - 50 40 40 20 100

Местность Мась-кёля
22. Кюскяй 
Иван 
Григорьев

х-50,
с-17, 7,4 д-15 - 8 20 - 50 - 20 30 80

Местность Бась-кёль
23. Дойлу-
ола 
Афанасий 
Дмитриев

х-45
в/д-
13,5,
р-23

- 4 4 - 20 - 30 20 40

Местность Харага-улах
24. Куанях 
Дмитрий 
Максимов

х-70, 
с-40

ж-70, 
сн-40 - 11 20 2 30 - 40 - 10

Местность Андылабыт
25. Холто 
Герасим 
Егоров

х-65,
в/с-
30,15

ж-70, 
д-25,  
сн-25

- 8 10 2 50 - 50 - 100

Местность Мотрос кёля
26. 
Никифоров 
Игнатий 
Никифоров

х-43, 
с-6,1

ж-47, 
д-16 2 12 1 9 - - 10 5 10
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Местность Оть-кёлья
27. Еремеев 
Федот Львов х-53 ж-50, 

д-18 3 17 142 - 25 - - - -

Местность Бяря
28. Боеско-
ола Петр 
Тимофеев

х-39,
в/с-
12,1

ж-40,
в/д-

9,1
7 25 - - 10 - 50 10 20

Местность Бядтемя
29. 
Ломпосов 
Данила 
Семенов

х-40, 
с-18,  

в/с-18, 
р-33

ж-47,
в/д-

16, 
р-35

7 26 3 6 20 - - - 1

Местность Сасыл-уялах
30. Кирись 
Прокопий 
Васильев

х-67, 
с-36

ж-60, 
в/д-

20
- 4 20 1 70 - 40 30 70

Местность Мась-арылах
31. Васильев 
Герасим 
Иванов

х-70, 
с-19

ж-70, 
д-18 5 10 8 - 50 - - - -

Местность Улаханг-кёль
32. 
Прокопьев 
Николай 
Афанасьев

х-45, 
о-80, 
с-4

ж-35, 
м-78, 
д-1

1 16 2 1 10 - 10 - 5

Местность Улахан-кёль
33. 
Николаев 
Игнатий 
Иванов

х-36 ж-30 - 13 5 - 20 - 40 10 40

Местность Улахан-кёль
34. Батчогор 
Семен 
Николаев

х-70, 
р-20 ж-65 - 9 - - - - - - -

Местность Тымпы
35. Тонгусь 
Игнатий 
Тимофеев

х-44,
в/с-
10,6

ж-36 3 12 3 - 50 - 50 20 100

Местность Усь-кёля
36. Чичах-
ола Степан 
Яковлев

х-32, 
в/с-1 ж-27 5 5 10 - 40 20 60 40 50

Местность Орто-кёль
37. Белечась 
Тимофей 
Тимофеев

х-25, 
бр-32, 
17, о-70

1 4 - - - - - - -

Местность Орто-кёль
38. Иванов 
Степан 
Федотов

х-57, 
с-23, 
20,3,1

ж-35, 
д-19, 
17,12,6

6 21 3 1 30 - 10 20 30

Местность Хаспах
39. 
Афанасьев 
Алексей

х-45, 
с-13,4

ж-37, 
д-2, 

в/д-1, 
м-80

14 43 20 2 10 - 30 30 10

Местность Мотрось-кёля
40. Додоев 
Степан 
Семенов

х-32, 
о-70, 
бр-

40,25

ж-19, 
м-70, 
с-50

6 17 2 - 20 - - - 3

Местность Оть-арылах
41. Мукучай-
ола Василий 
Степанов

х-50, 
с-21, 

17,12,5

ж-50, 
д-16, 

14, сн-
21

13 38 5 - 40 - - - 2

Местность Улахан-кёль
42. Мечеке-
ола 
Ксенофонт 
Петров

х-60,
с-30, 
19,15

ж-60,
д-20, 

15
1 4 3 1 10 - - - -

Местность Быталах
43. Иванов 
Василий

х-51, 
с-18, 

13,9,4, 
р-18

ж-37,
д-12,3 3 28 8 - 30 - - - 1

Местность Тостах
44. Утманов 
Семен 
Васильев

х-62, 
с-36, 
9,5

ж-38, 
сн-30 9 9 20 4 40 - 20 10 50

Местность Усь-кёля
45. Чохох 
Степан 
Львов

х-57, 
в/с-28

ж-37,
 в/д-

17, 
р-30

10 9 30 10 60 - 40 40 50

I Боотулууттан Оноҕоччут нэһилиэгэ арахсарыгар Маҥаас аҕатын ууһун сорҕото 
аҥара кэриҥэ эрэ саҥа нэһилиэккэ барбыттар. Хаалбыт маҥаастартан сорохторо 
эрэ 1935 с. Маҥаас нэһилиэгэр холбоммуттар. Онон кимнээх холбоспуттарын 
чуолкайдыырга наада буолуо диэн бу докумуону киллэрэбит.
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СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ 1917 Г.
I БАТУЛИНСКИЙ НАСЛЕГ

МАГАССКИЙ РОД
(НА РС(Я) ф.343и, оп.4, д.619)

Фамилия, 
имя, отчество

Муж-
ской 
пол

Жен-
ский 
пол

Ло-
ша-
ди

КРС

До-
быта 

за год 
рыбы 
(пуд)

Се-
тей

Мор-
ды

Ли-
сиц

Зай-
цев

Лов-
ушек

Пет-
ля 

(лук)

Местность Дубунку
Андрей 
Алексеев 
Кюрядис

х-67, 
в/с-
30, 
пл-18

ж-40, 
д-6,2 5 14 7 30 25

Лев Алексеев 
Алексев

х-60, 
с-30, 
15

сн-
30, 
д-20, 
13

5 15 14 20 50

Тихон 
Дмитриев 
Чягяй

х-30 ж-24
1 2

Местность Сасыл Уйалах
Данил Иванов 
Чёлёй

х-46 ж-28, 
д-4 1 4 4 20 20

Дмитриев 
Петр 
Дмитриев

х-38, 
с-9,3

ж-32, 
д-5, 
м-63

1 6 8 50

Тимофеев 
Петр 
Тимофеев

х-40, 
с-10,6

ж-50, 
д-2 1 11 100

Николаев 
Савва 
Николаев

х-60 ж-50
5 4 10

Местность Туора Кюель
Петр Саввин 
Саввин

х-34, 
с-4

ж-30 2 2 10 20 20

Николай 
Саввин Когур

х-32, 
б-26

ж-26, 
м-62 2 7 4 6 40 20

Афанасий 
Иванов Быкка

х-53, 
в/с-
15

ж-45
3 5 8 20

Николай 
Иванов Бёрё

х-49, 
в/с-
15

ж-51, 
д-17 2 6

Павлов Яков 
Павлов

х-58, 
с-2

ж-50, 
д-16, 
8

2 4 15 50

Иванов Егор 
Иванов

х-40 ж-30, 
д-2 3

Тимофеев 
Николай 
Тимофеев

х-35 ж-25
3

Местность Ойун Кюеля
Николай 
Никоалев 
Челкюк

х-30 ж-30
4

Николаев 
Иван Данилов

х-48, 
с-15

ж-38, 
д-1 2 5 4 30 10 10

Николаев 
Савва Иванов

х-18, 
с-0

ж-17 1 4

Максимов 
Николай 
Тимофеев

х-50, 
в/с-
20

ж-30, 
т-76 5 12 3 20

Степанов 
Капитон 
Тимофеев

х-38, 
с-5

ж-39, 
д-6 2 8 12 40 10

Степанова 
Варвара 
Семенова

х-50, 
д-16, 
15

2 10

Яковлев 
Николай 
Яковлев

х-43 ж-35, 
д-8,6 1 8 40

Помилуй 
Иван 
Григорьев

х-45, 
с-15

ж-50
1 5 4 20

Парфентьев 
Даниил 
Николаев

х-35 ж-25, 
д-3 1 3 7 30 50 40

Местность Сеймяляк
Максимов 
Тимофей 
Максимов

х-72, 
в/с-9

ж-65
1 5

Местность Арылах
Максимов 
Петр 
Тимофеев

х-34 ж-28, 
д-1,
в/д-
10

3 6

Максимов 
Никифор 
Тимофеев

х-50, 
с-22, 
20, 15

ж-50, 
д-7 1 2 18 50

Степанов 
Петр 
Степанов

х-35 ж-18, 
м-60 1 5 16 50 10 5

Степанов 
Андрей 
Григорьев

х-39, 
в/с-1

ж-40, 
м-62 2 12 8 40

Местность Биэ-Кюеля
Максимов 
Яков 
Тимофеев

х-55, 
с-20, 
18,2

ж-40, 
д-7,
м-80

6 16 10 30 100

Местность Чиняки
Кутуях Савва 
Парфентьев

х-63 ж-70, 
д-23 2 6 10 50 10 10
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Местность Намырчы
Семенов Иван 
Тимофеев

х-40, 
с-8,5

ж-34, 
д-10, 
1, 
м-60

2 11 7 10 10

Боко Ефрем 
Григорьев

х-60, 
с-30,
в-3

ж-60, 
н-25 2 11 12 60 50

Григорьев 
Николай 
Григорьев

х-50, 
б-30 4 7 13 50 50 40

Афанасьев 
Никифор 
Афанасьев

х-47, 
с-9, 
5, 3

ж-40, 
м-90 5 14 50

Григорьева 
Дария 
Григорьева

с-18, 
17

х-50
2

Местность Бяря
Павлов Петр 
Павлов

х-35, 
с-8

ж-30, 
д-2 3 8 40

Павлов Иван 
Павлов

х-40 ж-20, 
д-0 1 2 11 60

Местность Чиняки
Алексеева 
Анастасия 
Афанасьева

с-26, 
15,
в/с-
27

х-66, 
н-22 6 9 50 50

Васильев 
Алексей 
Васильев

х-72, 
в/с-
46, 12

н-46, 
в-16, 
8, 7, 1

5 10 12 20 40 10

Яковлев Савва 
Яковлев

х-60, 
с-20, 
15

ж-50, 
д-10, 
5

1 4 14 60

Местность Кубалах
Иванов 
Кирилл 
Иванов

х-65, 
в/с-
35, 2

ж-67, 
сн-
30,
в-3

6 12 80

Соргой 
Григорий 
Васильев

х-70, 
с-28, 
25

ж-72
1 5 6 20

Николаева 
Мария 
Алексеева

х-36
1 7

Игнатьев 
Григорий 
Игнатьев

х-30, 
б-38

м-81, 
вд-
33, 
д.ея-
12

4 6 20

Местность Чонгоро
Егоров 
Герасим 
Егоров

х-58, 
с-28, 
20, 
12, 10

ж-55, 
д-20,
сн-21 2 5 19

Егорова 
Ульяна 
Егорова

с-10, 
5, 1,
в/с-
11

х-40, 
в/д-
8 1 8

Егоров Иван 
Егоров

х-55 ж-40 1 1 11 100

Алексеев 
Савва 
Алексеев

х-33, 
с-1,
б-17, 
12, 7

м-67, 
ж-40,
с-31 2 6 8 60

Яковлев 
Степан 
Яковлев

х-32, 
с-7

ж-25, 
д-9,
м-75

2 6 8 50

Местность Хаайаа
Степанов 
Михаил 
Степанов

х-52, 
в/с-
19

ж-44
5 10 8 50

Степанов 
Иван 
Михайлов

х-24, 
с-3,1

ж-24, 
баб-
80

4 8

Титова Анна 
Титова

с-20, 
20,14,
р-47

х-48, 
д-7 3 12 3 30

Местность Багаджа
Малышев 
Яков 
Артемьев

х-27 ж-33, 
д-14

Мантан аллара 1926 с. биэрэпис түмүктэрин (Список населенных зимних пунктов 
4-х южных округов Якутии. Материалы Всесоюзнай демографическай переписи 
населения 1926 г. – Якутск. – Издание ЯСУ. – 1928. –  с.214-215) киллэрэбит. Биэрэпис 
олунньу 15 күнүттэн кулун тутар 15 күнүгэр диэри ыытыллыбыта. Нэһилиэнньэ 
кыстыыр сирдэригэр, ханна да хамсаабакка олорор кэмигэр ыытыллыбыт буолан 
биэрэпис көрдөрүүлэрэ чуолкайдар уонна кырдьыктаахтар.

МАҤААС НЭҺИЛИЭГИН ОЛОРБУТ СИРДЭРЭ

Название 
населенных 

пунктов

Тип 
населенн. 

пункта

Число 
домо-
хозяев

Наличное 
население 

по переписи 
1926 г.

Ыаллаах 
сирдэр 

сахалыы 
ааттара

Всего Якуты Муж. Жен. Всего
1.Алас о.р.з.ю. 2 2 4 2 6
2.Арылах о.р.з.ю. 3 3 5 3 8
3.Бага сиэбит о.р.з.ю. 2 2 3 4 7
4.Бальжан о.р.з.ю. 4 4 7 7 14
5.Балаганнах о.р.з.ю. 3 3 6 7 13
6.Балагат о.р.з.ю. 9 9 13 21 34
7.Бэрэ о.ю. 1 1 1 3 4
8.Дьжэйэкэн о.р.з.ю. 4 4 10 11 21
9.Кёлёт о.ю. 2 2 4 3 7
10. Кубалында о.ю. 6 6 16 14 30
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11.Куоруман о.ю. 1 1 2 3 5
12.Куосугас о.р.з.ю. 4 4 10 4 14
13.Кутурбут о.ю. 1 1 2 5 7
14.Маты кюелэ о.р.з.ю. 2 2 2 5 7
15.Ньюёрю о.ю. 4 4 12 7 19
16.Ойбон 
келюя о.ю. 1 1 3 5 8

17.Санга кюел о.ю. 1 1 3 2 5
18.Тимрдьжин о.р.з.ю. 4 4 7 8 15
19.Тымпы о.р.з.ю. 2 2 5 4 9
20.Улака о.ю. 1 1 1 4 5
21.Уолба о.ю. 1 1 1 2 3
22.Харбала о.р.з.ю. 7 7 9 12 21
23.Хатыннах о.ю. 1 1 3 3 6
24.Чонгоро о.р.з.ю. 4 4 6 8 14
25.Ынах кюелэ о.ю. 1 1 2 5 7
Всего 79 79 136 149 285

  

Хос быһаарыылар:
1. О.р.з.ю. – отдельно расположенные зимние юрты (тус-туспа тарҕанан олорор 

кыстык балаҕаннар). О.ю. – отдельная юрта (ойдом турар соҕотох балаҕан).
2. Хаһаайын ахсаана олорор дьиэ ахсааныгар тэҥнэспэт этэ. Саха ыала үксүгэр 

дьуккаахтаһан олорор этилэр.
3. Биир ааттаах күөл, үрэх, сыһыы ходуһа тулатыгар кыстык дьиэлэр тарҕанан 

турааччылар. Онон ити сирдэргэ бөһүөлэктэр бааллар этэ диэн өйдөнүллүө суохтаах.
4. Кэлин сирдэр ааттара уларыйбыт да буолуон сөп.
“Маҥаас нэһилиэгэ” кинигэ ааптардара суруйбуттарынан, XX үйэ саҕаланыытыгар 

маҥаастар аҕа-ийэ уустаан алаастарынан арҕам-тарҕам олороллоро. Холобура, 
Сытыы түбэтигэр Сыладьаактарга – Бороҥнор, Муодалар, Киэҥ күөлгэ – 
Хончороохтор, Саҥа күөлгэ – Буутаҥнар, Оруһуоктар, Арыылаахха – Мукучайдар, 
Тыымпыга – Дэбдээһиннэр, Күбэйиҥдэҕэ – Дьабадьылар, Харбаалаҕа – Баачалар, 
Киччэччилэр, Кыһыл Тайылалаах, Алааска – Үчэһэлэр, Чооруостар, Ньаччахтар, 
Куорумааҥҥа – Баай Саабалаах, Куоһаҕастарга – Ойуурдар, Хоту Билиилээххэ 
– Уһумааннар, Саһыл Уйалаахха – Тэлгэһэлэр, Араҥ Сайылыгар – Быйакылар, 
Солобуойдар, Мас Арыылаахха – Күлбүһэхтэр, Кулуһуннаахха – Сонтороохтор, 
Дьаҥхалаахтар, Мотуруоска – Ньомойооннор, Күүлэйэптэр, Сылгы Көлүйэтигэр 
– Маасалаах, Улахан күөлгэ – Эппиэстэр, Лабырыайдар, Орто күөлгэ – Чорооттор, 
Чөкөллөлөр, Такыалайдар, Бэттиэмэҕэ – Дьаппыастар, Бөлөчөөктөр, Хампаҕа – 
Буркуннар, Чөмчөххө – Борустар, Боруллуоҕа – Хаачалар, Боруллуо Бэрэтигэр – 
Хандыылар, Мордьуут сиригэр – Сүлбэлэр, Чуккуналар, Хаспахха – Тоонойдор, 
Быталаахха – Табалар, Хочокко –  Куллукалар, Кыраһа Тыымпытыгар –  Кыраһалар, 
Чаҕылыыс Тыымпытыгар –  Чаҕылыыстар, Илин Чоҥороҕо – Чохулар, Борооскулар, 
Дьээкээҥҥэ – Тоҥсоҕойдор, Бэрэҕэ – Күтэрдэр, Чэмэкээйигэ – Баллыаччыттар, 
Лаппаакылар, Тимирдьиҥҥэ – Томпоохтор, Дакардар, Тураах сыһыытыгар 
– Тураахылаптар, Хохор Арыылааҕар – Хохордор, Чөрбөстөр, Тарамыыска – 
Кыыбыннар, Балаҕаннаахха – Лаҥхалар, Ньуоруларга – Дарбыаннар, Тэйээннэр, 
Кутурбукка – Барыыстар, Улаахааҕа – Тостор, Чоҥороҕо – Лиэптэр, Арҕаа Арыыга 
– Хомдьоолор, Хоту Куоһаҕаска – Тумустар, Балаҕакка – Саллардар, Мохороохтор, 
Ноттоҥнор, Сыһыыга – Бэллигирээннэр эҥин курдук киһи ааҕан сиппэт элбэх 
ыаллара үйэлэрин моҥообуттара, кинилэр ыччаттара сир-дойду аайы тарҕанан 
ууһуу-тэнийэ олороллор.

Күн-дьыл күдэригэ ааттарын-суолларын саппыт үгүс өтөхтөр иччилэрин 
туоһулаһан да билэр кыаллыбат буолбут, үрэхтэр тоҕойдоругар, күөллэр 
саҕаларынааҕы ырааһыйаларга, алаастар куулаларыгар чочоруһан турар төҥүргэстэр, 
иҥнэйбит сэргэлэр эрэ былыр манна дьон олоро сылдьыбыттарын туоһулууллар 
(30-31 с.).

ТЫЫННААХТАР УМНУБАТ СЫЛЛАРА

СЭРИИ ТОЛООНУГАР ГЕРОЙДУУ ОХТУБУТТАР:

1. Алексеев Петр Семенович, 1918-1943 сс.
1. Афанасьев Степан Никифорович, 1917 с.т. - сураҕа суох сүппүт
2. Борисов Павел Никифорович, 1914-28.08.1943 сс.
3. Борисов Петр Никифорович,1912-1942 сс.
4. Беллигирянов Лазарь Никифорович, 1917-29.09.1943 сс.
5. Герасимов Николай Игнатьевич, 1916-06.03.1943 сс.
6. Григорьев Василий Петрович, 1914-1943 сс.
7. Иванов Евгений Иванович,1897-09.08.1945 сс.
8. Илларионов Григорий Павлович, 1918-1943 сс.
9. Михайлов Давыд Петрович,1914-1943 сс.
10. Михайлов Николай Федорович, 1918 с.т. - сураҕа суох сүппүт
11. Михайлов Спиридон Иннокентьевич, 1912-21.07.1943 сс.
12. Николаев Дмитрий Николаевич, 1902-12.12.1942 сс.
13. Петров Евгений Андреевич, 1900-01.07.1944 сс.
14. Петров Семен Данилович, 1918 с.т. - сураҕа суох сүппүт
15. Прокопьев Михаил Васильевич, 1911-01.03.1943 сс.
16. Усуманов Софрон Семенович, 1909-11.09.1943 сс.
17. Федотов Данил Петрович, 1914 с.т. - сураҕа суох сүппүт
18. Федотов Тит Михайлович, 1925-28.01.1944 сс.
19. Яковлев Петр Яковлевич, 1913 с.т - сураҕа суох сүппүт
20. Семенов Степан Спиридонович, 1917-1942 сс.
21. Семенов Николай Алексеевич, 1910-1943 сс.
22. Семенов Дмитрий Алексеевич, 1920-14.03.1944 сс.
23. Семенов Дмитрий Николаевич, 1919-19.08.1943 сс.
24. Саввинов Николай Кириллович, 1916 с.т. - сураҕа суох сүппүт
25. Тимофеев Данил Игнатьевич, 1917-1942 сс.
26. Тимофеев Николай Игнатьевич, 191923.01.1945 сс.
27. Тимофеев Лазарь Капитонович, 1916 с.т. - сураҕа суох сүппүт

1941-1945 СС. АҔА ДОЙДУ ИҺИН КЫРГЫҺЫЫТТАН
ТЫЫННААХ ЭРГИЛЛИБИТТЭР:

1. Алексеев Спиридон Алексеевич, 1919-1967 сс.
1. Афанасьев Афанасий Николаевич, 1919-1982 сс.
2. Борисов Максим Никитич, 1923-1982 сс.
3. Беллигирянов Дмитрий Никифорович, 1923-1995 сс.
4. Герасимов Егор Андреевич, 1924-1967 сс.
5. Григорьев Николай Степанович, 1925-1991 сс.
6. Григорьев Тит Данилович, 1920-1998 сс.
7. Григорьев Федот Степанович, 1919-1981 сс.
8. Донской Василий Андреевич, 1902-1966 сс.
9. Илларионов Василий Николаевич, 1919-1957 сс.
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10. Львов Андрей Александрович, 1921-1987 сс.
11. Петров Петр Васильевич, 1916-1960 сс.
12. Илларионов Василий Николаевич, 1917-1957 сс.
13. Прокопьев Кирилл Гаврильевич, 1904-1996 сс.
14. Прокопьев Николай Федорович, 1916-1997 сс.
15. Прокопьев Семен Гаврильевич, 1908-1944 сс.
16. Прокопьев Сергей Васильевич, 1912-1952 сс.
17. Прокопьев Федор Прокопьевич, 1900-1987 сс.
18. Саввинов Алексей Петрович, 1908-1988 сс.
19. Семенов Афанасий Андреевич, 1923-1992 сс.
20. Семенов Михаил Андреевич, 1916-1947 сс.
21. Семенов Михаил Николаевич, 1917-1947 сс.
22. Семенов Николай Иннокентьевич, 1922-1998 сс.
23. Степанов Сергей Егорович, 1917-1979 сс.
24. Федотов Анисим Егорович, 1922-1970 сс.
25. Федотов Егор Степанович, 1917-1976 сс.
26. Федотов Тимофей Петрович, 1924-1979 сс.
27. Яковлев Николай Игнатьевич, 1919-1989 сс.
28. Яковлев Иннокентий Павлович, 1927-1990 сс.

ҮЛЭ ФРОНУГАР СЫЛДЬЫБЫТТАР

1. Алексеев Павел Алексеевич, 1896-1963 сс.
1. Васильев Кирилл Иванович, 1896-1985 сс.
2. Иванов Тит Петрович, 1892-1970 сс.
3. Львов Павел Львович, 1892-1975 сс.
4. Максимов Спиридон Николаевич, 1901-1977 сс.
5. Николаев Нестер Николаевич, 1898-1976 сс.
6. Попов Николай Иванович, 1894-1983 сс.
7. Поскачин Алексей Павлович, 1891-1959 сс.
8. Яковлев Михаил Яковлевич, 1892-1971 сс.

УОТТААХ СЭРИИНИ ХААЧЧЫЙЫЫГА СОВЕТСКАЙ АРМИЯ КЭККЭТИГЭР
СУЛУУСПАЛААН КЭЛБИТТЭР:

1.    Васильев Евсей Петрович, 1897-1982 сс.
2.   Дмитриев Иосиф Дмитриевич, 1912-1993 с.с.
3.   Дмитриев Максим Афанасьевич, 1923-1989 сс.
4.   Львов Иннокентий Никифорович, 1921-1973 сс.
5.   Прокопьев Роман Васильевич, 1922 с.
6.   Федотов Ефрем Степанович, 1914-1983 сс.

СЭРИИ СЫЛЫН ОҔОЛОРО

Уоттаах сэрии кэмигэр оҕо саас диэни билбэтэх, аччыктааһыны эттэринэн-
хааннарынан билбит, тулаайахсыйыыны ыы-муннуларынан көрсүбүт күндү биир 
дойдулаахтарбыт:

№
Араспаанньата,

аата,
аҕатын аата

Төрөө
бүт сыла

Өлбүт
сыла

Олорбут, үлэлээбит 
сирэ, идэтэ Төрөөбүт сирэ

1
Львова 

Екатерина 
Павловна

1926 2008 Ветсанитар, сүөһү 
көрөөччү Чоҥоро

2 Львов Петр 
Павлович 1928 2010 Биригэдьиир, колхоз, 

совхоз араас үлэлэрэ. Чоҥоро

3
Герасимов 
Николай 
Егорович

1.04.1938 31.08.1996 рабочай Мас Арыылаах

4
Михайлов 
Николай 
Петрович

1945 Үрдүк үөрэхтээх 
инженер Тимирдьин

5
Борисова 

Клара 
Захаровна

1939 2009 Медсестра Маҥаас 
Чоҥоро

6
Михайлова 

Варвара 
Федоровна

1925 1980 Колхоз, совхоз араас 
үлэлэрэ Дьээкээн

7
Алексеев 
Николай 
Павлович

18.05. 
1940

08.12. 
2000 Тракторист-механик Тимирдьин

8 Иванов Иван 
Иванович

08.03. 
1945 02.12.2014

Летчик, авиамеханик, 
баһылыгынан 

Маҥаас нэһил.
үлэлээбитэ.

Бэттиэмэ

9
Филиппова 

Мария 
Ивановна

1935 Инбэлиит Тимирдьин

10
Токоемова 

Мария 
Кононовна

15.06. 
1940

Медсестра 
Тамалакаан, Маҥаас Күүлэт

11
Токоемова 

Анна 
Кононовна

1927 1973 Ыанньыксыт, Чоҥоро Чоҥоро

12
Поскачина 
Христина 

Игнатьевна
10.02. 
1928 17.02.2008 Ыанньыксыт, 

пекарня, араас үлэ Мотуруос

13
Васильева 

Варвара 
Сергеевна

1936 2015 Ыанньыксыт, д\с 
няня От Арыылаах

14
Васильева 

Александра 
Сергеевна

12.10.1938 Учуутал, Маҥаас От Арыылаах
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15
Васильева 

Мария 
Сергеевна

1933 2012 Колхоз араас 
үлэтигэр үлэлээбитэ От Арыылаах

16
Васильев 

Федор 
Сергеевич

1925 2001 Бухгалтер От Арыылаах

17
Васильев 
Василий 

Сергеевич
1934 2008 Ветеринар, Хоро От Арыылаах

18
Васильева 

Ольга 
Сергеевна

1942 2013 Дьокуускай От Арыылаах

19
Дмитриева 
Александра 
Николаевна

1928 2008 Продавец, кассир Орто күөл

20
Федотова 
Варвара 

Тимофеевна
1945 2012 Култуура,

Бүлүү Күүлэтэ Маҥаас

21
Дярикова 

Александра 
Тимофеевна

1938 2017 Повар д/с Маҥаас
Үөһээ Бүлүү

22
Федотова 

Ульяна 
Тимофеевна

1925 1976 Ыанньыксыт Орто Күөл

23
Федотова 

Агафия
Тимофеевна 1932 1989 Инбэлиит Орто Күөл

24
Герасимов 

Алексей 
Егорович

1929 1969 Рабочай Мас Арыылаах

35 Иванов Степан 
Иванович 1932 2002

Боотулуу, 
механизатор, 

тутааччы
Бэттиэмэ 

Хампа

36
Трофимова 

Федора 
Дмитриевна

01.09. 
1939 20.11.2011  Үрдүк үөрэхтээх 

учуутал Чоҥоро

37
Васильева 

Ирина 
Саввична

04.10.1941
Иистэнньэҥ, 

промкомбинат,
Үөһээ Бүлүү

От Арыылаах,

38 Львов Алексей 
Александрович 1930 1977 Механизатор Чоҥоро

39
Васильев 
Василий 

Семенович
1936 Булчут Улахан Күөл

40
Алексеева 

Елена 
Дмитриевна

1939 2004 Араас үлэ, детсад Тимирдьин

41
Алексеев 
Николай 

Дмитриевич
22.09. 
1936 1992 Ыанньыксыт, Хоро Тимирдьин

42
Егоров 

Василий 
Леонтьевич

17.08.1939 04.08. 
2000 Рабочай Куоһаҕас

43
Матвеева 
Агафия 

Софроновна
03.08 
1937 05.08.2011 Кассир, отделение Сургуулук

44
Тимофеева 

Елена 
Михайловна

1937 22.12.1995 Няня д\с Балаҕат

45
Петрова 
Варвара 

Даниловна
1932 1994 Ыанньыксыт Тимирдьин

46 Петрова Мария 
Даниловна 1926 27.06.1984 Тимирдьин

47
Петрова 
Матрена 

Даниловна
1931 1978 Ыанньыксыт Тимирдьин

48
Петров 
Алексей 

Данилович
1925 1980 Рабочай Тимирдьин

49
Алексеева 
Варвара 

Даниловна
1923 1964 Ыанньыксыт Тимирдьин

50
Васильев 
Дмитрий 
Павлович

1928 2008  Учуутал, Далыр Харбаала

51
Борисов 
Альберт 

Захарович
1941 200 Таатта, Харбалаах 

учуутал Чоҥоро

52 Петров Захар 
Евгеньевич 1941 Учуутал Харбаала

53
Данилова 

Мавра 
Никифоровна

1926 1994 Араас үлэлэр Харбаала

54
Васильев 
Николай 
Павлович

1939 Учуутал, суруналыыс, 
Үөһээ Бүлүү хаһыат Харбаала

55
Васильев 
Максим 

Павлович
1935 2017 Геолог, араас салайар 

үлэ, Айхал, Ү-Бүлүү Харбаала

56
Иннокентьева 

Мария 
Афанасьевна

1932 2013
Ыанньыксыт, детсад, 
кулууп тех. үлэһитэ, 
Маҥаас, Тылгыны

Бас күөл 
Маҥаас

57
Николаева 
Александра 
Андреевна

1935 1990 Маслоцех лаборана

58
Николаев 

Савва 
Павлович

14.05.1937 18.06.1996
Сылгыһыт, 

биригэдьиир. Оск.
завхоз

Чоҥоро

59
Герасимова 

Елена 
Андреевна 2

1932 2006 Колхозка, кэлин 
детсадка үлэлээбитэ

60
Григорьев 
Николай 

Николаевич
01.06. 
1939

03.02. 
2006

Лесхоз, биригэдьиир. 
Кадровай булчут, 

Маҥаас
Тарамыыс 

Бэрэтэ,
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61
Кюрядисова 

Варвара 
Павловна

1934 Араас үлэ Күрээдис 
Бэрэтэ.

62
Прокопьев 

Петр 
Васильевич

1931 200 Суоппар От Арыылаах

63 Иванов Иван 
Елисеевич

20.06. 
1940

05.09. 
2002

Култуура, СДК 
директора, Маҥаас

Дүллүкү, 
Арбаҥда

64
Аргунов 

Владимир 
Алексеевич

11.11.1941 08.06.1997   Тутуу, Маҥаас Нам
улууһа

65 Львов Антон 
Ионович 1 1930 1976 Атыыһыт Чоҥоро

66 Львова Татьяна 
Ионовна 1936 1954 Чоҥоро

67 Львов Антон 
Ионович 2 1940 1971 Суоппар Чоҥоро

68
Николаева 

Варвара 
Дмитриевна

1938 1972 Ыанньыксыт
биригэдьиир Чоҥоро

69
Прокопьева 

Мария 
Кирилловна

1937 Учуутал, Үөһээ Бүлүү Сытыы

70
Прокопьева 

Варвара 
Кирилловна

1926 2014
Бороон көрөөччү, 
интернатка няня, 

Маҥаас
Бэттиэмэ

71
Петрова 
Татьяна 

Евгеньевна
1935 2003 Пекарь, Маҥаас Харбаала

72 Петров Андрей 
Евгеньевич 1939 1992 Сылгыһыт, Маҥаас Харбаала

73
Прокопьев 
Николай 

Кириллович
1931 1965 Колхоз араас 

үлэтигэр Бэттиэмэ

74
Яковлев 

Прокопий 
Андреевич

1929 13.12.2004 Боотулуу Маҥаас

75
Семенов 
Василий 

Васильевич
Булчут Мотуруос

76
Семенова 
Евдокия 

Васильевна
03.04 
1927 11.06.2013 Колхоз араас 

үлэтигэр үлэлээбитэ Мотуруос

77 Львова Мария 
Никифоровна

15.06. 
1928

02.07. 
2006

Чоҥоро, «Сталин» 
колхоз ыанньыксыта

Чоҥоро 
Маҥаас

78
Егорова 

Екатерина 
Евсеевна

1926 2000 Ыанньыксыт, бороон 
көрөөччү, Чоҥоро

Баҕа Сиэбит 
Чоҥоро 
Маҥаас

79 Тимофеев Петр 
Михайлович 1932 2001 Суоппар, 

биригэдьиир Маҥаас
Балаҕат 
Чоҥоро

80
Данилов 
Никита 

Никифорович
1935 1953 Өлүөхүмэ, учуутал Харбаала

81
Прокопьева 

София 
Васильевна

1932 1986 Колхозка, совхозка 
үлэлээбитэ Сытыы

82 Васильев Егор 
Трофимович

06.04. 
1938 2015 Таатта, врач От Арыылаах

83
Семенов 
Николай 

Николаевич
12.10.1939 2004

Физкультура учуута-
ла, үөрэх министер-

ствотыгар туризм 
салаатын салайбыта, 

турбаза директора

Кулуһуннаах

84
Дмитриев 
Дмитрий 

Данилович
1931 1970 Атыыһыт Чөмчөх

85 Борисов Иван 
Кириллович

30.04. 
1930 2007 Колхоз араас 

үлэтигэр үлэлээбитэ Ньуору

86
Егорова 

Христина 
Евсеевна

1928 2008 Бүлүүгэ үлэлээбитэ Баҕа Сиэбит

87
Николаева 

Анна 
Даниловна

1927 1981 Сүөһү көрөөччү Оноҕоччут

88
Саввинов 
Никита 

Степанович
1928 1993 Учуутал, Ньурбаҕа 

олорбута Чоҥоро

89
Борисова 
Варвара 

Борисовна
1925 1982 Сүөһү көрөөччү Чоҥоро

90
Платонов 

Гаврил 
Яковлевич

1932 1980
Бостуук, араас 

үлэлэр, Чоҥоро 
Маҥаас

Тылгыны

91 Егорова Елена 
Леонтьевна 1935 Бухгалтер с\совета 

Маҥаас Куоһаҕас

92
Тимофеев 

Федор 
Михайлович

1926 1942 Колхоз араас 
үлэтигэр үлэлээбитэ Балаҕат

93
Егоров 

Николай 
Леонтьевич

1939 2017 Үрдүк үөрэхтээх 
инженер Куоһаҕас

94
Григорьева 

Павла 
Петровна

1932 2004 Ыанньыксыт Кубалыҥда

95
Егорова 
Татьяна 

Егоровна
01.07. 
1926 2000 Повар

96 Семенов Егор 
Николаевич 1932 Маҥааска сэбиэт 

бэрэс. Мотуруос

97
Томскай 
Тимофей 

Васильевич
1934 2001 Сылгыһыт

98
Степанов 

Степан 
Егорович

1927 2006 Звеновод, 
механизатор
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99
Петров 

Николай 
Иннокентьевич

1932 25.10.2009 Почтальон, Госстрах. 
Маҥаас Чапаев Маҥаас

100
Семенова 

Мария 
Николаевна

1930 2001 Уборщица Мотуруос

101
Иванов 

Николай 
Иннокентьевич

21.09. 
1933 2000 Бостуук, Маҥаас Саҥа олох

102
Поскачин 
Николай 

Игнатьевич
1929 1962 Биригэдьиир Мотуруос

103 Егорова Анна 
Николаевна 2 1926 2014 Кочегар д\с Харбаала

104 Тимофеев 
Иван Никитич 1942 1990 Суоппар Харбаала

105
Тимофеева 

Варвара 
Петровна

1937 2008 Няня д\с Чинэки

106
Саввинов 
Дмитрий 

Игнатьевич
17.10.1938 Үрдүк үөрэхтээх 

учуутал Далыр

107
Данилов 

Афанасий 
Никифорович

1925 1969 инбэлиит Маҥаас

108
Николаев 
Тимофей 

Романович
1930 1973 Сылгыһыт Харбаала

109
Николаева 

Ольга 
Романовна

1939 2005 Уборщица КДУ Харбаала

Алексеева 
Евдокия 

Даниловна
1924 1996 Колхоз араас 

үлэтигэр үлэлээбитэ
Тимирдьин 

Агдарай

110
Данилов 
Никита 

Никифорович
1928 1967 Учуутал Өлүөхүмэҕэ Харбаала

111 Федотов Руф 
Тимофеевич 1923 1967 Радист Орто Күөл

112 Федотов Федор 
Степанович 1923 1990 Колхоз,совхоз араас 

үлэтигэр үлэлээбитэ Орто Күөл

113
Устинова 

Марфа 
Максимовна

1.03.1939
Совхоз, колхоз 

араас улэлэригэр, 
инбэлиит. Маҥаас

Далыр

114
Корякина 
Альбина 

Филипповна
25.09. 
1940

30.01. 
2009 Пекарь, Маҥаас Уус Майа

115 Дяриков Ким 
Павлович

15.08. 
1930 14.02.2006 Киномех., Маҥаас Дүллүкү

116
Васильев 
Василий 

Павлович
1934 2009 Колхоз, совхоз араас 

үлэтигэр үлэлээбитэ Харбаала

117
Степанова 

Марфа 
Ефремовна

1923 04.05.1980 Повар д\с Маҥаас

118 Васильев Павел 
Тихонович 1925 27.09.1973 Райпо, Атыыһыт 

Маҥаас Тылгыны

119
Васильева 
Христина 

Трофимовна
1932 1962 Ыанньыксыт, Бүлүү, 

Тылгыны От Арыылаах

120
Васильева 
Екатерина 

Трофимовна
1928 2005 Тубсанаторий, Таатта 

Баайаҕа От Арыылаах

121
Васильева 

Александра 
Трофимовна

1936 2006 Медсестра, Таатта 
Баайаҕа От Арыылаах

122
Васильев 
Спиридон 

Саввич
1945

Үрдүк үөрэхтээх 
зоотехник, отд 

управл.
Маҥаас От 
Арыылаах

123 Корякин Иван 
Саввич 1939 1980 Почта үлэһитэ Чоҥоро 

Маҥаас

124 Михайлов Иван 
Спиридонович 1939 1973 Атыыһыт Дьээкээн

125
Дмитриева 

Варвара 
Львовна

1933 2003 Ыанньыксыт Харбаала

126
Михайлова 

Ульяна 
Спиридоновна

1941 Детсадка үлэлээбитэ Дьээкээн

127
Семенова 
Варвара 

Николаевна
1938 2012 Тракторист-суоппар Кулуһуннаах

128 Васильев Иван 
Алексеевич 1940 Горнай 

Бэрдьигэстээх

129
Васильев 
Николай 
Евсеевич

1939 1984 Колхоз араас 
үлэтигэр үлэлээбитэ Харбаала

130 Иванов Иван 
Степанович 1932 Болуотунньук Балаҕат

131
Иванова 
Варвара 

Степановна
1930 Колхоз араас 

үлэтигэр үлэлээбитэ Балаҕат

132
Борисова 

Степанида 
Михайловна

1945 Детсад Кутурбут

133 Львова Варвара 
Степановна 1940 Фармацевт, 

Дьокуускай
Чоҥоро, 
Маҥаас

134 Чанхаева Анна 
Николаевна 1941 Ветврач, Маҥаас, 

Бүлүү Саҥа олох

135 Львова Анна 
Александровна 1934 1969 Ыанньыксыт Чоҥоро

136
Михайлов 

Иосиф 
Игнатьевич

1928 1975 Болуотунньук, 
тракторист Арҕаа Маҥаас
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137
Прокопьева 

Евдокия 
Васильевна

1935 2018 Санитарка От Арыылаах

138
Трофимов 
Василий 
Егорович

20.11.1943 Далыр, Боотулуу; 
Маҥааска, электрик Тамалакаан

139 Попов Василий 
Николаевич

28.05. 
1938

26.04. 
2007

Техник-механик 
Үөһээ Халымаҕа 

Зырянкаҕа, 
Ленинградка 

үлэлээбитэ, Боотулуу

Маҥаас, 
Бэттиэмэ

140
Яковлев 
Василий 

Иванович
1935 2008 Суоппар Тимирдьин

141
Яковлева 

Дария 
Николаевна

1926 2001 Ыанньыксыт, Маҥаас Тимирдьин, 
Маҥаас

142
Прокопьева 

Софья 
Иннокентьевна

1928 1978 Колхоз, совхоз  араас 
үлэтигэр үлэлээбитэ Сытыы

143 Васильев Павел 
Тихонович 1925 1973 Атыыһыт Тылгыны

144
Саввинов 

Антон 
Павлович

1929 1959 Булчут Чоҥоро

146
Саввинова 

Федора 
Степановна

1932 1996 Техүлэһит Харбаала

147
Саввинова 

Мария 
Павловна 2

1933 2013 Техүлэһит Харбаала

148
Саввинова 

Мария 
Павловна

1925 1956 Ааҕар балаҕан Харбаала

149
Борисова 
Варвара 

Кирилловна
1933 2013 Араас үлэҕэ 

үлэлээбитэ Ньуору

Бэчээккэ бэлэмнээтэ И.И. Тимофеева

НЭҺИЛИЭК САЙДЫЫТЫН КЭРИСКЭЛЭРЭ

1640 с. –Маҥаас аҕа ууһун быһыытынан сурукка киирбит сыла.
1647 с. – Маҥаас буолас быһыытынан дьаһаах хомуйар кинигэҕэ киирбит сыла.
21.07.1901 с. – Оноҕоччут 1 Боотулууттан арахсан туспа нэһилиэк буолбут.
1918 с. – Маҥаас нэһилиэгэ тэриллибит.
1921 с. – ревком тэриллибит.
1922 с. – нэһилиэк үлэтин-хамнаһын сүрүннүүр бастакы сэбиэт тэриллибит.
1925 с. – маҥнайгы лааппыны Бочуотап атыыһыт Чоҥороҕо аспыт. Кэнники 1937 с.  

«Саҥа олоххо», 1940 с. Харбаалаҕа аһыллан үлэлээн барбыттара.
1928-1930 сс. – ликбез аһыллан үлэлээбитэ, учууталлар: Васильев Алексей 

Петрович-Мордьоноохоп, Егоров Иван Константинович-Дьабадьы уола
1930-1931 үөрэх сылыгар «Саҥа олоххо» 1,2 кылаастар аһыллан үлэлээбиттэрэ. 

Оскуола аһыллыытын туруорсааччынан, тэрийээччинэн Ханды Иннокентий 
Никитич буолбут уонна оскуоланы бэйэтин дьиэтигэр астаран үлэлэппит. Оскуола 
аата «Тюляхская начальная школа». 1934 с. оскуоланы Чоҥороҕо көһөрбүттэр, 4 
кылаастаах Маҥаас начальнай оскуолата диэн ааттаммыт.

1930 с. – Маҥааска бөлөхтөөн соҕус олорор 9 ыал холбоһон, кыттыһан 
үлэлииргэ диэн «Түүлээх ууһа» табаарыстыба тэриллибитэ.

1931 с. – Чоҥороҕо 9 хаһаайыстыбалаах табаарыстыба тэриллибит.
1931 с. – Маҥааска “Саҥа олох” холкуос тэриллибитэ.
1932  с. – Сталин аатынан холкуос тэриллибит.
1934 с. – Түүлээх начальнай оскуолатын Чоҥороҕо көһөрбүттэр.
1935 с. – Чоҥороҕо “Харбаала” холкуос тэриллэн үлэтин саҕалаабыт.
1939 с. – бастакы ааҕар балаҕан тэриллибит.
1939 с. – аан маҥнай партийнай тэрилтэ тэриллибитэ.
1939-1940 үөрэх сылыгар оскуоланы нэһилиэк киинигэр – Харбаалаҕа көһөрбүттэр.
1941 с. – Харбаалаҕа Петров Андрей Петрович-Киччэччи Өндөрөй үс хостоох 

дьиэтигэр бастакы медпункт аһыллыбыта.
1941-1945 сс. – Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ 72 киһи ыҥырыллан 

барбытыттан 28 өлбүтэ, сураҕа суох сүппүтэ; 29 тыыннаах эргиллэн кэлбитэ; 9 киһи 
үлэ фронугар сулууспалаабыта, Тиксиигэ балык булдугар сылдьыбыта.

1949 с. – сэбиэт дьиэтин биир хоһугар библиотека аһыллыбыта.
1950 с. – үс холкуос: “Саҥа олох”, “Харбаала”, Сталин аатынан холбоһон 

бөдөҥсүйбүт Микоян аатынан холкуос буолбуттар.
1950 с. –  оскуола 7 кылаастаах буолбута.
1950 с. – телефоннай сибээс олохтоммут. Линияны Боотулууттан тардыбыттара. 

1956 с. радиоузел туруоруллубут. 1965 с. сибээс отделениета аһыллыбыта. 2006 сыл 
бүтүүтэ цифровой сибээс киирэн ыал барыта телефоннаммыта.

1950 с. – бэкээринэ тутуллан, килиэп оҥоһуллан нэһилиэнньэҕэ тарҕаммыт.
1950 с – көһө сылдьар киноустановкаларынан нэһилиэнньэҕэ киинэни көрдөрүү 

саҕаламмыт.
1951 с. – Тимирдьиҥҥэ саһылы иитэр ферма тэриллибитэ.
1953 с. – ветпункт тэриллибитэ.
1956 с. – электрическэй уоту биэрбит паровой локомотив үлэҕэ киирбитэ.
1958 с. – Далыр, Маҥаас, Мэйик холбоһоннор, бөдөҥсүйбүт Сталин аатынан 

холкуос буолбуттара.
1960 с. – саҥа оскуола тутуллан үлэҕэ киирбитэ.
1961 с. – бастакы маслоцех тэриллибит. Анал дьиэ тутуллубут, арыылыыр, үүтү 

харайар оборудованиелар аҕалыллыбыттар.
1964 с. – түҥ ойууру солоон Чоҥороҕо самолет түһэр площадкатын оҥорбуттар.
1965 с. – оскуола 8 кылаастаах буолбут.
1965 с. – 25 миэстэлээх детсад аһыллыбыта. 1943 с. сайыныттан саҕалаан сэрии 
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тулаайахтарыгар, аҥардас ийэлэр оҕолоругар анаан дьааһыла сайыҥҥы кэмҥэ 
үлэлээбитэ. 1968 с. 50 миэстэлээх типовой детсад тутуллан үлэҕэ киирбитэ.

1968 с. – Үөһээ Бүлүүгэ бастакы сопхуостар тэриллибиттэрэ. Маҥаас “Үөһээ Бүлүү” 
сопхуос отделениета буолбута.

1969 с. – типовой детсад тутуллан үлэҕэ киирбитэ.
1972 с. – Дүллүкү, Далыр, Маҥаас, Кырыкый нэһилиэктэри холбоон, “Дүллүкү” 

сопхуос тэриллибитэ.
1977 с. – Үөһээ Бүлүүгэ алта сопхуос баар буолбута: Барахов аатынан, “Үөдүгэй”, 

“Өргүөт”, “Үөһээ Бүлүү”, “Дүллүкү” уонна “Боотулуу”.
1980-1986 сс. – оскуолаҕа спортивнай саала тутуллан үлэҕэ киирбитэ.
1982 с. – бастакы үлэ-сынньалаҥ лааҕыра бэйэтин үлэтин саҕалаабыта.
1982 с. – “Экран ЧМ” мааркалаах телепередатчик туруоран нэһилиэнньэ телевизор 

көрөр буолбута.
1984 с – Үөһээ Бүлүү улууһугар 9 сопхуос баар буолбута – Барахов аатынан, 

“Үөдүгэй”, “Өргүөт”, “Үөһээ Бүлүү”, “Дүллүкү”, “Боотулуу”, “Ороһу”, “Кэнтик”, “Далыр”. Бу 
сопхуостар 6 сыл үлэлээн баран ыһыллыбыттара.

1990 с. – оскуола 10 кылаастаах буолбут.
1992 с. – Маҥаас отделениета «Боотулуу» совхозтан арахсан коллективнай 

хаһаайыстыба буолбута.
1992 с. – бастакы бааһынай хаһаайыстыбаны Спиридон Саввич, Екатерина 

Егоровна Васильевтар тэрийбиттэрэ.
1996 с. – начальнай кылаастарга аналлаах корпус тутуллан үлэҕэ киирбитэ.
2006 с. – ыал аайы телефон киирбитэ
2013 с. – “Билайн” сотовай сибээс олохтоммута
2014 с. – мастерской уонна буфет саҥа оборудованиенан хааччыллан, саҥа корпус 

үлэҕэ киирбитэ.

СУОЛУ ТЭЛБИТТЭР

1. Маҥаас аҕатын ууһун баһылыгынан, нууччалар бастаан кэлиилэрин 
утаатыгар, сурукка киллэрбиттэринэн Савейко Дуреев буолар. Дуурай уола Савейко 
диэн ааҕабыт.

2. Маҥаас буолаһын бастакы чаччыынатынан, 1782 с. ревизия кинигэтигэр 
киирбитинэн, Ларион Дмитриев Алчахов (1721 с.т.) буолар.

3. Нэһилиэк биллэр бөдөҥ баайынан, олохтоох үһүйээҥҥэ кэпсэнэринэн, 1000 
сүөһүлэнэ сылдьыбыт Иннокентий Иванович Иванов-Хандыы (1852-08.07.1918 
сс.) буолар. 1917 с. биэрэпискэ суруллубутунан, Хандыы уопсайа 120, уола Никита 69 
сүөһүлээхтэр эбит.

4. Нэһилиэк бастакы комсомолеһа – Иванов Никифор Иннокентьевич (1900-
18.04.1922 сс.). Хохочойго тоһуурга түбэһэн өлбүтэ.

5. Нэһилиэк бастакы коммуниһынан Иванов Никита Иннокентьевич (1883-
22.04.1922 сс.) буолар. Бандьыыттар тутан ытан өлөрбүттэрэ.

6. Партийнай тэрилтэ бастакы сэкирэтээринэн Васильев Павел Данилович 
анаммыт.

7. Ревком бастакы бэрэссэдээтэлинэн Петр Корякин үлэлээбитэ.
8. 1925 с. аһыллыбыт лааппыга атыылааччынан Николаев Захар Николаевич 

I Боотулуу киһитэ ананан үлэлээбитэ. Харбаалаҕа маҕаһыын 1940 с. биирдэ 
аһыллыбыта, бастакы продавец Лазарь Капитонович Тимофеев этэ.

9. Бастакы Сэбиэти Васильев Евгений Данилович-Оччуукаан салайбыта.
10. 1930 с. тэриллибит “Саҥа олох” табаарыстыба бэрэссэдээтэлинэн Петров 

Ефрем Петрович талыллан үлэлээбитэ.
11. 1931 с. Чоҥороҕо табаарыстыба бэрэссэдээтэлэ Саввинов Михаил Саввич-

Тумус Мэхээлэ этэ.
12. 1932 с. тэриллибит Сталин аатынан холкуос бэрэссэдээтэлинэн Михаил 

Саввинов-Тумус Мэхээлэ талыллыбыта.
13. 1935 с. тэриллибит “Харбаала” холкуос бэрэссэдээтэлинэн Иванов Степан 

Иванович-Солобуой үлэлээбит.
14. 1950 с. бөдөҥсүйбүт Микоян аатынан холкуоска бэрэссэдээтэлинэн Васильев 

Павел Данилович талыллан үлэлээбит.
15. 1950 с. – бэкээринэ тутуллан, килиэп оҥоһуллан нэһилиэнньэҕэ тарҕаммыт. 

Бастакы биэкэринэн Петрова Татьяна Евгеньевна буолар.
16. 1950 с. көһө сылдьар киноустановкаларга киномеханиктар Ульянов 

Спиридон, Карл Спиридонович Никифоров нэһилиэнньэҕэ киинэни көрдөрүүнү 
саҕалаабыттар.

17. 1953 с. тэриллибит зооветпункт сэбиэдиссэйинэн Федотов Егор Семенович 
үлэлээбитэ.

18. 1956 с. электрическэй уоту биэрбит паровой локомотивы Львов Алексей 
Александрович уонна Семенов Николай Николаевич үлэлэппиттэрэ.

19. 1956 с. кыһыҥҥы массыына суола арыллыбыт. Бастакы суоппар – Тимофеев 
Петр Михайлович.

20. 1958 с. бөдөҥсүйбүт Сталин аатынан холкуос Маҥаастааҕы отделениетыгар 
бастакы биригэдьииринэн (сэбиэдиссэйинэн) Иванов Артамон Спиридонович 
үлэлээбитэ.

21. 1961 с. арыллыбыт маслоцех маастара Саввинов Дмитрий Титович этэ.
22. Григорьев Алексей Алексеевич – бастакы пилорамщик.
23. 1965 с. от ыйыгар 25 миэстэлээх детсад арыллыбыта. Бастакы сэбиэдиссэйинэн 

Гаврильев Иван Андрианович үлэлээбитэ.
24. 1966 с. Иванов Иван Иванович Гражданскай авиация училищетын бүтэрэн, 

Дьокуускай пордугар ПО-2 самолет летчигынан үлэтин саҕалаабыта.
25. 1968 с. тэриллибит “Үөһээ Бүлүү” сопхуос Маҥаастааҕы отделениетыгар 

управляющайынан Васильев Василий Васильевич буолбута.
26. 1992 с. Маҥаас отделениета «Боотулуу» сопхуостан арахсан коллективнай 

предприятие буолбута, дириэктэринэн Михайлов Николай Петрович 
быыбардаммыта.

27. 1929 с. аһыллыбыт оскуола сэбиэдиссэйэ уонна учуутала Егоров Иван 
Константинович этэ.

28. 1939 с. – бастакы тэриллибит ааҕар балаҕан сэбиэдиссэйэ Васильев Дмитрий 
Никифорович (Күүлэт) этэ.

29. 1941 с. – Харбаалаҕа Петров Андрей Петрович-Киччэччи Өндүрэй үс хостоох 
дьиэтигэр аһыллыбыт бастакы медпункт сэбиэдиссэйинэн Орто Бүлүү Хампатыттан 
төрүттээх биэлсэр Новикова Акулина Павловна үлэлээбитэ.

30. 1949 с. аһыллыбыт ааҕар балаҕаны Саввинов Никита Степанович үлэлэппитэ.
31. Нэһилиэк бастакы радиһа – Федотов Руф Тимофеевич.
32. 1965 с. сибээс отделениета аһыллыбыта, начальнигынан П.А.Акимов, 

почтальонунан Н.И.Петров үлэлээбиттэрэ.
33. Нэһилиэк бастакы тракториһа – Сабаров Василий Николаевич.
34. 1982 с. тэриллибит үлэ-сынньалаҥ лааҕырын начальнигынан Прокопьев Илья 

Сергеевич буолар.
35. Нэһилиэк бастакы учуонайа Борисов Захар Захарович буолар, кини биология 

наукатын кандидата.
36. Бастакы орто анал үөрэхтээх – Борисов Захар Николаевич.
37. Бастакы үрдүк үөрэхтээх – Алексеев Петр Данилович.
38. Львов Андрей Александрович – бастакынан уордьанынан наҕараадаламмыта.
39. Бастакы САССР Үрдүкү Сэбиэтин депутата – Илларионов Спиридон Петрович.
40. Илларионов Спиридон Петрович – Маҥаастан оройуон бастакы бочуоттаах 

олохтооҕо.
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41. Акимов Петр Акимович – нэһилиэк бастакы бочуоттаах олохтооҕо.
42. Григорьев Николай Титович – САССР спордун бастакы маастара (хапсаҕай).
43. Прокопьев Захар Степанович – РФ спордун бастакы маастара (самбо).

 НЭҺИЛИЭК ЧЫПЧААЛ КИНИГЭТИТТЭН

1. Саамай элбэх нэһилиэнньэлэммитэ – 800-чэ киһи.   1975 – 80 сс.
2.  Саамай улахан күөлүнэн Уолба буолар.
1. Саамай элбэх от оттоммута – 1000 тонна: Арҕаа Арыыттан 350 тонна, Орто 

Арыыттан 50 тонна, Илин Арыыттан 300 тонна, Тыалыччыма үрэҕиттэн 200 тонна.
2. Саамай дириҥ уулаах күөл Умсаннаах, манна анды түһэн, хонон ааһар.
3. Саамай хоннохтоох охсооччу (былыргы кэмҥэ Дакар Дайыла), биһиги 

кэммитигэр Лаҥха Сэргэйэ-Григорьев Сергей Степанович, Григорьев Алексей 
Егорович, Михайлов Давид Данилович буолаллар.

4. Саамай уһун үйэлээх аҕас-балыс Мойоолор: Львова Анна Львовна –  103, Львова 
Ульяна Львовна 100 саастарыгар тиийбиттэрэ. Баллыаччын Борокуоппай кэргэнэ 
Өлөксөөндүрэ 87 сааһын туолбута, Борисов Мэхээлэ кэргэнэ Варвара Огочонова 100 
сааһын туолан «Үйэ саас» знагын 2015 сылга кэппитэ, Тимофеев Сэмэн Тимофеевич 
100 сааһын туолбута.

5. Саамай байанайдаах булчуттар: Васильев Савва Васильевич, САССР бочуотун 
кинигэтигэр киирбитэ, Семенов Василий Васильевич (Оҕо Баһылай).

6. Саамай элбэх саһылы биир кыһын бултаабыт – Федотов Иннокентий 
Тимофеевич (11 кыһыл саһыл).

7. Саамай кыраҕы харахтаах ытааччы Герасимов Алексей Егорович.
8. Сэрии кэмигэр Мукучай Саабата уонна Сонтороох Тиитэбэ сааскы тоҥокко 9 

тайаҕы өлөрөн дьону-сэргэни аһаппыттар.
9. Саамай элбэх тайаҕы дьонноругар-сэргэлэригэр сиэппиттэр Григорьев 

Алексей Егорович уонна Федотов Тимофей Петрович. Биир дьыл икки  ДТ-75 
тракторынан тиэйэн кэлбиттэрэ.

10. Саамай элбэх игирэ ньирэйдэммит Поскачина Христина Тимофеевна. Сэрии 
кэмигэр үс игирэ төрөөбүт.

11. Саамай улахан хотон Чоҥороҕо лэкэчэк маһынан тутуллубут, ноһуом таһаарар 
транспортердаах, сынньанар подсобкалаах, 400 борооску турар хотоно 1972 сылга 
үлэҕэ киирбитэ.

12. Саамай уһуннук олохтоох сэбиэккэ, оройуон сэбиэтигэр депутаттаабыт 
Степанов Степан Егорович. Кини 14 сыл устата талыллыбыт.

13. Саамай элбэх оҕолоох дьиэ кэргэн Ким Павлович уонна Александра 
Тимофеевна Дяриковтар, 14 оҕолоохтор.

14. Саамай эдэр Герой ийэ Филиппова Клара Дмитриевна.
15. Саамай бастакынан «Ытык Аҕа» ааты ылбыт Филиппов Иннокентий Никола-

евич.
16. Саамай аатырбыт оҕо – от охсооччу Поскачин Николай Игнатьевич. Кини 

15 сааһыгар, сэрии кэмигэр, күннээҕи нуорматын 200 % толорон, оройуоҥҥа 
бастакынан “Килбиэннээх үлэтин иһин” мэтээлинэн наҕараадаламмыт.

17. Саамай отчут – полумехзвено звеновода Григорьев Тит Данилович, Степанов 
Степан Егорович буолаллар.

18. Саамай чулуу сылгыһыт Томскай Тимофей Васильевич, хайдах да халлааҥҥа 
быстыбыт үөр сылгы ханна турарын эндэппэккэ булара.

19. Саамай олоҥхоһут Тимофеев Семен Тимофеевич (Ороһуок), уһун тыыннаах 
тойуксут Иванов Николай Иннокентьевич (Ньуккай).

20. Саамай кэрэ куоластаах тойуксут  Петров Николай Иннокентьевич.
21. Саамай чуор куоластаах ырыаһыттарбыт Алексеева Ольга Романовна, 

Герасимов Семен Егорович (Ырыа Сэмэн).
22. Саамай элбэх игирэ оҕолоох Тимофеева Варвара Капитоновна – 3 уол оҕону 

төрөппүтэ. 1949 с.
23. Саамай үчүгэйдик уһаммыт мас уустара Попов Николай Иванович (Чөкөллө), 

кэлин – Григорьев Николай Николаевич.
24. Саамай иистэнньэҥ (урут) Борисова Анна Михайловна, билиҥҥи иистэнньэҥ 

Туйаара Сергеевна Тимофеева (Анна Михайловна  хос сиэн кыыһа).
25. Саамай элбэх кинигэни аахпыт Львов Павел Ионович.
26. Саамай уһуннук ыллаабыт, үҥкүүлээбит, 64 сыл кулууп сыанатыттан түспэтэх  

Токоемова Тамара Кононовна.
27. Саамай элбэх үүтү 1973 сыллаахха  2000 кирбиини биир  ынахтан ыабыт 

Поскачина Матрена Николаевна, 1979 с. 2003 кирбиини ылбыт  Седалищев Семен 
Павлович.

28. Саамай элбэх төрүөҕү сылгыттан ылар ыал Петров Захар Евгеньевич.
29. Саамай элбэх көтөр-кыыл чуучулатын оҥорбут Васильев Владимир Павлович.
30. Оскуола музейын саамай улахан экспоната – тайах (Васильев Дмитрий 

Павлович директордыырын саҕана)
31. Саамай элбэх дьону тардар тэрээһин Маҥаас – Тылгыны доҕордуу 

көрсүһүүлэрэ.
32. Саамай үйэлээх 50 сыллаах доҕордуу көрсүһүү Маҥаас – Тылгыны.
33. Саамай дьахталлартан хоннохтоох охсооччу Николаева Агафия Тимофеевна, 

10 күҥҥэ 14 га сири охсубут.
34. Саамай уһуннук төрүттэрин тэлгэһэлэригэр, Харбаалаҕа олохсуйан олорбут 

ыал Ирина Никитична, Захар Евгеньевич Петровтар.
35. Саамай уһуннук оҕо саадыгар сэбиэдиссэйдээбит Васильева Екатерина 

Петровна. (1969 – 2011 сс.) СӨ үөрэҕириитин туйгуна, оҕо иитиитин эйгэтин бочуоттаах 
бэтэрээнэ.

36. Саамай аатырбыт көмүс ууһа – Токоемов Конон Петрович.
37. Саамай уһуннук олорбут ыаллар – Акимов Петр Акимович уонна Иванова 

Александра Иннокентьевна (64 сыл).
38. Саамай бастакынан РФ президенин гранын ылбыт Винокурова Татьяна 

Ефремовна (2006 с.).
39. Саамай бастакы дьахтар суруйааччы улууска Винокурова Татьяна Ефремовна 

(2015 с. СӨ суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ).
40. Саамай саастаах эсэһит - Прокопьев Кирилл Гаврильевич (80 сааһыгар 

өлөрбүт).

НЭҺИЛИЭК КИЭН ТУТТАР ДЬОНО

I. МАҤААСТАН ТӨРҮТТЭЭХ ДЬОН ЫЧЧАТТАРА

1. Васильев Василий Иванович (Моочой Уус сиэнэ) – физико-математическай 
наука доктора, профессор, кафедра сэбиэдиссэйэ, РФ үрдүк үөрэхтээһинин үтүөлээх 
үлэһитэ, СР наукатын үтүөлээх деятелэ, СР наукаҕа уонна техникэҕэ Государственнай 
бириэмийэтин лауреата, Далыр нэһилиэгин уонна Үөһээ Бүлүү улууһун бочуоттаах 
олохтооҕо. Кэргэнэ Татьяна Семеновна – физико-математическай наука кандидата, 
кыыһа Мария Васильевна – физико-математическай наука кандидата.

2. Прокопьев Анисим Григорьевич (Бааһынай Уус сиэнэ) – Аҕа дойдуну 
көмүскүүр Улуу сэрии кыттыылааҕа, коммунист, «Гражданскай килбиэн» знак 
хаһаайына, ССРС доруобуйатын харыстабылын туйгуна, СӨ культуратын үтүөлээх 
үлэһитэ, ССРС, РФ Худуоһунньуктарын уонна Тимир уустарын союһун чилиэнэ, 
муосчут, норуот маастара, Үөһээ Бүлүү символа буолбут “Хотун Бүлүү” монумент 
автора, скульптор, муосчут, көмүс, тимир ууһа, кыраайы үөрэтээччи, Үөһээ Бүлүү 
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оройуонун уонна Далыр нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо. Сиэнэ Чоччасов Николай 
Никитич – скульптор, быйыл Манчаары оонньууларыгар ананан оҥоһуллубут саҥа 
стадион иннигэр турбут “Үс хоһуун” монумент ааптара.

3. Егоров Иван Егорович (Тыйдар) – физико-математическай наука доктора, 
профессор, кафедра сэбиэдиссэйэ, ХИФУ математикаҕа научнай-чинчийэр 
институтун дириэктэрэ, РФ үрдүкү профессиональнай үөрэҕириитин бочуоттаах 
үлэһитэ, СР үрдүк үөрэхтээһинин үтүөлээх деятелэ, “Полярная Звезда” орден 
кавалера, Кырыкый нэһилиэгин уонна Үөһээ Бүлүү улууһун бочуоттаах олохтооҕо.

4. Саввинов Григорий Николаевич (Тоҥсоҕой Мэхээлэтин сиэнэ) – 
биологическай наука доктора, ХИФУ Хотугу сир прикладнай экологиятын научнай-
чинчийэр институтун дириэктэрэ, СР наукатын үтүөлээх деятелэ, “За заслуги перед 
Отечеством” уордьан II истиэпэннээх мэтээлин кавалера, Нуучча географическай 
уопсастыбатын Саха сиринээҕи салаатын салайааччыта, Боотулуу нэһилиэгин уонна 
Үөһээ Бүлүү улууһун бочуоттаах олохтооҕо.

5. Донская Ариадна Андреевна (Тыйдар) – медицинскэй наука доктора, 
профессор, СР, РФ доруобуйатын харыстабылын туйгуна.

6. Иванов Василий Алексеевич (Баача Бүөтүр сиэнэ) – техническэй наука 
доктора, “Заслуженный ветеран СО РАН”, “Серебряная сигма”, “Гражданская 
доблесть”, СӨ Наукатын уонна анал орто үөрэхтээһинин министиэристибэтин түөс- 
кэ иилинэр бэлиэлэрин хаһаайына, Г.И.Чиряев аатынан СӨ наукаҕа уонна техникаҕа 
Госбириэмийэтин лауреата (2018). Кэргэнэ – норуодунай суруйааччы Софрон 
Данилов кыыһа Люба (биологическай наука кандидата).

7. Золотарева Зинаида Алексеевна – СР доруобуйа харыстабылын туйгуна, 
РФ доруобуйа харыстабылын үтүөлээх үлэһитэ, Дүллүкү, Далыр нэһилиэктэрин 
комсомольскай, партийнай тэрилтэлэрин сэкирэтээрдэринэн, Үөһээ Бүлүү 
нэһилиэгэр дьахталлар комитеттарын, улуустааҕы балыыһа профкомун 
бэрэссэдээтэллэринэн үлэлээбитэ.

8. Филиппова Лидия Алексеевна идэтинэн фельдшер-лаборант, СР доруобуйа 
харыстабылын туйгуна. Кэргэнэ – Үөһээ Бүлүү Сургуулугуттан төрүттээх Лазарь 
Степанович Филиппов, философия наукатын доктора, профессор, СР норуотун 
хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, Саха сирин Үрдүкү Сэбиэтигэр икки болдьоххо 
депутатынан талылла сылдьыбыта.

9. Соколова Маргарита Алексеевна – СР култууратын үтүөлээх үлэһитэ, 
“Гражданская доблесть” бэлиэ хаһаайына, Бүлүү куорат народнай театрын режис-
сера.

10. Федотова Марта Николаевна (Тыйдар) – идэтинэн учуонай-зоотехник, РФ 
орто анал үөрэхтээһинин туйгуна.

11. Белкина (Васильева) Клара Васильевна (Тыйдар) – наука доктора, профессор, 
кэргэнэ Илья Белкин – медицинскай наука доктора.

II. ҮТҮӨЛЭЭХ ҮЛЭҺИТТЭР

1. Васильев Егор Трофимович – Россия үтүөлээх бырааһа, Таатта улууһугар 
олорор.

2. Прокопьев Семен Кириллович – скульптор, Духовность академиятын 
академига, республика Худуоһунньуктарын союһун председателэ этэ.

3. Герасимов Захар Спиридонович – Саха АССР үтүөлээх бырааһа.
4. Васильев Павел Павлович – СР тыатын хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, СР 

Президенин Гранын хаһаайына.

III. ВЕРХОВНАЙ СЭБИЭТ ДЕПУТАТА
 

1. Илларионов Спиридон Петрович – Саха АССР Верховнай Сэбиэтин депутата.

IV. БИЛЛЭР-КӨСТӨР САЛАЙААЧЧЫЛАР

1. Борисова Мария Захаровна – республика Миниистирдэрин Советын 
канцеляриятын начальнига.

2. Васильев Максим Павлович – улуус музейын директора.
3. Львов Павел Ионович – райком секретара.
4. Васильев Николай Павлович – «Коммунизм сардаҥата» хаһыат редактора, 

ССРС бэчээтин туйгуна, «Журналистикаҕа кылаатын иhин» бэлиэ хаhаайына.
5. Донской Федор Васильевич – Республика Ис Дьыалатын миниистирин 

солбуйааччыта этэ. 

V. УЧУОНАЙДАР

1.   Борисов Захар Захарович – биологическай наука кандидата, Россия Наукаларын 
академиятын Сибиирдээҕи отделениетын Ирбэт тоҥноох зона биологияҕа 
проблемаларын чинчийэр институт научнай сотруднига.

2. Львов Антон Павлович – физико-математическай наука кандидата, СГУ  высшай 
математикаҕа кафедратын научнай үлэһитэ, доцент.

3. Григорьева Людмила Павловна – филологическай наука кандидата, СГУ доцена.
4. Гагарина Күннэй Егоровна – культурологическай наука кандидата, хас да 

кинигэ автора. «Сыл бастыҥ дьахтара» ааты ылбыта.
5. Борисов Борис Захарович – биологическай наука кандидата, биология 

институтун старшай научнай сотруднига.
6. Борисова Саргы Захаровна – биологическай наука кандидата, Ботаническай сад 

отделын начальнига.

VI. УОРДЬАННААХ, МЭТЭЭЛЛЭЭХ ТЫА ХАҺААЙЫСТЫБАТЫН ҮЛЭҺИТТЭРЭ

1. Илларионов Спиридон Петрович – Далыр, «Бочуот Знага» орден.
2. Алексеев Николай Дмитриевич – Хоро, «Үлэ Албан аата» орден.
3. Львов Андрей Александрович – Бүлүү, «Үлэ Кыһыл Знамята» орден.
4. Поскачина Матрена Николаевна – «Үлэҕэ килбиэнин иһин» мэтээл, «Граж-

данскай килбиэн» бэлиэ, тыа хаһаайыстыбатын бочуоттаах бэтэрээнэ, “Саха сирэ 
Арассыыйаны кытта холбоспута 385 сылыгар”  бэлиэ.

5. Иванов Семен Прокопьевич – «Үлэҕэ килбиэнин иһин. В.И. Ленин төрөөбүтэ 
100 сылыгар» юбилейнай мэтээл.

6. Никулина Мотрена Васильевна – “Саха сирэ Арассыыйаны кытта холбоспута 
385 сылыгар” юбилейнай бэлиэ.

VII. УЛУУС БОЧУОТТААХ ОЛОХТООХТОРО

1. Акимов Петр Акимович
2. Илларионов Спиридон Петрович
3. Васильев Максим Павлович
4. Васильева Мария Петровна
5. Иванов Иван Елисеевич
6. Егоров Николай Леонтьевич
7. Васильев Василий Васильевич

VIII. САХА РЕСПУБЛИКАТЫН ҮӨРЭҔИРИИТИН ТУЙГУННАРА

1. Саввинов Дмитрий Игнатьевич – Маҥаас
2. Борисов Альберт Захарович – Таатта, лицей
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3. Семенов Николай Николаевич – Дьокуускай. Эдэр туристар республикатааҕы 
станцияларын 1971-2002 сс. директора.

4. Егоров Егор Егорович – Маҥаас
5. Васильева Екатерина Петровна – Маҥаас
6. Винокурова Татьяна Ефремовна – Мирнэй
7. Иннокентьева Анна Николаевна – Тылгыны
8. Николаев Иван Иннокентьевич – Маҥаас
9. Саввин Василий Николаевич – Маҥаас
10. Прокопьев Илья Сергеевич – Үөһээ Бүлүү
11. Львов Павел Ионович – Үөһээ Бүлүү
12. Федотов Владимир Федорович – Тамалакаан
13. Петрова Маргарита Константиновна
14. Прокопьева Галина Павловна – Дьокуускай

IX. РОССИЙСКАЙ ФЕДЕРАЦИЯ ҮӨРЭҔИРИИТИН ТУЙГУННАРА

1. Борисов Дмитрий Васильевич – Бүлүү
2. Иванова Варвара Семеновна – Далыр
3. Григорьева Евдокия Кирилловна – Үөһээ Бүлүү
4. Саввинов Николай Павлович – Үөһээ Бүлүү
5. Васильев Дмитрий Павлович Далыр
6. Борисов Альберт Захарович – Таатта
7. Семенов Николай Николаевич – Дьокуускай

Х. РФ УОПСАЙ ҮӨРЭХТЭЭҺИНИН БОЧУОТТААХ ҮЛЭҺИТТЭРЭ

1.   Прокопьева Галина Павловна – Дьокуускай, СР Президенин Гранын хаһаайына
2.  Винокурова Татьяна Ефремовна, РФ Президенин Гранын хаһаайына
3.  Львов Павел Ионович
4.  Прокопьев Илья Сергеевич

X. СӨ  «УЧУУТАЛЛАР УЧУУТАЛЛАРА»

1. Саввинов Дмитрий Игнатьевич
2. Егорова Варвара Гаврильевна

XI. САХА РЕСПУБЛИКАТЫН ЭРГИЭНИН ТУЙГУННАРА

1. Степанов Сергей Егорович
2. Петрова Татьяна Евгеньевна

XII. РОССИЙСКАЙ ФЕДЕРАЦИЯ ЭРГИЭНИН ТУЙГУННАРА

1. Степанов Алексей Степанович
2. Степанов Аркадий Сергеевич

XIII. САХА РЕСПУБЛИКАТЫН КУЛТУУРАТЫН ТУЙГУННАРА

1. Егоров Егор Егорович
2. Васильев Максим Павлович
3. Соколова Маргарита Алексеевна
4. Борисов Павел Павлович

5. Леонтьева Людмила Николаевна
6. Прокопьева Елизавета Федоровна
7. Саввина Александра Николаевна
8. Александра Саввична Иванова

XIV. САХА РЕСПУБЛИКАТЫН «ЫТЫК АҔА» ААТЫН ЫЛБЫТ

1. Филиппов Иннокентий Николаевич

XV. CCPC ЖУРНАЛИСТАРЫН, СУРУЙААЧЧЫЛАРЫН СОЮҺУН ЧИЛИЭННЭРЭ

1. Васильев Николай Павлович – Россия бэчээтин туйгуна
2. Винокурова (Федотова) Татьяна Ефремовна – СӨ Суруйааччыларын сойууһун 

чилиэнэ, поэтесса

XVI. ДОРУОБУЙА ХАРЫСТАБЫЛЫН ТУЙГУННАРА
 

1. Васильев Егор Трофимович – Россия үтүөлээх бырааһа
2. Золотарева Зинаида Алексеевна
3. Герасимов Захар Спиридонович
4. Прокопьева Варвара Сергеевна
5. Васильева Валентина Павловна

XVII. ССРС ФАРМАЦИЯТЫН, СР МЕДИЦИНЭТИН ТУЙГУННАРА

1. Саввинова Варвара Степановна 
2. Иванова Мария Кононовна
3. Федотова Раиса Григорьевна

XVIII. ССРС КИНЕМАТОГРАФИЯТЫН ТУЙГУННАРА

1. Семенова (Трофимова) Мария Николаевна 
2. Егорова Ирина Лазаревна
3. Дмитриева Варвара Николаевна

XIX. МИЛИЦИЯ ТУЙГУННАРА 
      
     1.   Корякин Егор Васильевич – полковник 1937-39 с. үөрэммит
     2.   Догоров Федор Петрович

ХX. ТЫА ХАҺААЙЫСТЫБАТЫН ТУЙГУН ҮЛЭҺИТТЭРЭ

1. Васильев Спиридон Саввич
2. Михайлов Николай Петрович
3. Михайлова Ольга Сергеевна
4. Поскачина Матрена Николаевна
5. Васильев Павел Павлович

XXI. РФ АЭРОФЛОТУН ТУЙГУНА

1.  Васильев Валерий Павлович – СР Авиациятын ветерана
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ХХII. НЭҺИЛИЭК БОЧУОТТААХ ОЛОХТООХТОРО

1. Седалищев Семен Павлович                                                                                                                                        
2. Акимов Петр Акимович                                                                                                                                  
3. Иванова Мария Кононовна
4. Петров Захар Евгеньевич                                                                                                                                      
5. Иванов Иван Иванович                                  
6. Васильев Спиридон Саввич                       
7. Васильева Екатерина Петровна             
8. Львов Павел Ионович                            
9. Поскачина Матрена Николаевна                              
10. Михайлов Николай Петрович                                                   
11. Саввинов Дмитрий Игнатьевич                                                                                                                                      
12. Шпенов Александр Иванович                                                                                                                                        
13. Прокопьев Илья Сергеевич                                                                                                                                       
14. Григорьев Николай Титович                                                                                                                                      
15. Васильев Максим Павлович                             
16. Васильев Николай Павлович                 
17. Васильев Василий Васильевич                        
18. Филиппов Иннокентий Николаевич                    
19. Максимов Прокопий Иванович                                                                                                                                        
20. Иванова Варвара Семеновна                                                                                                                                       
21. Васильев Герасим Степанович. Тылгыны                                                                                               
22. Матвеев Виталий Кириллович. Тылгыны. 
23. Егоров Егор Егорович                                                                                                                                        
24. Трофимов Василий  Егорович                                                                                                                                        
25. Кюрядисова Варвара Павловна                                                                                                                               
26. Прокопьева Евдокия Васильевна                                                                                                                                  
27. Васильев Василий Семенович
28. Афанасьева Елена Ивановна 

XXIII. СУЛУСТААХ ИЙЭЛЭР

1. Филиппова Мария Романовна
2. Иванова Варвара Степановна
3. Алексеева Ольга Романовна
4. Дярикова Александра Тимофеевна
5. Филиппова Клара Дмитриевна
6. Лазарева Тамара Титовна
7. Федорова Антонина Дмитриевна
8. Григорьева Евдокия Даниловна

XXIV. ОЛОҔУ ОЛОРОН, ҮЙЭНИ УҤУОРДААН (УҺУН ҮЙЭЛЭЭХТЭР)

1. Иванов Игнатий Иванович-Эппиэс, 1867-1955 сс.
2. Иванова Екатерина Семеновна-Эппиэс ойоҕо, 1858 с.ыам ыйа 1961 алтынньы
3. Яковлева Агафья (Чөрбөкө), 102 сааһыгар
4. Тимофеев Семен Тимофеевич-Ороһуок, 100 сааһыгар
5. Ынайаанаба Александра Григорьевна-Баллыаччын ойоҕо, 100 сааһыгар
6. Прокопьева Елена Федоровна, 90 сааһыгар
7. Павлова Марина Петровна 1924 с.т.
8. Корякина Христина-Тырбайа Киристиинэ, 100 сааһыгар
9. Яковлева Анастасия Ивановна-Очокуут ойоҕо, 97 сааһыгар

10. Семенов Василий Семенович-Дьаппыас Баһылайа, 103 сааһыгар
11. Львова Анна Львовна-Мойоо, 100 сааһыгар
12. Прокопьев Кирилл Гаврильевич, 92 сааһыгар
13. Прокопьева Варвара Кирилловна, 89 сааһыгар
14. Петров Иннокентий-Бөлөчөөх, 90 сааһыгар
15. Васильев Василий Васильевич-Отуор, 90 сааһыгар
16. Семенова Фекла Павловна, 88 сааһыгар
17. Саввинов Алексей Петрович-Бэчиэт, 89 сааһыгар
18. Иванова Александра Иннокентьевна, 94 сааһыгар
19. Токоемов Конон Петрович, 92 сааһыгар
20. Тихонова Мария Павловна, 89 сааһыгар
21. Семенов Алексей-Сибиэмсик Өлөксөй, 104 сааһыгар
22. Акимов Петр Акимович, 1922 с.т.
23. Огочонова Варвара Саввична - 102 сааһыгар

XXV. АРААС ИДЭЛЭЭХТЭР

1. Үөһэттэн айдарыылаахтар
1. Дьалыһыай ойуун
2. Өндөй ойуун
3. Чоҥоро эмээхсинэ Кэтириинэ удаҕан
4. Кини балта Суордаах удаҕан (Хаайааҕа)
5. Таҥкырчах уола Барҕа ойуун (Биэ күөлүгэр)
6. Татыйаана-Бэдэрдээх удаҕан
7.  Түһүмэл ойуун
8. Хоочуруун ойуун (От Арыылаах, Чыс Ыстапаан аймаҕа)
9. Күлбүһэх ойуун-Васильев Герасим (Мас Арыылаахха)
10. Ходьоорой ойуун (Элгээн, Бадылы уһуйбут)
11. Герасимов Георгий Герасимович-Бадыл ойуун

2. Сээркээн сэһэнньиттэр
1. Львова Анна Львовна-Мойоо
2. Львова Ульяна Львовна
3. Львов Павел Львович-Ньарыык
4. Львова Анастасия Федоровна-Быкас
5. Яковлева Анастасия Ивановна-Очокуут кэргэнэ
6. Иванова Александра Иннокентьевна-Күүлэйэп кыыһа
7. Прокопьева Елена Федоровна
8. Егорова Екатерина Евсеевна
9. Васильев Егор Егорович-Дьулурҕан
10. Дмитриев Иван Иосифович

3. Оһуохайдьыттар
1. Васильев Алексей Петрович-Таҕаайап
2. Николаев Нестер Николаевич
3. Николаева Анна Нестеровна
4. Платонов Гаврил Яковлевич
5. Львов Антон Ионович I
6. Иванов Степан Иванович-Ырыа Ыстапаан
7. Томскай Тимофей Васильевич- Туукка
8. Егоров Егор Егорович
9. Васильев Егор Егорович
10. Герасимова Розанна Васильевна

4. Тойуксуттар
1. Егорова Анна Николаевна I
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2. Иванов Степан Иванович-Ырыа Ыстапаан
3. Долгунова Светлана Семеновна
4. Герасимова Розалия Ивановна

5. Мындыр уустар, уран тарбахтаахтар
А. Тимир уустара:

1. Чохоох уус
2. Моочой уус
3. Ньомойоон уус
4. Тэлгэһэ Кынаачайа-Тимофеев Игнатий Тимофеевич
5.Тимофеев Николай Игнатьевич
6. Хончороох уус-Федотов Михаил
7. Быччаххай уус-Прокопьев Спиридон
8. Куонаан уус-Токоемов Конон Петрович
9. Уус Баһылай-Герасимов Василий Егорович
10. Григорьев Алексей Егорович
11. Михайлов Николай Иосифович (Марха)

Б. Мас уустара:
1. Васильев Трофим Васильевич
2. Попов Николай Иванович-Чөкөллө
3. Михайлов Иосиф Игнатьевич (прораб)
4. Алексеев Павел Павлович-Маччыыкын
5. Яковлев Михаил Яковлевич-Тураах
6. Семенов Василий Васильевич
7. Герасимов Егор Андреевич
8. Семенов Афанасий Андреевич-Ойуур уола
9. Васильев Василий Васильевич-Отуор
10.Григорьев Николай Николаевич
11. Иванов Степан Иванович-Ырыа Ыстапаан
12. Григорьев Алексей Егорович
13. Львов Антон Ионович II
14. Борисов Иван Кириллович-Былҕайа
15. Львов Алексей Александрович-Куруон
16. Григорьев Сергей Сергеевич
17. Михайлов Иван Андреевич
18. Львов Андрей Александрович-Өтүйэлээх Өндөрөй, орденнаах тутуу 

биригэдьиирэ, Бүлүү
19. Усманов Василий Софронович (тутуу биригэдьиирэ), Өлөөн бочуоттаах 

олохтооҕо
20. Илларионов Илларион Петрович (тутуу биригэдьиирэ, Амма)
21. Прокопьев Сидор Николаевич (Мииринэй)
22. Прокопьев Валентин Алексеевич (Айхал)

В. Уран тарбахтаахтар
1. Поскачина Христина Тимофеевна
2. Хогурова Анна Михайловна
3. Прокопьева Варвара Капитоновна
4. Егорова Анна Николаевна I
5. Соргоева Варвара Николаевна
6. Васильева Ирина Саввична
7. Тимофеева Туяра Сергеевна
8. Григорьева Лидия Исаевна

6. Сорсуннаах булчуттар
1. Егоров Николай Ефремович-Саллар
2. Васильев Савва Васильевич-Мукучай Саабата

3. Иванов Тит Васильевич
4. Прокопьев Михаил Васильевич
5. Максимов Спиридон Николаевич-Мыттыы
6. Львов Павел Львович-Ньарыык
7. Львов Иона Львович-Бөлөчөөх
8. Тимофеев Семен Тимофеевич-Ороһуок
9. Поскачин Алексей Яковлевич
10. Петров Петр Васильевич
11. Григорьев Алексей Егорович
12. Григорьев Сергей Степанович
13. Григорьев Николай Николаевич
14. Семенов Василий Васильевич
15. Васильев Федор Сергеевич
16. Михайлов Давид Федорович
17. Григорьев Сергей Сергеевич

7. Муҥхаһыттар
1. Тэйээн
2. Васильев Савва Васильевич
3. Тимофеев Савва-Буутаҥ Саабата
4. Максимов Спиридон Николаевич-Мыттыы
5. Григорьев Алексей Егорович
6. Тимофеев Петр Михайлович

XXVI. ОРОЙУОН, ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭ ТАҺЫМЫНАН ЧЕМПИОН СПОРТСМЕННАР

1.   Петров Захар Евгеньевич – 1941 г.р. село Магасс, призер Дальнего Востока 
среди пед. училищ 1967 г., I разряд по легкой атлетике

2. Трофимов Василий Егорович –1943 г.р., село Тамалакан, призер ЯАССР по 
национальным прыжкам, пятикратный чемпион Вилюйского зоны, 15 – кратный 
чемпион района

3. Васильев Егор Егорович – 1950 г.р., село Магасс, член сборной ЯАССР, 
восьмикратный чемпион района по национальным прыжкам

4. Николаев Иван Иннокентьевич – 1951 г.р., село Магасс, призер Украины по 
самбо, вольной, классической борьбе, чемпион района, кандидат в мастера спорта.

5. Иванов Иван Иванович – 1945 г.р., село Магасс, чемпион ДСО «Спартак» 
Иркутской области 1965 г., чемпион соревнований профсоюзов Якутии, призер ДСО 
«Спартак» ЯАССР 1965 г., I разряд по боксу

6. Васильев Спиридон Саввич – 1945 г.р., село Магасс, чемпион Сахалинской 
области, призер, (2 место) в Сибири и Дальневосточной зоны, трехкратный чемпион 
г. Якутска по самбо, призер (2 место) Магаданской области. 1968-73 гг. чемпион ЯГУ 
по перетягиванию палки и многократный чемпион района.

7.  Саввин Василий Николаевич – 1957 г.р., Усть Алданский район
8. Прокопьев Захар Степанович – 1944 г.р., село Магасс, чемпион по вольной 

борьбе района, мастер спорта ССРС по самбо, много раз участвовал на союзных, 
международных соревнованиях. Работал начальником авиапорта Красноярского 
края в Дудинке до 1994 г.

9. Львов Владимир Иннокентьевич – 1958 г.р., село Магасс, КМС по шашке, хозя-
ин приза «за стремительный финиш и за красивую комбинацию» 

10. Васильев Владимир Павлович – 1960 г.р., село Магасс,  кандидат в мастера 
спорта по вольной борьбе

11. Васильев Алексей Кириллович – 1958 г.р., село Магасс, призер республиканских 
турниров, призер района по борьбе «Хапсагай»

12. Егоров Аркадий Гаврильевич – 1961 г.р., село Магасс призер чемпионата 
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Кемеровской области, призер Вилюйской зоны на призы Н.Н. Тарского, чемпион 
района по вольной борьбе «Хапсагай»

13. Васильев Михаил Кириллович – 1965 г.р., село Магасс, чемпион республики 
«Трудовые резервы» по борьбе «хапсагай», призер республиканского турнира 
«Буучугурас» 1988 г., двукратный чемпион района по борьбе «Хапсагай».

14. Герасимов Василий Егорович – 1956 г.р. село Магасс, призер района, чемпион 
совхоза по перетягиванию палки. 

15. Попов Николай Прокопьевич – 1953 г.р. село Магасс, чемпион, призер района, 
совхоза по борьбе «Хапсагай»

16. Поскачин Михаил Николаевич – 1954 г.р., село Магасс, призер района по 
национальным прыжкам, гиревому спорту, по борьбе «Хапсагай»

17. Петров Данил Алексеевич – 1954 г.р., многократный чемпион, призер района и 
Вилюйской зоны, I разряд по вольной борьбе.

18. Васильев Иннокентий Кириллович – 1955 г.р., село Магасс, чемпион, призер 
района по борьбе «Хапсагай».

19. Поскачина Александра Николаевна – 1963 г.р., село Магасс, призер района,  
II разряд по легкой атлетике.

20. Иванова Нюргустана Николаевна – 1964 г.р., село Магасс, призер района,  
II разряд по легкой атлетике.

21. Алексеев Петр Данилович – 1932 г.р., село Магасс, член сборной ЯАССР,  
I разряд по шахмату.

XXVII. CПОРТ МААСТАРДАРА

1.   Семенов Николай Николаевич – туризмҥа СР спордун маастара
2. Прокопьев Захар Степанович – мастер спорта ССРС по самбо много раз 

участвовал на союзных, международных соревнованиях.
4. Григорьев Николай Титович – хапсаҕайдаһан тустууга СР спордун маастара, 

көҥүл тустууга маастарга кандидат.
5. Дмитриев Владимир Николаевич – СР хапсаҕайдаһан тустууга маастара, көҥүл 

тустууга, самбоҕа спорт маастарыгар кандидат.
6. Осипов Петр Васильевич – хапсаҕайдаһан тустууга СР спордун маастара.
7. Осипов Василий Васильевич – хапсаҕайдаһан тустууга СР спордун маастара.
8. Герасимов Октябрь Семенович – хотугу многоборьеҕа СР спордун маастара.

XXVIII.  ИННИКИ ЭРЭЛЛЭРБИТ, САЛАЙАР
ҮЛЭҔЭ ҮЛЭЛИИР ЫЧЧАТТАРБЫТ

1. Прокопьева Елена Ильинична – заместитель директора по учебной работе 
Республиканского лицея–интерната имени М.А.Алексеева.

4. Федорова Сахаяна Ильинична – главный специалист отдела технических 
проектов в Мэрии Якутска.

5. Иванова Ирина Викторовна – старший специалист I разряда Министерства 
образования и науки РС(Я).

6. Чашкина Александра Васильевна – врач анестезиолог-реаниматолог I 
категории, Якутская городская клиническая больница, отделение анестезиологии и 
реанимации.

7. Акимов Владислав Викторович – главный специалист Окружной 
администрации г. Якутск. Управление муниципального контроля. Муниципальный 
земельный инспектор городского округа «город Якутск».

8. Никулина Матрена Васильевна – ведущий эксперт отдела учета управления 
государственным имуществом и земельным фондом Территориального управления 
имущественных отношений.

9. Львов Антон Павлович – Якутский институт водного транспорта (директор 
филиала ФГБОУ ВО Сибирского государственного университета водного транспорта).

10. Арьянова Лена Ивановна – руководитель, старший госинспектор РС(Я) в 
области охраны окружающей среды Анабарской инспекции охраны природы 
Министерства охраны природы РС(Я).

11. Васильев Владислав Сергеевич – ОАО «Сургутнефтегаз», трест «Сургутнефте-
геофизика». Геофизик II категории. 

12. Афанасьева Ариадна Павловна – начальник отдела налоговой службы г. Нюрбы.
13. Львов Василий Павлович – участковый МВД Верхневилюйского улуса, капитан.
14. Львова Анна Павловна – ГБУ РС(Я) «Верхневилюйская ЦРБ», заведующий  

лаборатории.
15. Саввинова Алиса Викторовна – артистка, импровизатор-хомусчут г. Якутск.
16. Громова Наталия Викторовна – ветеринарный врач ГБУ РС(Я) «Испытательная 

лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на Крытом рынке города 
Якутска».

17. Петров Аркадий Николаевич – ООО «Магасстрой», главный инженер – 
строитель промышленного гражданского строительства.
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ТӨРҮЧЧҮЛЭР

Ү Һ Ү С   Т Ү Һ Ү М Э Х

ХОМДЬОО АҔАТЫН УУҺА

Үһүйээн кэпсииринэн, Хомдьоо Булүү уокуругун Үөдүгэй улууһун Арҕаа Маҥаас 
нэһилиэгэр икки сүүсчэкэ сыллааҕыта төрөөн, олорон ааспыт киһи. Хантан эрэ 
кэлбит сэттэ уончалаах эмээхсин уол оҕоломмутун Хомдьоо диэн ааттаабыттар үһү. 
Түҥ Арҕаа Арыытыгар Хомдьоо толооно диэн сүүсчэ дэһээтинэлээх оттонор сир 
баар. Онно Хомдьоо Арыылааҕа диэн сиргэ өтөҕүн онно баар дииллэр.

Хомдьоо хос-хос-хос сиэнэ Никита Степанович Саввинов «Үөһээ Бүлүү» хаһыат 
118 (7546), 119 (7547) №-дэригэр Хомдьоо аҕатын ууһун кэлиҥҥи көлүөнэ удьуордарын 
ситимин сиһилии суруйбута баар. Хомдьоо аҕатын ууһун инньэ 60-с сыллартан 
саҕалаан бастаан убайдарыттан П.Н.Саввиновтан, онтон кэлин М.Н.Борисовтан 
ылан суруйталаатым диэбит. Бэрт уһун кэмҥэ аймахтарыттан ыйыталаһан, сураһан 
хомуйбут. Салгыы эдэр ыччат ылсан ситэрэн биэриэ диэн эрэлин тиэрпит. Кини 
оҥорбут төрүччүтүн архыып докумуоннарыгар олоҕуран ситэрэн биэрэргэ холонобут.

Хомдьоолор сурукка киирбит түгэх өбүгэлэринэн Кисиляй Алчахов (1705-1780 
сс.) буолар. Кэргэнэ Батак Бекчоков кинээстиир буолаһыттан Кычиган Свечинова 
(1693 с.т.). Оҕолорун саастарыттан аттардахха, кини Киһилэй маҥнайгы кэргэнэ 
буолбатах. Буоласка 1782 с. ыытыллыбыт ревизскэй сказкаҕа суруллубутунан, 
Киһилэй түөрт уоллаах – Удяк-Потап Львов (1735 с.т.), Мерсей-Степан Осипов (1745 
с.т.), Аврам (1754 с.т.), Ороһу (1759 с.т.), икки кыыстаах. Тысыгай (1748 с.т.) Унегесов 
кинээстиир Үөдүгэй буолаһыгар Үөдүгэй Михайловка сүктэн барбыт, онтон кыра 
кыыһа Иргях (1749 с.т.) Иван Тоекин кинээстиир Өргүөт буолаһын киһитигэр Чичах 
Дабакиҥҥа кэргэн тахсыбыт. Киһилэй, кэргэн тахсан, биэрэпиһинэн хабыллыбатах 
атын да кыргыттардаах буолуон сөп.

Ыал улахан уола Удяк кэргэнэ Дарья Михайлова (1738 с.т.) Үөдүгэйтэн (кинээс 
Унегесев) Михаил Дачь кыыһа. Оҕолоро: Игданай (1763 с.т.), Кут (1766-1780 сс.), Семен 
(1771 с.т.), Трифон (1775 с.т.), Федор (1776 с.т.),  Акулина (1779 с.т.) уонна Анна (1785 с.т.). 1795 
с. биэрэпис кэрэһэлииринэн, Удяк икки улахан уолаттара ыал буолбуттар. Игданай 
кэргэнэ Үөдүгэйтэн Элентей кыыһа Хочуктур (Көөчүктүүр) (1767 с.т.), кинилэр соҕотох 
Василий (1789 с.т.) диэн уоллаахтара суруллубут. Сэмэн кэргэнэ бэйэтин буолаһын 
киһитэ Алексей кыыһа Хочуктур (1777 с.т.). Кэлин ыытыллыбыт биэрэпистэргэ 
олоҕуран Удяк эрэ утумун салгыы үөрэтэбит. Игданай сүрэхтэнэн Игнатий Потапов 
Львов буолбут. 1850 с. ревизия кинигэтигэр Трофим Потапов дьиэ кэргэнин 

испииһэгин буллубут. Бэйэтэ 1838 с. өлбүтүн ыйбыттар, кэргэнэ Анна Семенова 
(1780 с.т.), оҕолоро: Иван (1806 с.т.) уонна Мария (1830 с.т.). Уолларын Иван кэргэнэ 
Анна Иванова (1802 с.т.), оҕолоро: Семен (1840 с.т.), Иван (1849 с.т.). Аны Уйбааммыт 
1958 с. биэрэпискэ араспаанньатын уларытан Иван Ксенофонтов Ненеров диэн 
киллэрбиттэр. Кэргэнин оҕолорун ааттара уруккунан хаалбыт. Манна биир оруннаах 
соҕус сабаҕалааһыны киллэрэбит. Бэргэһэлэммиттэр ортолоругар Иван Иванов 
баар. Кини сааһынан сэдиптээтэххэ, Иван Ксенофонтов иккис уола буолуон сөп. Бу 
Уйбаан 20 саастааҕар, 1869 с. олунньу 14 күнүгэр Бастакы Үөдүгэйтэн Василий Павлов 
22 саастаах кыыһын Еленаны кытта бэргэһэлэммиттэр. Миэтирикэлэрэ көстүбүт 
оҕолорун ааттара: Иван (23.01.1868 с.т.), Михаил (15.03.1870 с.т.), Анна (03.11.1874 с.т.), 
Николай (02.09.1886 с.т.), Степан (20.10.1888 с.т.), Степан (10.04.1891 с.т.). Архыыпка 
1900 с. оҥоһуллубут докумуон харалла сытар. Аата ”Дело об отделении инородцев 
Оноготчутского и Магаского родов Батулинского наслега Верхневилюйского улуса 
в особый наслег под названием Оноготчутский” (НА РС(Я) ф.23и, оп2, д.234, лл.13-
19). Онно 46 нүөмэринэн Иван Иванов-Нёна суруллубут, сааһа 55-һэ, огдообо 
диэн бэлиэтээбиттэр. Уола Иван Иванов-Нохтохо (31 саастаах), киниитэ Лукерья 
(33 саастаах), сиэннэрэ Михаил, Трофим суруллубуттар. Нёна иккис уола Василий 
(Нохтохо быраата) төһө да 30-таах буоллар олоҕун оҥосто илигэ ыйыллыбыт. 
Нохтохо 28 саастааҕар, 1896 с. олунньу 4 күнүгэр Боотулууттан 29 саастаах Гликерия 
(Лукерия) Егоровна Семенованы кытта, маҥнайгы оҕолоро Михаил (19.12.1896 с.т.) 
төрөөбүтүн кэннэ, дьэ бэргэһэлэммиттэр. Ити оҥоһуллубут испииһэккэ киирбэтэх 
икки кыыстаахтар: Анастасия (05.11.1899 с.т.) уонна Мария (25.10.1905 с.т.). Маҥаас 
нэһилиэгэр 1927 с. ыытыллыбыт демографическай биэрэпискэ 36, 37 нүөмэрдэринэн 
Нохтохо уолаттарын ааттара киирбиттэр. Трофим – ыал, кэргэнэ Александра (1894 
с.т.), кыыһа Маша үстээх. Мантан ордук кинилэр тустарынан билиибит суох.

Потап Львов кыра уолун Федор (1776 с.т.) утумун үөрэтиигэ киирэбит. Кэргэнэ 
Авдотья Абалыкова киниттэн 8 сыл аҕа, оҕолоро: Варвара (1794 с.т.), Ксения (1798 с.т.), 
Варвара (1801 с.т.), Настасья (1803 с.т.), Катерина (1806 с.т.), Максим (1811 с.т.). Федор 
маҥнайгы кэргэнэ Авдотья 1847 с. өлбүтүн кэннэ иккиһин ыал буолар, бу сырыыга 
кэргэнин Татьяна Анисимова диэн суруйбуттар. Татьяна киниттэн 21 сыл балыс. 
Максим Федоров кэргэнэ Авдотья Андреева (1808 с.т.), оҕолоро: Егор (1832 с.т.), 
Павел (1841 с.т.), Ларион (1845 с.т.), Борис (1848 с.т.), Матрена (1838 с.т.), Авдотья (1842 
с.т.), Авдотья (1846 с.т.).

Оросу Кисилянин утумун үөрэтиигэ киирэбит. Ороһу кэлин сүрэхтэнэн Сидор 
буолбут, кэргэнэ Үөһээ Бүлүү Намыттан Тортокуй кыыһа Көөчүктүүр (1765 с.т), 
оҕолоро: Илтабан (Илтасын) (1791 с.т.), Григорий (1810 с.т.), Агафья (1802 с.т.), Татьяна 
(1803 с.т.), Федосья (1805 с.т.). Нэһилиэккэ 1850 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ Ороһу 
Сиидэр 1850 с. өлбүтүн ыйбыттар, уола Ылтаһын сүрэхтэнэн Иван буолбут. Иккис 
сахалыы аатынан Догочуйдуур диэнинэн дьоҥҥо-сэргэҕэ биллэр эбит. Оччотугар 
Л.Ф.Николаев оҥорбут таблицатыгар кинини Доҕуһуй диэн аатынан киллэрбитэ 
сиэрдээх эбит. Кэргэнэ, ити биэрэпискэ суруллубутунан, Настасья Иванова (1802 
с.т.), оҕолоро: Иван (1830 с.т.), Василий (1835 с.т.), Иван (1842 с.т.), Марья (1841 с.т.) 
уонна Мария (1843 с.т.). 1858 с. биэрэпискэ уолаттары сахалыы ааттарын кытта 
“самалыктаан” киллэбиттэр – Бэти Уйбаан, Тортуйаан Баһылай уоонна Чоху Уйбаан. 
Доҕуһуй 1850 с. өлбүт. 1858 с. биэрэпискэ Бэти ыал буолта ыйыллыбыт, кэргэнэ 
Мария Иванова (1837 с.т.), оҕолоро: Варвара (1852 с.т.) уонна Савва. Лазарь Федотович 
Доҕуһуй Баай Байбал уонна Мэндьигэр Киргиэлэй уолаттардаах диэбитэ архыып 
докумуоннарынан кыайан бигэргэммэтэ. Оҥоһуллубут төрүччү схематыттан 
көрдөххө, Баай Байбал оҕото суох, Киргиэлэй Николай диэн уоллааҕа эмиэ оҕото 
суох эбит. Онтон Доҕор (Бэти) Уйбааны Алексей уонна Савва диэн уолаттардааҕа 
дэммит. Савва диэн оҕолоохторо докумуонунан бигэргэннэ буолан баран, утуму 
салгыах ыччата суох дэммит. Кини 1906 с. кулун тутар 29 күнүгэр өлбүтүн Туора 
Күөлгэ көмпүттэр. Уолун кэнниттэн, 1909 с. балаҕан ыйын 29 күнүгэр, Бэти өлбүтүн 
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эмиэ ити сиргэ кистээбиттэр. Лааһар Өлөксөй Доҕооробу алта уоллааҕын төрүччүгэ 
киллэрбит – Петр, Петр, Афанасий, Максим, Савва, Фома.Чоху Уйбаан Лазарь уонна  
Георгий уолаттардааҕын Лааһар бэлиэтээбит. Лазарь Иванов (1875 с.т.) 1905 с. ыам 
ыйын 9 күнүгэр 20 саастаах Екатерина Иванованы кытта ыал буоланнар, үс уоллаахтар: 
Максим (01.01.1907 с.т.), Игнатий (18.11.1909 с.т.), Лазарь (25.01.1913 с.т.).  Георгийы (1878 
с.т.) докумуоннарга Чоху уола диэн киллэһиктээн киллэрэллэр эбиттэр, кини 1914 с. 
олунньу 5 күнүгэр Оноҕоччуттан 24 саастаах Фекла Алексеевна Хончогосованы кытта 
бэргэһэлэммиттэр. Миэтирикэлэрэ архыыптан көстүбүт Мария (06.12.1914 с.т.) уонна 
Николай (06.10.1918 с.т.) диэн оҕолордоохтор. Георгийы, Л.Ф.Николаев уол оҕото суох 
диэбит, оччотугар Николай эдэрчи сааһыгар өлбүт бадахтаах. Чоху Уйбаан 1910 с. ыам 
ыйын 3 күнүгэр өлбүтүн көмүс уҥуоҕун Туора Күөлгэ көтөхпүттэр.

Мантан аллара Никита Саввинов суруйуутугар олоҕуран, Максим Федоров 
оҕолорун утумун биирдиилээн үөрэтэбит. Улахан уол Хотоһун Дьөгүөр Аксинья 
Матвееваны (1835 с.т.) кэргэн ылан, сурукка киирбитинэн, биэс оҕолонор: Барбаара 
(1856 с.т.), Ефрем (Лэппириэн, 17.11.1857 с.т.), Огдооччуйа, Хаптас Ньукулай (09.05.1869 
с.т.) уонна Дьоодьох Агааппыйа (15.11.1872 с.т.).

I. Лэппириэн икки олоххо олорбут киһи: маҥнайгыта Екатерина Тимофеева, 
иккиһэ – Евдокия Семенова (1858 с.т.). Евдокияны кытта 1898 с. тохсунньу 21 күнүгэр 
холбоспуттар. Икки кэргэнтэн оҕолоро: Саллар Ньукулай (13.10.1886 с.т.), Марыына 
(06.08.1889 с.т.), Настааччыйа (10.12.1898 с.т.),  уонна Аана (03.09.1901 с.т.) диэннэр.

а). Саллар Ньукулай  кэргэнэ Анастасия (Анисия) Иванова (1883 
с.т.), кинилэр 1906 с. тохсунньу 25 күнүгэр холбоспуттар. Саллардаах 
сэттэ оҕолоохтор: Дьэбдьиэн (30.04.1906 с.т.), Өкүлүүнэ (13.06.1907 
с.т.), Өрүүнэ (02.02.1914 с.т.), Улахан, Оччугуй Маарыйалар, Улахан, 
Оччугуй Ааналар. Ааналартан биирдэстэрэ 1912 с. кулун тутар 17 
күнүгэр төрөөбүт. Дьэбдьиэн оҕото суох. Өкүлүүнэ Мэйик киһитэ 
Спиридонов Ананийтан үс оҕолонор: Маарыйа, Мэхээлэ, Аана. 
Балартан Маарыйа оҕоломмотох, Мэхээлэ – Кэскил, Ньургун, Миша, 
Лена, Үүйэ диэн оҕолордоох, Мэйиккэ олороллор, Өкүлүүнэ үһүс оҕото 
Уһун Аана Бүлүү куоратыгар олорбута, оҕолоро Өрүүнэ, Лиза, Лариса, 
Мила, Света диэннэр. Кинилэртэн Сыроватская Елизавета Бороҕоҥҥо 
ыал буолан олорор, Саша, Яна диэн оҕолордоох. Никифорова 

Людмила Бүлүү куоратыгар, Сутуканова Светлана Бүлүү улууһун Халбаакытыгар 
олороллор. Аана кэргэнэ Ньукулай диэн этэ. Людмилалаах Артур диэн уоллаахтар, 
оттон Светалаах Ганя, Аня уонна икки уол оҕолоохтор. Өрүүнэ икки уоллаах, 
Максимовтар. Борокуоппай Үөһээ Бүлүүгэ олорор. Идэтинэн учуутал, геолог. 
Кэргэнэ Г.Н.Чооруоһап, кыыһа Февронья. Кинилэр биэс оҕолоохтор: Люба, Максим, 
Николай, Иван уонна Өрүүнэ. Ньукулай икки уоллаах: Анатолий, Александр диэннэр. 
Сунтаарга санитарнай быраас, кэргэнэ Сунтаарга бырааһынан үлэлиир.

Улахан Маарыйа Никита Тимофеевтан оҕолоро: Мааппа, Миисэ, 
Уйбаан, кэлин кэргэнэ өлбүтүн кэннэ Бэлиэрий, Роза төрөөбүттэрэ. 
Мааппа – Маайа, Уйбаан, Вася диэн оҕолордоох. Миисэттэн 
хаалбыттара: Толя, Саша, Таня, Тоня, Оксана, Тамара, Миша диэн 
оҕолор. Дүллүкүгэ олорбуттара, кэргэнэ Хогурова Тамара диэн этэ. 
Оттон Уйбаан Прокопьев Кирилл Гаврильевичтаах ииттибит кыыстарын 
Балбааралыын олорбуттара. Уйбаантан хаалбыттар: Сардаана, Варвара, 
Мария, Никита, Радомир диэн оҕолор. Бэлиэрий Тимофеев Мария, 
Славик, Настя, Саргы диэн оҕолордоох. Дүллүкүгэ олорор.

Оччугуй Маарыйа Киргиэлэй (Кыһыл Дьэкиимэп) кэргэниттэн 
биэстэ оҕоломмут. Улахана Галя Усовтан Борис, Айна, Ия диэн 
үс оҕолоох. Иккис кыыһа Илларионова-Макарова Валентина 

кэргэнинээн Григорий Макаровтыын учууталлар, үс оҕолоохтор: Күннэй, Айаал 
(Дьокуускайга олорор), Эрчим диэннэр, кинилэр Чурапчы Мугудайыгар олороллор. 

Үһүстэрэ Спартак Илларионов Өлөөн улууһун дьаһалтатын солбуйааччы баһылыга. 
Оҕото биэстэр: Ньургуһун, Григорий, Толик, Саша, Сардаана. Төрдүс оҕолоро Толя 
өлбүт, оҕото суох. Бэһистэрэ Томская Анастасия Григорьевна Өлөөҥҥө оскуола 
дириэктэринэн үлэлиир, кэргэнэ Вячеслав Афанасьевич. Оҕолоро: Маша, Славик, 
Галя диэннэр.

Улахан Аана Уһун Аанаттан Өрүүнэни ииттибитэ уонна ииттибит уолунаан 
Маҥааска олорор.

Оччугуй Аана бастакы оҕото Гоша: Илья, Роберт диэн уолаттардаах. Томскай 
Тимофей Васильевичтан Алеша, Володя, Артур, Роза диэн оҕолордоох.

б). Лэппириэнэбэ Настааччыйа 20-с сылларга аҕа саастаах киһиэхэ кэргэн 
тахсан Өлүөхүмэ Хоротугар барбыт. Ону 1933 с. Өлүөхүмэнэн бэдэрээккэ сылдьан 
К.Г. Прокопьев хоммут. Кинилэр Настааччыйалаах диэн аатынан биллэр ыаллар 
эбит, уоллаах кыыс оҕолоохтор үһү.

в). Марина 1912 с. муус устар 16 күнүгэр Петр Дмитриевич Касьяновтыын  
(1882 с.т.) кытта бэргэһэлэммиттэр. Улахан кыыһа Топпооку Өрүүнэ. Кинини убайыгар 
Степан Саввиновтарга ииттэрэ биэрбиттэр. Атын оҕолоро: Ылдьаана (05.02.1913 с.т.), 
Тайыла (21.08.1914 с.т.), Сүөдэр (03.11.1916 с.т.), Уйбаан (05.11.1917 с.т.) (икки кэнники 
оҕолоро суохтар), Ньукулай, Борокуоппай уонна Аана (оҕото суох). Барыта аҕыс 
оҕолоох.

1). Топпооку Өрүүнэ (Захарова) Ньурбаҕа Чөҥкөй уола Бааска диэн киһиэхэ эргэ 
тахсан олорбута. Кинилэр Коля диэн уоллаахтара. Коля Александр, Анатолий диэн 
игирэ оҕоломмут. Александр – Коля, Юля, Саша (кыыс) диэн оҕолордоох, Ньурбаҕа 
олорор, Анатолий Тимур диэн уоллаах, Дьокуускайга олорор. Өрүүнэ иккис уола 
Туллий диэн этэ. Кини Үөһээ Бүлүүттэн Нина диэн кэргэннэммитэ. Онтон Ньургустаан 
уонна Ира диэн оҕоломмута Үөһээ Бүлүүгэ олороллор. Туллий Таманныырап уола 
этэ, Ньурбаҕа быраата баар. Үһүс уола Ньукулай төрүөҕүттэн инвалид этэ, Алдаҥҥа 
ыыппыттара.

2). Ылдьаана сис Мэйигэр олохтоох Сахаар Борокуоппайап кэргэнэ. Улаханнара 
Христина Маай диэн сиргэ олорор, оҕото суох. Ньукулай Дүллүкүгэ саһылга үлэлээн 
олорон өлбүтэ. Оҕолор баар буолуохтаахтар. Кыра кыыстара Марыына диэн.

3). Тайыла кэргэнэ Өрүүнэ Данилова (кэлиҥҥи кэргэнинэн Семенова) Бүлүү 
куоратыгар олорбуттара. Кини соҕотох уола Баһылай Боотулууга олорор, Ира, Данил, 
Маайыс уонна Наташа диэн оҕолордоох.

4). Сүөдэр оҕото суох.
5). Уйбаан оҕото суох.
6). Ньукулай Петрович Дмитриев үрдүк үөрэхтээх учуутал, сэрии, үлэ бэтэрээнэ.  

Мирнэйгэ олорбута. Тоҕус оҕо аҕата: Станислав, Юрий, Вячеслав, Надя, Коля, 
Мэхээлэ, Уля, Наташа, Иван. Мантан билигин алтата баар эбит. Кэргэнэ Бүлүүттэн 
төрүттээх Мария Спиридоновна Петрова, идэтинэн учуутал.

7). Борокуоппай (ыалга иитиллибитинэн Тихонович). Оҕолоро: Раиса – терапевт-
быраас, Үөһээ Бүлүүгэ олорор, Аана, Бүөтүр, Уйбаан, Маайа уонна кэлин кыыс төрөөн 
өлбүт. Итилэртэн Аана икки уол оҕолоох, икки кыыстаах эбит, Горнайга бааллар. 
Уйбаан үс оҕоломмут, Маайа биир уол, икки кыыс оҕоломмут.

8). Аана оҕото суох эбит.
Саллар Ньукулай, Настааччыйа, Марыына – Лэппириэн Кэтириинэ диэн 

кэргэниттэн оҕолоро.
г). Аана ийэтэ Евдокия Семенова-Бэлтээски (Халҕастар уруулара). Аана Күүлэт 

Сылаҥа диэн сиргэ Борукуо Киргиэлэйигэр кэргэн тахсан ССРС доруобуйаҕа 
харыстабылын туйгуна, СӨ култууратын үтүөлээх үлэһитэ, ССРС художниктарын 
сойууһун чилиэнэ, Аҕа дойду Улуу сэриитин бэтэрээнэ Прокопьев Анисим 
Григорьевиһы төрөппүт. Оҕолоро Клавдия – эргиэн үлэһитэ, товаровед, Гоша, 
Сима диэн оҕолордоох, НГУ бүтэрбит теплофизик Толя – Гриша, Георгий диэн 
оҕолордоох, СГУ бүтэрбит Валя – Коля, Катя, Анисим, Светлана диэн оҕолордоох, 
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СГУ бүтэрбит Анисим, икки оҕолоох, СГУ бүтэрбит историк Катя – Толя, Айта, Наташа 
диэн оҕолордоох, Альбина СГУ бүтэрбит биолог, Анна – уоллаах кыыс оҕолордоох, 
үгүстэрэ Дьокуускайга олороллор, үлэлииллэр.

II. Огдооччуйа (оҕолоро бары Дьарааһынаптар). Киниттэн Сээлтээн ойоҕо Аана, 
Даайыс, Ыстапаан, Мэхээс, Чөккүүк ойоҕо Марыына, Удьурҕай Байбал, Кынаачай, 
Апанаас, Испирдиэн төрүүллэр.

а). Аана Сөдүөрэ диэн кыыстааҕа, онтон Корякин Уйбаан диэн төрөөбүт. Кэлин 
өлбүтэ.

б). Ыстапаан соҕотох кыыстааҕа Маарыйа Үөһээ Бүлүү Намыгар олорор. Наташа 
биэс оҕоломмут, Розалията уоллаах, Валя икки кыыстаах, Степан икки уоллаах эбит.

в). Мэхээс Огдооччуйаттан икки кыыстаах: Варвара, Өрүүнэ уонна Бүөтүр, Мэ-
хээлэ диэн уолаттардаах.

1. Варвара уон оҕолоох: Өкүлүүн, Уйбаан, Кеша, Бааска, Миша, Таня, Нюта, Варя, 
Люба, Данил. Өкүлүүн – үс, Уйбаан – үс, Кеша – хас даҕаны, Бааска – икки уол, Миша, 
Таня – түөртүү, Нюта – алта, Варя – икки, Люба – кыыс уонна Данил – үс оҕолордоохтор.

2. Өрүүнэ Маҥаас киһитигэр Саввинов Дмитрий Титовичка кэргэн тахсыбыта. 
Бэйэтэ Герасимов Николай Михайлович диэн уоллаах этэ. Ньукулай – Ноябрина, 
Алик, Наташа, Надя, Коля диэн оҕолордоох. Иккис оҕото Балбаара, Ростислав, Ираида, 
Владислав, Станислав диэн оҕолордоох. Бүөтүр (үһүс оҕо) – Петр, Лия, Ира, Дима, 
Саша диэн оҕолордоох. Төрдүс Дуня оҕолоро Лаура, Любомир (өлбүтэ, оҕолоро: Дуня, 
Ярик), Алеша диэннэр. Бэһис Ира оҕолоро Женя, Алена. Алтыс Елена – Ньургустаана, 
Алиса диэн оҕолордоох. Сэттис Миитэрэй, ахсыс Михаил, тохсус Владимир эдэрдэр.

3. Бүөтүр сэттэ оҕолоох (Боотулууга олорор): Өлөксөй, Лана, Бүөтүр, Валерий, 
Аня, Спиридон, Дуня. Балартан Өлөксөй – Ксения, Варя, Устин; Лана – Владик, Вася; 
Аня – икки, Спиридон – икки, Дуня – Снежана, Инга диэн оҕолордоохтор.

4. Мэхээлэ аҕыс оҕолоох: Нюта, Ольга, Бүөтүр, Валя, Сардаана (эрдэ өлбүт), Коля, 
Борис уонна Күннэй. Балартан Ольга, Валя иккилии, Борис биир оҕолордоохтор.

г). Марыынаттан төрүүллэр: Ньукулай, Тыхха Лаврентий, Лааһар (Лев) уонна 
Аана.

1. Николай Николаевич Николаев Балбаарата алта оҕолоох, Уйбаан – икки, 
Лаврентий – үс (Ньурба авиапордугар инженер) оҕолордоохтор.

1). Ньукулай Балбаараттан оҕолоро Марианна, Бааска, Афоня, Андрей, Зина 
(бэйэтэ Сардаанчык диэн кыыстаах) уонна Галя диэннэр. Уйбаана Туяра (Павлик диэн 
уоллаах) уонна Ньургун диэн оҕолордоох. Лаврентийа Сашик, Ларьяна, Валерия диэн 
оҕолордоох. Бүөтүр оҕолоро Христина, Коля диэннэр. Коля оҕото суох. Тина сэттэ 
оҕолоох: Надя, Аанчык, Лина, Настенька, Нина, Наташа уонна 1996 с. төрөөбүт кыыс.

Бүтэһик уола Толя Уйбаанчык, Петя, Аина, Марианна, Аанчык диэн оҕолордоох.
2). Тыхха Лаврентий сэриигэ баран өлбүт, киниттэн утуму салгыах оҕо суох.
3). Лааһартан хаалбыттар: Роза, Клара, Уйбаан.
4). Аана оҕото суох.
д). Удьурҕай Байбал икки уолламмыт. «Саҥа олоҕунан» олоро сылдьан ба-

ран, Кырыкыйга өлбүт. Степана өлбүт, Егоров Дмитрий Кырыкыйга бааһынай 
хаһаайыстыбалаах.

е). Кынаачай (Көҕөрөөн Мэхээлэтигэр иитиллибитинэн Михайлов) оҕолоро: 
Даарыйа, Уоһук, Апанаас (Хоноһо) уонна типография Ааната.

1. Даарыйа кэргэн тахсыбатаҕа, оҕо суох.
2. Уоһук Кэнтик кыыһын Өлөксүөйэбэ Маарыйа Уйбаанабынаны ылан уон биир 

оҕоломмуттара: Вика, Виктор, Руслан, Ваня, Таня, Мария, Игнатий, Коля (аатырбыт 
тимир ууһа, Мархаҕа олорор), Юрий, Октябрь, Полина диэннэри. Бука, элбэх 
сиэннээҕэ буолуо, Дүллүкүгэ олороллор.

3. Апанаас оҕото суох, билигин Элгээйигэ интернакка барбыт.
4. Аана Кынаачай диэн уоллаах, Кынаачай биир уоллаах. Үөһээ Бүлүүгэ олороллор.
ё). Апанаас – Уйбаан Михайлов кыыһа Огдуос кэргэннээх. Кинилэр түөрт оҕо-

лоохтор: 1). Ньукулай-Айталын (17.09.1939-26.09.1996 сс.) кэргэнэ Клара Ильинична, 
биэс оҕолоох: Күннэй, Юрий, Степан, Ньукулай (суруйар талаанннааҕа, өлбүтэ), 
Аппанаас. 2). Георгий. 3). Валя – Арнольд диэн уоллаах. 4). Катя – Гульмира, Георгий 
диэн оҕолордоох. Айталын 1970 с. Россия Суруналыыстарын союһун, 1991 с. Саха сирин 
Суруйааччыларын союһун чилиэнэ. Кини поэт, публицист, тылбаасчыт быһыытынан 
республикаҕа киэҥник биллэрэ. Киһи быһыытынан амарах, үтүө майгылааҕа, онон 
нэһилиэнньэҕэ үрдүк аптарытыаттаах этэ. Н.А. Герасимов-Айталын бэчээттэммит 
кинигэлэрэ: «Доҕорбор сурук» (1976 с.), «Хоһооннор» (1979 с.), «Сүрэх этэринэн» (1982 
с.), «Ийэ кутум» (1984 с.), «Көрсүөххэ диэри» (1985 с.), «Дабааннар» (1993 с.), «Дьонум 
эрэ буолларгыт» (1997 с.). Айталыын олоҕун түөрт оҕото, сэттэ сиэнэ, биир хос сиэнэ 
салгыыллар.

ж). Испирдиэн Захар уонна Мария диэн 
оҕолордоох. Захар идэтинэн быраас этэ. Кинит-
тэн хаалбыттар Байбал уонна Вера диэннэр, 
билигин Дьокуускайга бааллар.

III. Хаптас Ньукулай оҕолоро: Ыстапаан (1893 
с.т.), Байбал (1901 с.т.).

а). Ыстапаан Токуһуй Түмэппий кыыһа 
Аанаттан (1896 с.т.): Сөдүөрэ (06.01.1913), Борускуо 
(1915 с.т.), Сэмэн (06.09.1918), Өлөөнө, Вера (1922 
с.т.), Никита 1927 с.т.), Федора диэн оҕолонор, 
Тылгыны Петрова Марфаттан Маша диэн кыыс-
танар.

1).Сөдүөрэ Мэйиккэ Дэлиикэ уола Санников 
Андрей Михайловичка эргэ барбыта, онтон 
Борускуо, Маарыйа диэн кыргыттардаах. Өндүрэй сэриигэ өлбүтэ. Борускуо икки 
кыыстаах: Васена уонна Васса. Васена оҕолоро Андрей, Вася, Влада уонна кэлин 
кыыстаммыт. Маарыйа – Елена, Павел, Степан, Иван, Маша диэн оҕолордоох. 
Елена оҕолоро: Таня, Эдик, Вера. Павел киэннэрэ Айхал, Алена диэннэр. Степа икки 
кыыстаах: Туйаара уонна Валя, Григорьев Степантан Таня, Ира диэн оҕолордоох. 
Таня Станислав диэн уоллаах, Дьокуускайга суоппардыыр уонна геологическай, 
экономическай факультеттарга заочниктаабыта. Аҕалара Тулагыттан төрүттээх 
В.Н.Уваровскай –крановщик, Бүлүүгэ олороллор. Кыра кыыс Ира ювелир, Степа, Айта 
диэн оҕолордоох.

2. Борускуоттан төрөөбүттэрэ: Паша, Аким, Ылдьаа. Кини Иьурба Дьаарханыгар 
төрөөбүт С.В. Николаевка (Көмүс тиис) кэргэн тахсыбыта. Паша СР народнай 
художнига, ССРС художниктарын Союһун чилиэнэ Н.Д. Амыдаев кэргэнэ, Вася уонна 
Маша диэн оҕолордоохтор. Вася Красноярскайга Суриков аатынан художественнай 
институт скульптурнай отделениетын бүтэрэрбитэ. Маша идэтинэн учуутал. Паша 
5-с разрядтаах повар этэ. Ылдьаа Егорович Ольга, Паша, Илья диэн оҕолордоох, 
Ороһуга олорор.

3. Сэмэн Чинэки Байбал Афанасьев кыыһа Балбаараттан Степа (кыратыгар 
өлбүтэ), Настаа, Света, Сеня, Толя уонна Григорьева Мария Ивановнаттан Миисэ, 
Натааһа, Саша диэн оҕолордоох этэ. Настаа оҕоломмотоҕо, 1995 с. өлбүтэ. Света 
Ороһуга олорор, оҕолоро: Анна, Еля (5 сааһыгар өлбүт), Уйбаан, Хабырыыл, Өндүрэй, 
Вениамин, Максим, Вера, Маша диэннэр. Кинилэр Ороһуга олороллор. Аня икки 
кыыстаах Дайбаҥныырабалар. Сеня оҕолоро: Игорь, Мария, Максим, Аня уонна 
Афоня. Ийэлэрэ Анна Алексеевна Алексеева оскуолаҕа остуорастаабыта, Сеня 
биригэдьиирдээбитэ, идэтинэн тракторист этэ. Толя кэргэнэ Намтан төрүттээх 
Өрүүнэ кыыһа Аанаттан икки оҕолоох: Толик уонна Туяра. Миша Ньургуяна, Сахая 
диэн кыргыттардаах.

4. Өлөөнө Күүлэккэ Софья Яковлева диэн эдьиийигэр иитиллэн олорон, сэрии 
сылыгар эдэригэр өлбүтэ.
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5. Вера Ластин Леня диэн уоллаах, кэргэнэ Кировскай уобалас Ластин Павел 
Гаврильевич этэ. Леня – Павлик, Леня диэн уолаттардаах, кэргэнэ Бурцева Анна 
Гаврильевналыын Уус Алдан Сыырдааҕар олорор.

6. Никита – Маҥаас бастакы библиотекара, краеведа этэ. 1949 с. Сэбиэт дьиэтин 
муннугар турар кыараҕас хоско онтон-мантан булбут кинигэлэрин, сурунаалларын, 
хаһыаттарын стеллажтарга ууран библиотеканы аһан үлэлэппитэ. Кырдьаҕастар 
ахталларынан, Никита Степанович барыга бары дэгиттэр, дьоҥҥо эйэҕэс-сайаҕас, 
бэрт элбэх кэпсээннээх, ааттаах дуобатчыт киһи этэ. Кини өр сылларга дьаныһан 
туран үлэлээн Хомдьоо аҕатын ууһун төрүччүтүн оҥорон бар дьонугар кэриэс 
хаалларан үйэтиттэ.

7. Федора кэргэнэ Миронов Николай Афанасьевич, Тамалакаан этэ. Оҕолоро: 
Лааһар – Сөдүөрэ диэн кыыстаах, Лиза – Никита диэн уоллаах, Ира Баянаева кэргэнэ 
Валерийдыын үс өҕолоохтор: Зина, Коля, Валера Үөһээ Бүлүүгэ олороллор. Люда – 
Дора, Миша, Уруйдана, Мичил диэн оҕолордоох, Леня – Туйаара, Сахая, Ньургуйаана, 
Агаша диэн түөрт кыыстаах.

8. Маша – Степа, Толя, Женя, Туяра Саввиновтар уонна Ньукулайтан Коля, Тоня 
диэн оҕолордоох. Икки кэнники Мирнэй улууһугар олороллор. Туяра Дьулустаан 
уонна Ньургуяна диэн оҕолордоох, кэргэнэ Анатолий Филиппов ВЭС-кэ үлэлиир. 
Женя кочегардыыр. Степа идэтинэн суоппар.

б). Байбал Чинэки Тоҥус Сүөдэрин балтын Аананы (1903 с.т.) кытта холбоспута 
уонна киниттэн Маарыйа (1924 с.т.), Антон (1921 с.т.), Оччугуй Маарыйа, Ваня, Аана, 
Ааныс, Ньукулай диэн оҕоломмуттара. 1). Маарыйа – Людмила, Коля, Варя диэн 
оҕолордоох. 2). Антон – Антон диэн уоллааҕа өлбүтэ. 3). Оччугуй Маарыйа Намҥа 
олорор. Оҕолоро Уля (Марианна өлбүтэ, Афоня диэн оҕолордоохтор, Үөһээ Бүлүүгэ 
бааллар), Сүөдэр хас да оҕолоох, Намҥа олорор. Даайыс эмиэ оҕолордоох, Далырга 
олорор, Ньурбалар кийииттэрэ. Натааһа биир кыыстаах, Дүллүкүгэ олорор, Нина 
иитийэххэ бэриллибит. Иванов Анатолий Гусимович диэн кэргэннээх, Женя, 
Сардаана диэн оҕолордоох, Ньурбаҕа олороллор. Света Өлүөхүмэ Ииннээҕэр 
олорор, оҕолордоох, кэргэнэ Сергей Межевицкэй автомеханик. Люся Макаар диэн 
хос эһэтин аатын сүкпүт уоллаах. Катя – Вася диэн уоллаах, Марианна – оҕолордоох, 
Намҥа олороллор. 4). Ваня – Виктор, Зоя, Валя, Андрей диэн оҕолордоох, Эдьигээҥҥэ 
олорор, кэргэнэ Екатерина Варламова. 5). Аана (кэргэнэ Бугулов Данил) – Олег, Вера, 
Игорь, Надя, Люба, Аня, Сардаана, Саргылана (биллэр эстрада ырыаһыта), Никита, 
Саша, Ньургустана, Володя диэн оҕолордоох, элбэх сиэннэрдээх, Дьоруой ийэ, 
Дүллүкү олохтооҕо. 6). Ааныс (иитиллибитинэн Дмитриева Анна Григорьевна) Роза 
диэн оҕолоох, Розата Розана диэн кыыстаах. Ааныс Баһылай Көстөкүүнэбистиин 
Оҥхойго олорор. 7). Николай Павлович – физик учуутал, Февроньялыын икки 
оҕолоохтор: Альбина оҕо сыантырыгар үлэлиир, эһэтин аатын сүгэр Байбал диэн 
уоллаах. Афоня телеоператор идэлээх. Үөһээ Бүлүүгэ олороллор. Байбал кэлин 
Тылгыны Онооппурап кыыһа Аанаттан Сеня диэн уолламмыта, соторутааҕыта 
Тылгыныга өлбүт.

IV. Дьоодьох Агааппыйа икки кыыстаах: Марыына (Тумус Мэхээлэ ойоҕо) уонна 
Даарыйа (Бөтөөкөп Бааҕынаан ойоҕо). Балартан: а). Марыына 1). Балбаара диэн кыыһа 
оҕото суох, өлбүтэ. 2). Савва Саввинов Тылгыныга олорбут, оҕолоро: Паша – Бүөккэ, 
Проня, Аскалон, Айта, Анна диэн оҕолордоох; Миша – Катя, Савва, Руслан диэн 
оҕолордоох: Оксана – Русланы ииттибит уонна Алик. б). Даарыйа Мэхээлэ уонна  
Балбаара диэн оҕолордооҕо сэрии сылларыгар эдэр саастарыгар өлбүттэр.

Илларион-Дарбыан – Максим Федоров орто уола. Дарбыан үстэ кэргэннэнэ 
сылдьыбыт. Маҥнайгыта огдообо Евдокия Николаева (1844 с.т.) Мэйиктэн төрүттээх, 
1869 с. олунньу 14 күнүгэр бэргэһэлэммиттэр. Иккиһэ Ирина Степанова (1852 с.т.) – 
Боотулуу, 1894 с. ыам ыйын 18 күнүгэр холбоспуттар. Үсүһүн Евдокия Васильеваны 
(1841 с.т.) 1911 с. от ыйын 1 күнүгэр сүгүннэрэн аҕалбыт. Дарбыан, дьоҥҥо биллэринэн, 
түөрт уоллаах. Улахан Уйбаан, Тэйээн Уйбаан, Кыһыл Тайыла (иитиллибитинэн 

Баһылаайап), Байбал диэннэр.
I. Улахан Уйбаан (1879 с.т.) кэргэнэ Анна Феодорова (1879 с.т.), биир Евгений 

(12.11.1906 с.т.) диэн уол, үс кыыстаах эбит: Феодора (27.011913 с.т.),  Настаа (10.03.1900 
с.т.) уонна Өрүүнэ диэннэр.

II. Тэйээн Уйбаан, кэргэнэ Анна Максимова, кинилэр 1902 с. ыам ыйын 5 күнүгэр 
бэргэһэлэммиттэр. Оҕолоро: Настааччыйа, Ааныс, Мыйаан Аана (08.10.1906 с.т.), 
Иван (20.09.1909 с.т.), Сөдүөрэ (27.01.1913 с.т.), Хобороонньо, Балбаара (24.03.1917 с.т.).

а). Настааччыйаттан төрүүллэр: 1). Эҥиэнтэй, кини Полина диэн кыыстаах. 2). 
Өрүүнэ – Сүөдэр Кэрээкин эмээхсинэ, кинилэр Федя, Тоня (ииттэр кыыһа Ирина 
Леня диэн уоллаах) диэн оҕоломмуттар.

б). Ааныс оҕолоро: 1). Прохоров Уйбаан, кини Володя диэн уоллаах, Амма Эмиһигэр 
олорор. 2). Иванов Гаврил Петрович – Афоня, Екатерина, Евгений уонна Вадим диэн 
оҕолордоох. Итилэртэн Афоня, Вадим Булуҥ Таймылыырыгар, Екатерина икки 
оҕолоох, Дьокуускайга, Евгений Боотулууга олороллор. 3). Балбаара, 4). Антон Өлөөн 
Дьэлиҥдэтигэр, 5). Ньукулай. 6).Петров Дмитрий Константинович – Айаал, Дмитрий, 
Сардаана диэн оҕолордоох, Дьокуускайга олороллор. Антон, Ньукулай оҕолоро 
суохтар.

в). Мыйаан Аана – Варвара уонна Зина диэн кыргыттардаах. 1). Варвара 
Молоров Баһылайга кэргэн тахса сылдьыбыт. Киниттэн Антон (3 оҕолоох) Өлөөн 
Дьэлиҥдэтигэр олорор. Кэлин Ньурба Аканатыгар Чаалбаан уолугар эргэ тахсан, 
Никифор, Тамара, Бааска, Света, Аанчык диэн оҕолордоох. Кинилэртэн Тамара 
– Ньургуйаана, Миша, Мира – диэн, Маалыкайга олорор, Светата – Володя, Надя – 
диэн, Аанчык – Прокопий уонна кыыс оҕолордоохтор. Аанчык, медсестра, сэрии 
бэтэрээнэ аҕатын кытта олорор. 2). Зина В.Е. Афанасьевтыын Дүллүкүгэ олорбуттара 
уонна Ыстапаан, Володя, Спартак, Эдик, Туяра диэн оҕоломмуттар.

г). Сөдүөрэ (төрдүс кыыс) Миитэрэй Нико-
лаевтыын икки кыыстаммыттар: Варвара уонна 
Дора, кэлин Уйбаан диэн уолламмыт. Варвара 
Гена диэн оҕоломмут, Дора Маҥааска учуутал 
этэ, элбэх оҕолоох, кэргэнэ Далыртан Трофимов 
Василий Егорович.

д). Чөрөс Байбал ойоҕо Хобороонньоттон 
төрүүллэр: Варвара (Василий Пудович Евдокимов 
ойоҕо – Хоро), Настаа Яковлева (Өлөксөй 
Владимиров эмээхсинэ – Хороҕо олороллор), 
Аана, Баһылай, Кыра Баһылай уонна Маҥааска 
олорбут Николаев Савва Павлович – диэн оҕолор.

1). Варвараттан – Тоня (икки кыыстаах), Лиза 
– Герой ийэ, Клава, Валя (түөрт оҕолоох, икки детдом оҕолорун иитэр), Гутя (Маарга 
олорор, икки кыыстаах), Вася (уоллаах, өлбүтэ), Павлик, Октя (икки оҕолоох).

2). Настааттан – Володя, Варя, Валя, Валерий, Вера, Виктор, Виктория барыта «В» 
буукубаттан тахсар сэттэ оҕолордоох.

Итилэртэн Варя биир, Вера икки, Виктория биир оҕолордоохтор. Савва Павлович 
сиэннэрэ эмиэ элбэхтэр.

III. Кыһыл Тайыла (ыалга иитиллибитинэн Васильев) түөрт оҕолоох: Байбал, 
Евгений (Оччуукаан), Арыыса (Мохороох Мэхээлэ ойоҕо), Ылдьаана (кэргэнэ Леонтий). 
а). Байбал Васильев алта уоллаах: 1). Миитэрэй учуутал этэ, оҕолоро: Света (Яна диэн 
кыыстаах), Людмила (Вадим, Айта, Аня, Тима), Владимир Дьокуускайга кырдьаҕастар 
балыыһаларыгар кылаабынай быраас солбуйааччытынан үлэлии сылдьан өлбүт, 
Виталий (Аня, Дима, Рома), 2). Максим – Үөһээ Бүлүүгэ олорор, кэргэнэ Ньурбаттан 
Лидия Алексеевна, оҕолоро: Людмила (Лида, Алена), Света (Маша), Алексей, 
Максим (Александр), Павел, Лида (Максим, Маша). Максим Павлович – улуус, 
“Айхал” бөһүөлэгин бочуоттаах олохтооҕо, СР култууратын туйгуна, «Аҕа дойдуну 
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көмүскүүр сэрии 1941-1945 сс. килбиэннээх үлэтин иһин», «Үлэ бэтэрээнэ», «Музей 
туйгун үлэһитэ», «Профсоюзтарга активнай үлэтин иһин” түөскэ анньыллар знактар 
хаһаайыннара. 3). Баһылай Далыр олохтооҕо этэ, кэргэнэ Дария Лаврова (Күүлэт), 
оҕолоро: Клара, Павел, Роза (үс кыыстаах), Анатолий (икки оҕолоох), Виссарион, 
Володя, Света уонна Рита (үс оҕолоох). 4. Ньукулай, «Үөһээ Бүлүү» хаһыат эппиэттиир 
сэкирэтээринэн үлэлээбитэ, суруналыыс, РФ Суруналыыстарын сойууһун чилиэнэ, 
ССРС бэчээтин туйгуна), кыыһа Кыыдаана (ииттэр оҕолоох). 5). Сүөдэр эдэригэр 
өлбүтэ, 6). Толя, милиция капитана, оҕолоро: Виктор (уола Юлиан, сиэнэ Дамир), Ия 
Айыына уонна Сандал диэн оҕолордоох), Толя (өлбүтэ). Павел Данилович кэргэнэ 
Маҥаас Мааса эмээхсин кыыһа Эрэкиинэ (Аграфена) диэн этэ.

б). Иккис уола Евгений Халбаакыттан Дуня диэн дьахтары ылан соҕотох Тоня 
диэн кыыстаммыта, кини Өлүөхүмэ куоратыгар икки кыыс оҕолоох олорор.

в). Арыыса оҕолоро: 1). Тоҥус диэн таптал ааттаах уола сэриигэ баран өлбүтэ. 2). 
Маарыйа. 3). Сүөдэр оҕолоро суохтар, өлбүттэрэ. 4). Бүөтүр – Володя, Толя, Валерий, 
Наташа, Сүөдэр, Миисэ, Рая, Маарыйа диэн оҕолордоох. Володята – Андрей, Вася, 
Влада диэн, Валерий – Эдик, игирэ Таня, Маня диэн, Наташа – Проня, Алена уонна 
Миисэ – Сайыына диэн оҕолордоохтор. 5). Өлөөнө 1995 с. өлбүтэ, оҕолоро: Оччугуй 
Миисэ (өлбүтэ), Таня, Роза, Анатолий, Раиса уонна Павлик (өлбүтэ), Маҥааска 
олороллор.

г). Ылдьаана – Өлөөнө, Баһылай, Ньукуус диэн оҕолордоох. 1). Өлөөнө биэс 
оҕолоох: Вася, Христина, Антонина, Петр, Леонтий. 2). Баһылай оҕолоро: Еля, Венера, 
Вася диэннэр. 3). Ньукуус оҕолоро: Надя, Марианна, Ульяна, Августа, Леонтий, Анна, 
Коля. Үөһээ Бүлүүгэ олороллор, Марианна – Миирнэйгэ.

IV. Байбал (1899 с.т.) Боотулууттан 20 саастаах Анна Михайлованы 1917 с. 
олунньу 3 күнүгэр сүгүннэрэн аҕалбыт. Кини түөрт оҕолоох: а). Киргиэлэй «Сталин» 
холкуос суотчутунан үлэлии сылдьан, сэриитэ барбыта, онтон эргиллибэтэҕэ. б). 
Мэхээлэ сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн үлэлии олорон, сөмөлүөт саахалыгар өлбүтэ, 
икки уоллаах: Хабырыыс уонна Миисэ.  Хабырыыс кэргэнэ Соргоева Анастасия 
(Сургуулук), оҕолоро: Миша, Христофор, Уля, Настаа, Аанчык, Саша, Гана.  Михаил 
Таня диэн кыыстаах, Өргүөккэ олорбуттара. в). Настаа Гриша, Миша, Толя диэн 
оҕолордоох, элбэх сиэннэрдээх, Далырга олорбуттара. г). Маарыйа, Львов П.П. 
оҕолоро:  Бүөтүр Чуукаарга олорбута, оҕолоро: Вася, Маша, Бүөтүр диэннэр. Миша 
диэн уола Ньургуйаана диэн кыыстаах, аҕатынаан бииргэ олорор.

Максим Федоров кыра уола Барыыс 1868 с. олунньу 11 күнүгэр Евгения 
Алексееваны (1847 с.т., Боотулуу) кытта бэргэһэлэммиттэр. Кинилэр түөрт оҕолоох 
эбиттэр: Михаил-Сыннай (10.02.1870 с.т.), Никифор-Бөлөчөөк (10.08.1872 с.т.), 
Ньукулай (07.06.1874 с.т.) уонна Тыктарар Миитэрэй (18.04.1886 с.т.).

I. Сыннай уол оҕолооҕо эрдэ өлбүт курдук.
II. Никифор тоҕус оҕолоох. Олортон Нөннүүр кыыһыттан Мария 

Васильеваттан – Арыыса, Мааппа (15.02.1902 с.т.), Дьуона (Буокка) 
(13.02.1905 с.т.) төрүүллэр: 

а). Арыыса Тылгыны Баһылай Тиипээн ойоҕо. Кинилэртэн 
төрүүллэр:

1). Софья Тихоновна, Захар диэн уоллааҕа Таймыыр тумул арыыга 
көһөн барбыт. Киниттэн хаалбыттар үс уол оҕо. Кэргэнэ долганка. 
Захар Маҥаастан бастакы авиатордартан биирдэстэрэ.

2). Мэхээлэ оҕолоро: Маруся, Туяра Васильева диэн кыыһа Дьо-
куускайга олорор.

3). Ньукулай биэс оҕолоох: Галята – Кэскил, Петр диэн оҕолоро 
Бүлүү к. олороллор. Сенята оҕото суох. Ньукулайа – Вася, Дьулус; 

Луката – Тихон, Аким, Коля, Венера; Розата – Спартак, Стасик, Васек; Раята – Ганя, 
Радик, Дуня диэн оҕолордоохтор.

4). Такаа Байбал Маҥааска олорбута, Сүлбэ кыыһа Мааппаны кэргэн ылбыта, 

оҕолоро: Павлик (Кымыс Байбал) идэтинэн учуутал, сэттэ оҕолоох, Валерий (авиатор, 
биир оҕолоох), онтон Галя үс оҕолоох, Дьокуускайга олороллор. Володя үс, Валя 
икки, Январь үс, Дора уонна Сеня үстүү оҕолордоохтор, Чуукаарга олороллор. Настя 
икки оҕолоох, Анаабырга баар.

б). Мааппа Матвеев Иван Дмтриевич-Утукуй Уйбаантан оҕолоро: 1). Охонооһой 
биир уоллааҕа өлбүтэ, Мааппа диэн кыыһа Өлүөхүмэ Хоротугар олорор, идэтинэн 
агроном, Саха АССР Үрдүкү Сэбиэтин депутатынан талылла сылдьыбыта. Ольга 
(үс Күннэй, Уйгууна, Ньургуу кыргыттардаах), Алена (уола Алеша). Улахан кыыһа 
Ирина учуутал этэ, кэргэнэ Кириэс Халдьаайыттан Винокуров Василий, Уйбаан 
диэн уоллаах, сибээс инженерэ, үс кыыстаах.  2). Афоня-2 Дмитриев Кеша диэн 
уоллаах. 3). Маарыйа-1 бэйэтин Нюся диэн кыыһа Шура, Федя диэн оҕолору Иванов 
Дьөгүөртэн – Дьаҥхалаах уолуттан төрөппүт. Федя эрдэ өлбүт, Тылгыныга олорор 
Игорь – Ирианна, Шура (Тааһаҕарга ииттэрэ биэрбит) уонна Федя диэн оҕолордоох. 
Григорьев Сергей Степановичтан Степан, Сергей, Данил (эдэригэр өлбүт), Лиза 
уонна Люба диэн оҕолордоох, Лиза – Лена, Мария, Арина, Айта (икки кэнникитэ 
игирэлэр) диэн кыргыттардаах, уола Толя диэн. Люба диэн кыыс Сунтаарга олорор, 
оҕолордоох.

4). Маарыйа-2 Дмитриев Петр Иванович (11.07.1963-15.07.2003 сс.) диэн уоллаах. 
Кини кэргэнэ Прокопьева Надежда Николаевна (23.12.1966 с.т.) Бүлүү II Күүлэтиттэн 
төрүттээх, оҕолоро: Мааппа, Маша, Туяра, Дима, Дуня. Дуня Чернышевскайга олорор. 
Мария Петровна Үөһээ Бүлүү гимназиятыгар математика учууталынан үлэлиир, 
“Бастакы Үөдүгэй” (Дьокуускай, 2013) уонна “Күүлэттэр: урукку дьыллар уорҕаларыгар” 
(Дьокуускай, 2014) кинигэлэри суруйсубута.

в). Ион (Буокка) Тылгыны Егор Егоров кыыһа Аананы кытга холбоһон икки уоллаах: 
Миитэрэй (1925 с.т.) уонна Бүөгүр. 1). Миитэрэй Өлүөхүмэ Анфиса Бояринаттан икки 
уола Толя, Саша Мирнэйгэ олороллор. 2). Ииппит аҕатынан Федоров Петр Васильевич 
диэн ааты ылыммыт (Толлойоннон). Бүөтүр оҕолоро: Бүөккэ, Митя, Аанчык, Сашка, 
Ира, Зоя, Катя, Дуня. Бүөккэ – Васек, Надя, Альбертина, Митя – Наташа, Света, 
Андрюша, Аанчык – Олег, Маша, Валерик, Саша – Варя, Саша, Ира – Павлик, Саша, 
Зоя – Машенька, Иришка, Катя – Оля, Ваня, Сашенька (кыыс), Дуня – Руслан, Петя 
уонна кыыс оҕолордоохтор. Бүөтүр Уус Алдан Өспөҕөр оҕолорун таһыгар олорор, 
Сашка уонна Ира Үөһээ Бүлүүгэ олороллор.

Ион Маҥхайаан кыыһыттан оҕолоро: Бүөтүр, Махсыын, Байбал.
3). Бүөтүр уола Баһылай Бүлүүгэ олорор, кочегар. Ийэтэ Үгүлээттэн төрүттээх.
4). Мочой Махсыын сэрии инвалида, Мотуруунаттан оҕолоро: Суоппуйа, Мааппа, 

Бүөтүр, Коля, Максим.
Суоппуйа оҕолоро: Мотя, Рая, Марфа, Валя диэннэр. Мотя – Алена, Лена, Давид, 

Денис, Делевар, Зульфия, Олег, Аанчык диэн оҕолордоох: Рая – Женя, Марфа – 
Александр, Лена, Валя – Сережа, Миша, Толя диэн оҕолордоохтор.

Мааппа Петр Томскайтан оҕолоро: Февронья – Сахая, Ньургуяна, Айаал; Капа – 
Петя, Надежда, Настя; Туяра – Марфа, Сашка диэн оҕолордоохтор.

Бүөтүр Уляттан оҕолоро: Максим, Яков, Степанида (Дьокуускайга олорор, 
үлэлиир), Надя – уол оҕолоох.

Коля оҕото суох. Максим – Сашка, Агаша, Ньургуйаана диэн оҕолордоох.
Мочой Лөгүөнтэй кыыһыттан оҕолоро: Маарыйа уонна Балбаара. Маарыйа 

кыыстаах, уоллаах этэ. Кыыһа Катя кыра эрдэҕинэ өлбүтэ. Уолун Георгийы Мотурууна 
эдьиийэ ииппитэ, Мэйиккэ олорор. Оҕолоро: Гена – түөрт оҕолоох, Дьулустаан, 
Айаал, Айаан, Герман барыта уон биир оҕолоох. Кинилэр Семеновтар. 2).Федорова 
Варвара Иннокентьевна Рая диэн кыыстаах, үрдүк үөрэхтээх библиотекарь. Рая 
кыыһа Туяра Кыһыл Сыырга акушерканан үлэлиир, кэргэнэ милиционер.

Мочой Доодоро кыыһыттан: Оччугуй Маарыйа Бушков Өлөксөйтөн оҕолоро: Дуня, 
Ганя, Лоокуут (иккиэн өлбүттэр), Оксана, Мария, Өлүөскэ, Катя, Саша, Сардаана, Дуня 
– Саргы, Сашка, Оксана – икки кыыстаах, биир уоллаах Дима диэн, Мария Иванова 
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(Нам) – Виктория, Вероника, Нюрбина, Александр – Сардана, Ньургуйаана, Айта, 
Александр диэн оҕолордоохтор. Үгүстэрэ Харбалаахха олороллор.

5). Сэриигэ өлбүт Кыһыл Байбал кэргэниттэн Завхоз Аанаттан Баһылай, Софья, 
Павел диэн төрөөбүттэрэ. Баһылай – Александр, Таня, Алик, Валя, Софья кэргэнэ 
Васильев Герасим Степанович (Хоноох уола Отчут Дьарааһын), оҕолоро: Александр, 
Раиса, Владимир, Борис диэннэр. Байбал оҕолоро: Катя, Сардаана, Дима, Аана, 
Байбал диэннэр. Бары Тылгыныга олороллор.

III. Тыктарар Миитэрэй оҕото суох. Маҥнайгы кэргэнэ Марха Үөдэйитттэн Фекла 
Егоровна Иннокентьева, кинилэр 1916 с. ыам ыйын 5 күнүгэр холбоспуттар. Кэлин 
Дьарааһын ойоҕун кытта, Балбааралыын, холбоһон бэрт өр, кырдьыахтарыгар диэри 
иллээхтик олорбуттара. Үгүлээтинэн, Тылгынынан көһөн олорон эмээхсинин кыыһа 
Николаева Ирина Герасимовнаны – учууталы батыһа сылдьан I Күүлэккэ өлбүт. Онно 
хараллыбыт.

IV. Барыыс Ньукулайа. Ньукулай эмээхсинэ Сөдүөт кыыһа Ыстапаанньа диэн 
этэ. Оҕолоро: Кирилэ (09.02.1898 ст.), Күскэс Уйбаан, Аана (20.06.1901 с.т.), Мотурууна 
(05.08.1904 с.т.), Захар (14.09.1908 с.т.), Мэхээлэ (25.08.1913 с.т.), Ыстапаан (18.08.1917 
с.т.) диэннэр.

а). Кирилэ тоҕус оҕолоох: маҥнайгы кэргэниттэн. 1. Ыстапаанньа, 2. 
Уйбаан (1930-2008 сс., Далырга олорбута), 3. Варвара кэргэнэ Тарасов 
Филипп оҕолоро Оксана, Толя, Кирилл, Филипп (өлбүтэ), Валерка. 
Кирилэ иккис кэргэниттэн Өрүүнэ Дьөгүөрэбэттэн, 4. Катя (1945-
1980) уола Борисов Анатолий (1974 с.т.). 5. Татьяна (1948 с.т.), оҕолоро: 
Дьулустан Анатольевич (1972 с.т.), Александр Валерьевич (1975 с.т.), 
Байнетов Владислав Валерьевич (1977 с.т.), Борисова Ирина Валерьевна 
(1979). 6. Николай (1950-2010 сс.), оҕолоро: Кирилл (1980 с.т.), Зинаида 
(1983 с.т.). 7. Виктор (1953-2008 сс.), оҕолоро: Ирина, Кирилл, Александр. 
8. Юрий (1955-1994 сс.), оҕолоро: Егор, Кирилл. 9. Розалия (1957 с.т.), 
уола Бурдуков Михаил Александрович, сиэнэ Максим, Москваҕа 
олороллор. 

б). Күскэс Уйбаан кэргэнэ Бөтөҕө-Донской Никит кыыһа Даа-
рыйаттан икки оҕоломмут: Маарыйа уонна Ыстапаан. 1. Маарыйа 
Олег диэн инженер үөрэхтээх уоллаах. Уола Сардаана диэн кыыстаах. 
Дьокуускайга олороллор. Маарыйа Совмиҥҥа үлэлээбитэ. 2. Ыстапаан 
оҕото суох.

в). Аана – Мукучай Сергейин ойоҕо. Оҕолоро Сүөдэр, Маарыйа, 
Баһылай, Балбаара, Өлөксөөндүрэ, Ольга. Сүөдэр кэргэнэ Чороон 
сиэнэ Дмитриева Өлөксөөндүрэ. Оҕолоро: Клара, Клавдия, Галя, 
Макар, Валя, Глаша.

2). Маарыйа Н.И.Петровтан – Агаша өлбүт, Коля, Сеня, Аркадий.
3). Баһылай М.Н.Григорьеваттан – Сардаана (Герман
диэн уоллаах, кэргэнэ Варвара, Алена, Арина диэн 

кыргыттардаахтар), Саргылаана кэргэнэ Максимов 
Федот, кыра уоллара Эрсан, кыыстара Сахайаана, кэргэнэ 
Еремей Еремеевич, оҕолоро Максим. Сусанна (Сережа 
уонна Егор диэн уолаттардаах), Олег (Рамилия, Илона, 
Вика) диэн оҕолордоох.

4). Балбаара – Володя, Света, Александра, Марианна, 
Анна, Аисия диэн оҕолордоох. Володя – Володя, Алик: 
Света – Сережа, Лена, Дьулустаан, Юрий (ииттэрэ 
биэрбиттэр), Марианна – Аяна, Егор; Анна – Сайыына 
диэн оҕолордоохтор. Бары Маҥааска олороллор.

5). Өлөксөөндүрэ – Алиса, Аида, Алик, Ариан, 
Александр диэн биэс оҕолоох.

6). Ольга оҕолоро: Наташа, Надя, Гульнара, Галя, Света.
г). Мотурууна – Семенов Дьэлиһиэй эмээхсинэ. Кэргэннэниэн иннинэ Тарыс диэн 

киһиттэн икки кыыстаммыт: Балбаара уонна Маарыйа. 1). Бастакыта оҕоломмотох. 
2).Маарыйа Саввинов Ылдьааттан үс уол оҕоломмут. Уола Илья Хороҕо олорор, 
Уйбаан, Степан, Наташа диэн оҕолордоох. 

д). Захар Маҥаастан бастакы үрдүк үөрэхтээх учуутал. Кини Хогуровтар 
кыыстара Анна Михайловнаттан Клара, Альберт, Захар, Борис, Олимпиада, Роза диэн 
оҕолордоох.

1). Клара сэттэ оҕолоох: П.С.Васильевтан Анатолий, Сергей, 
Аана, Н.П. Михайловтан Кыыдаана, Варвара, Туяра, Ньукулай диэн 
оҕолордоох.

2). Альберт Таатта Харбалааҕар олорбута. Оҕолоро: Арина (ииппит), 
Борис, Андрей, Захар диэннэр. Идэтинэн учуутал, СР норуотун 
үөрэҕириитин туйгуна, Харбалаах оскуолатын дириэктэрэ этэ.

3). Захар – биологическай наука кандидата, Россия Наукаларын 
академиятын Сибиирдээҕи отделениетын ирбэт тоҥноох зона 
биологияҕа проблемаларын чинчийэр институт старшай научнай 
сотруднига, СӨ айылҕатын харыстабылын туйгуна, Россия Наукаларын 
Академиятын Сибиирдээҕи отделениетын үтүөлээх бэтэрээнэ. 
Маҥаастан бастакы ученай. Кини кандидатскай диссертациятын 
тематын орнитология проблемаларыгар анаабыта уонна бу ситэ үөрэтиллибэккэ 
сытар салааҕа олоҕун бүтүннүүтүн анаата. Саха сирин көтөрдөрүн үөрэтэ, 
хотоҕойдоохтор миграцияларын чинчийэ студенныыр сылларыттан саҕалаан, 40-
тан тахса сыл Саха сирин былаһын тухары эт атаҕынан эргийдэ, экспедициялары 
тэрийдэ, наукаҕа урут биллибэтэх элбэх саҥаны киллэрдэ. Захар Захарович 
экспедицията ордук тоһоҕолоон соҕуруу Ленскэй, Өлүөхүмэ, хоту Эдьигээн, Булуҥ, 
Аллара Халыма, Арҕаа Мирнэй, Анаабыр улуустарыгар иҥэн-тоҥон үлэлээбитэ, 
Верхоянскай хайаларыгар стационар тэринэн уонча сыл олохтоохтук чинчийбитэ.

Кэнники сылларга Захар Захарович айылҕа харыстабылыгар ыкса ылсан үлэлэһэ 
сылдьар. Ол курдук, Саха сиригэр бастакы «Өлүөнэ очуостара» национальнай айылҕа 
паркатын бырайыагын оҥорсубута, Түҥ баһыгар «Тимирдикээн», Верхоянскай 
хайатыгар «Кэлэ», Дьокуускай таһыгар «Кэҥкэмэ” заказниктар бырайыактарын 
оҥордо. Кини төбөтүн Саха сирин промышленнай баһылааһын баай айылҕабытын 
үлтү тэпсибэтин туһугар тугу оҥоруохха диэн уустук проблема ытыйар. Кини 
бэйэтин көрүүлэрин, этиилэрин киин бэчээккэ хорсуннук туруорар. Араас научнай 
сурунаалларга, анал таһаарыыларга, хомуурунньуктарга тахсыталаабыт сүүстэн 
тахса проблемнай ыстатыйалардаах, 2 кинигэлээх. Захар Захарович Сахатын сирин 
көтөрүн-сүүрэрин, хамсыырын-харамайын, мандар баай айылҕатын көмүскэлигэр 
күнүс олорбот, түүн утуйбат түбүктээх үлэлээх учуонай.

Кэргэнэ Прасковья Павловналыын үс оҕолоохтор: Саргылаана, Борис уонна 
Маша. Уола Борис биологическай наука кандидата, институт старшай научнай 
сотруднига, научнай бөлөх салайааччыта, улахан кыыһа Саргы эмиэ биологическай 
наука кандидата, Ботаническай сад отделын начальнига, кыра кыыс Маша Москваҕа 
МиСиС университетын уонна Германияҕа Фрайбергскай горнай академияны 
бүтэрэн кэлэн, Хоту сир физико-техническэй проблемаларын институтугар ведущай 
инженеринэн үлэлии сылдьар. Оттон кэргэнэ Прасковья Павловна 40-ча сыл 
университет преподавателинэн үлэлээтэ (Маҥаас нэһилиэгэ. – Дьокуускай, 2007).

4). Олимпиада Альберт, Ньургун, Айаан, Бүөтүр, Марианна, Аанчык, Борис диэн 
оҕолордоох, Мэйиккэ олорор.

5). Борис оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан өлбүтэ.
6). Розалия үрдүк үөрэхтээх учуутал. Родомир, Розанна, Борис, Лия, Айсен диэн 

оҕолордоох.
е). Мэхээлэ Өлөөнө Титовнаттан икки оҕолонор, Степанида уонна Василий 
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(Баачча). Степанида – суруйааччы Иванов Иван Еремеевич-Уйбаан Ороһуунускай 
кэргэнэ. Оҕолоро: Тюркана (Сандал диэн оҕолоох), Гуннара (Айыына диэн 
кыыстаах), Еремей уонна Иванида, Францияҕа олорор, биир оҕолоох. Иванов 
Иван Еремеевич-Уйбаан Ороһуунускай – поэт, суруналыыс, краевед, топономист, 
Россия географическай обществотын чилиэнэ, Айылҕа харыстабылын туйгуна, СР 
култууратын туйгуна, үтүөлээх үлэһитэ, Үөһээ Бүлүү улууһун, Ороһу нэһилиэгин 
бочуоттаах олохтооҕо, норуот талааннаах эмчитэ этэ. Баачча өлбүтэ.

ЧОРООННОР

Чорооннор түгэх өбүгэлэринэн, архыып докумуоннарыгар олоҕурдахха, Алексей 
Яковлев-Бочогойоон (1758-1833 сс.) буолар. Бастакы Үөдүгэй буолаһыгар 1816 с. 
ыытыллыбыт ревизскэй сказкаҕа кини аата киирбитин булбатыбыт. Оччотугар кини 
ити ревизия кэнниттэн кэлэн бу сиргэ олохсуйбут быһыылаах диэн сэрэйэбит. 
Кэргэнэ Мария Петрова 1843 с. өлбүт. Оҕолоро: Тукай Өлөксөй (1783 с.т.), Эмэй 
Уйбаан (1796 с.т.), Татьяна (1792 с.т.), Татьяна (1797 с.т.). Улахан уол Өлөксөй кэргэнэ 
Ирина Афанасьева (1793 с.т.), оҕолоро: Прокопий (1819-1846 сс.), Алексей (1823 с.т.), 
Илья (1839 с.т.), Дарья (1813 с.т.), Дарья (1814 с.т.), Мария (1819 с.т.), Ирина (1822 с.т.), 
Ирина (1831 с.т.). Уолаттар ыал буолбуттарын туоһулуур докумуоннарга архыыпка 
таба тайамматыбыт. Оттон кыргыттар хайа түбэҕэ тиийэн-тиксэн, хайа аҕа ууһун 
хаҥатыспыттарын билигин кэлэн билэр ыарахана биллэр. Онон Бочогойоон 
Өлөксөйүн салаатын манан быһарга күһэлиннибит.

Эмэй Уйбаан кэргэнэ Авдотья Сидорова (1801 с.т.) ким кыыһа буолара, хантан 
төрүттээҕэ кыайан чопчуламмата. Кинилэртэн Григорий (1824 с.т.), Марья (1827 с.т.), 
Пелагея (1829 с.т.), Пелагея (1831 с.т.), Быкаик (1833 ст., кыыс), Федор (Сөдүөт) (1840 с.т.) 
төрөөбүттэр. Улахан уолларын Киргиэлэй кэргэнэ Агафия Павлова (1828 с.т.), кинилэр 
биэс оҕолоохторо биллэр – Ирина (1849 с.т.), Тимофей (1851 с.т.), Савва (16.07.1860 
с.т.), Иван (13.05.1863 с.т.), Мария (18.12.1870 с.т.). Түмэппий ыал-күүс буолбут, 1897 с. 
биэрэпискэ кинилэр Орто Күөлгэ олороллоро суруллубут. Кэргэнэ 37 саастаах Мария 
Алексеева, оҕолоро: Николай (1887 с.т.) уонна Тимофей (1893 с.т.). Кэргэнин 1883 с. 
ыам ыйын 1 күнүгэр Боотулууттан сүгүннэрэн аҕалбыт.  Улахан уолун миэтирикэтигэр 
1885 сыллаахха балаҕан ыйын 29 күнүгэр төрөөбүт дэммитэ, биэрэпискэ сааһын икки 
сылынан аччатан суруйбуттар эбит. Кыра уол Тимофей (20.12.1893 с.т.) сааһын сөпкө 
ыйбыттар. Түмэппийдээх кэлин Никифор (20.11.1900 с.т.) диэн ааттаах уолламмыттар. 
Орто уола Тимофей Тимофеев-Бөлөчөөх 1917 с. сэтинньи 8 күнүгэр Оноҕоччуттан 
төрүттээх Ульяна Михайлованы (1892 с.т.) кытта бэргэһэлэммиттэр. Уолларын 
Георгий (06.01.1919 с.т.) миэтирикэтэ архыыптан көһүннэ. Кинилэргэ сыһыаннаах 
атын докумуоннары булбатыбыт. Аны 1899 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ Түүлээх 
аҕатын ууһугар 23 саастаах Игнатий Тимофеев баара ыйыллыбыт. Ийэтэ Варвара 
Николаева (1852 с.т.), 27 саастаах Мария диэн эдьиийдээҕин, 20-лээх Петр  диэн 
бырааттааҕын бэлиэтээбиттэр. Степанида Афанасьевна Прокопьеваны (1877 с.т.) 
кытта 1896 с. олунньу 4 күнүгэр бэргэһэлэммиттэр, оҕолоро: Ирина (02.02.1899 с.т.), 
Данил (1911 с.т.), Татьяна (1913 с.т.), Николай (1920 с.т.). Игнатий – Тимофей Иванов 
уола буолбатаҕа буолуо дуо?

Эмэй Уйбаан иккис уола Чороон Сөдүөт буолар. Кэргэнэ Мария Тимофеева 
(оҕолорун миэтирикэтигэр Николаева диэн сурулла сылдьар) (1866 с.т.) Боотулууттан 
төрүттээх. Кинилэр 1873 с. олунньу 22 күнүгэр холбоспуттар. Сүөһү-ас ииттинэн 
бэйэтин баһын билинэн, элбэх оҕотун атахтарыгар туруортаабыт. Кинилэр бастакы 
оҕолоро Мавра (18.12.1871. с.т). Муода уола Гаврилга эргэ тахсан Прокопьевтары 
төрүттээбит. Уоллара Степан (1869 с.) иккитэ кэргэннэнэр, элбэх оҕолонор, олортон 
Федотов аймах ууһуур, онтон Егор (04.07.1874 с.т.), кэргэнэ Далыртан Донская Вера 
(1888 с.т.), бу уолтан Никита, Софья (1916 с.т.), Анисим (1922-1952 сс.) төрүүллэр. 

Дьөгүөр 1907 с. олунньу 15 күнүгэр сэллик ыарыыттан өлбүт. Петр (1873 с.т.), ыал 
буолуон иннинэ өлбүт, ол кэнниттэн Степанида (02.09.1874 с.т.) төрүүр, бу Степанида 
Токоемовтар эбэлэрэ буолар.

Өссө биир Варвара (27.06.1886 с.т.) диэн кыыс сурулла сылдьар да, кини оҕо 
эрдэҕинэ өлбүт быһыылаах. Онтон Меланья (1888 с.т.) төрөөбүт, кинини ханна кэргэн 
биэртэрэ  биллибэт, балта Ульяна (20.12.1893 с.т.) оҕото суох, ол эрэн элбэх саҥалаах 
оҕо баар  буоллаҕына, билиҥҥэ дылы ахтыллар: “Бу кыыс даҕаны Чоҥоттоҕо дылы 
саҥата бөҕө, айыкка да!” диэн буолар. Ульяна Айааҥҥа сүөһү ииттэн, сылгыланан, 
эбэҕэ киирэн балыктаан олорбута. Кырдьан баран кэргэн тахсыбыт этэ, Намыын 
(Наум) диэн оҕонньордуун олорбута. Кини Харбаалаҕа биэтин көлүнэн кэлэрэ, 
кэһиитин килиэп аҕалара, оччоҕо тоҥ килиэп үчүгэйэ бөҕө этэ. Ол оннугар арыы, 
эт тиэнэн илдьэ барара аймах оҕолоруттан. Ивантан төрөөбүт Григорий, Марья 
оҕолорун туһунан туох да биллибэт, үөрэтэр киһи билиэн сөп буолуо.

Кирилл Гаврильевич (05.11.1904 с.т.) I Күүлэккэ аһыллыбыт оскуо-
лаҕа атынан сылдьан үөрэнэн ааҕар-суруйар буолбута. Кырдьаҕастар 
кэпсииллэринэн, үтүө мааны майгылаах, аламаҕай майгылаах киһи  
эбит. Кини 1933 с. саҥа тэриллибит холкуос бэрэссэдээтэлинэн 
үлэлээбит. Сэриигэ 1942 с. ыҥырыллыбыта, Сталинградтааҕы кыр- 
гыһыыга ыараханнык бааһыран 1944 с. дойдутугар сэрии инбэлиитэ 
буолан эргиллибитэ. Кирилл кэллэ да Боотулууга сельпо бэрэ-
ссэдээтэлин солбуйааччынан быыбардаммыта. Ити сыл соҕотуопкаҕа 
былааны хас да бүк куоһараннар, Россия потребсойууһуттан улахан 
кээмэйдээх бириэмийэни ылар чиэстэммиттэрэ. Бу тэрилтэҕэ кэлин 
сэттэ сыл устата бэрэссэдээтэллээбитэ. 1951 с. бөдөҥсүйбүт Калинин 
холкуос бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбитэ. Кэлин Маҥааска сельсовет 
бэрэссэдээтэлинэн бэрт таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Кини иккитэ кэргэннэммит, 
бастаан Мааса эмээхсин улахан кыыһа Александралыын холбоһоллор, онтон Варвара, 
Николай төрүүллэр. Варвара Буккун уола Дмитриев Дмитрий Даниловичка кэргэн 
тахсан алта оҕолоноллор: Клара, Валерий, Анатолий, Галина, Данил, Варвара. Улахан 
оҕолоро Клара Тылгыныттан төрүттээх Филиппов Иннокентий Николаевичтыын 
18 саастарыгар ыал буолаллар, уон оҕолоохтор, Герой ийэ, Ытык Аҕа буолбут 
дьоннор. Билигин  Клара Дмитриевна Дьокуускайга оҕолорунаан олорор. Бастакы 
оҕолоро игирэ Саргылаана, Сардаана диэн кыргыттардаах, иккиэн иистэнньэҥнэр. 
Саргылааналаах түөрт оҕолоохтор – Таня, Айаал (Айаан, Айсаана), Зоя, Айтал, Таня 
кэргэннээх, Эрчим, Кирилл диэн оҕолордоох. Сардааналаах үс оҕолоохтор – Алина, 
Айсен, Сахамин. Игирэ кыргыттар Үөһээ Бүлүүгэ олохсуйбут  ыаллар. Туйааралаах 
биир кыыстаахтар – Сахамина, сиэн кыыстаахтар Алиса. Дмитрий оҕото Сергей. 
Сахаяна кыыһа Сандаара. Иннокентий оҕолоро Чаҕыл, Мичийээнэ. Ньургун оҕолоро 
Максим, Артем. Егор оҕолоро Саша, Уйгу, Олимпий, Сайнара. Клара оҕолоро Шура, 
Дьулус, Мичил. Ньургуйаана уола Артур. Варваралаах Миитэрэй иккис оҕолоро 
Валерий кэргэнэ Люся (Тылгыны), оҕолоро биэстэр: Ксения, Дмитрий, Мария, Валерий 
(Дьулустаан-Тимур), Дьулустан. Кинилэр төрөөбүт Маҥаастарыгар олорбуттара. 
Ксения – Галина, Настя диэн кыргыттардаах, Галя – Саян, Ай Куо диэн оҕолордоох.  
Дмитрий оҕолоро: Айсена, Айыына. Мария. Валерий оҕото суох. Дьулустаан биир 
уоллаах.

Анатолий үһүс оҕо. Кини кэргэнэ Егорова Екатерина кыыһа Полина. Кинилэртэн 
Ньургун (үс оҕолоох: Дыгын, Айлана, Уххан), Күннэй, Анатолий, Анастасия,Татьяна 
төрүүллэр. Полина Дьокуускайга олорор. Галинаттан Игнат, Наталья, Сайыына 
төрүүллэр. Наталья Алина диэн кыыстаах.Үөһээ Бүлүүгэ бааллар. Данилтан Лидия, 
Дмитрий (Давид, Данаайа), Александра (Эрсан, Эльза, Сайнара, Эрчим), Сахая 
төрүүллэр, Лидия – Эвелина, Эльдар, Сахая Харысхан диэн оҕолоохтор. Даниллаах 
эмиэ Үөһээ Бүлүүгэ олороллор. Варвара – Алексей (Алеана), Саина диэн оҕолордоох, 
Дьокуускайга олороллор.
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Прокопьев Кирилл Гаврильевич уола Николай, кэргэнэ Семенова Мария 
Николаевналыын ньир-бааччы олорон Мотуруоска хотоҥҥо тас үлэһитинэн сылдьан, 
эмискэ тымыр быстан өлбүтэ, Мария соҕотоҕун аҕыс оҕотун улаатыннартаабыта. 
Хойут өссө биир Никита диэн уол оҕоломмута. Николайдаах Мария оҕолоро Христина, 
Гаврил, Николай, Владимир, Зинаида, Дарья, Галина, Владимир. Ону таһынан 
Николай Тимофеева Марияҕа Валерий диэн уоллаах. Эһэлэрэ, Аҕа Дойду Улуу 
сэриитин ветерана, Прокопьев Кирилл Гаврильевич оройуонун телевидениетигэр 
олоҕун кэпсииригэр үөрэ-көтө: “Бастакы кэргэммиттэн оҕолорум бурдук сиэмэтин 
ыспыт курдук чэчирээн элбээтилэр,”– диэн ахта олороро.

Николай Кириллович улахан кыыһа Христина үс оҕолоох: Николай, Андрей, 
Евгений, улахан уол Коля Туйаара диэн кыыстаах, Андрей – Марик, Евгений Тимур, 
Ева, Витя диэн оҕолордоох, Дьокуускайга бааллар. Гаврил кэргэнэ Саввинова 
Варвараттан Владимир, Владислав, Ираида диэн үс оҕолоох. Владислав –  Анна, 
Альбина, Ганя диэн оҕолордоох, Амма Бөтүҥэр олороллор. Ираида түөрт оҕолоох: 
Артем, Айсен, Анжелика, Коля. Артем Амелина, Алиана диэн игирэлэрдээх. Айсен 
Жан диэн уоллаах. Кини бэйэтэ куоракка.  Николай Туйаара, Эрхан диэн оҕолордоох. 
Туйаара кыыстаах. Улахан Володя (Хоро) алта оҕолоох: Николай, Мария, Татьяна, 
Нюргуяна, Туйаара, Сахамин. Мария –  Апреля, Радмир диэн оҕолордоох. Татьяна 
–  Света, Кристина, Харыстана диэн ааттаах үс кыыстаах. Нюргуяна уола Антон. 
Туйаара оҕото Сахамин. Зинаида Евгений диэн уоллаах, Карина диэн сиэннээх. 
Кини Казаҥҥа олорор. Дарья кэргэнэ Кырыкый Павлов Валерийдыын үс оҕолоохтор: 
Вероника, Вилена, Валерий. Дарья Николаевна Үөһээ Бүлүү библиотекатын тутаах 
үлэһитэ. Вероника Владик, Саян, Аян диэн уолаттардаах, Вилена Ариан уонна Алиса 
диэн оҕолордоох. Кыргыттар Дьокуускай олохтоохторо. Галина икки кыыстаах 
Юлия, Настя диэннэр. Новосибирскайга олороллор. Кыра уол Владимир Ньургун, 
Дьулус, Александра, Анастасия диэн ыччаттардаах. Онтон Ньургун оҕото Даник. 
Бары киин куорат олохтоохторо.

Николай Тимофеев Валерий диэн уола Дүллүкүгэ олорор. Оҕолоро: Мария, 
Ростислав, Анастасия, Саргылана.

Кирилл Гаврильевич иккис кэргэниттэн, Варвара Капитоновнаттан, Мария, 
Евдокия, Семен, Капитон төрөөбүттэрэ. Мария кыра оҕо эрдэҕиттэн атаҕынан 
ыараханнык ыалдьан, бэйэтин баҕатынан, дьулуурунан үрдүк үөрэҕи бүтэрэн, өр 
сыл саха тылын, литературатын үөрэппитэ. Балта Клара Дмитриевнаттан Клараны 
ииттибитэ.

Евдокия улахан учуутал этэ, үс кыыстаах: Сардаана, Светлана, Чээнэ. Мария, 
Евдокия Үөһээ Бүлүүттэн ханна да барбатахтара. Сардаана – Алеша, Аял, Вова диэн 
үс уоллаах. Алешаттан сиэнэ Женя, Үөһээ Бүлүү. Светлана үс кыыстаах – Алина, Уля, 
Валя. Чээнэ Владик диэн оҕолоох. Бу икки кыыс куоракка олороллор, үлэлииллэр. 
Семен Кириллович Россия үтүөлээх скульптора, ииппит уола Петр, сиэнэ Арис. 
Капитон инженер идэлээх, биир уоллаах – Кирилл. Семен, Капитон Дьокуускайга 
олороллор.

Мавра иккис уола Семен 
Гаврильевич (1908 с.т.) – Маҥа-
ас бастакы үөрэхтээх киһитэ. 
Алданнааҕы горнай технику-
му бүтэрээт, Алдан оройуонун 
народнай судьуйатынан быы-
бардаммыт уонна 1940 с. диэри 
эҥкилэ суох үлэлээбит. Сэрии 
иннинэ Семен Гаврильевич Ка-
бардино-Балкарскай АССР ад-
вокатуратын коллегиятын пре-
зидиумун бэрэссэдээтэлинэн 

талыллан үлэлээбит. Аҕа дойду сэриитигэр Военнай трибуналга үлэлээбит. Кэргэнэ 
Анна Никитичнаттан (Москва олохтооҕо) Нина диэн ыал буолбут кыыстаах. Семен 
Гаврильевич 1945 с. ыам ыйын 2 күнүгэр ыалдьан өлбүт.

Чороон Сөдүөт иккис оҕото – Ыстапаан (1867 с.т.), хос аата Хохотто диэн биир 
сиргэ суруллубут. Кини бастакы кэргэниттэн Мария Никифороваттан (Торуой 
Боотулуу Степановтар кыыстарыттан) Нифонт (25.05.1896), Тимофей, Александра 
төрөөбүттэр. Ийэтэ өлөн кыра Александра Муодаларга, Мавраҕа иитиллэ барбыт. 
Чороон иккис кэргэниниин  (Далыр Күүлэтиттэн Остуолдьут Охонооһой кыыһынаан) 
Варваралыын 1911 с. муус устар 29 күнүгэр бэргэһэлэммиттэр. Онно Степан  44 
саастаах, кэргэнэ 29-таах эбиттэр. Варвара Афанасьевна төрдө Бараама диэн эбит. 
Быраата Мэхээлэттэн Баахтар (Далырдар) төрүттэммиттэр.

Чороон Ыстапаан улахан уола Нифонт  кэргэнэ Ириналыын (1897 с.т.) Ольга 
диэн биир кыыстаахтар. Ольга Тылгыныга Утукуй Уйбаан уолугар Охонооһойго 
кэргэн тахсыбыта, онно олорон өлбүтэ. Кинилэр икки кыыстаахтар Ирина, Марфа, 
уоллара Афоня оҕо сылдьан өлбүтэ. Ира уола Иван.  Кини Вероника, Юлия, Дамир 
диэн оҕолордоох. Иван сибээс инженерэ, ийэтин аатын ааттата сылдьар. Куоракка 
олороллор.

Иккис кыыс Марфа кэргэнэ Сургутскай Алексей (Өлүөхүмэ Хорото), 
икки кыыстаахтар, Алексей быраатын Владимиры улаатыннардылар. 
Марфа улахан кыыһа Алена Алексей диэн уоллаах. Марфа Афанасьевна 
Саха АССР Үрдүкү Сэбиэтин депутатынан талылла сылдьыбыта.

Иккис кыыс Ольга кэргэнэ Үөһээ Бүлүү, Харбалаах Платонов 
Олегтыын үс кыыс оҕолоохтор: Күннэй, Уйгууна, Ньургуйаана. Бу 
ыаллар бары Дьокуускай дьонноро.

Чороон Ыстапаанын иккис уола Тимофей (Черонов) (1897 с.т.) 
кэргэнэ Далыр Мария Донская (1898 с.т.).  Тимофей Марияны Хандыы 
баайга дьиэ иһинээҕи үлэһит кыыс буолан сырыттаҕына сүгүннэрбит, 
Хандыы баай ынахтаах тарбыйаҕы, иһит-хомуос, таҥас-сап биэрэн 
тэрийэн ыыппыт. Тимофейдаах  Ульяна  Руф, Агафья, 
Александра, Варвара диэн биэс оҕолоохторо. Улахан кыыс 
Ульяна Львов Иннокентийдыын холбоһон олорбуттара, 
кинилэр алта оҕолоохтор: Анна, Владимир, Николай, 
Зинаида, Варвара, Василий. Бары Маҥааска олорбуттара. 
Анна уола Иннокентий дойдутугар ыал буолан олорор. 
Володя оҕото суоҕа. Николай кэргэннэммэтэҕэ. Зинаида 
оҕото Гена, Намҥа олороллор. Варвара оҕолоро Саргы, 
Юлия. Уус-Алдаҥҥа бааллар. Василий оҕолоро Мирослав, 
Зульяна, Зинаида, Наргиза, Андрей. Мирослав оҕото 
Арианна.Төрөөбүт Маҥааһыгар олорор, кырдьаҕас ыал. 
Тимофей уола Руф оҕото суох. Агафья кыыһа Вера. Вера 
Петров Андрей Евгеньевичка кэргэн тахсан алта оҕолоох: Мария (кыыһа 
Айсена), Ульяна (кыыһа Камилла), Степанида (уола Аян), Анастасия 
(уола Максим), Айталина кыыһа Вилена), Андрей. Вералаах уонча 
хонук быысаһан өлбүттэрэ. Оҕолор бары куоракка ыаллар. Александра 
холкуоска үлэлии сылдьан киинэ көрдөрөөччүнэн үлэлии кэлбит Ким 
Павлович Дяриковтыын ыал буолан ньир-бааччы олорбуттара. Кинилэр 
13 оҕолоохтор. Өлөксөөн Герой Ийэ, үтүөкэн майгылаах, үтүө-кэрэ, 
толуу, сытыары-сымнаҕас дьахтар этэ. Оҕолоро: Людмила (үс оҕолоох: 
Клим, Мая, Савва), Станислав (Юлия, Ким), Федор, Клим, Мария, Анна, 
Татьяна, Руф, Александр, Зоя, Евдокия, Александра, Галина. Федор 
кэргэнэ Ньурба кыыһа учуутал Раиса Петровна, оҕолоро Оксана, 
Павел, Петр. Маҥаастан хамсаабакка олорон үлэлииллэр. Оксана ыал, Айыына, 
Дьулусхан. Үөһээ Бүлүүгэ учууталлыыллар. Мария үс оҕолоох, Марианна, Тимофей, 
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Надя. Дьокуускайга олороллор. Марианна үс оҕолоох – Герман, Гарик, Сияна. Анна 
оҕолоро: Наина (оҕолоро: Павел, Вика), Айталина (оҕото Женя), Диана, Устин кыыһа 
Амелия), Костя, Ким, Күндүүнэ. Мэҥэ Хаҥалас Балыктааҕар бааллар. Татьяна кэргэнэ 
Ньурбаттан төрүттээх Афанасьев Григорий Григорьевич. Оҕолоро: Василий, Слава, 
Люба. Руф кэргэнэ Кэнтик кыыһа учуутал идэлээх Прасковья, кыыстара Сардаана. Зоя 
кэргэнэ Кырыкый Харлампьев, оҕолоро Айыына, Егор. Дуня оҕолоро Настя, Айтал, 
Сайыына, Селена. Настя уола Арсен. Шура оҕолоро: Соня, Айаал, Дайаана, Сайыына, 
Уйгууна. Галя кэргэнэ Налыйдыров Спартактыын икки оҕолоохтор: Спартак, Виталий. 
Кыра кыыс Варвара Тимофеевна кэргэнэ I Күүлэт киһитэ Константинов Николай. 
Оҕолоро: Лидия, Ирина, Николай, Тимофей, Михаил. Лидия кэргэнэ Чурапчы 
киһитэ Тытыгынаев Гаврил Борисовичтыын икки уоллаахтар: Борис, Сүргэн. Ирина 
икки кыыстаах, Алина, Василина. Алина кэргэнэ Маедо Семен (Өлүөхүмэ), икки 
оҕолоохтор: Саян, Данил. Николай дойдутугар I Күүлэккэ олорор, Костя, Ренат, Эркэн 
диэн оҕолордоох. Тимофей кэргэнэ Александралыын Роберт, Катя, Ксения, Уран 
диэн оҕолордоохтор. Кыра уол Михаил Айсен диэн уоллаах. Варвара оҕолоро бары 
Дьокуускайга олороллор. Эдьиийигэр Мавраҕа иитиллибит Александра Дүллүкүгэ 
ыал олорбут. Үс оҕолоох: Николай (өлбүт), Марфа, Николай. Марфа Петровна оҕолоро 
Лариса (оҕолоро: Зоя, Коля), Марфа (уола Ньургун), Петр, Антонина (оҕолоро: Степан, 
Владик, Евгения, Эвелина). Бары Үөһээ Бүлүүгэ олороллор. Николай кэргэнэ Дүллүкү 
Мария Михайловналыын үс оҕолоохтор: Сардана, Иосиф, Лев. Сардана биир уоллаах 
Самбуев Саян Цынгуевич, Благовещенскайга олороллор. Иосиф – Света, Таня диэн 
кыргыттардаах, Таня уоллаах.  Лев оҕолоро: Сергей, Саина. Уолаттар ийэлэриниин 
Үөһээ Бүлүү ыаллара.

Ульяна Степановна (1905 
с.т.) кэргэнэ Хандыы сиэн быра-
ата Дмитриев Николай (Чанхаев). 
Кинилэр оҕолоро алталар: Алек-
сандра, Варвара, Степан, Анна, 
Ефрем, Анастасия. Александра  
Николаевна кэргэнэ Васильев 
Федор Сергеевичтыын Клара, 
Клавдия, Марк, Галина, Валенти-
на, Глаша диэн оҕолоохтор. Бары 
Маҥааска төрөөбүттэрэ. Клара 
үс оҕолоох: Александра, Анна, 
Сергей. Александра Дуня, Артем, 
Саяна, Дьулустаан диэн оҕолор-

доох. Маҥаастар. Анна түөрт оҕолоох: Эрхан, Эрчим, Вася, Артем. Үөһээ Бүлүү ыала. 
Клавдия оҕолоро: Лена, Саша, Федя. Лена оҕолоро Арьяновтар –  Лилияна, Артем. 
Анаабырга олороллор. Галина кэргэнэ Сунтаар, Павлов Владимир. Оҕолоро: Анато-
лий, Лена. Бары куоракка олороллор. Анатолий икки оҕолоох: Арина, Вова. Лена кэр-
гэнэ Таатта, Баайаҕа. Оҕолоро: Алена, Алик. Валентина икки уоллаах: Владик, Слава. 
Глаша оҕолоро Юрий, Александра, Артем. Варвара Николаевна эдэр сааһыттан Бүлүү 
куоракка кинопрокакка үлэлээбитэ. Лора, Дмитрий, Семен, Сергей диэн оҕолордоох. 
Лора үс кыыстаах: Алена, Варя, Феня. Бүлүү II Күүлэтигэр олороллор.  Алена оҕолоро: 
Олег, Соня. Варя оҕолоро: Эрчим, Алина. Семен икки уоллаах, Мичил, Аял. Куорат-
тар. Сергей үс кыыстаах: Туйаара, Айталина, Сайыына. Сергей Мирнэйгэ пилот. Анна 
Николаевна уола Алексей өлбүт. Ефрем Николаевич оҕолоро: Андрей, Юлия. Юлия 
икки кыыстаах: Олеся, Света. Анастасия Николаевна оҕолоро: Юрий, Күннэй. Күн-
нэй икки уоллаах, Сахаян, Харысхан. Ефрем, Анастасия оҕолоро бүлүүлэр.

Ефрем Степанович (1907 с.т.) кэргэнэ – Варвара, Николай диэн оҕолордоох сэрии 
огдообото Семенова Варвара Васильевна (27.11.1918 с.т.). Ефремтэн үс оҕо: Татьяна, 
Владимир, Степан. Далырга олорбуттара. Эбии икки уоллаах: Василий Степанов 

(Кырыкый), Николай Сидоров (Далыр Күүлэтэ). Татьяна оҕолоро: Вилюй, Альберт, 
Мичил соһумардык суох буолтара. Кэлин Вилюй, Снежана төрөөбүттэрэ. Вилюй 
оҕолоро Аина, Дмитрий, Күбэйэ. Дьокуускайга олороллор. Снежана оҕолоро: Лерика, 
Алина, Людмила. Дьокуускайга олороллор. Владимир кэргэнэ Михайлова Галина 
Петровна, кыыһа Сахая. Володя оҕолоро: Эдуард, Альберт, Мичил, Володя. Эдуард 
оҕолоро: Иван, Дайаана, Володя. Мирнэйгэ олороллор. Альберт оҕолоро: Ньургун, 
Айгыына, Дьулус. Туобуйа төрүттээхтэр ийэлэринэн. Володя оҕолоро: Лера, Дима. 
Куоракка бааллар. Ийэлэринэн Мирнэй Таас Үрэхтэрэ.

Степан Ефремович, РФ кооперациятын туйгуна, кэргэнэ Сургуулуктан төрүттээх 
Раиса Григорьевна, РФ фармациятын туйгуна. Сэттэ оҕолоохтор: Радомира, Степан 
–  баһаарынай сулууспа майора, Леонид, Мирослава, Марьяна, Надежда, Станислав. 
Радомира икки кыыстаах Анита, Алекса. Врач педиатр, Мирнэй Светлэйэ. Степан икки 
уоллаах: Григорий, Артур. Степан Мирнэйгэ пожарнайга үлэлиир. Леонид үс оҕолоох, 
кэргэнэ Ньурба: Алеша, Анжелика, Артем. Светлэйгэ ГЭС-кэ үлэлиир. Мирослава уола 
Богдан оскуолаҕа үөрэнэр, Депутатскай. Марьяна кэргэнэ Нам Осипов Иван. Родион, 
Софья диэн оҕолоохтор. Надежда Раиса диэн кыыстаах. Үөһээ Бүлүү. Станислав 
Нарыйаана диэн кыыстаах. Мирнэй. Николай Сидоров Далыр Күүлэтигэр кэргэнэ 
Антонина Васильевналыын олорбута, оҕолоро: Мария, Андрей, Василий (уола Олег), 
Айна, Александр, Анжелика (кыыһа Алиана), Ариан (уола Артур), Николай, Ян. Мария 
оҕото Алесия. Андрей оҕолоро: Элона, Настя, Богдан. Айна оҕолоро: Аэлита, Коля, 
Саша. Александр оҕолоро: Карина, Айсен. Оҕолор бары Дьокуускайга олороллор.

Федотов Егор Степанович (1919 с.т.) кэргэнэ Александра эрдэ өлбүтэ, оҕолоро: 
Роза, Анисим. Роза Тутасов Иваҥҥа кэргэн тахсан үс оҕоломмута: Данил, Иван, 
Татьяна. Татьяна кэргэнинээн Егоров Юрийдыын Дүллүкүгэ олорор. Анжелика диэн 
кыыстаахтар.

Федотов Федор Степанович кэргэнэ Григорьева Павла этэ, үс оҕолоохтор: 
Татьяна, Владимир, Варвара. Татьяна Бүлүүгэ Матвеев Геннадийдыын ыаллар, икки 
–  Олег, Татьяна диэн оҕолоохтор. Олег үс оҕолоох: Күнчээнэ, Радомир, Гена. Бүлүү. 
Татьяна Леня диэн уоллаах. Бүлүү. Владимир Тамалакааҥҥа олорор, кэргэнэ Людмила 
Дмитриевна. Иккиэн учууталлар, түөрт оҕолоохтор: Лия, Федор, Ньургустана, Юлия. 
Лия оҕолоро Саяна, Дамир. Федор оҕолоро Таня, Володя. Ньургустана кыргыттара 
– Павла, Наташа. Ленскэйгэ Ынньаалыга олороллор. Варвара кэргэнэ Боотулуу 
Григорьев Василий. Үс оҕолоохтор: Ньургун, Дьулустаан, Алгыстаана. Федор Яковлева 
Марфаҕа бастакы кыыһа Яковлева Агафья Федоровна, кэргэнэ Аммосов Михаил 
Прокопьевич (Алдан). Оҕолоро: Ньургуяна (кыыһа Яна), Сахая (Даяна), Дмитрий 
өлбүтэ, Айсен, Айнат кэргэннэрэ суох, Михаил үс оҕолоох – Карина, Вова, Алина. 
Агафья Көтөрдөөххө олорор, арыы собуотун маастара.

Чороон Сөдүөт үһүс оҕото, Чөппөй Егор (1874 с.т.) диэн уола Донская Вера 
Степановнаны (1886 с.т.) диэн Далыр дьахтарын кытта 1906 с. тохсунньу 31 күнүгэр 
бэргэһэлэнэр, үс оҕону төрөтөллөр: Никита (01.08.1914 с.т.), Софья (29.05.1916 с.т.), 
Анисим (1922 с.т.). Никита эдэр сааһыгар өлбүт. Софья Катерина диэн кыыстанан 
баран оҕото иккилээҕэр эпэрээссийэлэнэ сытан өлбүт. Катерина кэргэнэ Өлөөн 
киһитэ Алексеев Матвей Матвеевич. Оҕолоро: Леонид, Элеонора, Любовь, Степан, 
Надежда. Леонид оҕолоро: Паша, Катя. Алеша. Паша оҕото Алик. Катя Айсана диэн 
кыыстаах. Элеонора оҕолоро: Соня, Дьулус. Соня оҕолоро: Слава, Мир, Милана. 
Любовь оҕото Марфа.  Степан оҕолоро: Айталин, Айыына, Настя, Саша. Надежда 
оҕолоро: Люба, Гера, Никита, Самсон. Люба оҕолоро: Илона, Мия.

Егор иккис оҕото Анисим сэрии бэтэрээнэ, 1941 с. от ыйыгар бастакы хомуур-
га барар. Забайкальеҕа Кулунда истиэбигэр баар байыаннай чааска сержаннары 
үөрэтэр пууҥҥа сылдьан, ыараханнык ыалдьан госпитальга сытан баран дойдуту-
гар уоппускаҕа кэлэр. Сэриигэ иккиһин 1943 с. бэс ыйыгар барар, тиийэн Чита уо-
балаһыгар Дацан диэн снайпердар куурустарыгар үөрэммит. Салгыы Манчжурияҕа 
сулууспалыы сырыттаҕына арҕаа фроҥҥа утаарбыттар. 1943 с. ахсынньы бүтэһигэр 
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4-с Украинскай фроҥҥа тиийэн 
автоматчигынан сылдьар. Го-
мель куорат таһыгар уҥа тобу-
гар бааһыран госпитальга сытан 
эмтэммитэ. Иккиһин 1944 с. ыа-
раханнык бааһыран, түөрт ыйтан 
ордук госпитальга сытан эмтэм-
митэ. Үсүһүн фроҥҥа барарыгар 
киниэхэ сержант аатын иҥэр-
биттэрэ. Германия сиригэр Рати-
бор куорат таһыгар кыргыһыыга 
атаҕар үсүһүн ыараханнык ба-
аһырбыта. Кыайыы күнүн госпи-
тальга көрсүбүтэ. Сэрииттэн II 

группалаах инбэлиит буолан, хас да мэтээллээх, уордьаннаах эргиллибитэ. Анисим 
Егорович кэргэнэ Боотулуу Корякина Мария Даниловна. Анисим Егорович элбэх оҕо 
тапталлаах учуутала, Боотулуу оскуолатын умнуллубат директора буола сылдьыбыт, 
икки кыыстаахтар: Ида, Аида. Ида Дьокуускайга радиокомитекка үлэлээбитэ. Аида 
(идэтинэн музыка учуутала) кэргэнэ Архипов Никита Деевич, уола Архипов Максим 
Никитич, быраас. Дьокуускай. Никита Деевич – историческай наука доктора, про-
фессор, Үөһээ Бүлүүтээҕи республиканскай гимназияҕа кафедра сэбиэдиссэйинэн 
үлэлиир. Анисим Егорович сэриигэ ылбыт баастарыттан 1952 с. өлбүтэ.

Чороон Сөдүөт  хаанын салгыыр кыра кыыһа Степанида Егоров Капитоҥҥа 1915 
с. бэс ыйын 6 күнүгэр кэргэн тахсыбыт. Капитон 34 саастаах, Степанида 41 сааһа, 
иккис кэргэннэниитэ эбит. Капитон сахалыы аата Кыдыгый. Кинилэр 1927-28 сс. 
биэрэпискэ Капитон 54-тээҕэ, Степанида 56-лааҕа ыйыллыбыт. 

Оҕолоро Егор 17, Фекла 12 саастаахтар. Фекла (01.04.1916 с.т.) Токоемов Конон диэн 
көмүс ууһа кэргэннээх этэ, оҕолоро: Токоемова Мария, Тамара, Николай, Галина. 
Мария Иванов Иван Елисеевичка кэргэн тахсан Изабелла, Капитон, Степанида, 
Радомир диэн оҕолордоохтор. Маҥаастар. Улахан кыыс Изабелла Эдуард, 
Татьяна, Мария диэн үс оҕолоох. Мария оҕото Валерия. Капитон кэргэнэ Марина 
Николаевналыын Олег, Елисей, Роман диэн үс уоллаахтар. Степанида оҕолоро 
– Айтал, Уруйдаана, Толя. Айтал Эльмира, Антоний диэн оҕолордоох. Радомиртан 
Денис, Ваня, Леонид, Никита төрөөбүттэр. Тамара Кононовна Иванов Иван 
Ивановичка кэргэн тахсан олорбута. Сардаана, Иван, Спартак диэн оҕолордоохтор. 
Тамара Маҥааһыттан тэйбэккэ олорор. Сардаана оҕолоро Галимара, Гульнара, 
Самира. Сардаана Маҥааска олорор, учууталлыыр. Иван үс оҕолоох: Арсен, Айсан, 
Айсар.Дьокуускай. Кыра кыыстара Галина Кононовна кыыһа Рада, кини Олег, Игорь 
диэн уолаттардаах, куораттар. Степанида Федотовна маҥнайгы кэргэнэ Боотулууттан 
Василий Иванов (1872 с.т.), киниттэн оҕолооҕо биллибэт.

Чороон Сөдүөт атын дьахтарга оҕолооҕо биллэр. Ол кыыс аата Багдарыын ойоҕо 
Александра, Далырга ыал буолан олорон  Елена, Мария, Анатолий диэн оҕолордоох 
эбит, араспаанньалара Донскойдар. Елена Тарасов Сергейгэ кэргэн тахсан сэттэ 
оҕолоох: Нина, Иннокентий, Анатолий, Анна, Владимир, Сергей, Татьяна. Нина 
Бочарова Мирнэйгэ олорор, үс оҕолоох: Александра (уола Алексей), Ольга (кыыһа 
Карина), Владимир. Иннокентий кэргэнэ Далыр Семенова Анна Николаевналыын 
кыыстаах уол оҕолоохтор – Андрей, Татьяна. Андрей оҕолоро Вика уонна уол. Татьяна 
оҕолоро Айсен, Юлия. Бары Мирнэй ыаллара. Анатолий –  Альберт, Алена диэн 
оҕолордоох. Далыр.  Альберт оҕолоро: Айна, Алина.  Алена үс оҕолоох: Стас, Толя, 
Рада. Анна оҕото Кристина. Владимир Аида, Светлана диэн кыргыттардаах. Аида 
түөрт оҕолоох: Туйаара, Леонида, Вова, Каролина. Сергей оҕолоро: Анжелика, Жанна, 
Диана, Лена, Сахая, Сергелена, Сергей. Анжелика оҕолоро: Юлиан, Родион, Рудольф. 
Жанна оҕото Алик. Диана оҕото Диана. Сахая оҕото Саяна. Мария оҕолоро: Вера, 

Анатолий, уол. Вера кыргыттара: Лина, Маша. Анатолий Донской оҕото Владимир. 
Кэргэнэ Мария Кузьмина, Хороҕо олороллор. Дьулус, Ньургун диэн уолаттардаахтар.

Көстөрүн курдук,  Алексей Яковлев-Бочогойоонтон (1758-1813сс.) төрүттэнэн 
үөскээн-тэнийэн, кини сиэнэ Чороон Сөдүөт аатынан Федотовтар диэн 
араспаанньаланан аймах-билэ дьон буолан Саха сиригэр киэҥник тэнийэн тарҕанан 
олороллор.

ТОҤСОҔОЙДОР

Тоҥсоҕойдор сурукка киирбит түгэх өбүгэлэринэн Кисиляй Алчахов (1705-
1780 сс.) иккис уола Мерсей-Степан Осипов (1745 с.т.) буолар. Улахан уолун Удяк-
Потап Львов (1735 с.т.) салаатын утумун “Хомдьоо аҕатын ууһа” диэн ыстатыйаттан 
билсиһиэххэ сөп. Мерсей кэргэнэ Унегесов кинээстиир Үөдүгэй буолаһыттан Татьяна 
Афанасьева (1752 с.т.). Үс уоллаахтар: Семен (1775 с.т.), Семен (1777-1789 сс.), Федор 
(1780 с.т.), соҕотох кыыстаахтар – Мария (1779-1788 сс.). Буоласка 1795 с. ыытыллыбыт 
ревизскэй сказкаҕа суруллубутунан, икки оҕолоро уонча саастаахтарыгар 
өлбүттэр. Улахан уол Сэмэн олоҕун оҥостуммута бэлиэтэммит, кэргэнэ Мария 
(1780 с.т.) Үөдүгэйтэн Дьаакып кыыһа диэбиттэр. Ханнык Дьаакып кыыһа буоларын 
чопчулаабатахтар. 1816 с. ревизия кинигэтигэр Ыстапааннаах 1798 с. төрөөбүт Павел 
диэн ааттаах уоллаахтарын ыйбыттар. Сэмэннээх Маарыйа ыччатырбыттар – Федор 
(1807 с.т.), Осип (1814 с.т.), Анисья (1806 с. т.), Федосья (1808 с.т.), Дарья (1812 с.т.), 
Настасья (1815 с.т.). Федор Степанов ыал буолбут, кэргэнэ Варвара (1793 с.т.), соҕотох 
Дарья (1813 с.т.) диэн кыыстаахтара суруллубут. Кыра уол Павел бэйэтиттэн 4 сыл аҕа 
Настасья диэн кэргэннээҕэ бэлиэтэммит. Павел кэлин ыытыллыбыт биэрэпистэргэ 
аата ахтыллыбат.

Нэһилиэккэ 1828 с. биэрэпис ыытыллыбыта буолан баран, докумуоннара архыыпка 
суохтар. Сүппүттэрэ дуу, киин архыыптарга харалла сыталлара дуу биллибэт. Утуму 
салгыы үөрэтэрбитигэр 1850 с. ыытыллыбыт тохсус ревизскэй сказка докумуоннарын 
туһанабыт. Семен Степанов 74 саастааҕа бэлиэтэммит, кэргэнэ Авдотья Афанасьева 
(1787 с.т.) киниттэн 7 сыл балыс эбит. Маҥнайгы кэргэнэ, уолаттарын ийэлэрэ, 
өлбүтүн кэннэ олоҕун иккиһин оҥостубут бадахтаах. Уола Сүөдэр маҥнайгы кэргэнэ 
Мария Николаева 1845 с. өлбүт, иккис кэргэнэ Аксинья Васильева (1819 с.т.) диэн 
ааттаах эбит. Маҥнайгы кэргэниттэн үс уоллаах: Спиридон (1835 с.т.), Василий (1841 
с.т.), Филипп (1842 с.т.). Онтон иккис уол Уоһук кэргэнэ Ирина Ефремова (1822 с.т.), 
оҕолоро: Николай (1840 с.т.), Варвара (1844 с.т.), Екатерина (1845 с.т.), Анна (1846 с.т.).

Нэһилиэккэ бүтэһик ыытыллыбыт онус ревизскэй сказка 1858 с. буолбута. Онно 
суруллубутунан, Семен Степанов сахалыы аата Матар диэн эбит, 1855 с. 79 сааһыгар 
өлбүтүн бэлиэтээбиттэр. Уола Бигэ Сүөдэр өссө биир сахалыы таптал аата Тоҥсоҕой 
диэн. Кини кыра уҥуохтаах, толору эттээх-сииннээх, улахан муруннаах, сырдык 
хааннаах киһи эбитэ үһү. Мунна улаханын иһин Тоҥсоҕой диэн ааттаммыт. Кини 
кэлин үс оҕоломмут – Иннокентий (1851 с.т.), Анна (1854 с.т.) уонна Михаил (1856 с.т.). 
Иккис уола Бодохо Уоһук эбии икки уолламмыт – Павел (1852 с.т.) уонна Савва (1855 
с.т.). Семен Степанов Антон (1825 с.т.) диэн уолун 1850 с. биэрэпискэ көтүппүттэрэ 
билиннэ. Кэргэнин Анна (1832 с.т.) ким кыыһа буоларын суруйбатахтар, соҕотох икки 
саастаах Алексей диэн уоллаахтара ыйыллыбыт. Онус ревизскэй сказка кэнниттэн 
39 сыл буолан баран биэрэпис биирдэ ыытыллыбыта. Боотулуу (Маҥаас) нэһилиэгэр 
сыһыаннаах ити биэрэпис докумуоннара сүппүттэр, ол төрүччүнү оҥорууга 
ыарахаттары үөскэттэ. Онон билигин аҥардас таҥара дьиэлэрин кинигэлэригэр 
олоҕуран утуму үөрэтиибитин салҕыыбыт.

Бигэ Сүөдэр оҕолоруттан Михаил утумун эрэ салгыы үөрэтэр кыахтаахпыт. Кини 
1888 с. сэтинньи 9 күнүгэр Бастакы Үөдүгэйтэн 25 саастаах Марфа Васильеваны кытта 
бэргэһэлэммиттэр. Манна биири чуолкайдыыры наадалааҕынан ааҕабыт. Михайлов 
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Михаил Михайлович кэпсииринэн, Марфа Боотулуу Көтөрдөөҕүттэн төрүттээх. Дьоно 
Лахаайы диэн күөлгэ уутуйан олохсуйбуттар, Таркаайы аҕатын ууһугар киирсэллэр 
эбит. Кинилэр икки уолаттара: Иннокентий (04.01.1885 с.т.) уонна Феодор (27.02.1887 
с.т.) биир күн бэргэһэлэммиттэр. Кэлин Анна (1890 с.т.) диэн ааттаах кыыстаммыттар. 
Улахан уолу уҥа илиитин тарбахтара барылара холбоһо үүммүттэрин иһин дьон 
Лаппаакы Лэгэнтэй диэн ааттаабыттар. Кини 1910 с. ыам ыйын 25 күнүгэр Бастакы 
Үөдүгэйтэн Ульяна Иванованы (1890 с.т.) сүгүннэрэн аҕалбыт. Биллэринэн, түөрт 
оҕолоохтор: Спиридон (22.11.1911 с.т.), Александра (24.03.1914 с.т.), Егор (1919 с.т.) 
уонна Ирина (1924 с.т.). Спиридон өр сылларга нэһилиэк сэбиэтин сэкирэтээринэн 
үлэлээбитэ, “Саҥа олох”, “Харбаала” холкуостары тэрийсибитэ. 1939 сылтан райстат 
участковай инспекторынан үлэлээбитэ. 1942 с. сэриигэ ыҥырыллан барбыта уонна 
1943 с. от ыйын 21 күнүгэр кыргыһыы толоонугар охтубута. Көмүс уҥуоҕа Орловскай 
уобалас Ульяновскай оройуонун Бруски дэриэбинэҕэ сытар. Кэргэнэ Анастасия 
Павловна Семенова, оҕолоро: Иван, Ульяна. Уйбаан кэргэнэ Сунтаартан Осипова 
Татьяна, оҕолоро: Ньургун уонна Сардаана. Кыыһын Ульяна кэргэнэАлексеев 
Николай Николаевич (Ньурба Тыалыкыта), оҕолоро: Игорь (18.12.1964 с.т.), Ольга 
(20.02.1966 с.т.), Альбина (26.12.1968 с.т.), Николай (29.09.1970 с.т.), Спартак (05.02.1972 
с.т.), Валентина (02.04.1974 с.т.), Василий (10.01.1977 с.т.), 18 сиэннээх. Лэгэнтэй кыыһа 
Александра Васильев Саабаҕа кэргэн тахсан, түөрт оҕолоох: Ирина, Спиридон, 
Мария, Александра. Уола Дьөгүөр Бүлүү училищетыгар үөрэнэ сылдьан 1942 с., баара-
суоҕа 23 саастааҕар, сөтөл ыарыыттан өлбүтэ. Лэгэнтэй кыра кыыһа Ирина Ньур-
баҕа Ноговицын Семен Гаврильевичка кэргэн тахсан элбэх оҕоломмута – Николай, 
Зоя, Мария, Лидия, Егор, Гаврил. Ириналаах 16 сиэннээхтэр. Ирина Иннокентьевна – 
оройуон биллиилээх ыанньыксыта, Сталин төбөлөөх мэтэллээх, коммунистическай 
үлэ ударнига, тыа хаһаайыстыбатын туйгуна, IX пятилетка кыайыылааҕа, элбэх 
грамоталарынан, махтал суруктарынан кини үлэтэ бэлиэтэммитэ. Кыыһа Лидия 
– САССР Үрдүкү Сэбиэтин депутатынан талыллан үлэлии сылдьыбыта. Уола Егор 
Семенович – “Чуукаар” сопхуос паркомунан, Сардаана фабрика дириэктэринэн, 
Автодорожнай округ муниципальнай тэриллиитин баһылыгынан үлэлии сыл-
дьыбыта. Эдэр сааһыгар оһолго түбэһэн өлбүтэ. Кыра уола Гаврил ЯГСХА-ҕа 
уһуннук үлэлээбитэ, РФ Тыатын хаһаайыстыбатын министиэристибэтин Бочуотунай 
грамотатынан наҕараадаламмыта.

Федор Михайлович Семенов убайын Лэгэнтэйи кыт-
та биир күн бэргэһэлэммиттэр. Кэргэнэ биир дойдулааҕа 
Яков Григорьев кыыһа Феодора Яковлева (09.03.1892 с.т.), 
оҕолоро: Анна (31.08.1914 с.т.), Татьяна (16.10.1916 с.т.), Ни-
колай (03.08.1917 с.т.), Марфа (1920 с.т.), Варвара (1924 с.т.) 
уонна Михаил. Улахан кыыстарын Анна 1927 с. ыытыллы-
быт демографическай биэрэпискэ аата бу ыал испииһэгэр 
киирбэтэх, оҕо сааһыгар өлбүт быһыылаах. Татьяна Мэй-
ик киһитигэр Сергей Захарович Андреевка кэргэн тахсан, 
биир уол оҕоломмута өлбүтэ. Уһуннук олорботохтор, арах-
сыбыттар. Дойдутугар кэлэн баран, бэрт уһуннук ыалдьан 
өлбүт. Николай түөрт кылаас үөрэхтээх, ыал буолбатаҕа, 
киниттэн Николай диэн уол хаалбыта, тоҕус сиэннээх, 
элбэх хос сиэннэрдээх. 1941 с. сэриигэ ыҥырыллан барбы-
та, ханна, хаһан, хайдах өлбүтэ биллибэт.

Степанов Степан Егорович кэргэниниин Сүөдэр кыыһа Марфалыын  оҕо бөҕөнү 
төрөтөн, үлэ-хамнас бөҕөнү үлэлээбит дьон. Степан үчүгэй куоластаах киһи эбит, ол 
гынан баран ханна да элбэхтик ыллаан иһитиннэрбэтэх, кутуран бараары гынабын 
диир үһү. Кини Маҥааһыгар 14 сыл устата депутааттаабыт эбит. Оҕолоро: Федя 
кэргэнэ Амма Сулҕаччытын кыыһа Мария (улахан кыыстара Люба, биир кыыстаах, 
Марианна Луиза диэн кыыстаах, сиэннээх, Ариналара уоллаах, үһүс оҕо Георгий 

уол, кыыс оҕолордоох, онтон Мотя, Сергей түөрт оҕолоох, кыра кыыс икки оҕолоох). 
Степаннаах иккис оҕолоро Ольга Михаил Поскачин кэргэнэ. Сэргэ Бэскэ Аммаҕа 
олороллор. Кинилэр оҕолоро:  Коля, Айталина,  Юрий,  Михаил, Аина, Сахаяна. Коля 
кэргэнэ Мария, кыыстарын Айталина кэргэнэ Николай, оҕолоро: Петр, Михаил, 
Ньургуйаана Борисовтар, Амма Сэргэ Бэһигэр олороллор. Аина кэргэнэ Владислав, 
оҕолоро: Денис, Ольга, Елизавета, Дарина. Сахаяна кэргэнэ Федот,  оҕолоро: 
Ярослав, Ян. Алексей кэргэнэ Амма Болугуруттан төрүттээх Ирина. Оҕолоро: 
эһэтин аатын ааттатар Степан Августина диэн кыыһын оҕото Эмилия уоллаах, атын 
оҕолоро Анжелика, Коля, Алеша диэннэр. Алексей биэс ыччаттаах, Пахом үс оҕолоох. 
Александра диэн кыыһа Дуня, Артем, Саяна, Дьулустан диэн оҕолордоох. Маҥаастар. 
Анната түөрт оҕолоох: Эрхан, Эрчим, Вася, Артем. Үөһээ Бүлүү ыала. Зоя Степановна 
кэргэнэ Боотулуу Данил. Кинилэр алта оҕолоохтор. Лиза үс уоллаах, Федя биэс 
ыччаттаах, Тина икки оҕолоох, Петя ыал буолбатах, Вероника биир кыыстаах, 
Степа икки уоллаах. Николай (эрдэ өлбүт), икки оҕолоох – Марфа (биир оҕолоох), 
Николанна (икки оҕолоох). Татьяна Маҥааска олорор, үс оҕолоох: Александр (Айсен, 
Айыллаана), иккис уол Степа, кыыһа Марфа. Кыра кыыс Галя эрдэ өлбүтэ. Оҕолоро: 
Лена (Нарыйаана, Айта, Ньургун), Ирина (Анжелла, Миша), Сардаана (Ваня).

Сүөдэр кыра кыыһа Варвара улахан уола Николай (01.04.1945 с.т.) 
идэтинэн инженер-механик, кэргэнэ Борисова Клара Захаровна, 
үс кыыс (Кыыдаана оҕолоро Тускул, Чэлгийээнэ, Варвара оҕолоро 
Айсен уонна Инга), Туйаара уонна Николай диэн ааттаах уоллаахтар. 
Иккис уол Давид (02.10.1947 с.т.) оҕолоро: Сергей, Надя, Света, Давид. 
Кыыһа Зоя (21.12.1953 с.т.) кэргэнэ Петров Данил Алексеевич, аҕыс 
оҕолоохтор – Саргы, Аина, Августина, Сардаана, Ньургуйаана, Нарыйа, 
Данил, Зоида. Зоя Даниловна – “Материнская слава” толору кавалера, 
СӨ кинематографиятын бэтэрээнэ. Үһүс уола Федор (23.12.1961 с.т.) 
оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан өлбүтэ. Кыра уол Виктор (12.07.1965 с.т.) үрдүк 
үөрэхтээх инженер-механик, кэргэнэ Кэбээйи Лүүчүнүттэн төрүттээх 
Анисия Семеновна Фомина, икки кыыстаахтар (Кристина, Анна).

Кыра уол Михаил Дүллүкүттэн Феофанова Татьяна Васильевнаны 
кэргэн ылан онно олохсуйбута. Кинилэр биэс оҕолоохтор: Михаил, 
Света, Яков, Мария, Александр. Михаил Федорович – Дүллүкү 
нэһилиэгин  бочуоттаах олохтооҕо, биллиилээх сылгыһыт этэ. 
Оҕолоругар, сиэннэригэр төрүттэрин туһунан ахтыы суруйан 
хаалларбыт үтүөлээх.

Анна Михайловна (1890 с.т.) Чинэкиттэн төрүттээх Саввинов 
Петр Михайловичка (1883 с.т., сахалыы таптал аата Нэҥнэгэр) кэргэн 
тахсан, сэттэ уол оҕону төрөппүт. Кинилэр 1911 с. муус устар 29 күнүгэр 
бэргэһэлэммиттэр. Улаханнара Байбал (12.08.1912 с.т.) эдэр сааһыгар 
өлбүт, киниттэн ыччат хаалбатаҕа. Давид (11.05.1914 с.т.), Николай 
(28.04.1916 с.т.) уонна Алексей (15.03.1919 с.т.) сэрииттэн эргиллибэтэхтэрэ, Данил 
босхоҥ ыарыы буулаан өлбүтэ. Давид диэн уолларын таайдара Федор Михайлов 
ииттибитэ. Кыра Ньукулай (1924 с.т.) уҥа өттүнэн тыҥатын курдат ыттаран кэлэн 
баран, Иванов Данил Иванович-Чабычах Тайыла кыыһын  Раисаны кэргэн ылан 
элбэх оҕоломмута – Зинаида, Элеонора, Клавдия, Григорий (иитиллибитинэн), 
Анна. Зинаида Николаевна педагогическай үлэ бэтэрээнэ; Клавдия Николаевна 
– кыраайы үөрэтээччи, педагогическай үлэ бэтэрээнэ, СӨ үөрэҕириитин туйгуна, 
Боотулуу нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо. Быраата Григорий Николаевич – 
биология билимин дуоктара, ХИФУ иһинэн Хоту дойду прикладной экологиятын 
научнай-чинчийэр институн дириэктэрэ, РФ наукаҕа уонна техникаҕа бочуоттаах 
үлэһитэ, СӨ айылҕа харыстабылын туйгуна, “За заслуги перед Отечеством” орден II 
истиэпэннээх мэтээлин кавалера, СӨ наукатын үтүөлээх диэйэтэлэ, Бүлүү улууһун, 
Боотулуу нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, кыраайы үөрэтээччи, нэһилиэгин 
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историятын үөрэтэн, түөрт үрдүк таһымнаах бэртээхэй кинигэлэри таһаарсыбыта. 
Анна Михайловна кыра уола Уйбаан кэргэнэ Саввинова Марфа Дмитриевна (Ньурба 
Өҥөлдьөтө), оҕолоро: Елена, Анна, Ирина, Николай. Чабычах Тайыла 1944-1946 сс. 
“Чинэки” холкуоска бэрэссэдээтэллээн элбэх киһини хоргуйан өлөртөн быыһаабыт 
өҥөлөөх. Дэлэҕэ да дьон “Биһиги дьолбутугар күн киһитэ кэлбит,” диэбиттэрэ күн 
бүгүнүгэр дылы номох буолан сылдьар (Боотулуулар, 269 с.).

Биһиги  эһэбит Михайлов Ф.М. сахаҕа улахан уҥуохтаах, сырдык 
сэбэрэлээх, ааттаах от охсооччу, муус анньааччы, бэйэтин лаппа 
кыанар киһи этэ. Уҥа өттүгэр сурэхтээҕин быраастар дьиктиргиир 
буолаллара. От охсуутун күүлэйигэр Дакар, Саллар, Уһун Баһылай 
уонна биһиги эһэбит буолан аргыстаһан, ыраах инники сылдьар этибит 
диирэ. Аймаҕа (Таркаайыларынан) Уһун (Дэбдээһин) Баһылайдыын күн 
атастаһан Дьиэкээн Бэрэтин аҥаарын биир күн охсон бүтэрэллэр эбит. 
Билигин тракторынан да охсон бүтэрэр саарбах. Былыр саха хотуурунан 
охсор этибит – эт быстан, ыксаан түөн уурдаран аматыйарбыт диирэ, 
ону көхсө киһи эрбэҕинэн баттыыра суох гына туөн чэрэ буолара 
туоһулуур. Нуучча хотуура кэлэн абыраабыта диэхтиирэ. Маҥнай суор 
тумса, буускап, алтан туура диэн хотуурдар кэлитэлээбиттэр. 

Нэһилиэги үс киһи дьаһайара: кинээс, чаччыына, хорохоот, мин чаччыына 
(староста) этим диирэ. Мунньахтыы, сүбэлэһэ кинээстэрэ Киччэччи Өндүрэйин 
олоҕор (Харбаалаҕа) кэлэрим. Оччолорго Харбаала хара маһыттан уулаах, илин 
өртүгэр даркылаах угут күөл этэ. Аара Улахан Матыыга олорор Ычыбыт Түмэппийигэр 
таарыйар буоллаҕа. Ону оҕонньор талбыт кыыскын илдьэ бар диир эбит. Хантан 
илдьиэй – дьылҕа-хаан ыйааҕа атын буоллаҕа. Балдьааҥҥа  олохтоох Хараарбахтар 
диэн оҕонньордоох эмээхсин Тураахтартан ылан ииттибит Федора диэн кыыстарын 
кэргэн ылан ыал буолан 6 оҕоломмуттар, биир уолу (Давиды) Боотулуу Чинэкититтэн 
балта Анна оҕотун ииттэ ылбыттар. Уончалаах уолаттар (убайа Лаппаакы 
Лэгэнтэйдиин, икки сыл аҕа) мэниктээн-дьээбэрэн ампаар баһыгар куобахха 
иитиллэр айаны тардан баран балтыларын Аннаны ыҥыраллар. Кыра, уонун да кыайа 
илик балтылара сүүрэн сэрбэкэччийэн кэлэн, айа кылыытын тарбаҕынан таарыйар. 
Айа эстэн бурҕас гынар да, икки салаалаах тимир ырбалаах оноҕос кырачаан кыыс 
моонньугар хорохолоно түһэр. Дьэ, куһаҕаны оҥорбуттарын өйдөөн, сүүрэн кэлэн 
оноҕоһу охто сытар кыыс моонньуттан ньылбы тардаары гыммыттара кытаанаҕа бэрт. 
Ол иһин улахан уол кыыс төбөтүттэн үктээн баран тардан ылбыта, ырбата моонньун 
унуоҕар кыбыллан, кытаанах эбит. Хаан бөҕө ыһылла түһэр, балтылара өйүн сүтэрэн 
нукаай курдук буолбут. Чалбахха соһон киллэрэн сууйа сатаабыттар да, хаан кэлэрэ 
тохтооботох. Син өйдүүллэр эбит – аны ойуурга киллэрэн, муустаах аппа уутунан 
сууйбуттар. Онно биирдэ тохтообут хаан кэлэрэ. Ону көтөҕөн киллэрэн дьиэҕэ 
оронугар сытыаран, суорҕанынан утуйа сытар курдук оҥорон баран, кутталларыттан 
ойуур өтөн хаалбыттар. Киэһэ дьонноро кэлэн буруйдаахтары булан дьүүллээбиттэр, 
улахан буруй улахан уолга Лэгэнтэйгэ тигистэҕэ. Инньэ гынан балтыбытын дэҥнээн 
турардаахпыт диирэ. Аны чыпчаххай талаҕын лэкэчэккэ сытыы баҕайы сүгэнэн 
быһа охсо турбут Лэгэнтэй, эһэбит Сүөдэр талах тутан, анньан биэрээччи буолбут. 
Талах бүтэн кыра хаалбытын анньан биэрбитин уҥа илиитин ортоку тарбаҕын кытта, 
быһа охсон «лэс» гыннаран кэбиспитэ тириититтэн эрэ иҥнэн хаалбыт. Эһэбит 
тыҥыраҕа суох муҥур ортоку тарбахтаах этэ. Убайбыт балтыбыт биһиэхэ кырыктаах 
этэ диирэ. Тутуһан туран эстибит айа хайдах тута өлөрбөтөҕүн өлбөт ыйаах кытаанах 
эбитин сөҕөр буолара. Улаатан, ыал буолар – Балдьааҥҥа олохтоох Тураахтартан 
ииттэ ылан, бүөбэйдээн иитэн олорор Хараарбахтар кыыстарын Сөдүөрэни кэргэн 
ылар. Олорор күөллэрин Дьиэкээҥҥэ Буутаҥ Саабаны кытта хороору кыһын устата 
хойгуолууллар. Бүтэрэн саас хорууну аспыттара сүрдээхтик баран иһэн, ириэрэн, 
икки өртө сиҥнэн бүөлээн кэбиһэр. Ол иһин нөҥүө кыһыныгар аны хорууларын 
икки дьайыҥын ытыыстаан хойгуолууллар. Дьэ, ол саас барыы бөҕөтүн баран сир 

бөҕө тахсар. Күөллэрин хаба ортотунан аҥаардаһаллар. Дьиэлээх өттүлэрин, соҕуруу 
өттүн ылаллар эһэбит аах. Төгүрүччү бүтэйдээн оттуур ходуһа оҥостоллор. Икки 
– үс сылынан туох да кыайбат ото үүнэр. Хойуута бэрт буолан, от кээһэллэригэр 
сыарҕалаах оҕус сылдьар суолун солоон (бугулун ыраастаан) баран, отторун 
кээһэллэр эбит. Оҕолоро улаатан, хотуур ортотугар оттоон бүтэн, туулана, туһахтана 
барар этим, кыра хаалбытын оҕолор ситэрээччилэр диирэ.

Оҕолорум улаатан, киһи-хара буолан, оту-маһы киһилээбэт этибит, биир үөр 
сылгылаах, 2 көлүнэр аттаах, 40-ча ынах сүөһүлээх, барыта 50-тан тахса сүөһүлэнэ 
сылдьыбыппыт диирэ. Онтон сотору буолан, былаас уларыйар. Сирдэрин тутан 
ылаллар, оҕолору комсомолга киллэрэн, ирээт сүөһүлэрин, сирдэрин кытта 
колхозка холбууллар. Бэйэтэ кэргэниниин 2 сыл чааһынайынан сылдьа сатаабыт 
да, нолуогунан салыннаран колхозка син биир киллэрбиттэр. Аны аҕыйах сылынан 
улахан сэрии буолар. Онно икки бастакы ыҥырыкка икки улахан уолаттарын, 
Николайдаах Давиды илдьэ бараллар. Сураҕа суох сүтэллэр. Олор аһыыларыттан 
тэмтэрийэн,  ийэлэрэ Федора ыалдьан, баара-суоҕа 53-гэр, 1945 сыл сааһыгар өлөр. 
Туһахтана сылдьан, хараҕым уута бүөлээн, билбэт сирбэр тиийэн, ытыы олорор 
буолааччыбын диэхтиирэ. Дэлэҕэ, «бу былаас миэхэ туһата кыра» диэ дуо?! Икки сыл 
балыс быраатым (Давид) биһиккини уолаттарын ааттарынан ааттаталаан, көрсөн-
харайсан, хоонньоһон утуйан, саҥа-иҥэ, доҕор гынан санаатын аралдьытынан үйэтин 
уһатаахтаабыта буолуо – 81 сааһыгар, 1968 сыл балаҕан ыйын 18-гар ыараханнык 
ыалдьан олохтон туораабыта. Ийэбит Варвара (кыра кыыһа), Давид, Федя (орто кыыс 
Марфа улахан уола), табаарыстарым: Герасимов Николай Егорович (Ньукулааһым), 
Григорьев Николай Николаевич (ааттаах мас ууһа – маһын оҥорбута), ыалларбыт 
Кюрядисова Христина (Таркаайыларынан балта), Семенов Егор Николаевич (с/
совет председателэ) ыйан-кэрдэн, сүбэлээн-амалаан биэрэн, дьоҥҥо улаханнык 
көмөлөспүттэрин билигин да махтана саныыбын. Кэриэс эппит миэстэтигэр, 
Дьиэкээн үрдүк өтөҕөр, аҕатын Тоҥсоҕой Мэхээлэтин таһыгар, илдьэн кистээбиппит. 
От үлэтэ ситэ бүтэ илик буолан, дэриэбинэҕэ эр киһи суоҕа. Онон икки Ньукулайга 
тылбын ылынан үлэлэспиттэригэр махталым муҥура суох. Нөҥүө сылыгар саас 
Васильев В.В. кытта уҥуоҕун туппуппут, ол сайын Петров Алексей Даниловичтыын 
уҥуоҕун эргийэ күрүөлээбиппит – бүтэһик тэрээһинин силигин ситэрбиппит.

Мантан аллара Саввиновтар тустарынан кыратык кэпсээн ааһар тоҕоостоох. 
Кинилэр түгэх өбүгэлэрэ Маҥаас аҕатын ууһун биир бас-көс киһитин Осип Прокопьев-
Алта Миреков (1710-1773 сс.) алтыс уола Аврам Куннеев (1757 с.т.). Нэһилиэккэ 1917 
с. Ыытыллыбыт  биэрэпискэ Петр Саввин Туора  Күөлгэ олороро суруллубут. Кини 
оҕолорун туһунан инилэрэ Иван Петрович Саввинов ахтыытыттан (Боотулуулар. 
– Дьокуускай, 2012. – С.203-207) быһа тутан киллэрэбит. “...биһиги аҕабыт Бүөтүр, 
сахалыы аата Нэҥнэгэр, нууччалыы ыраас хааннаах, күүстээх көрүҥнээх киһи этэ. 
Кини күүһүн улаханнык көрдөрбөтөх. Нэһилиэгин дьоно оҕонньор улахан күүстээх 
этэ, онон иэгэйэр икки атахтаах кинини тыыппатах киһитэ диэн сэһэргээччилэр. 
Бүөтүр айылҕаны кытта алтыһар буолан, сытыары сымнаҕас, кыыһырар диэни билбэт 
наҕыл майгылааҕа. Барыны бары сатыыр, туутун, илимин, туттар сэбин-сэбиргэлин 
бэйэтэ оҥосторо. Балыктыырыгар анаан улахан тымтай оҥосторо. Онтугар толору 
балыгы кутан сүгэрэ, ону таһынан иннигэр бэрэмэдэй курдук тоҕус куобаҕы сүгэн, 
бултаан-алтаан кэлэрин сүрдээхтик үөрэн-көтөн көрсөөччүбүт. Кини аҕалбыт 
тымтайдаах балыгын биһиги кыайан сыҕарыппат этибит. ... Ийэбит эрдэ өлөн хаалан, 
оҕолор аҕабыт көрүүтүгэр хаалбыппыт. 7 уол оҕону көрүү-харайыы, таҥастарын-
саптарын бэрийии, аһатыы-сиэтии бэйдиэ эр киһи кыайбат түбүгэ. Дьону-сэргэни 
кытта иллээх буолан, таҥаспытын-саппытын чугастааҕы ыалларын ийэлэригэр 
булдун аһыттан бэрсэн тиктэрээччи. Дьиэ кэргэн иллээхтик-эйэлээхтик олорбуппут.

Улахан убайбыт Байбал ийэбит оннугар ийэ кэриэтэ этэ. Ас астаан, сүөһүтүн 
көрөн-истэн, сүбэлээн-амалаан, дьиэбит иһигэр туллар тутаахпыт буолбута. Ол 
эрэн, сотору кэминэн убайбыт Байбал улаханнык ыалдьан, өлөн хаалбыта. Биһиги 
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аҕабыт барыга бары сыстаҕас буолан, өлүүлээх-сүтүүлээх аас дьылы син өлбөккө 
аһарбыппыт. Ыанар ынахпыт үүтүн сыа-сым курдук астаан аһаталыыра. Ойуурга 
туһах иитэн куобахтаан, сайынын балыктаан, кустаан, биһигини да, чугас да ыалларын 
аһатан, улахан үтүөнү оҥорбута. ... 1941 с. от ыйын саҥатыгар сэрии саҕаламмытын 
туһунан ыар сураҕы иһитиннэрбиттэрэ. Сэриигэ барыы саха киһитигэр урут хаһан да 
буолбатах быһыы-майгы буолан, дьон-сэргэ улаханнык аймаммыта. Ордук тустаах, 
бэбиэскэни маҥнайгы туппут дьоҥҥо ынырык суол тирээбитэ. Биһиги дьиэ кэргэнтэн 
бастакынан улахан Ньукулай Тэйээн бэрэтигэр от охсо сылдьан, бэбиэскэни туппута. 
Тутаат, аҕатыгар кэлэн бэбиэскэтин көрдөрбүтэ уонна Эбэ күөлүн төгүрүйэ олорор 
ыалларын, дьоннорун кытта бырастыылаһа барбыта. Сарсыҥҥытыгар сэриигэ 
барар уолаттары сугулаан дьиэҕэ аһатан, сэрииттэн этэҥҥэ эргиллээриҥ диэн 
алҕаан атаарбыттара. Убайбыт төһө да хараастыбытын иһин, айманан хараҕын уутун 
көрдөрбөтөҕо. Кини сэриигэ барбыт сылыгар тиһигин быспакка суруйар этэ. Саамай 
кэнники суругар: «Фроҥҥа барар буоллум, онон өтөрүнэн сурукпун кэтэһимэҥ». Ити 
кини бүтэһик суруга этэ. Аҕабыт эрэйдээх уолуттан сурук күүтэн, аҕыйах саҥалаах 
киһи саҥатыттан маппыта.

Убайым Ньукулай кэнниттэн Өлөксөй, Дабыыт барбыттара. Убайым Өлөксөй саха 
киһитигэр кыраһыабай көрүҥнээх, бөдөҥ-садаҥ киһи этэ. Күһүҥҥү муҥха күрэҕэр 
мустубут дьонтон кини эрэ төбөтө чорбойоро. Аҕатын курдук бэйэтин лаппа кыанар, 
тэтиэнэх уол этэ. Бултуурун, айылҕаҕа сылдьарын кыра эрдэҕиттэн сөбүлүүрэ. 
Өлөксөйү сэриигэ барарыгар ыраахха диэри атаарбытым. Арахсарбытыгар сүүспүттэн 
сыллаан ылан, ыга кууспута уонна аара сиир ыһык лэппиэскэтин ойо тутан аҥаарын 
бэрсибитэ. Киниттэн иккитэ сурук туппутум. «Биир дойдулаахпын Дьоллоохоптуун 
кыргыһыыга бииргэ киирэбит»,  диэбит суругун кэннэ, туох да суругу туппатахпыт. 
Убайым Өлөксөй сапернай оруотаҕа кыргыһыыга сылдьан, Сталинград аттыгар 
дьоруойдуу өлбүтүн туһунан хара суругу тутан ытаабыппыт-соҥообуппут.

Оттон аҕабыт үс уолун былаҕайга былдьатан, улахан аһыыга ылларбыта. Ити 
сылларга уот кураан тураттаан, хоргуйуу суостаах кэмэ этэ. Чинэкигэ элбэх киһи 
хоргуйан күн аайы өлө турбута. Биһиги дьиэҕэ өлүү айаҕа өҥөйбөтөҕө эрээри, өлбөт 
эрэ бэтэрээ өттүнэн олорбуппут. Өссө эрэйдэрэ итэҕэс диэбит курдук, 1943 с. кыра 
Ньукулай сэриигэ бэбиэскэ туппута. Убайым Ньукулайы биир санаа үүйэ-хаайа тутар 
быһыылааҕа: «Мин бардахпына, аҕам муҥнаах үс уолун тыыннаахтыы сүтэрбит 
күндү киһим, бырааттарым хайдах олороохтууллара буолла? Аҕабыт баар-суох 
эрэнэр, көрүө-истиэ, дурда-хахха буолуо диэбит Ньукулайа барарын истээт, хаһан 
да ытаабатах бэйэтэ, хараҕын уутун кыатамматаҕа. Онуоха уола аҕатын кууһан туран, 
хараҕын уутун илиитинэн сотон, ураты истиҥ куолаһынан уоскутардыы: «Аҕаа, мин 
хайаан да кыайан-хотон тыыннаах дойдубар эргиллиэҕим. Эһиги холкуоскутугар 
күүскүт кыайарынан үлэлии сатаарыҥ, бырааттарым аҕаҕытыгар илии-атах буолан 
көмөлөһөөрүҥ. Эргиллэн кэлэрбэр бары этэҥҥэ тыыннаах, доруобай көрсөөрүҥ», – 
диэбитэ.

Убайым Ньукулай сэриигэ бараатын, аас-туор олохпут өссө ордук ыараабыта. 
Аам-даам кыһыҥҥы тымныыларга таҥаспыт-саппыт мөлтөҕүттэн тоҥон-хатан 
да биэрээччибит. Убайым Баһылай биһикки, хоргуйан иһэн хаалан баран, муҥ 
сорунан аҕабыт чугас ииппит туһахтарын көрөн дуомнааччыбыт. Тыыммыт эрэ 
дьиэбитин булааччыбыт. Букатын да хоргуйан өлүөх дьону аҕабыт бултаан-алтаан, ол 
уодаһыннаах аас дьылга тыыннаах хаалаахтаабыппыт. Убайым Ньукулай боруоҥҥа 
тиийээт суруйбут суруга кэлбитэ. Суругун иһигэр хаартыскатын ыыппыт этэ. 
Биһиги ону көрөөт, убайбытын көрбүт курдук үөрбүппүт. Аҕабыт муҥнаах уолун 
хаартыскатын ытыһыгар ууран өр да өр көрбүтэ уонна хайдах эрэ чэпчээбит курдук 
үөһээ тыыммыта. Ол хаартысканы Тоҥууһап Ньукулай диэн киһиэхэ араамалатан 
аһыыр остуолбут үрдүгэр ыйаабыппыт. Убайбынаан, аччыктаан эрэйдэннэхпитинэ, 
хоргуттахпытына, үөрдэхпитинэ киниэхэ кэпсиир курдук, бу хаартыскаҕа кэпсиир, 
үҥсэр буоларбыт. Аҕабыт: «Уолум Ньукулай кэллэҕинэ аас-туор олохпут, таҥаспыт-

саппыт тупсуо», – диэн биһиэхэ мэлдьи этээччи. Оччоҕо биһиги инникигэ эрэлбит 
күүһүрээччи. Ол баҕа санаабыт туолбута.

Сэрии бүппүтүн истээт, аҕабыт Ньукулайы күүтэрэ өссө сүрдэммитэ, кини уолбун 
тыыннаах көрөр инибин диэн санаалааҕа. Ол курдук биир үтүө күн үлэлэрин-
хамнастарын үмүрүтэн, киэһээҥҥи чэйдэригэр олордохторуна, түннүктэрин 
аннынан сыарҕалаах ат ааста. Сыарҕатыгар үрдүк уҥуохтаах, кинилэр көрдөхтөрүнэ, 
милииссийэ олорор. «Туох милииссийэтэ кэллэҕэй» диэн санаан эрдэхпитинэ, аан 
аһылла түстэ. Арай кубаҕай, ырыган баҕайы саллаат таҥастаах киһи аан боруогар тура 
түһээт, күлэ-күлэ: «Хайа, билбэтигит дуо? Мин кэллим дии», – диэбитигэр өйдөөн 
көрбүппүт: кэтэһиилээх күндү киһибит убайбыт Ньукулай турар эбит. Баһылайдыын 
ойон тураат, кинини кууһа түстүбүт. Аҕабыт үөрүүтүттэн долгуйан, сүһүөҕэ кыайан 
уйбакка, олоппоһугар олорон хаалбыта. Бэйэтэ да билбэтинэн иэдэһин устун 
хараҕыттан үөрүү уута таммалыыра.

Сэрии кэнниттэн олохпут тупсан барбыта. Ас-таҥас төһө да кырыымчыгын иһин, 
хоргуйан өлүү-сүтүү суох буолбута. Аҕабыт оҕонньор хара өлүөр диэри туу оҥостон 
балыктыырын, тиргэлээн кустуурун, туһахтаан куобахтыыр идэтин бырахпатаҕа. 
Саха киһитэ барахсан айыллыбыт айылҕатыттан тэйбэккэ, кинилиин алтыһан эйэ 
дэмнээхтик сырыттаҕына, уһун киэҥ олоҕу олорор дииллэрэ кырдьык быһыылаах!

Ол курдук, аҕабыт Петр Саввич Саввинов 100 сааһын ааһан баран өлбүтэ.

УҺУМААННАР

Дьон кэпсэлинэн, Уһумаан көскө кэлбит татаар киһитэ үһү. Нэһилиэккэ 1857 с. 
ыытыллыбыт ревизскэй сказкаҕа Василий Егоров-Усуман 42-лээх, Семен диэн 
үстээх уоллаах. Кэргэнэ Мария Александрова киниттэн аҕыс сыл балыс, кыргыттара: 
Настасья (1845 с.т.), Евдокия (1847 с.т.), Анна (1849 с.т.) уонна Евдокия (1853 с.т.). 
Өссө убайдаах, Степан Егоров, 52-лээх, кэргэнэ суох. Кинилэри кытта Степан 
Никифоров (1805 с.т.) олорсоро бэлиэтэммит, кэргэнэ Татьяна Прокопьева 58-таах, 
уола Никита (сахалыы аата Чукча) 27-лээх, кыргыттара – Анна (1823 с.т.), Мавра (1825 
с.т.) уонна Анна (1838 с.т.).  Чукча Никита кэргэнэ 
Матрена Харлампьева (1832 с.т.), оҕолоро: Савва 
иккилээх, биир оҕо сүрэхтэммэтэх, биирдээх  
диэн эрэ  суруллубут; онтон кыыһын Евдокияны 
түөртээх диэбиттэр. Уһумаан 1851 с. ревизия 
кинигэтигэр аата киирбэтэх; онтон Степан 
Никифоров аата ахтыллыбыт. Оччотугар Уһумаан 
дьиэ кэргэнинээн 1851 сыл кэнниттэн бу ыалга, 
хантан эрэ көһөн кэлэн,  дьукаах олорбуттар 
диэн сабаҕалыыбыт. Онон кинини олохтоохтор 
көскө кэлбит киһи дииллэрэ оруннаах эбит. 
Уһумаан саха дьахтара кэргэннээх, Мария 
Александрова. Таанньа, Маарыйа, Ылдьаана, Маарыйа, Сэмэн диэн оҕолордоох эбит. 
Таанньа Ыстаарай Тимэппий кэргэнэ. Маарыйа Мукучай уолун Баһылай кэргэнэ. 
Иккис Маарыйа Боотулууга Тааппааҥҥа кэргэн тахсан, Ыстапааны төрөппүт, сиэнэ 
Прокопий Степанович Прокопьев, бэйэтэ биллэр киһи, кэргэнэ Анна Алексеевналыын 
уон оҕолоохтор. Поэт, учуутал. Кини сэрии саҕана Маҥааска эбэтин кытта кэлэн 
учууталлаабыт. Уһумаан биир кыыһа (баҕар уолун кыыһа), Петров Мэхээлэ  (Чооруос) 
ойоҕо буолбут. Чооруос кыргыттара: Ылдьаана, Аана, Огдооччуйа. Ылдьаана 
Кырыкый киһитэ Малаһыай уолуттан Тоокуус Маарыйа, Бүөтүр диэн оҕолордоох этэ. 
Маарыйа Попов Николай Николаевичка кэргэн тахсыбыта, Николай, Антон (өлбүт), 
Надя (биир оҕолоох), Марианна биир уоллаах, Наташа икки оҕолоох, Петр (өлбүт), 
Мария биир оҕолоох, Валя уоллаах, Николайдаах биир уоллара кыратыгар өлбүт. 
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Мариялаах Николай иккис оҕолоро Лида (икки уол, биир кыыс оҕолоох – Шура икки 
оҕолоох, Юра икки оҕолоох, Иван кэргэннэнэ илик), Зинаидалара түөрт оҕолоох 
(Мария икки кыыстаах, игирэтин аҥаара Миша соҕотох, Варя биир кыыстаах, Вика 
ииттэргэ барбыт), Нина түөрт уоллаах (Николай – Эвелина, Каролина, Алексей ыал 
буола илик, Ефим, Сергей), Ульяна биэс оҕолоох (Костя, Наташа – Альмира, Айсен, 
Миша, Катя), Саша түөрт оҕолоох (Николай, Саша, Саян, кыыс). Аана Ньаччах ойоҕо 
этэ, оҕолоро Христина, Уйбаан Максимовтар. Христина кэргэнинэн араспаанньата 
Узнаева, Дүллүкүгэ олорон өлбүт. Узнаевтар оҕолоро: Узнаева (Федорова) Марфа 1966 
с.т. детсадка үлэлиир, СӨ үөрэҕириитин туйгуна, оҕолоро: Лена (Ксения), Максим 
(Эрсан), Эрхан. Иккис кыыс  Елизавета. 1967 с.т. МЧС туйгуна, оҕолоро: Сергей (Айсен, 
Саина), Владик (Денис, Оля, Лиза, Дарина, Арина), Вячеслав (Евгений) оҕолоро Алгыс, 
Дьулус. Онтон Анна, Артем. Семенова Екатерина оҕолоро: Алена сбербаҥҥа үлэлиир, 
Дьокуускайга олороллор, оҕолоро Стасик, Дамир. Кини республикаҕа биллэр сүүрүк 
– Алена Узнаева. Катя кыралара: Туйаара, Игорь. Ньургуйаана Лилия диэн кыыстаах.
Уйбаан Аана диэн кэргэннэнэн, элбэх оҕолонон Үөһээ Бүлүүгэ олорбута. Оҕолоро: 
түөрт оҕолоох Иван, Марат, Тимур диэн икки оҕолордоох Пантелеймон,  Аркадий, 
оҕото Аркадий, Ньургустаана ыалга иитиллибит, Максимов Владимир Георгиевич 
диэн уоллаах, кыра кыыс Сусанна элбэх ыччаттаах. Чооруос кыыһа Огдооччуйа Үөһээ 
Бүлүүгэ Руфов диэн кэргэннээх, икки уоллаах этэ, биирин аата Федор. 

Уһумаан уола Сэмэн 1876 с. муус устар 24 күнүгэр Үөһээ Бүлүү 
Намыттан 28 саастаах Мария Васильеваны сүгүннэрэн аҕалбыт. 
Нэһилиэккэ 1897 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ Васильев Семен 
Васильевич Даркылаахха  олороро ыйыллыбыт, ити кэмҥэ кэргэнэ 
Мария Васильева өлөн аата киирбэтэх; 22 саастаах кыыһа Мария, 15 
саастаах уола Петр, 12-лээх Анисия, 10-наах Татьяна бу ыал испииһэгэр 
киирбиттэр. Кыыһын Татьяна (10.10.1890 с.т.) сааһын арыый 
“кырытыннарбыттар”, уола Данил (10.09.1884 с.т.) биэрэпис буолуон 
иннинэ өлбүт. Оҕолор ийэлэрэ миэтирикэҕэ суруллубутунан, Мария 
Васильева диэн. Иккис кэргэнэ Сургуулуктан Хайыах Сааба балта 
Мария Ксенофонтова (Константинова) (1879 с.т.), киниттэн оҕолоро: 
Софрон (23.09.1908 с.т.), Михаил (20.08.1913 с.т.) уонна Екатерина 

(1914 с.т.). 1899 с. демографическай биэрэпискэ икки үлэһиттээх (хамначчыттаах) 
диэн бэлиэтээбиттэр. Онтон 1917 с. хаһаайыстыбаннай биэрэпискэ суруллубутунан, 
Сэмэн Туостаахха олорбут, кинилэр 36, 9, 3 саастаах уолаттардаахтар, 30 саастаах 
кийииттээхтэр, баайдара: 9 сылгы, 9 ынах сүөһү, сылга 20 буут балыгы балыктыыр, 
4 илимнээх, 40 туулаах, 20 куобаҕы бултуур, 10 чааркааннаах, 50 туһахтаах эбиттэр. 
Кыыс оҕо суруллубатах, бары кэргэннэнэн тус-туспа ыал буолан барбыттара буолуо. 

1. Улахан уол Софрон сэриигэ өлбүт, кэргэнэ Мария  Афанасьева (Мэйик), 
оҕолоро: Василий, Анна. Кыыс Бүлүү тыатыгар кэргэн барбыт, оҕолордоох. Уол 
Василий Софронович Өлөөҥҥө олохсуйбут, аҕатын бырааттаах балта Михаил уонна 
Екатерина онно олорбуттар. Василий фамилиятын уларытан суруйаннар, Усмановтан 
Ушманов буолбут, кэргэнэ Валентина Архиповна. Уола Эдуард, кэргэнэ Валентина 
Прокопьевна, оҕолоро: Александр, Василий, Афанасий. Саша оҕолоро: Эрика, Эдик. 
Афоня оҕолоро Айина, Эрик. Иккис оҕо Ушманов Март Васильевич. Кэргэнэ Зорина 
Васильевна, оҕолоро: Ангела, Апрелина, Артем.

2. Иккис уол  Петр Семенович (27.04.1916 с.т.) Оноҕоччуттан 22-лээх  Максимова 
Маринаны  кэргэн ылбыт. Оҕолоохторун туһунан билиибит суох.

3. Мария диэн кыыһыттан Марина төрөөбүт. Оҕолоро: Егор, Марина, Гаврил. 
Улахан уол Егор (1912 с.т., Харааччын) Тылгыныга олорбута, оҕолоро: Василий, Гаврил 
(1920 с.т.), Октябрина, Мария, Елизавета. Гаврил сэрииттэн төннөөхтөөбөтөх. Сиэн 
Марина Тимофей диэн киһиэхэ тахсан үс оҕоломмут: Акулина (Тылгыны), Лука 
(Тылгыны), Христина. Христинаны 1931с. төрөппүттэр. Марина  бэйэтэ 1941 с. өлбүт. 
Кыра кыыс Христина 1973 с. Герой ийэ аатын ылбыт, уон оҕолоох, Кырыкыйга олорбута. 

Кэргэнэ Алексеев Петр Семенович. Оҕолоро: Мария, 
кыыһа Мария кэргэнэ Охлопков Александр, оҕолоро: 
Айсен, Дьулус. Розалия, оҕолоро: Хаарчаана кыыһа Влада, 
Кэрэчээнэ оҕото Уйусхаана., Дьулус (2 оҕо), Туйаарыма (2 
оҕо).  Иккис Розалия, оҕолоро: Петр (5 оҕо), Тамара (1 уол), 
Христина (2 оҕо). Семен оҕолоро: Елена (3 оҕо), Петр (2 оҕо) 
, Тима (2 оҕо), Семен (1 оҕо), Ася (2 оҕо). Марина оҕото суох. 
Елена оҕолоро: Василий, Васса. Акулина оҕото суох. Лидия 
оҕолоро: Николай, Саскылана. Николай оҕото суох. Кыра 
кыыстара Христина, оҕото Күндээрэ.

Мантан аллара Уһумаан татаар киэҥ уруу-аймах 
буола тэнийбит икки кыыһын туһунан суруйуохпут. 
Уһумаан кыыһа Мария 1891 с. тохсунньу 28 күнүгэр Мукучай уолугар Степанов 
Василийга (1870 с.т.) сүктэн баран элбэх оҕолонор: Муҥхаһыт Сааба (1897 с.т.), 
Трофим, Сергей (20.06.1899 с.т.), Христина (22.12.1900 с.т.), Василий (01.04.1911 с.т.), 
Данил (13.09.1912 с.т.),  Петр (28.01.1915 с.т.). Мукучайдар төрүччүлэрин (Иванова 
Александра Иннокентьевна кэпсиириттэн Мария Саввична Васильева оҥорбутун) 
көрдөххө: Уһумаан кыыһа Мария улахан уола Савва бастакы кэргэнэ Герасимова 
Мотрена Герасимовна. Оҕо суох. Иккис кэргэниттэн, Михайлова Александра 
Иннокентьевнаттан Варвара (Чохулартан ииппит кыыстара), Ирина, Спиридон, 
Мария, Александра төрөөбүттэр. Мукучай Саабата, Улуу Муҥхаһытынан биллэрэ, 
оҕолоро:  Варвара кэргэнэ Хачарах уола Львов Иван Даниловичтан оҕолоро бары 
Мэйиккэ төрөөбүттэрэ  (Рафаэль, кэргэнэ Петрова Татьяна Алексеевна, уоллара 
Алексей), Галина, Руслан, Мария, (кэргэнэ Маҥаастан төрүттээх булчут Тэллэриин-
Прокопьев Алексей (Сургуулук), оҕолоро түөртэр), Дека (кэргэнэ Токоемов Анатолий 
Иванович, үс оҕолоох), Валентина (уола Рафаэль) уонна Владимир. Иккис кыыс Ирина 
Саввична оҕолоро: Айталина, Светлана, Мотрена, Сардаана, Александра. Айталина 
кэргэнэ Акимов Виктор Николаевич, түөрт оҕолоохтор: Ирина (Айталина, Анна) 
диэн оҕолоох, Николай, Владислав (Милена, Ариадна, Эрчим), Наталья (Милана, 
Саша). Светлана кэргэнэ Федотов Тимофей Тимофеевич, оҕолоро: Петр, Геннадий, 
Тимофей. Мотрена кэргэнэ Никулин Петр Петрович, кыыһа Евдокия. Сардаана 
кэргэнэ Алексеев Василий Алексеевич, оҕото Долон. Александра кэргэнэ Чашкин 
Михаил Михайлович, оҕолоро: Альбина, Диана, Алена, Михаил. Спиридон Саввич 
кэргэнэ Екатерина Петровна Константинова (Боотулуу), оҕолоро: Тимур, Анна, 
Спиридон. Тимур кэргэнэ Полушкина Полина Васильевна, оҕолоро: Вадим, Катя, 
Алла, Алексей. Анна кэргэнэ Ушницкай Станислав Петрович, Александра, Анастасия 
диэн кыргыттардаахтар. Спиридон кэргэнэ Тарасова Варвара Васильевна, оҕолоро 
Дайаана, Сайыына, Сандаара. Мария Саввична ыал буолбатаҕа, саха тылын учуутала. 
Александра Саввична кэргэнэ Иванов Александр Петрович, оҕолоро: Марта, Воль-
демар, Наталья, Зоя, Александр.

Киристиинэ кэргэнэ Иванов Константин Матвеевич, ииппит оҕолоро: Петр, 
Прасковья, Федор, Феодосия.

Сэргэй кэргэнэ Борисова Анна Николаевна, оҕолоро: Федор, 
Мария, Василий, Варвара, Александра, Ольга. Улахан уол Васильев 
Федор Сергеевич Чороон сиэнэ Дмитриева-Чанхаева Александра 
Николаевналыын холбоспута: Клара, Клавдия, Марк, Галина, 
Валентина, Глаша диэн оҕолоохтор. Бары Маҥааска төрөөбүттэрэ. 
Клара үс оҕолоох: Александра, Анна, Сергей. Александра – Дуня, Артем, 
Саяна, Дьулустан диэн оҕолордоох. Анна түөрт оҕолоох: Эрхан, Эрчим, 
Вася, Артем. Үөһээ Бүлүү ыала. Клавдия оҕолоро: Лена, Саша, Федя. 
Лена оҕолоро Арьяновтар – Лилияна, Артем, Анаабырга олороллор. 
Галина кэргэнэ Сунтаар, Павлов Владимир. Оҕолоро: Анатолий, Лена. 
Бары Дьокуускайга олороллор. Анатолий икки оҕолоох: Арина, Вова. 
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Лена кэргэнэ Таатта, Баайаҕа. Оҕолоро:  Алена, Алик. Валентина икки уоллаах: 
Владик, Слава. Глаша оҕолоро: Юрий, Александра, Артем. Мария Сергеевна кэргэнэ  
Петров Николай төрүт-уус Маҥаас, оҕолоро: Агаша, Николай, Семен, Аркадий. Агаша 
эрдэ өлбүтэ, оҕолоро: Мавра Өргүөккэ олорор, кини алта оҕолоох, Ньургустана икки 
уоллаах, Дьокуускайга олороллор. Коля, Үөһээ Бүлүү, түөрт оҕолоох: Коля, Ангелина, 
Сандал, Дьулустаан. Аркадий үс оҕолоох: Ньургун, Айаал, Анжела, Дьокуускайга 
олорон үлэлиир. Семен Маҥааска олорор. Василий Сергеевич  Григорьева 
Мотрена Николаевнаны кэргэн ылан оҕолоро – Олег Рамилия, Илона, Виктория 
диэн оҕолордоох. Сардаана (Герман Алексеевич кэргэнэ Варвара Петровна, оҕолоро 
Алена, Арина), Саргылаана кэргэнэ Максимов Федот Константинович, уоллара Эрсан. 
Улахан Сахая диэн кыыстаах, кэргэнэ Еремей, уоллара Максим. Сусанна (Сергей, Егор 
диэн уолаттардаах). Варвара Сергеевна оҕолоро: Владимир, Светлана, Александра, 
Анна, Марианна, Аисия. Александра Сергеевна кэргэнэ Саввинов Дмитрий 
Игнатьевичтыын иккиэн үйэлэригэр учууталлаан пенсиялаахтар, оҕолоро: Алиса, 
Аида, Альберт, Ариан, Александр. Ольга Сергеевна оҕолоро: Наталья Тайлаҥҥа, 
Галина, Надежда, Гульнара Дьокуускайга, Светлана Голландияҕа олороллор.

Мукучай Тэрэпиинин кэргэнэ Афанасьева Ирина Алексеевна, 
Тылгыны, оҕолоро: Екатерина, Христина, Александра, Егор, Анастасия, 
Василий. Екатерина Наташата, Груня, Екатерина, Юрий оҕолордоох. 
Бары оҕолордоохтор. Христина Трофимовна кэргэнэ Степанов Ва-
силий, оҕолоро: Семен, Петр, Валентина икки оҕолоох: Василий, 
Дьулустан.  Дьулус оҕолоро: Дьулурхан, Айылхан. Петр икки кыыстаах. 
Александра Трофимовна кэргэнэ Неустроев Андрей Игнатьевич, 
кыыһа Марианна Андреевна. Егор Трофимович Москваҕа үөрэммитэ, 
РФ үтүөлээх бырааһа этэ, кэргэнэ Слепцова Евдокия Николаевна. 
Егор Тааттаҕа Баайаҕаҕа, Ытык Күөлгэ бырааһынан үлэлээбитэ. Икки 
оҕолоох: Коля (4 оҕолоох), Гоша, Витя, Наташа, урукку кэргэнигэр биир 
оҕо. Ира үс оҕолоох: Алена, Сардана, Катя. Анастасия Трофимовна 
(1948 с.т) Хампаҕа олорор, элбэх сиэннээх. Кэргэнэ Евсеев Терентий 
Семенович (1947-2002сс.), оҕолоро сэттэлэр (6 төрөппүт, 1 ииппит), 
сиэннэрэ – 19, элбэх хос сиэннэрдээх. Евсеева Туйаара Терентьевна 
(1971 с.т.), оҕолоро: Евсеев Леонид Андреевич (1990-2016 сс.) (уола 
Алексеев Андрей Леонидович, 2017с.т.), Анастасия (1997с.т), Надежда. 
Егорова Ньургустана Терентьевна (1972 с.т, кини кэргэнэ Егоров 
Федор Васильевич), оҕолоро үстэр: Егоров Владислав Федорович 
(1990с.т), Егорова Татьяна Федоровна (1991 с.т., (кэргэнэ Никонов 
Прокопий Устинович (Ороһу), кыыстара: Туйаара (1914 с.т.)), Егорова 
Тамара Федоровна (1996 с.т.), кэргэнэ Олесов Олег (Хаҥалас).  Үһүс оҕо 
Семенова Саргылаана Терентьевна (1973-2010 сс.), кэргэнэ Семенов 

Альберт Николаевич (Бөтүҥ, Бүлүү), кыыстара Катя (1997 с.т.). Саргылаанаттан 
балыс уол Анатолий Терентьевич (1971 с.т.), кэргэнэ Евсеева Антонина Дмитриевна 
(Тыымпы). Оҕолоро биэстэр (түөрдэ Евсеевтэр, биир Толя бастакы кэргэнигэр оҕото): 
Марышев Евгений (1996 с.т.), Егор (1999 с.т.), Терентий (1999 с.т.), Олина (2003 с.т.), 
Анатолий (2010 с.т.). Евсеев Егор Терентьевич (25.03.1976- 12.03.1995 сс.), Чечня 
сэриитин кыттыылааҕа, “Орден Мужества” кавалера этэ. Алтыс оҕо Егорова Ирина 
Терентьевна (1978 с.т.), кэргэнэ Егоров Степан Иванович (Тыымпы), оҕолоро биэстэр: 
Григорьев Антон Петрович (1999 с.т.), Григорьев Владимир Петрович (2001 с.т.), 
Григорьева Марина Петровна (2010 с.т.), Егоров Александр Степанович, Егоров Эрик 
Степанович. Анастасия ииппит уола Семенов Алексей Геннадьевич 1982 с.т.), кэргэнэ 
Яковлева Евдокия (Боотулуу), оҕолоро: Алексей (2012 с.т.), Лиана  (2016 с.т.).

Алтыс оҕо РФ сибээһин маастара, сибээс бэтэрээнэ Василий Трофимович Ытык 
Күөлгэ олорор. Кэргэнэ Маркова Альбина Николаевна. Алта оҕолоохтор: Екатерина 
(оҕолоро: Алина, Айталина, Родион), Александр (Айна, Денис), Трофим (оҕолоро: 

Гриша, Чаҕыл), Василий (оҕолоро: Сайаана, Нария, Айтал, Вика), Иван (оҕолоро: 
Арылхан, Сардаана, Уйгулаана), Колялаах оҕолоно иликтэр.

Мукучай Данилын кэргэнэ Афанасьева Анна Алексеевна (Тыытаараҕын Аана), 
Тылгыны, уоллара Савва тулаайах хаалан абаҕаларыгар иитиллибитэ, эдэригэр 
өлбүтэ. Савва почтаҕа начальниктаабыта, кэргэнэ Тамара Еремеевна, Мэйик. 
Оҕолоро: Слава, Евдокия, Данил, Иван, Саввитом. Дьокуускайга олороллор. Вячеслав 
Саввич (1968 с.т.) кэргэнэ Екатерина Ивановна, Мугудай, оҕолоро: Виктория, 
Светлана, Александр, София. Евдокия (1970 с.т.) кэргэнэ Альберт Егорович, Амма 
Наахарата, оҕолоро: Артем, кэргэнэ Сахая Ивановна, Артемий диэн уоллаахтар, 
Айталина диэн кыыстаахтар. Үһүс оҕо Иван (1972 с.т.), кэргэнэ Кырыкыйтан Василий 
Филиппович Николаев кыыһа Айталина, кыыстара Агата. Данил (1973 с.т.) маҥнайгы 
кэргэнэ Ирина Петровна (Оҥхой ), икки оҕолоох: Анжелика, Вероника. Иккис кэргэнэ 
Надежда Григорьевна Мэҥэ Хаҥалас, Наахара, кыыстара Камилла. Саввитом (1978 
с.т.) кэргэнэ Тася Васильевна (Оҥхой), үс кыыстаахтар: Анна, Аина, Инна. Савва 
Данилович оҕолоро бары Дьокуускайга олороллор.   

Мукучай уолаттарын балтылара – Настаа кэргэнэ Васильев Алексей Петрович 
(Таҕаайап), ииппит оҕолоро: Ольга уонна Иван. Ольга Прокопьев Роман Васильевич 
кэргэнэ, элбэх оҕолоохтор, Далырга олорбуттара. Бастакы кэргэниттэн оҕолоро 
Раиса, Алексей. Иван Горнайга олорор, оҕолордоох.

Мукучай Баһылайын кыра уола Петров Бүөтүр (Кыраһаларга иитиллибит, 
ийэтэ Өлөксөөн, үс иитийэх оҕолоохтор: Бүөтүр, Өлөөнө, Балбаара), Аҕа дойду 
сэриитин кыттыылааҕа, Кенигсберга тиийэ кыргыспыт сэрииһит-буойун, бастакы 
кэргэниттэн, Доҕооробо Маарыйаттан оҕолоро: Зоя, Елизавета (Хаҥаласка, Уулаах 
Ааҥҥа олороллор). Иккис кэргэниттэн Илларионова Варвара Ивановнаттан 
Илларион, Софья, Михаил төрөөбүттэрэ. Зоя Петровна кэргэнэ Капитонов 
Иван. Улахан кыыһын, Галинатын, кэргэнэ Юрий Кириллович Сысоев, оҕолоро 
Валентин, Андриан, Кира. Андриан – Ариана, Арсен диэн оҕолордоох. Иккис кыыһа 
Мирослава, кэргэнэ Кривошапкин Артур Афанасьевич. Оҕолоро: Айсен, Афоня, 
Саина. Үһүс оҕо Марианна, маҥнайгы кэргэниттэн Бурцев Евгенийтэн кыыһа Аина,  
иккис кэргэниттэн, Артахинов Алексей Геннадьевичтан, уола Дима. Төрдүс кыыс 
Саргылаана кэргэнэ Рожин Альбертыын оҕото Даяна, иккис кэргэнэ Массаев Альберт 
Егорович. Бэһис кыыс Наталья кэргэнэ Егоров Иван Александрович. Оҕолоро: 
Александр (өлбүт), Володя. Кыра кыыс Анисия кэргэнэ Бочкарев Гаврил Викторович, 
оҕолоро: Виктор, Иван, Алеша. Елизавета Петровна кэргэнэ Андреев Валерий 
Афанасьевич, биир уоллаах, Еремеев Вячеслав Андреевич диэн. Илларион Петрович 
кэргэнэ Федора Тимофеевналыын уон оҕолоохтор: Катя, Саргы, Шура, Дора, Лена, 
Люба, Петр, Иван, Василий, Алексей, элбэх сиэннээхтэр. Софья Петровна фельдшер 
этэ, кыыһа Наташа, Сергей диэн кэргэннээх, уол оҕолоох, аата Ян. Михаил Петрович 
кэргэнэ Боотулуу Кисиляхова Анастасия, үс оҕолоохтор: Елена (кыыһа Настя), Петр 
(биэс оҕолоох: Лена, Алена, Анна-Мария, Миша, Ганна). Михаил кэргэнэ суох, Маҥаас 
оскуолатын дириэктэрэ.

Ычыбыт Сүөдэр (1827 с.т.) кэргэнэ Марфа Курбанова (1835 с.т.), соҕотох уоллара 
Тимэппий. (1855 с.т.) диэн баар. Оттон Александра Иннокентьевна кэпсииринэн, 
Ычыбыт Сүөдэр кэргэнэ Кэтит Кэтириинэ диэн Далыр Күүлэтэ эбит, Чомчойдор 
аймахтара. Оччотугар Марфа өлбүт буолуон сөп. Кинилэр оҕолоро Ыстаарай 
Тимэппий, Баллыаччын Борокуоппай, Ньыла  Савва. Савва уол уҥаайы эбит, туу 
көрө сылдьан ууга былдьаммыт, Далыр Күүлэтиттэн кэргэннэнэн ыал буолбут, 
оҕо суох. Акулина диэн  кыыс Кэтит Кэтириинэ, Ычыбыт өлбүтүн кэннэ, Сөксөгөр 
диэн киһилиин холбоһон олорон төрөппүт кыыстара эбит. Ыстаарай Тимэппий 
–  Васильевтар, Степановтар, Поскачиннар, Семеновтар, Николаевтар төрүттэрэ.  
Баллыаччын кыргыттара Тимофеев Сэмэн (Ороһуок) кэргэнэ Ульяна Прокопьева, 
Михайлов Иосиф кэргэнэ Елена Прокопьева, уола Николай Прокопьев-Ньуукаар. 
Акулина Дмитриев Лев Дмитриевич ийэтэ.



МАҤААСТАР 127126

Ычыбыт уола Ыстаарай Тимофей Уһумаан улахан кыыһа Таанньаны (1865 с.т.) кытта 
барыта кыыс оҕоломмуттар, сорох үһүйээнинэн, тоҕус кыыс дииллэр. Александра 
Иннокентьевна кэпсээнинэн, Тимэппий ойоҕор: “Уон кыыһы төрөппөтөххүнэ, ыт 
аһыыр иһитигэр аһатыам,” – диэбит үһү. Онон 9-та кыыс оҕонон айыыһыттаммыт 
буолуохтарын сөп. Кинилэр удьуору ууһаппыт кыргыттара: Дарья, Александра, Анна, 
Марина, Варвара, иккис Марина, Анисья, Христина, Агафья. Мариналартан биирин 
аата Хара Марыына диэн. Бастакы уонна кэнники оҕолоро чуолкайдык биллэр, 
ортокулар ким кэнниттэн ким төрөөбүтэ булкуурдаах соҕус. Биир ыал буолбакка 
сылдьан өлбүт кыыс уҥуоҕа Булҕаһаҕа баар үһү. Бу Анна уҥуоҕа буолуон сөп.

Нэһилиэккэ 1897 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ суруллубутунан, Николаева Анастасия 
Степанова, сааһа 60-наах, эбэлэрэ Саввина Матрона, сааһа 90-на, хаһаайын Николаев 
Петр Иванов – 29, Николаев Василий Иванов – 27 , Николаева Мавра Иванова – 23, 
Николаев Николай Иванов, тыла суох 20-тэ, Николаев Игнатий Иванов – 17, Николаев 
Иннокентий Иванов – 13 саастаахтар дэммит ыалга Ычыбыт сиэнэ Дарья Тимофеевна 
кийииттэрэ эбит.  Онтон 1899 с. посемейнэй испииһэккэ көстөрүнэн, эбэлэрэ Анна 
Николаева – 92, ийэлэрэ Авдотья Николаева – 62, кыыстара Мавра Иванова – 30, 
Сыттык Петр Иванов – 35, хаһаайын, быраата  Баһылай Уйбаныап – 33,  Игнатий 
Иванов – 22, Николай Иванов – 23, Иннокентий Иванов – 15, кийиит Дарья – 23, сиэн 
уол Николай биир саастаах (бу Мавра уола Попов Николай – Чөкөллө). Бу ыал аҕалара 
Сабык Уйбаан аатынан Иванов буолбуттар. Итинник. Манна сэргэ Чукча уола, били 
үөһэ баар 2-лээх Савва Никифоровтаах суруллубуттар. Ийэтэ Мотрена Степанова, 
кэргэнэ Елена, быраата Михаил кэргэнэ Татьяналыын, биир быраата Игнатий уонна 
сиэннэрэ Мария 27-лээх, Ульяна 22-лээх. Бу кыргыттар “ падчерица” дэммиттэр, ол 
аата Елена бэйэтин кыргыттара быһыылаахтар. Быталаахха олорбуттар.

Дарья (1877 с.т.) Иванов Василий Николаевичтыын (1867 с.т., 
Сонтороох  Баһылай) – Тити, Ылдьаананы, Кириили, Варваралаах 
Николайы (игирэлэри) төрөппүттэр. Тит Васильевич (30.01.1902 
с.т.) кэргэнэ Тылгыны Бэрииһэп кыыһа Федора (1897 с.т.), оҕолоро: 
Анастасия (1921 с.т.), Евдокия (1925 с.т.), Семен, Мария. Семен Бүлүү 
куоратыгар олорбута, Варвара диэн кыыстаах, икки уоллаах. Евдокия 
кэргэнэ Дмитриев Максим Афанасьевич (Охоноос уола), Илиҥҥи сэрии 
кыттыылааҕа. Евдокия Яковлев Прокопийтан уола Иванов Семен, 
Бүлүүгэ олорор, түөрт оҕолоох: Максим, Тит (өлбүтэ, кыыстаах), Семен 
оҕолордоох, Татьяна икки оҕолоох, Евдокия биир кыыстаах. Кыра кыыс 
Мария Титовна  Алексеев Петр (Хаахый уола Намсык) кэргэнэ, Петртан 

оҕо суох. Бэйэтин кыыһа Люба Иванова диэн 
этэ, үс оҕолоох: Ньургустаана, Саргылаана, 
Сергей Кардашевскайдар. Сиэн элбэх, Бүлүүгэ 
Сосновкаҕа олороллор.

Ульяна Васильевна (30.09.1917 с.т.) Боот-
улууга Спиридонов Спиридон Спиридоно-
вичка-Быллыаҥҥа кэргэн тахсан олорон икки 
оҕону Николайы, Василийы төрөппүт, 1951 
сыллаахха өлбүт. Николай Спиридонович 
Кэбээйи кыыһа Евдокия Афанасьевна Терехо-
ва диэн кэргэннээх, 50-тан тахса сыл бииргэ 
олороллор, “Кыһыл көмүс сыбаайба” диэн си-
бидиэтэлистибэлээхтэр, “Семейная доблесть” 
диэн остуолга уурар мэтээл хаһаайыттара ыал, 
түөрт уоллаахтар: Николай (1966 с.т.), кэргэнэ 
Галина Христофоровна, үс оҕолоохтор: Коля, 
Сайыына, Дуня, Сангаарга олороллор. Иккис 
уол Иннокентий оҕолоро: Андрей (уола Вла-

дик), Вероника, Дима, Афоня. Анатолий оҕолоро: Оля, Добун, Таня. Иваннаах оҕоло-
ро суох. Николай Спиридонович бэһис оҕото – Обутова Ефросинья Максимовнаҕа 
кыыһа Надежда,  кэргэнэ Маҥаастан төрүттээх Борисов Любомир Дмитриевич. Ки-
нилэр оҕолоро: Арылхан, Надя, Айтал. Дьокуускайга олороллор. Василий Спири-
донович кэргэнэ Раисалыын Боотулууга олорбуттара, 10 оҕону төрөппүт, ииппит 
дьон, Раиса Егоровна Герой ийэ. Оҕолоро: Егор (оҕолоро Юбилина, Костя, Алевтина, 
Капитолина), Спиридон, Ульяна (оҕолоро: Спиридон, Ньургун), Вячеслав (оҕолоро: 
Владик, Семен, Денис), Анна (оҕолоро:  Яна, Вася, Алеша, сиэнэ Сандаара), Василий, 
Ньургуйаана (уола Артем). Михаил (оҕолоро Алик, Рая, Василина), Владимир (кыыһа 
Миранна, уола Радомир), Николай (уола Саян).

Кирилл Васильевич (08.08.1907 с.т., Хоноһо) хаста да ыал буола сылдьыбыт, сэрии 
кэмигэр Тиксиигэ үлэ фронугар үлэлээн кэлбитэ, бастакы кэргэниттэн Ылдьаанаттан 
Васильева  Марина Кирилловна диэн кыыстааҕа, Кэнтиккэ ыал этэ. Кэргэнэ 
Марсысов Николай Лазаревич, оҕолоро: Анатолий (оҕото Саргылаана), Валерий 
(оҕолоро: Василий, Валерия, Мичил, Сандал), Николай (Марина, Денис), Василий 
(Мария, Станислав, Шура, Вася), Петрова Надежда Николаевна (Ольга, Олег), Вера 
(Туяра, Иван, сиэнэ Максим), Макар (Вася, Толя, Вика). Анатолий Николаевич сиэнэ 
Сергей. Николай Николаевич икки сиэннээх – Юлиан уонна уол. Василий Николаевич 
Кыдаана уонна Эрсан, Кэрэчээнэ диэн сиэннэрдээх. Надежда Николаевна Олегтан 
үс сиэннээх – Дима, Герман, Валера. Вера сиэнэ Максим. Кирилл Васильевич иккис 
кэргэниттэн Тылгыны Чэкэлээн Киргиэлэй кыыһын Маарыйаны ылан, ииппит 
уола Васильев Григорий баара (Лэмпиэскэй) уонна киниттэн Иван, Николай диэн 
оҕолордоох. Иван Кэбээйигэ олорбута, ууга өлбүтэ, үс оҕолоох. Николай  кэргэнэ 
Бүлүү I Күүлэт этэ, оҕолоро: Антонина юрист, Алексей, оҕолордоохтор, Тоня Эржена 
диэн кыыстаах. Кэргэнэ Ускеев Владилен Кимович. Кирилл төрдүс кэргэнэ Павлова 
Марина Петровнаттан – Василий, Александра, Захар, Иннокентий, Семен, Алексей,  
Петр,  Михаил төрөөбүттэрэ. Улахан уол Василий Кириллович, кэргэнэ Нина, 
оҕолоро үс кыыс. Бастакы кыыстара Мария, кэргэнэ Андреев Владимир Дмитриевич. 
Алта оҕолоохтор: Дмитрий, биир уоллаах, Кирсан. Улахан кыыстара Клара, кэргэнэ 
Афанасьев Адам Дмитриевич, оҕолоро: Айыына, Миранна, иккис кыыс Татьяна 
үс оҕолоох: Эвелина, Эрхан, Кэскил. Кэргэнэ Максимов Петр. Мария Васильевна 
кыра оҕолорун ааттара Ньургустана, Виталий. Иккис кыыс Васильева Ньургустана 
Васильевна иитэр оҕото Васильев Василий Кирилович, үһүс кыыс Саргылаана оҕото 
Васильева Сардана Васильевна.

Александра Кирилловна Бүлүүгэ Петров Николай диэн кэргэннээх, үс 
оҕолоохторо: Кирилл, кыыс, Юрий. Бу оҕо оһолго өлбүт. Сиэннэрдээхтэр. Захар 
Кириллович кэргэнэ Прасковья (Хатас), элбэх оҕолордоохтор, сиэннэрдээхтэр. 
Иннокентий Тылгыныга олорор, үс оҕолоохтор Хаарчаана (Влада), Кэрэчээнэ 
(Уйусхаана), Дьулус икки оҕолоох, Туйаарыма икки оҕолоох. Алексей Чурапчыга, 
икки уоллаахтар. Петр кэргэнэ Туобуйа кыыһа Сидорова Дарья Ивановна, икки 
кыыстаахтар: Оксана (оҕолоро: Кыыдаана, Сулустаана, Кыталыына, Дьулустаан), 
Алена (оҕолоро: Дайаана, Алеша,  Лейла, Никон, Толя. Семен кэргэнэ суох. Михаил 
Нам кыыһа Эртюкова Вералыын олоро сылдьан икки уолламмыта.

Варвара Васильевна (27.11.1918 с.т.) бастакы кэргэнэ, сэриигэ баран өлбүт Сибиэм-
сик уола Семенов Николай Алексеевичтан икки оҕолоох: Варвара, Николай. Варвара 
Сургуулук киһитэ Соргоев Николай Игнатьевичтыын түөрт оҕолоох: Саргылаана – 
Юлия диэн кыыстаах, Николай  кэргэнэ улахан булчут Чыгыы Иван кыыһа Розалия, 
Сургуулуктан ханна да барбакка, олохсуйан олорор. Евгений, Варвара, Натали диэн 
оҕолордоох, Ньургуйаана кэргэнэ Румянцев Владимир Иннокентьевич, төрдө Нам, 
МВД үлэһитэ, Вилена, Валерия диэн кыргыттардаахтар. Владимир Өймөкөөн кыыһа 
Айталина диэн кэргэннээх, Дайаана диэн кыыстаах. Николай Николаевич Семенов 
биллэр спортсмен этэ. САССР үөрэҕириитин туйгуна, ССРС туризмҥа Саха сириттэн 
бастакы спорт маастара, хайыһардьыт.  Кэргэнэ Амма кыыһа Нохсорова Ирина 



МАҤААСТАР 129128

Ильиничналыын Сардаана, Илья диэн оҕолоохтор. Сардаана 
кыыһа Вероника. Илья суох буолта. Варвара Васильевна 
иккис кэргэнэ Федотов Ефрем Степанович Аҕа дойду Улуу 
сэриитин кыттыылааҕа, Орелга сэриилэһэ сылдьан ыалдьан 
сыыйыллан кэлбитэ, төрөөбүт дойдутугар Түүлээх ууһугар 
“Саҥа олох” холкуоска бэрэссэдээтэллээбитэ, оҕолоро: 
Татьяна (1948 с.т.), Владимир (1951-2011сс.) ууга дэҥнэммитэ, 
Степан. Далырга олорбуттара. Татьяна оҕолоро (Вилюй, 
Альберт, Мичил) соһумардык 1972 с. өлбүттэрэ. Кэлин Вилюй 
(1975 с.т.), Снежана (1980 с.т.) төрөөбүттэрэ. Вилюй кэргэнэ 
Любовь Дмитриевна (Чурапчы), оҕолоро: Аина, Дмитрий, 
Күбэйэ. Дьокуускайга олороллор. Снежана оҕолоро: Лерика, 
Алина, Людмила. Татьяна Ефремовна идэтинэн саха тылын 
уонна литературатын учуутала, СӨ үөрэҕириитин туйгуна, РФ 
уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ, 2006 с. В.В.Путин 

Гранын хаһаайына, СӨ Суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ. Кини 13 кинигэ ааптара. 
Дьокуускайга олороллор. Владимир Светлэйгэ УС ВГЭС тэрилтэҕэ үлэлээбитэ, 
үлэтэ Россия энергетикатын миниистириттэн  хайҕал суруктаах, кэргэнэ Михайлова 
Галина Петровна, кыыһа Сахая. Володя оҕолоро: Эдуард (Иван, Дайаана, Володя. 
Мирнэйгэ олороллор), Альберт (Ньургун, Айгыына, Дьулус. Туобуйа төрүттээхтэр 
ийэлэринэн), Мичил, Володя (Лера, Дима; куоракка бааллар; ийэлэринэн Мирнэй 
Таас Үрэхтэрэ). Степан Ефремович, РФ кооперациятын туйгуна, суоппар идэлээх, 
кэргэнэ Сургуулуктан төрүттээх Раиса Григорьевна, РФ фармациятын туйгуна.  Сэттэ 
оҕолоохтор: Радомира, Степан, Леонид, Мирослава, Марьяна, Надежда, Станислав. 
Радомира икки кыыстаах: Анита, Алекса. Быраас педиатр, Мирнэй Светлэйэ. Степан 
икки уоллаах: Григорий, Артур. Степан Мирнэйгэ пожарнайга үлэлиир, майор. Леонид 
үс оҕолоох, кэргэнэ Ньурба: Алеша, Анжелика, Артем. Светлэйгэ ГЭС-кэ үлэлиир. 
Мирослава уола Богдан. Мира Депутатскайга үлэлиир, журналист идэлээх. Марьяна 
кэргэнэ Нам Осипов Иван, кинилэр Родион, Софья диэн оҕолоохтор. Надежда Раиса 
диэн кыыстаах. Үөһээ Бүлүү. Станислав Нарыйаана диэн кыыстаах, Үөһээ Бүлүү. 

Александра Тимофеевна Солобуой Степаҥҥа тахсан Ирина диэн кыыстаммыттар. 
Ирина Степанов Сергей Егоровичтыын Шура, Липа, Роза, Ольга, Аркадий диэн 
оҕолоноллор. Бастакы кыыс Шура оҕолоро: Сергей (уола Захар), Николай (Саша 
Сережа, Ангелина диэн оҕолордоох; Галина, Ирина), Күннэй (Артем, Александр), 
Алексей. Олимпиада кэргэнэ Григорьев Сергей Сергеевич (оҕолоро: Сергей, 
Данил, Дьулустан, Альберт). Данил оҕолоро: Айсен, Сергей, Сайаана; Алик уола  
Айаан. Розалия оҕолоро: Туйаара, Ирина, Ньургун, Сергей, Иннокентий. Туйаара 
оҕолоро: Розанна, Ньургуйаана, Николай, Денис. Розанна икки оҕолоох: Люба, Антон. 
Ньургуйаана уола Элизар. Ирина Алексей, Максим диэн уолаттардаах., Ньургуйаана 

Алена, Нарыйа диэн кыргыттардаах. Сергей үс 
оҕолоох: Кеша, Мила, Сережа. Кеша оҕолоро 
Ангелина, Розалина. Ольга кэргэнэ Михайлов 
Иван, оҕолоро Рада, Сережа, Полина. Рада 
оҕолоро: Андрей, Арсен, Иванна. Полина оҕолоро: 
Ариан, Альберт. Аркадий оҕолоро: Сергей, Егор, 
Марианна. Егор уола Харысхал. Марианна оҕото 
Аркадий.

Тимэппийдээх биир кыыстара Хара Марыы-
на (1893 с.т.?) Ойуур Өндөрөйүнүүн  Михаилы, 
Аннаны, Афанасийы, Марияны төрөппүттэр. Ураа 
Михаил сэрииттэн бааһыран кэлэн өлбүт. Мария 
ханна кэргэн тахсыбыта биллибэт. Анна Васильев 
Евсей Петровичтыын Николай диэн оҕоломмут-

тар, Николай (Кучах) Вероника, Ньургустана диэн кыргыттара Хаан-
дыгаҕа олороллор. Вероника эһэтин аатынан Николай диэн уоллаах, 
Каролина диэн сиэннээх. Ньургустана Евгений диэн улахан уола Мо-
скваҕа олорор, уоллаах кыыс оҕолоохтор. Кыра уола Кристофор кэр-
гэннэнэ илик. Афанасий Ньурба Антоновка кыыһын Тихонова Мария 
Павловнаны ылан үс оҕолоох: Валерий, Мария, Михаил. Валерий оҕо-
лоро: Ирина, Мария, Айсен. Валерий кэргэнэ Лидия. Антоновкаҕа оло-
роллор. Кыыһа Мария Афанасьевна Намҥа олорор, кэргэнэ Григорьев 
Василий Афанасьевич эрдэ өлбүтэ. Төрөппүт уола Григорьев Василий 
Васильевич кэргэнэ Маҥаас Саллар сиэнэ Анна, оҕолоро – Владик. 
Ииттэр уоллара Афанасий Мариятынаан элбэх оҕолоох: Юнона, Юли-
анна, Ираида, Вася, Айаал. Михаил кэргэнэ Боотулуу, Анна Пе-
тровна. Оҕолоро: Марианна (оҕолоро: Марсен, Регина), Афанасий 
кэргэнэ Августина, оҕото Михаил, иккиэн суохтар; Ньургуйаана 
(оҕолоро Анна, Андрей, Дарианна, Лилиана).

Тимэппийдээх төрдүс кыыстара Варвара (1883 с.т.) Илларионов 
Егордуун олорон соҕотох уолу Егоров Евсей Егоровиһы төрөппүт. 
Евсей дойдутугар Сэбиэт бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбит, эрдэ 
ыалдьан өлбүт. Кэргэнэ Тылгыны Чэкэлээттэр кыыстара Иванова 
Мария Герасимовна. Кини 22 саастааҕар сүктэн киирбит. Кинилэр 
улахан кыыстара Егорова Екатерина Евсеевна (01.09.1926 с.). Иккис 
кыыс Христина Махарова 1928 сыллаахха  төрөөбүт, Екатерина 
кэргэнэ Платонов Гаврил Яковлевич. Тылгыны. Кинилэр оҕолоро: Василий (1951 с.т.), 
Николай (1953 с.т.), Гаврил (1954 с.т.), Христина (1959 с.т.), Аркадий (1961 с.т.), Варвара 
(1963 с.т.), Полина (1966 с.т.), Мария (1967 с.т.). Вася, Коля өлбүттэр. Гаврил кэргэнэ 
Евдокия Николаевна. Екатерина диэн кыыстаахтар, кэргэнэ Бочетов Алексей, оҕолоро: 
Володя, Харысхан. Улахан уол Гаврил, кэргэнэ Алена, оҕолоро: Сахаян, Диана. Кыра 
уол Николай, кэргэнэ Сардаана. Кыра кыыс Мария оҕолоро Айсена, Айыллаана, 
Айгылаана. Христина кэргэнэ Далыр Петров Дмитрий Дмитриевич, Атахтаах кыыһа 
Ольга уола. Оҕолоро: Марфа (Катя диэн кыыстаах). Полина (Ганя диэн оҕолоох), 
Дима, Игорь, Вася, Варя, Оля. Аркадий кэргэнэ Еттянова Полина Васильевна, икки 
оҕолоохтор: Евсей, Марьян. Варвара оҕолоро: Альберт, Артем, Алексей, Катя. Полина 
оҕолоро: Мария (Никита диэн уоллаах), Олеандра (кыыһа Мира), Ньургун (оҕолоро: 
Дыгын, Айлана, Уххан), Күннэй, Анатолий, Анастасия,  Татьяна. Мария кыра кыыс, 
кэргэнэ Попов Егор Егорович. Уоллара Дьулустаан, кэргэнэ Сардаана, оҕолоро 
Дайаана, Сайыына. Кыыстара Туйаара. Егоров Евсейдээх иккис кыыстара Христина 
Махарова Бүлүүгэ олорбута,  кэргэнэ Махаров Иван Никитич (Халбаакы), оҕолоро: 
Сергей, Иван (түөрт оҕолоох), Наталья (кыыһа Христина). 

Тимэппий биир кыыһа Анисья (1882 с.т.) Максимов Николай (1868 с.т.) 
кэргэнэ, уола Мыттыы Спиридон (1911 с.т.), Дарья (1914 с.т., Күүлэккэ олорбута, 
ыанньыксыттаабыта), Ульяна (1917 ст.), Дормидонт (1922 с.т.). Спиридон кэргэнэ Анна, 
Көтөрдөөх, Бөтөлөр кыыстара. Анна уола Данил – Солобуой оҕото, юрист. 1969 с. 
Верхоянскайга следователинэн, онтон Аллайыахаҕа прокурорунан 
үлэлээн сылдьыбыта, эдэр сааһыгар ыалдьан өлбүтэ. Кэргэнэ Мэйиктэн 
төрүттээх Санникова Марина Васильевна. Оҕолоро: Люба (уола Вадим), 
Слава (үс оҕолоох: Юлия, Александр, Коля), Анна (Айсен, Алеша).

Тимэппий кыыһа Христина (01.02.1901 с.т.) Ньомойоон Игнатийтан 
Христинаны, Николайы төрөппүт. Ыкынаачай өлбүтүн кэннэ кини 
Поскачин Алексейга кэргэн тахсан, оҕолор Поскачинынан сурул-
лубуттар. Христина  сэрии саҕана фермаҕа ыанньыксыттыы сырыттаҕына 
үс игирэ ньирэй төрөөн, хаһыакка хайҕаммыт. Кини 17 төрөөбүтүттэн 
икки оҕону тутан хаалбыт, оҕолорун куһаҕан аатынан хос ааттаан, 
абааһы сиэтэлээбэтэх. Христина  ыллыы-ыллыы, хоһоон айан субурута 
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сылдьааччы. Кыыһа Христина Григорьев Тит Даниловичтыын түөрт оҕолоохтор: 
Тамара, Николай, Иван, Анатолий. Тамара (Лазаревтар)  улахан уола Игнат кэргэнэ 
Иванова Степанида, оҕолоро: Айтал, Уруй, Анатолий. Айтал оҕото Антоний. Иккис уол 
Саша ыал буола илик. Кыыһа Ия кэргэнэ Михаил, оҕолоро: Күннэй, Кристина, Милия. 
Төрдүс оҕото Чээнэ кэргэнэ Павел, оҕолоро: Туйаара, Мичил, Нарыйаана, Степан. 
Уолаттара Тит уонна Василий олохторун оҥосто иликтэр.  Коля кэргэнэ Василина, 

оҕолоро Николина. Кыра оҕолоро: Иван, Мичээрэ уонна Виктор. 
Николай Титович биллэр спортсмен, Таджикистаҥҥа үөрэнэ сылдьан 
көҥүл тустууга 74 кг. (1978 с.) чемпион, аан дойдуга бастыыр иһин 
бэтэрээннэргэ, көҥүл тустууга, Афиныга 2-с миэстэлээх, Польшаҕа 
3-с миэстэ, 2015 с. ветеран тустууктарга Москваҕа чемпионнаабыта. 
Николай кэргэнэ Маргарита, оҕолоро: Володя (кэргэнэ Наталья, 
оҕолоро: Юлия, Лилия), Анна (кэргэнэ Альберт, оҕолоро: Эрхан, Айсен, 
Саша), Манчаары. Иван Титович кэргэнэ Жиркова Мария Николаевна 
(1951 с.т.). Ииттэр уоллара Владислав. Кыыстара Туйаара (1976 с.т.), 
кэргэнэ Оконосов  Алексей Васильевич (1972 с.т.). Оҕолоро: Иван 
(1994 с.т.), Алексей (1996с.т.), Аэлита (2005 с.т.). Уоллара Григорьев 
Владислав Иванович (1980 с.т.), кэргэнэ Саввина Туяра Михайловна, 
уоллара Айсен. Анатолий Титович алта уол, икки кыыс оҕолоох, 
кэргэнэ Дария. Оҕолоро: Юрий (кэргэнэ Варвара), Варвара, Александр 
(кэргэнэ Кристина), Айтал (кэргэнэ Саргылаана, оҕолоро: Алик, Айсена, 
Айтал), Степан (кэргэнэ Кэскилээнэ), оҕолоро: Кустук, Валерий уонна 
Сайыына.

Христина уолун Николай кэргэнэ Мария Романовна Филиппова 
(Тылгыны). Мария олорор оҕолоох кэлбит, ол оҕону Христина эмээхсин, 
элбэх сүтүктээх сүрэҕин сылыттан, таптаан, хоонньугар улаатыннаран, 
дьолломмута. Ол оҕо Филиппов Иннокентий Николаевич диэн. Кини 
кэргэниниин Клара Дмитриевналыын (Чороон Сөдүөт хос сиэнэ) 
ыал буолан, уон оҕолоохтор, Герой ийэ, Ытык аҕа буолбуттара. 

Билигин Кеша суох, кэргэнэ Клара Дмитриевна Дьокуускайга оҕолорунаан олорор. 
Бастакы  икки игирэлэрэ: Саргылаана, Сардаана,  иистэнньэҥнэр. Саргылааналаах 
түөрт оҕолоохтор – Таня, Аял, Зоя, Айтал, Таня кэргэннээх, Айтал, Кирилл диэн 
сиэннэрдээхтэр. Сардааналаах үс оҕолоохтор – Алина, Айсен, Сахамин. Игирэ 
кыргыттар Үөһээ Бүлүүгэ олохсуйбут ыаллар. Туйааралаах биир кыыстаахтар – 
Сахамина, сиэннэрэ Алиса. Дмитрий оҕото Сергей. Сахаяна кыыһа Сандаара. 
Иннокентий оҕолоро: Чаҕыл, Мичийээнэ. Ньургун оҕолоро Максим, Артем. Егор 
оҕолоро: Саша, Уйгу, Олимпий, Сайнара. Клара оҕолоро: Шура, Дьулус, Мичил. 
Ньургуйаана уола Артур. Николай Мотрена, Михаил, Мария, Александр, Александра 
диэн оҕолордоох. Мотрена Николаевна  кэргэнэ Иванов Владимир, оҕолоро: 
Коля, Владимир, Альберт. Коля ыалдьан өлбүт. Альберт кэргэнэ Ньургуйаана, уола 
Арсентий. Михаил Николаевич кэргэнэ Степанова Ольга Степановналыын оҕолоро:  
Коля, Айталина, Юрий,  Михаил, Аина, Сахаяна. Коля кэргэнэ Мария, кыыстарын 
Айталина кэргэнэ Николай, оҕолоро: Петр, Михаил, Ньургуйаана Борисовтар, Амма 
Сэргэ Бэһигэр олороллор. Аина кэргэнэ Владислав, оҕолоро: Денис, Ольга, Елизавета, 
Дарина. Сахаяна кэргэнэ Федот,  оҕолоро: Ярослав, Ян. Мария Николаевна кэргэнэ 
Львов Степан Павлович, оҕолоро: Ньургун, Ньургуяна үс оҕолоох, кэргэнэ Александр. 
Кинилэр оҕолоро: Наташа, Ньургустан, Артем. Үһүс оҕо Сашенька оҕото Сайаана, 
төрдүс Степа. Александр Николаевич кэргэнэ Татьяна, оҕолоро: Игнат (кэргэнэ 
Евгения, оҕолоро: Северина, Николай), Петр, Александр (кэргэнэ Лилиана, оҕолоро 
Володя, Лаура, Таня, Любомир, Михаил (кэргэнэ Диана,  оҕолоро Саша). Александра 
Николаевна кэргэнэ Саввин Василий Николаевич (Уус Алдан). Оҕолоро: Анастасия, 
Мария. Анастасия кэргэнэ Василий (Ньурба Маара), оҕолоро: Эрик, Костя. Христина 
Өлөксөй Поскачинныын бэйэлэрин кыанан, үлэлии-үлэлии сүөһү тутан, икки оҕото 

улаатан, Александра Иннокентьевна Ивановаттан үһүс оҕотун  Юрийы 
ииттэн, уоллара Николай Игнатьевичтыын олорбуттара. Николай 
сүрдээх кыайыылаах-хотуулаах отчут-масчыт, сүрэхтээх үлэһит, 
сытыы-хотуу, дохсун, баһыгырас майгылаах киһи этэ. Сэрии кэмигэр 
уонуттан тахсыбыт уол от охсуутугар иннин биэрбэт охсооччу буолан, 
оройуон үрдүнэн оҕолортон бастакынан “Килбиэннээх үлэтин иһин” 
мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Өлөксөй оҕонньор байанайдаах 
булчут этэ, элбэх ыалы аһаппыта-сиэппитэ. Юрий 1946 с. кулун 
тутар 9 күнүгэр төрөөбүт, Маҥаастан бииргэ төрөөбүт убайыныын, 
Иванов Иван Ивановичтыын бастакы авиатордар. Кэргэнэ Чурапчы, 
Мария Михайловна, быраас. Кыргыттара: Айталина, кэргэнэ Бэргэн, 
икки уоллаахтар: Эрчимэн, Дьуурхан. Александра кэргэнэ Александр, кыыстаахтар 
Милена. Дьокуускайга олороллор.

Ычыбыт Тимэппийин аах кыра кыыстара Агафья (1905 с.т.) Чынаарба Арамаан-
ныын Егору, Тимофейы, Марияны, Ольганы, Байыаннай Егору, Мэхээчэни төрөп-
пүттэр. Мэхээчэ оҕо сылдьан өлбүт. Мойуор Егор Өктөмҥө олохсуйбут, Радик, 
Эдик диэн оҕолордоох. Моруон Тимофей Анна, Александр диэн оҕолоро Иванова 
Мария Трофимовнаттан, Львова Анна Александровнаттан Галина, Варвара, 
Валентина төрөөбүттэр. Мария математик учуутал, хоту үлэлии барбыт, оҕолордоох, 
сиэннэрдээх. Ольга Герой ийэ, оҕолоро: Валентина, Ольга, Владимир, Павел, 
Марина, Егор, Максим, Кэскилээнэ, Роман, Тапталаана. Валя оҕолоро: Маша, Гера. 
Маша оҕолоро: Айтал, Стасик. Гера оҕолоро: Мирослав, Сардана.  Ольга оҕолоро: 
Ньургуйаана, Айсен. Володя оҕото Анжелика. Марина оҕолоро: Олег, Рома, Елисей. 
Максим оҕото Дайаана. Дайаана Тимур диэн оҕолоох. Кэскилээнэ Сахая, Туйаара, 
Айаал диэн үс оҕолоох. Роман оҕолоро: Варя, Чаҕыл. Варя оҕолоро: 
Долун, Айсаана. Тапталаана оҕото Влада.

Уһумаан татаар сыдьааннарын төрүччүлэрэ хос сиэнэ, 
Егорова Екатерина Евсеевна, кыыһыгар Егорова Варвара 
Гаврильевнаҕа суруйтаран хаалларбытынан, Ычыбыт хос-хос-
хос сиэнэ Прокопьев Илья Сергеевич оҥорбут төрүччүтүнэн, 
Уһумаан иккис кыыһын сыдьааннара Мукучайдар төрүччүлэринэн 
(Иванова Александра Иннокентьевнаттан ыйыталаһан Васильева 
Мария Саввична оҥорбутунан), Соргоева Варвара Николаевна 
кэпсээнинэн уонна архыып докумуоннарынан сирдэтэн 
сурулунна.

ХАНДЫЫЛАР

Баай Хандыы туһунан “Маҥаас нэһилиэгэ” (Дьокуускай, 2007) 
кинигэҕэ маннык суруллубут: “Кини тоҕус оҕолоох, соҕотох ынахтаах 
быстар дьадаҥы ыалга төрөөбүт, кыратыттан үлэ ыараханыгар 
эриллибит, ынчыктыыр муҥун, хамначчыттыыр кыһалҕатын барытын 
билбит. Улаатан иһэн Тылгыны атыыһыта Соломуонап баайга «Тайҕаҕа» 
үүрэр сүөһүтүн тиэрдээччинэн уонна бэдэрээт көтөҕөөччүлэр аттарын 
көрөөччүнэн кэпсэтэр. Онно аахсыбыт хамнаһынан сүүтүк уонна 
иннэ атыылаһан сиэбигэр уктан кэлэр. Ону ыаллар ийэлэригэр күһүн 
арыынан төлөөрүҥ диэн иэс түҥэтэлээн кэбиһэр, ону көмүсчүттэргэ 
атыылаан өссө элбэх иннэни, сүүтүгү илдьэ кэлэн ыалларын ахсын 
ким төһөнү ыларынан түҥэтэлиир. Итинник эргитиһэн бэйэтэ туспа 
атыыһыттаан сыыйа байан-тайан, кыаҕыран барбыт.

Биһиги кырабытыгар Хандыыны сирэй билэр, сиһилии сэһэргиир кырдьаҕастар 
элбэх этилэр, кинилэр бука бары киһи килбиэннээҕэ, майгылаах мааныта, өйдөөх 
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үтүөтэ курдук олус ытыктаан, сүгүрүйэн кэпсиир буолаллара.
Хамначчыттарын кытта тэҥҥэ үлэлэһэр, биир иһиттэн 

аһыыр, олус боростуой, баайбын диэн ойуччу туттубат, 
аччыаһырбат, улахамсыйбат киһи эбит. Кини ынах, сылгы, 
таба баайдааҕа. Норуот үһүйээнинэн, ити баайын төгүрүк 
тыһыынча оҥоро сатаабыта –  туох эрэ моһол буулаан, 
бииринэн хайаан да итээн иһэрэ диэн буолара. Ынах сүөһүтүн 
үксүн ыалларга айахтыыра, онуоха кыстатан таһаарааччыларга 
хамнаһа ботуччу буолан былдьаһыгынан ылаллара үһү. Сыл 
аайы сүүһүнэн сүөһүнү Бодойбоҕо үүрдэрэрэ, ордугун 40 
сыыйыы атынан тоҥунан тиэйтэрэрэ. Онон сыаллаатахха, 
сүөһүнэн лаппа байа сылдьыбыт эбит.

Эргинэригэр бэдэрээтчиттэрин кытта бэйэтэ сылдьыһара. 
Хандыы албан аата, суон сураҕа киэҥ «Тайҕа» үрдүнэн 
тарҕаабыта. Ол икки өрүттээҕэ: биирэ –  киэҥ кэскиллээх 
кэпсэтиһиилэри ыытарыгар көмөлөһөрө, нөҥүө өттүттэн 

– чэпчэкитик байыах баҕалаах «Тайҕа» ороспуойдара бултаһыыларыгар төрүөт 
буолара. Ол иһин айаныгар олус сэрэхтээх буолара диэн бииргэ сылдьыспыт аймаҕа, 
бэдэрээтчит Чаҥхай Ньукулай кэпсиирэ. Хандыы айанын суолун устатын тухары 
эрэллээх дьоннордоох буолар эбит, кинилэр көмөлөрүнэн иннин-кэннин курдары 
билэн иһэрэ үһү. Ороспуойдар тоһуурдарын сыарҕалаах от иһигэр кистэммит 
кибииккэ иһигэр саһан кылбардык туораталыыра үһү” (31-32 с.).

I Үөдүгэй нэһилиэгэр киирэр Болдьугурас аҕатын ууһун бас-көс киһитэ Хандыы-
Иванов Иннокентий Иванович сурукка киирбит ыраах өбүгэтинэн Бюкес Чичаховы 
(Чичаин) (1742 с.т.) ааттыахха сөп. Кини сүрэхтэммит аата Андрей Никифоров диэн. 
Буоласка 1782 с. ыытыллыбыт ревизскэй сказка кэрэһилииринэн, түөрт бииргэ 
төрөөбүт бырааттаах: Мурун-Яков Трофимов (1743 с.т.), Дмитрий (Степан) Чичахов 
(1745 с.т.), Эмее-Афанасий (1747 с.т.), Айанньыт-Кирилл (1749 с.т.). Бүлүү умнаһыгар 1776 
с. ыытыллыбыт ходуһа үллэстиитин биэдэмэһигэр ини-биилэр оттуур ходуһалара 
Киэҥ Күөлгэ, Садыҥҥа, Кэнэнийэ Бэрэтигэр, Кубалаахха баара ыйыллыбыт. Бюкес 
Чичахов оҕолорун утумнарын биирдиилээн үөрэтэбит.

Улахан уол Андрей Никифоров син сааһыран иһэн дьиэ-
уот тэриммит. Кэргэнэ Үөһээ Бүлүү кыстыгар киирэр Хаҥалас 
буолаһыттан Солоҥдо кыыһа Маримьяна (1770-1830 сс.), үс 
уоллаахтар: Иван (1785-1843 сс.), Иван (1788 с.т.), Александр 
(1792-1830 сс.) уонна икки кыыстаахтар: Марина (1796 с.т.), 
Мария (1801 с.т.). Ыал улахан уолун Уйбаанын кэргэнэ Пелагея 
(1791 с.т.) хантан төрүттээҕэ кыайан чуолкайдаммата. Аны 1851 
с. ревизия кинигэтигэр кэргэнин аатын Анна Иванова (1791 
с.т.) диэн суруйбуттар. Саастарынан сэдиптээтэххэ, биир 
киһи аатын сыыһа-халты суруйбуттар быһыылаахтар. Үксүгэр 
иккис ойохторо саастарынан лаппа балыс буолааччылар. 
Икки ойохтон үс уоллаах: Иван (1809 с.т.), Матвей (1810 с.т.) 
уонна Андрей (1821 с.т.). Кыргыттара – Дарья 1836 с., Татьяна 
1840 с. кэргэн тахсыбыттар. Иван Андреевич кэргэнэ Мария 
Тимофеева (1809 с.т.), оҕолоро: Гаврил (1836 с.т.), Дмитрий 
(1850 с.т.), Анна (1846 с.т.), Настасья (1848 с.т.). Нэһилиэккэ 
1857 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ бырааттыылар ааттарын 
атастаһыннаран суруйбуттар – Иван Матвей, Матвей төттөрү 
Иван буолбуттар. Матвей Иванов иккис кэргэнин Мария 

Федорова диэн суруйбуттар, сааһынан эриттэн 15 сылынан балыс. Кыыһын аатын 
Настасьяттан Натальяҕа “көннөрөн” биэрбиттэр. Утуму салгыы үөрэтэбит. Гаврил 
Матвеев кэлиҥҥи дьылҕата биллибэт. Дмитрий Матвеев кэргэнэ Евдокия Петрова 

(1857 с.т.), оҕолоро: Варвара (08.09.1886 с.т.), Афанасий (1890 с.т.) уонна Иван-
Утукуй (07.09.1893 с.т.). Миитэрэй бэйэтэ кыра уола төрөөбүтүн кэннэ сотору өлбүт. 
Тылгыны нэһилиэгэр 1927 с. от ыйыгар ыытыллыбыт демографическай биэрэпискэ 
Афанасий ийэтинээн олороллоро ыйыллыбыт. Утукуй Уйбаан олоҕун оҥостубут, 
кэргэнэ Марфа (1897 с.т.), Афанасий (1924 с.т.), Евдокия (1927 с.т.) диэн оҕолордооҕо 
бэлиэтэммит. Марфа аҕата Хомдьоо орто уола Никифор Борисов (1872 с.т.), ийэтэ 
– Мария Васильевна Степанова (1876 с.т., Үөһээ Бүлүү Нама). Кинилэр кэлин үс 
оҕоломмуттар: Афанасий, Мария, Мария. Улахан Охонооһой биир уоллаах, Мааппа 
диэн кыыһа Өлүөхүмэ Хоротугар олорор, идэтинэн агроном, Саха АССР Үрдүкү 
Сэбиэтин депутатынан талылла сылдьыбыта. Ольга, Алена диэн кыргыттардаах 
уонна Уйбаан диэн уоллаах, фамилията кэргэнинэн Сургутская. Огдооччуйа эдэрчи 
сааһыгар өлбүт. Аччыгый Охонооһой соҕотох Кеша диэн уоллаах. Маарыйа-I бэйэтин 
Нюся диэн кыыһа Шура, Федя диэн оҕолору Иванов Дьөгүөртэн-Дьаҥхалаах уолуттан 
төрөппүт. Федя эрдэ өлбүт, Тылгыныга олорор Игорь – Ирианна, Шура (Тааһаҕарга 
ииттэрэ биэрбит) уонна Федя диэн оҕолордоох. Григорьев Сергей Степановичтан 
Степан, Сергей, Данил (эдэригэр өлбүт), Лиза уонна Люба диэн оҕолордоох, Лиза – 
Лена, Мария, Арина, Айта (икки кэнникитэ игирэлэр) диэн кыргыттардаах, уола Толя 
диэн. Люба диэн кыыс Сунтаарга олорор, оҕолордоох. Маарыйа-II Дмитриев Петр 
Иванович диэн уоллаах. Кини Мааппа, Маша, Туяра, Дима, Дуня диэн оҕолордоох. 
Дуня Чернышевскайга олорор.

Матвей быраата Ноҥнос-Иван Иванов утумун үөрэтиигэ киирэбит. Кэргэнэ 
Екатерина Афанасьева (Иванова) (1799 с.т.), оҕолоро: Гаврил (1837 с.т.), Спиридон 
(1843 с.т.), Кирилл (1845 с.т.), Матвей (1847 с.т.), Мария (1849 с.т.), Иннокентий-
Хандыы (1852 с.т.). Улахан уол Чаабый-Гаврил кэргэнэ Мария Филиппова (1846 
с.т.) 1897 с. өлбүт. Оҕолоро: Спиридон (1872 с.т.), Анна (1882 с.т.), Николай (Никита) 
(1884 с.т.), Гаврил (1886 с.т.). Испирдиэн 1891 с. бэс ыйын 14 күнүгэр Анна Матвееваны 
(1874 с.т.) кытта бэргэһэлэммиттэр. Испирдиэннээх Аана 1897 с. биэрэпискэ ааттара 
киирбит оҕолоро: Фекла (1892 с.т.), Иов (1895 с.т.), Терентий (11.07.1896 с.т.). Оттон 
миэтирикэтэ көстүбүт уолун аата Николай (23.12.1909 с.т.). Чаабый үһүс уола Дьобоо 
Хабырыылын кэргэнэ Акулина Феодотова (1896 с.т.), оҕолоро: Мария (29.06.1914 
с.т.), София (12.09.1915 с.т.), Яков (29.04.1918 с.т.), Мария (1919 с.т.). Икки ииттибит 
оҕолоохтор: Анна (1912 с.т.) уонна Алексей (1916 с.т.). Иккис уол Хоруодьа-Спиридон 
Иванов кэргэнэ Екатерина Яковлева (1844 с.т.), оҕолоро: Онуфрий (1873 с.т.), Татьяна 
(1877 с.т.), Гаврил (1887 с.т.). Уйбаан үһүс уолун Кириилин туһунан билиибит суох, 
1899 с. биэрэпискэ кини аата киирбитин булбатыбыт. Хоохот Маппый – Уйбаан 
төрдүс уола. Маҥнайгы кэргэнин аата кыайан чуолкайдаммата. Иккис кэргэнэ Анна 
Алексеева кинитттэн 12 сылынан балыс, оҕолоро: Иван (1873 с.т.), Варвара (1775 с.т.), 
Герасим (02.01.1885 с.т.), Петр (19.03.1886 с.т.), Агафия (1887 с.т.), Кирилл (1892 с.т.). 
Иван Матвеев кэргэнэ Дарья Григорьева (1873 с.т.), оҕолоро: Акулина (28.05.1905 с.т.), 
Иван (13.01.1908 с.т.), Петр (25.05.1909 с.т.), Мария (1913 с.т.), Мария (1917 с.т.), Феодора 
(01.01.1918 (с.т.) уонна ииттэр уоллара Михаил (1920 с.т.). Герасим Матвеев иккис 
кэргэнэ Хатыгынтан төрүттээх огдообо Екатерина Николаева (1886 с.т.), кинилэр 
1917 с. алтынньы 25 күнүгэр холбоспуттар. Маҥнайгы кэргэниттэн Татьяна (01.10.1910 
с.т.) уонна Александра (23.03.1917 с.т.) диэн кыргыттардаах быһыылаах. Иккис 
кэргэниттэн оҕолоро, 1927 с. биэрэпискэ киирбитинэн Мария (1913 с.т.), Мария (1920 
с.т.), Кирилл (1923 с.т.). Үөбэх-Петр Матвеев 1909 с. бэс ыйын 29 күнүгэр 19 саастаах 
Евдокия Васильеваны (I Үөдүгэй) сүгүннэрэн аҕалан элбэх ыччатырбыт: Василий 
(02.01.1910 с.т.), Мария (06.05.1912 с.т.), Никита (13.07.1914 с.т.), Тимофей (21.12.1917 с.т.), 
Анастасия (Наталия) (17.08.1919 с.т.), Иннокентий (1922 с.т.). Маны таһынан, Илья (1918 
с.т.) диэн уолу ииттэллэр эбит. Маппый кыра уола Кириил ахтыллар докумуонугар 
архыыпка таба тайамматыбыт. Эдэрчи сааһыгар өлөн, киниттэн удьуору салгыах 
ыччат хаалбатах.

Мантан аллара Иван Иванов кыра уолун Хандыы Эҥэнтэй утумун үөрэтэбит. 
1897 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ Хандыы Чаара диэн сиргэ олороро суруллубут. 
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Кэргэнэ I Күүлэттэн Чоппуорка кыыһа Дарья Алексеева киниттэн 8 сылынан 
балыһа ыйыллыбыт. Уолаттара – Никита (1883-22.04.1922 сс.), Дмитрий (1889 с.т.), 
Никифор (1900-18.04.1922 сс.); кыргыттара – Мария (1881 с.т.), Варвара (27.09.1885 
с.т.). Оччолорго Хандыы 50 ынах сүөһүлээх, 70 сылгылаах, 100 табалаах эбит (НА 
РС(Я) ф.90, оп.1, д.4). Онтон 1917 с. биэрэпискэ уопсайа 120 сүөһүлээх Сулгундаҕа 
олороро ыйыллыбыт. Үөһэ ахтыллыбыт кинигэҕэ суруллубутунан, улахан уол 
Микиитэ киирбит-тахсыбыт, сытыы-хотуу, тыллаах-өстөөх, дьадаҥыларга амарах 
сыһыаннаах, марксизм-ленинизм идеятын этигэр-хааныгар иҥэриммит улахан 
үөрэхтээх, киэҥ билиилээх киһи этэ. Ыраах сирдэринэн тэлэһийэн, биир сиргэ 
таба олорбокко, мэлдьи айаҥҥа-сырыыга сылдьара, кэлэрэ-барара. Ол тухары 
дьоҥҥо ыраахтааҕы хабалатын, баай батталын быһаарара, кырыктаах охсуһууга 
ыҥырара, бассабыыктар былаастарын сыалын-соругун сиһилии өйдөтөрө. Кини 
Бүлүү эҥэригэр биир бастакынан бассабыык партияҕа киирэн коммунист чиэстээх 
аатын сүкпүтэ, Исидор Бараховтыын, Степан Аржаковтуун, Серафим Потаповтыын 
ыкса доҕордоспута (50 с.). Миикитэ кэргэнэ Попова Ирина Михайловна (1889-1970 
сс.), оҕолоро: Иннокентий (08.09.1906 с.т.), Фелицата (06.01.1911 с.т.). Кини 1917 с. 
ыытыллыбыт биэрэпискэ Бэттиэмэҕэ уопсайа 69 сүөһүлээх олороро суруллубут. 
Никитаны 1922 с. муус устар 22 күнүгэр бандьыыттар өлөрбүттэр. Ол туһунан 
кинигэҕэ маннык суруллубут: “Революционнай үлэтин тэтимнээхтик ыыта сылдьан, 
Никита Иннокентьевич туундара олохтоохторун кэрийэн Өлөөн тоҥустарыгар 
тиийэр, онно сир халлаанныын силбэһэр ынырык буурҕатыгар түбэһэн, хас да 
суукка аһаҕас халлаан анныгар хонуталыыр. Онно тымныйан суорҕан-тэллэх киһитэ 
буолбута, аҕатын тоҕус хостоох дьиэтигэр босхоҥноон сыппыта. Ол да буоллар 
охсуһуутун уҕарыппатаҕа, Петр Петрович Петров-Хара Таныы, Данил Дмитрьевич 
Дмитрьев-Буккун, Кирилл Саввич Саввинов диэн разведчик дьоннорунан Мастаахха 
хорҕойон сытан айбардыыр бандьыыттар хас хардыыларын кэтэппитэ, кинилэр I, 
II Күүлэтинэн, Үгүлээтинэн саһан сылдьан бандьыыттар төһө киһилээхтэрин, туох 
сэптээхтэрин-сэбиргэллээхтэрин, хас сыарҕа аттаахтарын-табалаахтарын, ханна 
барбыттарын-кэлбиттэрин, кими өлөрбүттэрин-өһөрбүттэрин, халаабыттарын-
талаабыттарын туһунан хомуйбут сибидиэнньэлэрин сурукка түһэрэн, тута Бүлүү 
куоратын ревкомугар ыыта олорбута. Ити кэмҥэ Николай Говоров баһылыктаах 
бандьыыт этэрээтэ Эдьигээнинэн, Мастааҕынан Бүлүү уокуругар саҥа былааһы эһэр 
сыаллаах ааҥнаан киирэн иһэрэ.

Кинилэр Кырыкыйынан Үөдүгэй улууһун быраабатыгар Далырга эмискэ саба 
түһэн охсуһуута суох ылбыттара, коммунистары, ревком чилиэттэрин тутуталаан 
өлөртөөбүттэрэ. Тылгыны баайа Ломпуоһап тыллабырынан Маҥааска тахсан 
Микиитэни кытта разведчиктарын П.П.Петрову, К.С.Саввиновы тутан ылаллар, 
оттон Буккун ити бириэмэҕэ уочараттаах сибидиэнньэтин илдьэ Бүлүүгэ киирэн 
баран бандьыыттар куораты төгүрүктээһиннэригэр түбэһэн, хаайтаран сытар буолан 
тыыннаах хаалбыта. Харбаалаҕа Солобуойдаахха кэлэн хоммуттар. Түүн бандьыыттар 
утуйбуттарын кэннэ дьиэлээх Ыстапаан: «Ити дьону сиэхситтэр курдук кэпсииллэр, 
таһырдьа сыарҕалаах ат бэлэм турар, куот», диэн Микиитэҕэ этэ сатаабытын 
буолбатах. Бука, баай төрүттээҕинэн тыытыахтара суоҕа диэн эрэх-турах санаммыта 
дуу, үүттээх-ааннаах дьон буолуо, тылбын ылыннарыам диэн бэйэтигэр эрэммитэ 
дуу, баҕар, ыарахан ыарыыга ыбылы ылларан куотар кыаҕа суоҕун билиммитэ дуу, 
ким билиэй? Ол эрээри бар дьон кинини харыстыырын-харыһыйарын ити түгэн 
чаҕылхайдык кэпсиир.

Далырга аҕалан доппуруостууллар, бандьыыттар баламат ыгыыларын тулуйбатах 
К.С. Саввинов коммунист Хандыы революционнай үлэтин бүтүннүү арыйан биэрэр. 
Көрбүт дьон кэпсииринэн, Микиитэни уонна Хара Таныыны олус сордоон-муҥнаан 
өлөртөөбүттэрэ үһү. Холобура, Хара Таныыны тоҕуста ыта сатаан-сатаан баран 
буулдьаларын харыстаан соҕооччунан төбөтүн хайыта кырбаан өлөрбүттэр, ыттах-
тарын аайы охтон түһээт хаан чыһыырар буулдьа үүтүн хаарынан саба туттубутунан 

туран кэлэн иһэр үһү, киһи модьу санаатын күүһүнэн өлбөт тыыннаах буолар эбит! 
Оттон Микиитэни аан бастакыттан Говоров бандьыыт бэрт өһүөннээхтик көрсүбүтэ, 
дьаарай бассабыык иннин баҕас ылар инибин диэн сааммыта. Тоҥ ампаарга хаайа 
сытан хас да күн ыкпыта-түүрбүтэ да кыайбатаҕа, быһыы-майгы уларыйан уонна 
суол хаалаары ыксатан, иннин ылбакка дьаһайарга санаммыта. Сааскы күн кылбайа 
ойон тахсыыта босхоҥноон атаҕар уйуттубат, радикулиттаан ньохчоччу таттаран 
олоппоско да олорор кыаҕа суох киһини куул курдук көтөҕөн таһааран арҕаа диэки 
хайыһыннаран хаарга олордубуттар. Ону: «Өстөөхтөрбүн өтөрү көрө сылдьан 
охсуспутум уонна оннук өлүөҕүм, иннибинэн олордуҥ!» диэн дьаһайбытыгар 
эргитэ тутан баран ытан саайбыттар. «Арай киһилэрэ тиэрэ баран түспэтэх... Ол 
курдук олорбута олорбутунан хааллаҕына, кыайтарбатах курдук көстүөҕүн иһин 
кэлэн тэбиэлээн охторон, дьэ санааларын сиппиттэр», – диэн суруйар аймаҕа, пед.
үлэ ветерана С. Ханды «Кыым» хаһыат 1987 с. сэтинньи 6 к. нүөмэригэр тахсыбыт 
«Хандыылар» диэн ыстатыйатыгар (50-51 с.). Уола Иннокентий Никитич кэргэнэ 
политсыылынай Андрей Дягилев кыыһа Александра (1907 с.т.) , уон оҕолоохтор. Кини 
ыччаттарын туһунан сиһилии Г.С. Васильев “Хандыылар” (Бүлүү, 2004) кинигэтиттэн 
билсиэххэ сөп. Иннокентий Никитич 1928 с. Сулгундаҕа эһэтин дьиэтигэр оскуола 
аһан, 12 оҕону ааҕарга уонна суруйарга үөрэппитэ. Онтон 1930 с. Бэттиэмэҕэ эһэтин 
9 хостоох дьиэтигэр 42 оҕолоох оскуоланы арыйбыта уонна “Тюляхская начальная 
школа” диэн аатынан регистрациялаппыта. Онон убайа Никифор Иннокентьевич 
үөрэх сырдык кыымын ыһар ыра санаатын олоххо киллэрбитэ. Икки оскуоланы аһан 
үлэлэппит И.Н. Ханды аатын Маҥаас уонна Тылгыны нэһилиэктэрин олохтоохторо 
умнубаттар. Тылгыны (Тиэрбэс) бөһүөлэгин биир уулуссата аатын сүгэр, СӨ 
президенэ В.А. Штыров 2007 с. бэс ыйын 1 күнүнээҕи 340 №-дээх ыйааҕынан Тылгыны 
орто оскуолатыгар И.Н. Ханды аатын иҥэрбитэ.

Орто уол Дмитрий Иннокентьевич эмиэ чаҕылхай киһи тахсан иһэн, Дьокуускай-
га учительскай семинария бүтэһик куурсугар үөрэнэ сырыттаҕына өлөрбүттэр.

Хандыы кыра уола Никифор 1920 с. Бүлүүтээҕи церковно-приходскай уонна 
начальнай училищаны бүтэрэн баран, Далырга учууталынан үлэлээбитэ. Үөрэнэр 
сылларыгар комсомолга киирбитэ. Далырга Д.И. Донскойдуун (Чөрөктүүрэп) 1920 
с. комсомольскай ячейканы тэрийсибитэ. 1922 с. саас Хохочойго бандьыыттар 
тоһуурдарыгар түбэһэн, сырдык олоҕо быстыбыта. Тылгыны уонна Маҥаас оскуо-
лаларын пионерскай дружиналара кини аатын сүгэ сылдьыбыттара, дойдутун дьоно 
Никифор Иннокентьевиһы улаханнык ытыктыылларын туоһулуур.

Нэһилиэккэ 1897 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ Хандыылааҕы кытта аймаҕа (пле-
мянник) Матвеев Дмитрий Федорович (1872) дьиэ кэргэнэ уонна кини эдьиийэ Ма-
рия (1879 с.т.) олорсоллоро суруллубут. Миитэрэй кэргэнин Анна Мартынова (1876 с.т.) 
аҕатын аатын сыыһа суруйбуттар быһыылаах. Кини 1896 с. атырдьах ыйын 27 күнүгэр 
эмиэ бэйэтин нэһилиэгиттэн 18 саастаах Анна Гаврилованы кытта бэргэһэлэммит 
докумуоннара архыыпка харалла сытар. Биэрэпискэ биир ыйдаах Николай диэн 
уоллаахтара ыйыллыбыт. Бу уоллара 1915 с. алтынньы 2 күнүгэр Чордууттан 17 
саастаах Елена Алексееваны сүгүннэрэн аҕалбыт.

Аны Матвеев Дмитрий Федорович диэн кимин быһаара сатыаҕыҥ. Кини Суон 
Уйбаан убайыттан Маппыйтан ылан ииттибит уола Федор (1838 с.т.) уола буолуон 
сөп. Кинини 1851 с. биэрэпискэ Иван Андреев уола диэн суруйбуттар, онтон 1857 с. 
биэрэпискэ ииттэр уола диэн “көннөрөн” биэрбиттэр. Уйбааннаах Огдооччуйа (1800 
с.т.) бэйэлэриттэн  оҕолоохторо биллибэт.

Өссө биир түгэҥҥэ тохтоон аһыаҕыҥ. Айах кэпсэлигэр Хандыы Эгиэнтэй Чэкэ-
лээн Миитэрэй диэн бииргэ төрөөбүт убайдаах этэ дэнэр. Ол архыып докумуонунан 
бигэргэммэтэ. Ол гынан баран, нэһилиэккэ 1897 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ  Сулгунда 
бэрэтигэр 50 саастаах Иванов Дмитрий Иванович олороро суруллубут. Икки сыл 
буолан баран оҥоһуллубут биэрэпискэ кини аатын “Чекялян” диэн самалыктаан 
киллэрбиттэр. Онон кини Хандыы убайа буолара бигэргэнэр курдук. Кэргэнэ Павла 
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Данилова (1868 с.т.), үс уоллаахтар: Герасим (1871 с.т.), Григорий (Прокопий) (1873 с.т.), 
Егор (1893 с.т.) уонна биир Мария (1892 с.т.) диэн ааттаах кыыстаахтар. Уолаттарын 
сааһыттан сэдиптээтэххэ, Павла кини иккис кэргэнэ буолуон сөп. Уолаттара иккиэн 
олохторун оҥостуммуттар, сэниэтик олорор ыаллар быһыылаахтар, хастыы да 
үлэһиттэрдээх эбиттэр. Улаханын кэргэнэ – Мария Николаева (1870 с.т.), оттон 
Григорий ойоҕо Матрена Андреева (1883 с.т.). Манан бу салааны үөрэтэн бүтэбит.

Иван Андреев кыра уола Андрей (1819 с.т.) ыал-күүс буолбут, кэргэнэ Ирина 
Петрова (Давыдова) (1826 с.т.), архыып докумуоннарыгар ааттара киирбит оҕолоро: 
Мария (1848 с.т.), Борис (1849 с.т.) уонна Евдокия (1852 с.т.). Үөдүгэй нэһилиэгэр 1899 с. 
ыытыллыбыт биэрэпискэ Борис Андреев аата киирбит. Кинини Титя уола диэбиттэр. 
Икки уоллаах – Гаврил (1887 с.т.) уонна Василий (01.02.1891 с.т.). Уолаттара иккис 
кэргэниттэн Феодора Николаеваттан (1864 с.т., Боотулуу) оҕолоро. Кинилэр 1886 с. 
бэс ыйын 3 күнүгэр бэргэһэлэммиттэр. Маҥнайгы кэргэниттэн Борис оҕото суох 
быһыылаах. Борис инитэ Томтос Филипп (1869 с.т.) кэргэнэ Феодора Андреева (1861 
с.т.), оҕолоохтор диэн ханна да суруллубатах. Бу ыалга кийииттэрэ Акулина Андреева 
(1864 с.т.) уолунаан Тихон Дмитриевтыын (1891 с.т.) дьукаах олороллоро бэлиэтэммит. 
Оччотугар Борис Дмитрий диэн ааттаах өссө биир уоллаах буолан тахсар. Муҥхаһыт 
Тиипээн кэргэнэ Ирина Никифорова (1892 с.т.), оҕолоро: София (21.08.1915 с.т.), 
Михаил (1920 с.т.), Павел (1922 с.т.) уонна Николай (1924 с.т.).

Андрей Никифоров иккис уола эмиэ Иван (1789 с.т.) диэн ааттаах. Сахалыы 
аатын 1857 с. ревизия кинигэтигэр Сон диэбиттэр. Бука эрэ Суон диэни биэрэпис 
ыытааччылар  кылгатан суруйдахтара. Кэргэнэ Авдотья Афанасьева (1799 с.т.) эриттэн 
уон сылынан балыс, оҕолоро суох буолан Федоры (1838 с.т.) ыалтан ылан ииттибиттэр. 
Уол кэлиҥҥи дьылҕата биллибэт, онон бу салааны манан быһарга күһэлиннибит.

Суон Уйбаан быраата Александр (1790 с.т.) 40-нааҕар өлбүт. Кэргэнинээн Варвара 
Осиповалыын (1802 с.т.) уоллаах кыыс оҕолоохтор – Максим (1822 с.т.), Дарья (1823 
с.т.). Максим Степанида Ивановалыын (1822 с.т.) холбоһон, Дмитрий (1849-1857 сс.), 
Варвара (1848 с.т.), Ирина (1853 с.т.) диэн оҕолоохторо нэһилиэккэ 1857 с. ыытыллыбыт 
биэрэпискэ суруллубут. Онтон 1899 с. демографическай биэрэпискэ Максим  Быдый 
диэн сахалыы ааттааҕын ыйбыттар, кэргэнэ Мария Николаева киниттэн 25 сыл 
балыһа бэлиэтэммит. Икки сыл иннинэ ыытыллыбыт биэрэпискэ суруллубутунан, 
Максим оҕолоро: Тихон-Тиипээн (1863 с.т.), Татьяна (1866 с.т.), Герасим (1872 с.т.), 
Иван (1880 с.т.), Агафия (1886 с.т.). Тиипээн кэргэнэ Феодора Васильева (Афанасьева) 
(1857 с.т.), оҕолоро: Мария (1878 с.т.), Мария (1882 с.т.), Феодор (1889 с.т.), Федор (1893 
с.т.) уонна биир Степан (04.06.1896 с.т.) диэн ааттаах игирэлэр. Өссө биир уолун 
Иосиф (01.03.1911 с.т.) миэтирикэтэ архыыптан көһүннэ. 1927 с. биэрэпискэ Иван 
(1913 с.т.) уонна Василий (1917 с.т.) диэн уолаттардааҕа суруллубут. Максим улахан 
кыыһа Татьяна 18 сааһыттан көрбөт буолбут. Кэргэнэ Василий Иванов эдэр сааһыгар 
күн сириттэн күрэммит бадахтаах, 1897 с. биэрэпискэ бу ыал испииһэгэр кини аата 
киирбэтэх. Уоллаах кыыс оҕолоохтор – Иннокентий (14.06.1886 с.т.), Мария (10.11.1890 
с.т.). Максим иккис уола Герасим 1891 с. олунньу 18 күнүгэр Боотулууттан 18 саастаах 
Татьяна Федотовна Николаеваны сүгүннэрэн аҕалбыт. 1897 с. биэрэпискэ оҕолоро 
суоҕун бэлиэтээбиттэр. Парасковья Степанова диэн кэргэннээх Герасим Максимов 
Ксения (25.02.1909 с.т.) диэн кыыстаах эбит. Кинини биһиги Герасиммыт буолуо диэн 
чопчу этэр кыахпыт суох.

Андрей Никифоров бастакы быраата Мурун-Яков Трофимов (1743 с.т.) кэргэн 
ылбатах бадахтаах, утуму салгыах ыччат киниттэн хаалбатах курдук. Иккис быраатын 
Степан Чичахов (1745 с.т.) салаатын үөрэтэбит. Кэргэнэ Агафия (1746 с.т.) Үөһээ Бүлүү 
Намыттан Макар Олусканов кыыһа. Оҕолоро: Тирии (1785 с.т., кыыс), Сэбирдэх (1788 
с.т., кыыс), Алексей (1789 с.т.), Михаил (1791 с.т.), Тэкэй (1792 с.т., уол). Хомойуох иһин, 
Степан уолаттарын ааттарын 1851 с. ревизия кинигэтиттэн булбатыбыт.

Степан анна уол Эмэй Охонооһой (1847 с.т.) кэргэнэ Ульяна (1845 с.т.), кинилэр үс 
уоллаахтар: Михаил (1778-1848 сс.), Григорий (1787-1848 сс.), Михаил (1792 с.т.); соҕо-

тох Бараах (1796 с.т.) диэн ааттаах кыыстаахтар. Бараах сүрэхтэммит аата Варвара, 
1840 с. кэргэн тахсыбыт. Кимиэхэ кэргэн тахсыбытын суруйбатахтар. Улахан Мэхээлэ 
кэргэнин Татьяна (1872 с.т.) аҕатын аатын докумуоннарга суруйбатахтар. Уола Сте-
пан (1802 с.т.), кыргыттара – Сынньалаҥ (1801 с.т.), Мэлигир (1806 с.т.). Уола Степан 
аатын 1851 с. биэрэпискэ киллэрбэтэхтэр, эдэрчи сааһыгар өлбүт быһыылаах. Быраата 
Григорий ыал буолбут, кэргэнэ Настасья Федорова (1790 с.т.), элбэх ыччаттаммыттар 
– Иван (1810 с.т.), Иван (1811-1830 сс.), Иван (1825-1847 сс.), Онуфрим (1845 с.т.), Авдотья 
(1829 с.т.), Авдотья (1832 с. сүктэн барбыт), Ульяна (1836 с. кэргэн тахсыбыт), Ирина 
(1840 с. сүгүннэрэн барбыттар), Катерина (1821 с.т.) уонна Ульяна (1826 с.т.). Уйбаака-
Иван Григорьев кэргэнэ Мария Григорьева (1823 с.т.), Пелагея (1842 с.т.) диэн ааттаах 
соҕотох кыыстаахтар, ииттэр уоллара Онуфрим 1844 с. төрүөх. Мэхээлэ быраата 
эмиэ Киргиэлэй (1798 с.т.) уолун Сэмэнин (1817 с.т.) кэргэнэ Матрена Михайлова (1837 
с.т.), кыыһа Мария (1854 с.т.). Иккис уолун Харалаампыйы (1824 с.т.) кэлин Харчылаах 
Харытыан диэн ааттыыр буолбуттар. Кэргэнэ Ульяна (1820 с.т.), оҕолоро суох буолан 
Григорийы ииттэллэр эбит.

Эмэй Охонооһой быраата Айанньыт Кирилэ (1751 с.т.) кэргэнин сахалыы аата – 
Күрсүүкэ (1741 с.т.) диэн эбит. Соҕотох Алексей (1794 с.т.) диэн уоллаахтар, Кыбкыя 
(1788 с.т.) диэн кыыстаахтар. Өлөксөй 1847 с. өлбүт, кэргэнэ Варвара Иванова (1804 
с.т.). Улахан уола Николай (1819 с.т.) 27 саастааҕар өлбүт, кэргэнэ Парасковья Федотова 
(1813 с.т.).  Кыыстара Кыбкыя сүрэхтэнэн Мария (1846 с.т.) буолбут. Өлөксөй улахан 
Ааната 1832 с. кэргэн тахсан барбыта эрэ биллэр. Икки кыргыттарын – Анна (1824 с.т.) 
уонна Агафья (1835 с.т.) тустарынан билиибит суох.

Дьэ архыып докумуоннара итинник кэпсииллэр. Аны Болдьугурас диэн кимин 
сабаҕалыыбыт. Олохтоох үһүйээҥҥэ Тылгыны төрүттэрэ хас да киһи (Мааһах, 
Болдьугурас, Тэкэй, Мөкү) Дьөккөн сириттэн күрээн, Тылгыныны уонна Тыһакыыты 
булбуттар. Мааһах уонна Болдьугурас Тылгыны уонна Тыһакыыт икки ардыларыгар 
олохсуйбуттар диэн буолар. Болдьугурастан Суон уонна Синньигэс, Ноҥнос диэн 
уолаттар уонна элбэх кыргыттар төрөөбүттэр (Тылгыны. – Дьокуускай, 2015. – 103 с.). 
Үксүгэр биир ааттаах дьону булкуйумаары сүрэхтэммит ааттарыгар сахалыы ааттары 
самалыктаан биэрэллэр. Онус ревизия (1857) кинигэтигэр Андрей Никифоров-Бюкес 
Чичахов (1742 с.т.) иккис уолугар Иваҥҥа (1789 с.т.) аатыгар Суон диэн эбэн биэрбиттэрэ 
кэрэхсэбиллээх. Убайа эмиэ Иван (1785 с.т.) диэн ааттаах, онон быраатыттан хатыҥыр 
буолан  Синньигэс диэн ааттаатахтара. Оччотугар Болдьугурас-Бюкес Чичахов 
буолан тахсар.Үһүйээҥҥэ Ноҥнос – Хандыы аҕата диэн буолар. Ол сыыһа буолан 
таҕыста, кини Болдьугурас сиэнэ эрэ, үһүйээҥҥэ көлүөнэлэри булкуйуу тахсыбыт.

ТОКУТТАЛАР

Үөһээ Бүлүү биллиилээх кы-
раайы үөрэтээччитэ Л.Ф.Никола-
ев Маҥаас Григорьевтарын Хара 
Моҕултан таһаарар. Лазарь Федо-
тович оҥорбут генеалогическай 
таблицатыгар Хара Моҕул Күттүс, 
Намыччы, Тарамыс диэн үс уолат-
тардааҕын ыйбыт. Кыра уол Тара-
мыс уола Токутта (архыып докуму-
оннарыттан сэдиптээтэххэ, сурук-
ка киирбит аата Василий) соҕотох 
Григорий диэн уоллаах диэбит. 
Боотулууга 1816 с. ревизскэй сказ-
каны ылабыт. Онно 96 нүөмэринэн 
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30 саастаах Иван Яковлев Корякин Кичкинов дьиэ кэргэнин испииһэгэ киирбит. 
Кэргэнэ Мавра (1781 с.т.), оҕолоро: Савва (1807 с.т.), Максим (1811 с.т.), бырааттара: Ни-
колай (1789 с.т.), Петр (1793 с.т.), Василий (1795 с.т.), Павел (1802 с.т.). Бырааттара ыал-
күүс буола иликтэрэ бэлиэтэммит. 1850 с. биэрэпискэ Иван Яковлев 1834 с. өлбүтүн 
суруйбуттар, кэргэнин, уолаттарын ааттара биэрэпискэ киирбэтэх, өлбүттэр бадах-
таах. Аны 1850 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ Иван Яковлев 1834 с. өлбүтүн бэлиэтээбит-
тэр, үөһэ ыйыллыбыт биэрэпискэ киирбэтэх Григорий (1826 с.т.) уонна эмиэ Григорий 
(1838 с.т.) диэн ааттардаах бырааттардааҕа ыйыллыбыт. Манна киһи дэбигис өйдөөбөт 
түгэннэрэ бааллар. 1816 с. биэрэпискэ уолаттар аҕалара да, ийэлэрэ да ыйыллыбатах 
этэ, оччотугар хантан ылан икки биир ааттаах бырааттаннылар. Иккиһинэн, улахан 
убайдарыттан Дьаакыптан кыра уол Киргиэлэй 51 сылынан балыс, киһи соччо-бачча 
итэҕэйбэт саас арытыаллаах. Үсүһүнэн, икки Киргиэлэйдэри Уйбаан дуу, Ньукулай 
дуу төрөппүттэрэ буолуо, ону биэрэпис толорооччулар сыыһа суруйбуттара буолуо 
диэҕи, Уйбаан 1834 с., оттон Ньукулай 1830 с. өлбүттэр. Төрдүһүнэн, бырааттыылар 
араспаанньалара тус-туһунан суруллубута киһини мунаахсытар. Иван, Петр – Яков-
левтар, ол да буоллар Петру биир сиргэ Иванов диэн араспаанньалаан суруйбуттар; 
Николай, Василий уонна Павел Кычкиннар, оттон икки Киргиэлэйдэр – Васильевтар. 
Бэсиһинэн, 1850 с. биэрэпискэ Кычкиннар ийэлэрэ Татьяна Сатылаева 1830 с. өлбүтэ 
диэн чопчулаан биэрбиттэр. Оччотугар уолаттар тус-туһунан ыал оҕолоро быһыыла-
ахтар, ол гынан баран чугас аймахтыылар бадахтаах. Ол, баҕар, урут-хойут бу сиргэ 
кэлэн олохсуйбуттарыттан буолуон сөп. Бу барыта кинилэр билиҥҥи аймахтарыттан 
үөрэтиини эрэйэр.

Иван Яковлев үһүс быраата Петр 1854 с. өлбүт, кэргэнэ Татьяна Степанова (1810 
с.т.), оҕолоро: Николай (1825 с.т.), Егор-Тыаһыт (1834 с.т.). Кыыс оҕолоохторо биллибэт. 
Николай кэргэнэ Марина Тыйканова (1827 с.т.), уоллара Василий (1854 с.т.). Тыаһыт 
кэргэнэ Евдокия Челбена (1828 с.т.). Кинилэр тустарынан мантан ордук билиибит 
суох. Төрдүс быраата Василий олоҕун оҥостубакка сылдьан, 1845 с. өлбүт. Киниттэн 
утуму салгыах ыччат хаалбатах.

Павел Кычкин – Иван Яковлев бэһис быраата. Кэргэнэ Татьяна Тимофеева (1810 
с.т.), оҕолоро: Алексей (1826 с.т.), Василий (1834-1853 сс.), Иван (1836 с.т.), Семен (1842 
с.т.), Анна (1838 с.т.).

Улахан Киргиэлэй кэргэнэ Марфа Иванова (1833 с.т.), оҕолоохторо биллибэт. 
Иккис  Киргиэлэй (араспааньата Васильев) кэргэнэ Ульяна Игнатьева (1838 с.т.), 
оҕолоро: Ефрем (1857 с.т.), Прокопий (1871 с.т.), Николай (1875 с.т.), Яков (1858 с.т.), Егор 
(1867 с.т.), Спиридон (1867 с.т.), Данил (1872 с.т.), Степан (1887 с.т.), Петр 1883 с.т.). Икки 
улахан уолаттар кэргэннэммиттэрэ биллибэт. Николай Григорьев кэргэнэ Ульяна 
Иванова, кинилэр 1906 с. ыам ыйын 19 күнүгэр бэргэһэлэммиттэр, уоллара Иван. 
Кинилэр тустарынан мантан ордук билиибит суох.

 Быраатын Дьөгүөр кэргэнэ Мария Тимофеева (Титова) оҕолорун аахтахха: 
Григорьев Николай Егорович (02.01.1899 с.т.) иккитэ кэргэннэммит, бастакыта – 
Иванова Мотрена Тимофеевна (Тылгыны). Ити кэргэниттэн Мотрена, Александра 
төрөөбүттэр. Иккис кэргэнэ Нардыык кыыһа Николаева Федора Даниловна, 
киниттэн Николай, Варвара, Ирина, Мария, Егор, Федор диэн оҕолордоох. Билигин 
Александра, Мария бааллар. Мотрена кэргэнэ Мукучай сиэнэ Василий Сергеевич, 
оҕолоро – Олег Рамилия, Илона, Виктория диэн оҕолордоох. Сардаана уола Герман 
Алексеевич, кэргэнэ Варвара Петровна (Алена, Арина), Саргылаана кэргэнэ Максимов 
Федот Константинович, уоллара Эрсан. Улахан кыыс Сахая, кэргэнэ Еремей, уоллара 
Максим. Сусанна Дүллүкүгэ ыал, (Сергей, Егор). Васильевтар Үөһээ Бүлүү Хоротугар 
олорбуттара. Александра кыратыгар Үөһээ Бүлүүгэ ыалга оҕо көрө киирэн баран, 
улаатан, Бүлүүгэ Унаров Архипка кэргэн тахсар, оҕолоро: Родион (Альберт, Алексей, 
Ньургун, Дьулус, Федя); Александр –  Анатолий диэн уоллаах (Офелия, Арсен),  Мария 
диэн кыыстаах (Эвелина, Денис, Инна); Анатолий (Архип, Андрей); Аида Артур (Аяна), 
Вася, Коля диэн оҕолордоох. Уолаттартан улаханнара Николай Николаевич лесник 

этэ, дойдутугар дьиэ-уот туттан, оҕо-уруу төрөтөн олорбута. Кэргэнэ Күрээдис 
Байбал кыыһа Варвара. Улахан уола Александр Александр диэн уоллаах. Кыыстара 
Вероника икки оҕолоох: Александр (Толя, Луиза, Эрик, Сахая), Игорь (Игорь, Сахаян, 
Яша, Диана). Үһүс оҕо Венера Евгения диэн кыыстаах. Исай үс оҕолоох – Гаврил, 
Лидия, Юлия. Кыра кыыс Виктория түөрт оҕолоох: Августина, Анжелика, Николай 
уонна Алексей.

Варвара (Аввакумова) Бүлүү куоратыгар аптекаҕа үлэлээбитэ, уола Александр, 
сиэнэ Настя. Ирина Хатаска олорон өлбүтэ, оҕолоро: Октябрина икки оҕолоох, 
Горнайга олорор. Уола Валерий өлбүтэ.

Мария Николаевна Бүлүү куоратыгар учууталлаабыта, ииппит уола Григорьев 
Альберт Родионович. Егор Николаевич Өлөөҥҥө суоппардаабыта. Кэргэнэ Лукина 
Анастасия Капитоновна начаалынай кылаастар учууталлара, оҕолоро: Күннэй 
(кэргэнэ Сунтаар киһитэ Николаев Вячеслав), Сайаана, Дайаана диэн кыргыттардаах, 
Мирнэйгэ олороллор. Кэскил кэргэнэ Анна, оҕолоро Дьулустаан, Айыылаана, Мичил 
кыыһа Айыына, бары Дьокуускай ыаллара. Федот Львов Антон Ионовичтаахха 
иитиллэн фамилията Львовунан сылдьар. Кэргэнэ Розалия, оҕолоро: Семен 
Федотович, Любовь, Светлана, Мария диэн кыргыттардаах, сиэннэрэ түөрт кыыс, үс 
уол. Оҕолор ийэлэрин кытта Дьокуускайга олороллор.

Егоров Егор Егорович (Чөрбөс) 02.02.1900 с.т.) (Григорьев Николай кыыһа 80-
тан тахсыбыт саастаах Унарова Александра этэринэн, аҕабыыт араспаанньатын 
уларытан суруйбут) Гаврил диэн уоллаах (12.03.1914 с.т.) эбит, улахан кыыс Елена 
кэргэнэ Алексеев Петр Саввич (Көтөрдөөх), ииппит кыыстара Күүлэттэн Сидорова 
Варвара кыыһа Галина (ыал, оҕолордоох), соҕотох уоллара Геннадий элбэх оҕолоох: 
Улахан оҕолоро Константин диэн, ийэтин араспаанньатынан Хантаров буолбут, 
кэргэнэ Анна. Кинилэр Роза, Люба, Эрхан диэн үс оҕолоохтор. Улахан кыыс Лена, 
кэргэнэ Николай, кинилэр оҕолоро Милана, Алена, Богдан, Ариан. Орто кыыс Лиза. 
Кини кэргэнэ Евгений диэн Муодалар сиэннэрэ уол, кыыстара Карина. Кыра уол 
Геннадий, кэргэнэ Света. Оҕолоро Лилия, Айсен. Кыра кыыстара Татьяна Егоровна 
(Повар Таанньа) кэргэнэ Илларионов Михаил Михайлович сэбиэккэ үлэлии сылдьан 
самолет авариятыгар түбэһэн өлбүт, төрөппүт уолаттара: Гаврил, Михаил (Чыычаах). 
Татьяна Хороҕо Семенов Егор Николаевичтыын олорбуттара, ииппит кыыстара – 
Семенова Тамара Егоровна, Хоротооҕу кулууп директора, биир Таня диэн кыыстаах, 
уол сиэннээх. Татьяна  улахан уолун Гаврилын кэргэнэ Соргоева Анастасия 
(Сургуулук), оҕолоро: Миша (өлбүт), Христофор, Ульяна, Анастасия, Анна, Александр, 
Ганна. Бу оҕолор ыаллар, оҕолордоохтор. Кыра уола Михаил Өргүөккэ олорбута, 
кэргэнэ Викториялыын учууталлаабыттара, кыыстара Татьяна.

Мария Егоровна (29.06.1906 с.т.) Боотулуу Бабаа кэргэнэ, Алексей диэн биир 
уоллааҕа элбэх оҕолоох: Анна (Арапаас – Яна, Диана, Асхаар, Алла (биир уоллаах), 
Владимир; Варвара кэргэнэ Алексей (Илья икки оҕолоох, Иван, Маака, Нина, өссө 
биир кыыстара биир оҕолоох), Марфа кэргэнэ Владимир, оҕолоро: Жанна, Спиридон, 
Петр, Варвара кэргэннээх, биир оҕолоох, Кэрэчээнэ, Агафья, Капитон кэргэнэ 
Маргарита, оҕолоро: Олимпиада кэргэнэ Андрей, биир оҕолоохтор, Алексей икки 
оҕолоох, Айаал, Айаар, Ньургун оскуола оҕолоро. Кыыстара Мария Фомична Струкин 
Семен Алексеевич кэргэнэ, Үөһээ Бүлүүгэ олорор. Кырдьаҕас учуутал, оҕолордоох: 
Семен кэргэнэ Лидия (Маша), Наташа кэргэнэ Михаил (Нарыйа, Вася Сибиряковтар), 
Сергей.

Григорьева Мария кэргэнэ Чыычаахап оҕолоро Иван, Анна, Илларион, Фекла. 
Иван кэргэнэ Дария, оҕолоро Александр кэргэнэ Мария, оҕолоро: Дария, кэргэнэ 
Анатолий, оҕолоро: Сардаана кэргэнэ Андрей. Кинилэр оҕолоро Дамир, Айсен. 
Фатима, Алексей (Илларион, Фекла оҕолоро суох. Рая кэргэнэ Виктор, оҕолоро: 
Наталия (Слава, Арина, Василий кэргэннээх, икки оҕолоох). Вера уонна Виктор 
оҕолоро Руслан. Вералаах Гаврил оҕолоро: Надя, Люба, Алгыс. Александр уонна 
Сардаана оҕолоро: Айсен. Мариналаах оҕолоро Егор. Анна кэргэнэ Петр, оҕолоро 
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Григорий, Петр. (Прасковья, Ытыста оҕолоро суох). Григорий Мариятынаан биэс 
оҕолоохтор: Анналаах Семен оҕолоро Григорий, кэргэнэ Күннэй, оҕолоро Виолетта. 
Семеннаах Евдокия оҕолоро: Айхал, Алгыстаана, Сайаана, Рустам Анастасиялыын 
оҕолоро: Алина, Андриан, Анна. Кэскил кэргэнэ Янкслава, оҕолоро Камилла, Камелия. 
Надеждалаах Владимир оҕолоро Эсланда, Энесса, Элина. Федордаах Лера оҕолоро 
Тимур. Григорий уола Егор кэргэнэ Агафия, оҕолоро Гриша, Мичил. Александралаах 
Николай оҕолоро Александр, Алексей. Петрдаах Мария элбэх оҕолордоохтор.

Гаврил Егорович (12.03.1914 с.т.) эрдэ өлбүт. Егор оҕолорун утумнарын үөрэтэн 
манан бүтэрэбит.

Бүлгүс Спиридон (1867 с.т. сорохтор быраата дииллэр.) Халбаакыттан Дария 
Афанасьеваны (1875 с.т.) 1910 с. олунньу 18 күнүгэр сүгүннэрэн аҕалбыт, ол гынан баран 
оҕолорун миэтирикэлэригэр Мария Егорова диэн сурулла сылдьар. Оҕолоро: Петр 
(1894 с.т), Иван (09.05.1898 с.т.), Спиридон (09.05.1911 с.т.), Яков (13.02.1917 с.т.). Быллыан 
Испирдиэн кэргэнэ Уһумаан татаар хос сиэнэ Ульяна Васильевна (30.09.1917-1951 сс.), 
Боотулууга олорбуттара, кинилэр Николайы, Василийы төрөппүттэр.

Николай Спиридонович Кэбээйи кыыһа Терехова Евдокия Афанасьевна диэн 
кэргэннээх, 50-тан тахса сыл бииргэ олороллор, “Кыһыл көмүс сыбаайба” диэн 
сибидиэтэлистибэлээхтэр, “Семейная доблесть” остуолга уурар мэтээл хаһаайыттара 
ыал, түөрт уоллаахтар: Николай (1966 с.т.), кэргэнэ Галина Христофоровна, үс 
оҕолоохтор: Коля, Сайыына, Дуня. Сангаарга олороллор. Иккис уол Иннокентий 
оҕолоро: Андрей (сиэнэ Владик),  Вероника, Дима, Афоня. Үһүс уол Анатолий оҕолоро: 
Оля, Добун, Таня. Кыра уол Иван. Николай Спиридонович бэһис  оҕото Обутова 
Ефросинья Максимовнаҕа кыыһа Надежда, кэргэнэ Маҥаас төрүттээх Борисов 
Любомир Дмитриевич, оҕолоро: Арылхан, Надя, Айтал. Дьокуускайга олороллор.

Василий Спиридонович кэргэнэ Раисалыын Боотулууга олорторо, уон оҕону 
төрөппүт, ииппит дьон, Раиса Егоровна Герой ийэ. Оҕолоро: Егор (оҕолоро: 
Юбилина, Костя, Алевтина, Капитолина); Спиридон, Ульяна (оҕолоро: Спиридон, 
Ньургун); Вячеслав (оҕолоро: Владик, Семен, Денис); Анна (оҕолоро  Яна, Вася,Алеша, 
сиэнэ Сандаара); Василий; Ньургуйаана (уола Артем); Михаил (оҕолоро: Алик, Рая, 
Василина); Владимир (оҕолоро: Миранна, Радомир); Николай (оҕото Саян).

Данил (1872 с.т.)  кэргэнин Мария Герасимовна Яковлеваны (1877 
с.т.)  кытта 1897 с. тохсунньу 19 күнүгэр холбоспуттар,уолаттара: 
Афанасий (1922 с.т.), Никифор. Никифор уола Никита хоту учууталлыы 
сылдьан өлбүт, Евгений сурукка киирбитэ көстүбэт, кинини оҕото 
суох ыал Петров Андрейдаах (Киччэччилэр) ииттэ ылбыттар үһү, онон 
аата-суола уларыйан, Петров Евгений Андреевич буолбут. Кэргэнэ 
Иванова Ирина Герасимовна (Тылгыны). Оҕолоро: Татьяна, Андрей, 
Захар. Татьяна кэргэнэ Тимофеев Петр Михайлович (Кэмпилиэк), аҕыс 
оҕолоохтор, Володя кэргэнэ Васена (Андрей, Василий, Влада, Алексей), 
Анатолий оҕото суох, Валерий кэргэнэ Изабелла Ивановна (Эдуард, 
Таня, Маня, Герман). Наталья кэргэнэ Вячеслав (Абый), оҕолоро Проня, 
Алена. Федор кэргэнэ Үгүлээттэн төрүттээх Анна, кинилэр Наташа 

диэн кыыстаахтар, Михаил кэргэнэ Анна Алексеевна, оҕолоро: Сайыына, Петр, 
Сайаан. Раиса оҕото суох.  Мария кэргэнэ Николаев Михаил, икки кыыстаахтар – 
Саргы, Таня. Андрей иккитэ кэргэннэммитэ. Бастакы кэргэнэ Мария Софроновна 
Матвеева (Сургуулук) өлбүтүн кэннэ Федотов Тимофей Агафьятын кыыһын Вераны 
ылбыта. Марияттан Сардааната Ефремов Александр Филиппович диэн кэргэннээх, 
улахана Саргылаана үс оҕолоох, Мария (икки оҕолоох), Александр диэн уол. Иккис 
кыыһа Ирина кэргэнэ Герасимов Аркадий Егорович, Ирина икки оҕолоох, Изабелла 
биир оҕолоох, уола Альберт икки оҕолоох, Роберт диэн кыра уоллаах. Үөһээ Бүлүүгэ 
олороллор. Вераттан алта оҕолоох: Мария, Ульяна, Степанида, Анастасия, Айталина, 
Андрей. Андрей Евгеньевич Вератынаан уонча хонук быысаһан өлбүттэрэ. Оҕолор 
бары куоракка ыаллар. Маша оҕото Айсена, Уля кыыһа Камилла. Стеша уола Аян. 

Настя оҕото Максим. Кинилэр кыра саастарыгар тулаайах хаалан 
детдомҥа иитиллэн, улаатан, бары үлэһиттэр, Дьокуускайга олороллор. 
Дьэбдьиэннээх кыра уоллара Захар Евгеньевич Маҥааһыттан харыс да 
халбарыйбакка олорон, оскуола биир ытыктанар кырдьаҕас учуутала. 
Үөһээ Бүлүү улууһун бочуоттаах учуутала, “Старейшина Якутии” бэлиэ 
хаһаайыннара. Кэргэнэ Ирина Никитична начаалынай кылаас учуутала, 
төрдө Үгүлээт, оҕолоро: Сургуулукка олорон учууталлыыр Рада кэргэнэ 
Филиппов Юрий Юрьевич,  (Алина, Диана, Яна, Яша). Евгений кэргэнэ 
Любовь Михайловна оҕолоро: Андрей, Алена, Аина, Евгений, иккис 
кыыс Марианна кэргэнэ Новиков Айаал Афанасьевич (Афанасий, 
Артем), уолларын Никита бастакы кэргэнэ Львова Аисия Алексеевна 
(Айталын), иккис кэргэнэ Семенова Чэмэлиинэ Васильевна (Ярослав), 
Захар кэргэнэ Наталья Васильевна (Айтал, Айсен, Айгылана), Альберт 
бастакы кэргэнэ Татьяна Леонидовнаттан Уйгулаан диэн уоллаах, 
Акулина Гаврильевнаттан оҕото Аяна. Надежда кэргэнэ Валентин 
Трофимович, Анна, Айна диэн кыргыттардаахтар, кыра уол Спартак 
ыал буола илик.

Степан (Лаҥха)  кэргэнэ Варвара Касьянова, оҕолоро Сергей 
(06.05.1915 с.т.), Федот (14.11.1917 с.т.), Николай (1919 с.т.), иккис 
кэргэниттэн Сөдүөрэттэн Татьяна Уваровская, уола Станислав (Таня, 
Витя), Татьяналаах Тулагыга олороллор. Кыра кыыс Ирина көмүс ууһа, 
икки оҕолоох – Степа (Тимур, Вова, Мирон), Айта Эмма диэн кыыстаах. 
Кинилэр Бүлүүгэ олороллор, үлэлииллэр.

Сергей  бастакы кэргэниттэн, Иринаттан (Бэйбириэт кыыһа), 
улахан кыыһа Мария Сергеевна, кэргэнинэн Никифорова, үрдүк 
үөрэхтээх учуутал-историк, оҕолоро: Артур кэргэнэ Дарьялыын биир 
уоллаахтар, Володя кэргэнэ Марьяна, оҕолоро: Артем кэргэнэ Лена, 
Валерия, Влада, Виолетта; Марк кэргэнэ Эльза, оҕолоро: Владислав 
(Каролина), Саргылаана, Карл. Николай өлбүт. Иван Антонинатынаан 
Мирнэйгэ олороллор, онно үлэлээбитэ, оҕолоро: Павел, (икки уоллаах), 
Анатолий, Фатима кэргэнэ Валерийдыын оҕолоро: Кирилл кэргэнэ 
Любовь, оҕолоро: Сакайаама, Кристина, Ариан). Иван кэргэнэ Мария, 
оҕолоро: Велена, Георгий, Ариан. Валерия кэргэнэ Юрий оҕолоро 
Клим, Ярослав, Богдан, Софья. Анатолий Туйааратыныын оҕолоро: 
Туана, Фатима. Оксаналаах Федор оҕолоро Петр, кэргэнэ Василианалыын Айсан, 
Дьулустаан. Прасковьялаах Прокопий оҕолоро Артем, Арсен, Амана диэннэр. 
Зоялаах Володя ыччаттара Любовь, кини кэргэнэ Николайдыын Евгений, Кира диэн 
оҕолордоохтор, Натальялара Евгенийин кытта Диана, Олеся, Настя диэн оҕолоохтор, 
Анатолий ыал буола илик. Ира кэргэнэ Николай, оҕолоро Николай, Владислав, 
Татьяна, Ньургуйаана. Октя кэргэнэ Степанныын оҕолоро Арина, кэргэнэ Семенниин 
оҕолоро Юрий, кини кэргэнэ Алена, икки оҕолоохтор, Сергей  Күннэйиниин икки 
оҕолоохтор. Гелена соҕотох, Людмила оҕото Сергей. Сардаана соҕотох, Люда, Тоня. 
Сергей иккис кэргэнэ Мария Тылгыныттан төрүттээх Утукуй кыыһа  этэ, онтон 
төрөөбүт уол Степан ыал буолбатаҕа, Сергейин кэргэнэ Олимпиада Степанова, 
оҕолоро Сергей,  Данил кэргэнэ Людмила, (Айсен, Сергей, Сайаана),  Альберт оҕото 
Айаан.  Сергей, Дьулустаан оҕолоро суох.  Люба  Сунтаарга саха тылын учуутала, 
оҕолоро: Айыына, Күннэй, Аэлита, Айнура. Иккис кыыс Лиза. Кини оҕолоро: Лена 
кэргэнэ Александр, оҕолоро: Толя, Луиза, Ярик. Маша кэргэнэ Иванов Иван Иванович 
(Маҥаас), оҕолоро Арсен, Айсар, Айсен. Айта кэргэнэ Прокопий (Славик, Дайаана), 
Айыына (Амелия), Володя Ньургуянатыныын Элизар диэн уоллаахтар. Орто уола 
Федот Бүлүүгэ олорбута, икки кыыстаах: Варвара иитийэх кыыстаах, Үөһээ Бүлүү 
Намыгар олорор. Кыра кыыс Наталья уоллаах кыыстаах.  Николай  үс кыыстаах: Галя, 
Гея (биир кыыстаах), Гилена. Анна икки уоллаах.
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Григорьев Петр Григорьевич (Баттах, 1883 с.т.) кэргэнэ Анна 
Степанова (1891 с.т.) 1 Боотулууттан төрүттээх, кинилэр 1911 с. от ыйын 
1 күнүгэр бэргэһэлэммиттэр. Улахан уоллара Василий (29.11.1913 с.т.), 
Аҕа дойду сэриитигэр 1942 с. ыҥырыллан, барбыт, 1943 с. алтынньыга 
сураҕа суох сүппүтүн туһунан биллэрии кэлбит. Улахан кыыстара 
Мария (20.10.1916 с.т.) туһунан суруйарбыт суох, орто кыыс Александра 
(08.02.1919 с.т.). соҕотох уола Иван ыал буолбатаҕа. Кини ийэтин кытта 
Бүлүүгэ көһөн киирэн олохсуйбуттара. Орто уоллара Тит Петрович 
(1924 с.т.) холкуоска суотчуттаабыта, кыыһа Варвара чуваш киһитэ 
кэргэннээх этэ, оҕолордоох. Кыралара  Михаил (1926 с.т.), кини 
туһунан туох да биллибэт. Кыра кыыстара Павла эдэр сааһыттан 
ыанньыксыттаан наар фермаҕа үлэлээн сылдьыбыта, кэргэнэ Түүлээх 

ууһун киһитэ Чороон Сүдүөт сиэнэ Федор Степанович Федотов, үс оҕолоохтор: 
Татьяна, Владимир, Варвара. Татьяна Бүлүүгэ Матвеев Геннадийдыын (Тылгыны) 
ыаллар, Олег, Татьяна диэн оҕолоохтор. Олег үс оҕолоох: Күнчээнэ, Радомир, 
Гена. Бүлүү олохтоохторо. Татьяна Леня диэн уоллаах. Бүлүүгэ олорор. Владимир 
Тамалакааҥҥа олорор, кэргэнэ Людмила Дмитриевна Николаева. Иккиэн учууталлар, 
түөрт оҕолоохтор: Лия, Федор, Ньургустана, Юлия. Лия оҕолоро Саяна, Дамир. Федор 
оҕолоро Таня, Володя. Ньургустана кыргыттара  Павла, Наташа. Кинилэр Ленскэйгэ 
Ынньаалыга олороллор. Варвара кэргэнэ Боотулууттан төрүттээх Григорьев Василий 
Иннокентьевич. Боотулуу ыаллара. Үс оҕолоохтор: Ньургун, Дьулустаан, Алгыстаана.

Токутталар  ыччаттара хос-хос сиэннэринэн элбии, тэнийэ тураллар, Саха сирин 
бары муннуктарыгар тиийэн айа-тута сылдьаллар.

СҮЛБЭЛЭР

Түүлээх аҕатын ууһун Сүлбэлэрин түгэх өбүгэлэринэн Тякирей Фролов (1698-
1778 сс.) буолар. Бастакы Үөдүгэй буолаһыгар 1782 с. ыытыллыбыт ревизскэй сказка 
(биэрэпис) кэрэһилииринэн, Тэкиирэй бэйэтэ огдообо, уолаттара Моржус (1757 
с.т.) уонна Доҕордуур (1762 с.т.) олохторун оҥосто иликтэр эбит. Кыргыттардаах 
буоллаҕына кэргэн тахсаннар, бу ыал испииһэгэр киирбэтэх буолуохтарын эмиэ сөп. 
Уолаттарын сааһыттан сэдиптээтэххэ, Тэкиирэй лаппа сааһыран баран ыал-күүс 
буолбут бадахтаах. Аны 1795 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ уолаттарбыт саастара төһө 
да ырааттар (улахана – 38-таах, инитэ – 33-тээх) кэргэн ыла иликтэрэ бэлиэтэммит. 
Мохорой уолаттара дэммиттэр. 1816 с. дьаһаах кинигэтигэр улахан уол ыал буолбута 
бэлиэтэммит, кэргэнэ Домна (1780 с.т.) киниттэн 21 сыл балыһа ыйыллыбыт. Ким 
кыыһа, хантан төрүттээҕэ суруллубатах. Үс уоллаахтар эбит – Павел (1800 с.т.), 
Филипп (1805 с.т.), Иван (1809 с.т.). Кыра уол Доҕордуур 1814 с. өлбүт, кэргэннэммэтэх, 
киниттэн утуму салгыах ыччат хаалбатах.

Тохсус биэрэпискэ (1851 с.) суруллубутунан, Моржус сүрэхтэнэн Василий Рожин 
буолбут. Улахан уолун кэргэнин аата Мария Иванова диэн эбит да, 1850 с. өлбүтэ 
бэлиэтэммит. Оҕолоро: Михаил (1824 с.т.), Степан (1835 с.т.), Степан (1839 с.т.) уонна 
Катерина (1827 с.т.). Орто уол Филиптэн Осип буолбут, кэргэнэ Мария Петрова (1825 
с.т.), соҕотох Анисим (1842 с.т.) диэн ааттаах уоллаахтар. Кыра уол кэргэнэ Татьяна 
Сидорова (1824 с.т.), уол оҕолорунан эмиэ кэмчи соҕус ыал буолан биэрдилэр: Егор 
(1831 с.т.), Настасья (1840 с.т.), Анна (1845 с.т.), Анна (1848 с.т.).

Нэһилиэккэ 1857 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ уолаттар ааттарыгар сахалыы таптал 
ааттарын “самалыктаан” киллэрбиттэр. Улахан уол Павел Васильев-Дорбоо уола 
Михаил ыал буолбут, кэргэнэ Мария Иванова (1822 с.т.), оҕолоро: Семен (1846 с.т.), 
Анна (1855 с.т.). Инники ыытыллыбыт биэрэпискэ Михаил ыал буолбутун, оҕолооҕун 
суруйбатахтар этэ, көтүтүллэн хаалбыт. Орто уол Филипп Васильев-Харахаан туох 
да уларыйыы тахсыбатах. Эбии оҕону таҥара биэрбэтэх. Кыра уол Иван Васильев-

Хонтооруйа икки саастаах сүрэхтэнэ илик уоллаах, 27 саастаах Егор Степанов ииттэр 
уоллаах. 1851 с. биэрэпискэ Дьөгүөрү төрөппүт уолун курдук суруйбуттар этэ.

Дорбоо Байбал оҕолоруттан 1897 с. биэрэпискэ “Тыкаары” диэн сиргэ олохтоох 
Васильев Степан Павлович дьиэ кэргэнэ 233 нүөмэринэн киирбитин эрэ буллубут. 
Сүлбэ Ыстапаан кэргэнэ Мария Семенова (1827 с.т.), уолаттара – Иван (1859 с.т.) 
уонна Егор (06.08.1874 с.т.). Дьөгүөр миэтирикэтигэр ийэтин Матрена Семенова 
диэн суруйбуттар. Ыстапаан улахан уола Уйбаан Мария Николаева (1862 с.т.) диэн 
кэргэннээх, ити кэмҥэ оҕолоно иликтэр. Кэлин Уйбаан Чуккуна диэн аатынан 
биллибит. Кинилэр оҕолоро аарга-саарга аатырбыт куоластаах мааныта, оһуокайдьыт 
Ырыа Ыстапаан (тулаайах хаалан ыал аайы сылдьан, Буркун Тайыла көрдөһүүтүнэн, 
кинилэргэ олорон Миитэрэйдиин улааппыт). Быйыл 2018 сыл кулун тутарыгар 
Маҥааска Ырыа Ыстапаан аатынан республиканскай оһуокай күрэхтэһиитэ буолан 
улахан көхтөөхтүк ааста. Ыстапаан ыччаттара: Татьяна (Николай Афанасьевич икки 
оҕолоох, Александр икки оҕолоох, Олег, Лена икки оҕолоох), Иккис оҕо Мария 
–  Марсен үс оҕолоох, Виктор икки уоллаах, үһүс кыыс Наталья (үс оҕолоох), Иван 
үс кыыстаах, биир уоллаах, Наташа кэргэнэ Маҥаастан төрүттээх Дмитриев Иван 
Иосифович. Кинилэр оҕолоро: Анатолий (Юлиана, Айта, Аркадий). Иккис уол 
Борис (Наташа, Алиса), Андрей (Дуолан, Нарыйаана), Алена оҕолоро Ярик, Данила. 
Анна Анжелика диэн кыыстаах, Кыра уол Иосиф саллааттыы сылдьар. Сергей эрдэ 
өлбүт, Степан оҕолоро: Айта (икки оҕолоох), Аина, Миша. Роза элбэх оҕолоох. Ырыа 
Ыстапаан быраата Тит Иванович (эмиэ бэркэ ыллыыра) кэргэнэ Далыр Татьяна 
Тимофеева кыыһа Олимпиада, кинилэр Альберт, Анатолий, Татьяна, Антонина диэн 
оҕолордоохтор, сиэннэрдээхтэр.

Сүлбэ Дьөгүөрэ 1909 с. алтынньы 2 күнүгэр биир дойдулааҕын Ольга Григорьеваны 
(1886 с.т.) кытта бэргэһэлэммиттэр. Ольга кини иккис кэргэнэ. Нэһилиэккэ 1927 с. 
ыытыллыбыт демографическай биэрэпискэ суруллубутунан, Дьөгүөр түөрт оҕолоох: 
Ефим (1907 с.т.), Александра (01.09.1914 с.т.), Анна (1916 с.т.), Сергей (27.10.1917 с.т.). 
сурукка киирбэтэх кэлиҥҥи оҕотун аата Степан. Степанов Ефим Егорович кэргэнэ 
Аана –  киниттэн үс кыыстаах: Марина, Марфа, Мария. Улахан кыыс Марыына Иккис 
Боотулууга Алексеев Семен-Сытчый Сэмэннээххэ (кэргэнэ Марина Николаева) 
иитиллибитэ. Марыына Кырыкый киһитэ Степан Федорович Федоровтыын 
холбоһон, үс оҕоломмуттара: Мария, Зинаида, Анатолий. Мария үс оҕолоох, алта 
сиэннээх, Зинаида аҕыс оҕолоох, сүүрбэттэн тахса сиэннээх, Анатолий кэргэнэ 
биллэр эмчит Дуранова Зоя Алексеевна, оҕото суох. Аймахтарыттан Валентинаны 
ылан ииттибиттэрэ, кини икки кыыстаах.

Иккис кыыс Марфа – Маҥаастар кийииттэрэ, кэргэнэ Васильев Павел 
Тихоновичтыын тоҕус оҕолоохтор. Павел түөрт оҕолоох, уонча сиэннээх, Валерий 
биир уоллаах, Галина үс оҕолоох, биэс сиэннээх, Владимир үс оҕолоох, үс сиэннээх, 
Валентина икки оҕолоох, үс сиэннээх, Январь икки оҕолоох, Федора түөрт оҕолоох, 
биэс сиэннээх. Софья үс оҕолоох, икки сиэннээх, Анастасия биир уоллаах.

Үһүс кыыс Мария оҕото суох, кэргэнэ Павлов Николай 
Константинович, ииттибит уола Яковлев Иван Дьокуускайга олорор.

Сүлбэ Дьөгүөр улахан кыыһа Александра  Иванов Максимтан 
(Дьаҥхалаахтан) төрөппүт уола Иванов Егор Максимович диэн этэ. Бу 
бөдөҥ-садаҥ дьүһүннээх, сүрдээх үлэһит киһи этэ. Кини маҥнайгы 
кэргэниттэн Николаев Нестор Нюшатыттан икки оҕоломмута – 
Александра, Федор. Федя эдэр сааһыгар өлбүтэ. Александра Тылгыныга 
олорор, учууталлыыр, элбэх оҕолоох ыал ийэтэ. Оҕолоро: Семенов 
Игорь Васильевич (Мичээрэ, Уйгулаана), Семенова (Аргунова) Ирианна 
Васильевна (Амелия, Максим, Арсений), Семенов Федор Васильевич, 
Иванова Радамира Валерьевна (Эрсан), Иванова Валерия Васильевна. 
Васильева Ирина Саввичналыын олорон  икки кыыстаах: Айталина, 
Светлана. Айта кэргэнэ Акимов Виктор Николаевич (Далыр), кинилэр оҕолоро 
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Ирина (Айта, Анна), Николай, Владислав (Милена, Ариадна, Эрчим), Иккис кыыс 
Светлана Егоровна кэргэнэ Федотов Тимофей Тимофеевич (Маҥаас), оҕолоро Петр, 
Геннадий, Тимофей. Егор Максимович үһүс кэргэнэ Николаева Ольга Романовна этэ, 
Үөһээ Бүлүүгэ олорбуттара, элбэх оҕо төрөөбүтэ: Егор, Максим, Кэскилээнэ, Роман, 
Тапталаана. Максим оҕото Дайаана. Дайаана Тимур диэн уоллаах. Кэскилээнэ Сахая, 
Туйаара, Айаал диэн үс оҕолоох. Роман оҕолоро: Варя, Чаҕыл. Варя оҕолоро: Долун, 
Айсаана. Тапталаана оҕото Влада.

Александра Егоровна Львов Павеллыын өр кэмҥэ уһун, дьоллоох 
олоҕу олорбуттара, Улахан кыыстара Анна. Кини Оҥхойго Семенов 
Николайга (Курай) кэргэн тахсыбыта, Александра (үс кыыс), Августина, 
Павел (үс оҕолоох), Николай (үс оҕолоох), Сусанна, Эллэй (үс 
оҕолоох) диэн оҕоломмуттара. Иккис уоллара Львов Павел Павлович 
улахан оҕото Мичил (Егор, Павел, Рустам, Сандаара, Эрхан), Ньургун 
(Сандра, Даяна, Эрсан, Ньургустан, Дьулустан) иккис кэргэниттэн 
Федотова Клараттан Тимофеевнаттан  икки оҕо – Александра, Павел. 
Мария – кыра кыыс, ыал буолбатаҕа, ыалдьан өлбүтэ, Александра 
Егоровналаах Байбал кыра уоллара Степан Львов кэргэнэ Поскачина 
Мария Николаевна. Кинилэр оҕолоро: Ньургун, Ньургуйаана кэргэнэ 
Александр, (Наташа, Ньургустаан, Артем), Сашенька Сайаана диэн 
кыыстаах, Степан.  

Сергей Егорович Уһумаан сиэнэ Өлөксөөндүрэттэн төрөөбүт 
Иванова Ирина Степановналыын ыал буолбута. Сергей үйэтин тухары 
биригэдьииринэн, маҕаһыыҥҥа атыыһытынан үлэлээбитэ, Аҕа дойду 
сэриитин кыттыылааҕа. Шура, Липа, Роза, Ольга, Аркадий диэн 
оҕолоноллор. Ирина Степановна Аркадийын кэнниттэн оҕолоноору 
суорума суолламмыта. Сергей кэлин Дмитриева Екатеринаны кэргэн 
ылбыта. Сергейдээх Ирина бастакы кыыстарын Шура оҕолоро: Сергей 
(уола Захар), Николай (Саша, Сережа, Ангелина диэн оҕолордоох; 
Галина, Ирина), Күннэй (Артем, Александр), Алексей. Олимпиада 
кэргэнэ Григорьев Сергей Сергеевич (оҕолоро: Сергей, Данил, 

Дьулустан, Альберт). Данил оҕолоро: Айсен, Сергей, Сайаана; Алик уола  Айаан. 
Розалия оҕолоро: Туйаара, Ирина, Ньургун, Сергей, Иннокентий. Туйаара оҕолоро: 
Розанна, Ньургуйаана, Николай, Денис. Розаинна икки оҕолоох: Люба, Антон. 
Ньургуйаана уола Элизар. Ирина Айсена, Максим диэн оҕолордоох. Ньургун Алена, 
Нарыйа диэн кыргыттардаах. Сергей үс оҕолоох: Кеша, Мила, Сережа. Кеша оҕолоро 
Ангелина, Розалина. Ольга кэргэнэ Михайлов Иван, оҕолоро Рада, Сережа, Полина. 
Рада оҕолоро: Андрей, Арсен,  Иванна. Полина оҕолоро: Ариан, Альберт. Аркадий 
оҕолоро: Сергей, Егор, Марианна. Егор уола Харысхал. Марианна оҕото Аркадий.

Степанов Степан Егорович кэргэниниин Михайлова 
Марфалыын  оҕо бөҕөнү төрөтөн, үлэ-хамнас бөҕөнү 
үлэлээбит дьон. Степан үчүгэй куоластаах киһи эбит, ол 
гынан баран ханна да элбэхтик ыллаан иһитиннэрбэтэх, 
кутуран бараары гынабын диир үһү. Кини Маҥааһыгар 14 
сыл устата депутааттаабыт эбит. Оҕолоро: Федя кэргэнэ 
Амма Сулҕаччытын кыыһа Мария (улахан кыыстара 
Люба, биир кыыстаах, Марианна Луиза диэн кыыстаах, 
сиэннээх, Ариналара уоллаах, үһүс оҕо Георгий уол, 
кыыс оҕолордоох, онтон Мотя, Сергей түөрт оҕолоох, 
кыра кыыс икки оҕолоох). Степаннаах иккис оҕолоро 
Ольга Михаил Поскачин кэргэнэ. Сэргэ Бэскэ Аммаҕа 

олороллор. Кинилэр оҕолоро:  Коля, Айталина,  Юрий,  Михаил, Аина, Сахаяна. Коля 
кэргэнэ Мария, кыыстарын Айталина кэргэнэ Николай, оҕолоро: Петр, Михаил, 
Ньургуйаана Борисовтар, Амма Сэргэ Бэһигэр олороллор. Аина кэргэнэ Владислав, 

оҕолоро: Денис, Ольга, Елизавета, Дарина. Сахаяна кэргэнэ Федот,  оҕолоро: 
Ярослав, Ян. Алексей кэргэнэ Амма Болугуруттан төрүттээх Ирина. Оҕолоро: 
эһэтин аатын ааттатар Степан Августина диэн кыыһын оҕото Эмилия уоллаах, атын 
оҕолоро Анжелика, Коля, Алеша диэннэр. Алексей биэс ыччаттаах, Пахом үс оҕолоох. 
Александра диэн кыыһа Дуня, Артем, Саяна, Дьулустан диэн оҕолордоох. Маҥаастар. 
Анната түөрт оҕолоох: Эрхан, Эрчим, Вася, Артем. Үөһээ Бүлүү ыала. Зоя Степановна 
кэргэнэ Боотулуу Данил. Кинилэр алта оҕолоохтор. Лиза үс уоллаах, Федя биэс 
ыччаттаах, Тина икки оҕолоох, Петя ыал буолбатах, Вероника биир кыыстаах, 
Степа икки уоллаах. Николай (эрдэ өлбүт), икки оҕолоох – Марфа (биир оҕолоох), 
Николанна (икки оҕолоох). Татьяна Маҥааска олорор, үс оҕолоох: Александр (Айсен, 
Айыллаана), иккис уол Степа, кыыһа Марфа. Кыра кыыс Галя эрдэ өлбүтэ. Оҕолоро: 
Лена (Нарыйаана, Айта, Ньургун), Ирина (Анжелла, Миша), Сардана (Ваня). Ити курдук 
Сүлбэлэр удьуордара ууһаан, тэнийэн иһэллэр, олоҕу сайыннара, тупсара тураллар.

БААҺЫНАЙ УУС УДЬУОРДАРА

Сэрии уонна үлэ бэтэрээнэ, скульптор А.Г. Прокопьев 
оҕолоругар төрүттэрин туһунан суруйан хаалларбыт. Анисим 
Григорьевич түгэх өбүгэтинэн Бастакы Үөдүгэйгэ хантан кэлбитэ 
биллибэт Григорий диэн нууччаны ааттыыр эбит. Былыргы 
“Сылаҥнарга” кини күтүөт буолбут. Нуучча Гришка үчүгэй тимир 
ууһа эбит. Онон сахалары кытары доҕордоспут, тапсан олорбут 
уонна “Сылаҥнарга” саҥа көлүөнэ уустары тэниппит. Былыргы 
араас хаалбыт саалары буланнар өрөмүөннээн тилиннэрэллэрэ 
уонна XIX үйэҕэ эрэдэһин үөстээх, сүнньүөҕүнэн эстэр 
саалары оҥороннор, улахан булка туттар буолбуттар. Архыып 
докумуоннарын үөрэтэн Нуучча Гриша диэн кимин быһаарарга 
холонон көрөбүт. Буоласка 1816 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ 
Григорий Федоров-Болчогодой (1773-1830 сс.) аата киирбит. 
Ийэтэ Дария Иванова (1746 с.т.) тыыннаах эбит, 70 саастааҕын 
ыйбыттар. Аҕата Федор аата киирбэтэх, өлбүт бадахтаах. Ити 
иннинэ ыытыллыбыт 1782 уонна 1795 сс. биэрэпистэргэ кинилэр 
ааттара киирбэтэх, оччотугар 1812 с. ыытыллыбыт биэрэпис 
иннинэ, 1795 сыл кэнниттэн, кинилэр хантан эрэ көһөн кэлэн 
Бастакы Үөдүгэйгэ олохсуйбуттар. Хомойуох иһин, ити биэрэпис 
докумуоннара сүппүттэр. Ол докумуоҥҥа кинилэр хантан көһөн 
кэлбиттэрин суруйбут буолуохтаахтар. Онон Григорий 
Федоровы – нуучча Федор уолун Бааһынай Уус диэн 
ааттаабыттара оруннаах буолан тахсар. Кэргэнэ – Евдокия 
Дмитриева (1776-1850 сс.) хантан төрүттээҕэ биллибэт. 
Евдокия ийэтин Пелагея Болчуярова (1746 с.т.) диэбиттэр 
да, буоласка инники ыытыллыбыт биэрэпистэргэ итинник 
аакка таба тайамматыбыт. Онон Григорий Федоров урукку 
олоҕор туохха эрэ табыллыбакка, дьиэ кэргэнинээн 
Бастакы Үөдүгэйгэ көһөн кэлэргэ күһэллибит диэн 
сабаҕалыыбыт. Оҕолоро: Григорий-Бюлюсют (1802 с.т.), 
Федор-Атысыт (1804 с.т.), Иван-Билбэт (1806 с.т.), Евдокия 
(1809 с.т.), Семен (1812-1840 сс.). Бу оҕолоруттан улахан 
уолун Григорий Григорьев эрэ утумун үөрэтэбит. Кэргэнэ Евдокия Тимофеева (1813 
с.т.) хантан төрүттээҕэ кыайан чопчуламмата. Бастакы Үөдүгэйгэ итинник ааттаах 
Түмэппий баарын булбатыбыт, онон Григорий атын нэһилиэктэн ойоҕун сүгүннэрэн 
аҕалбыт быһыылаах. Нэһилиэккэ 1851 с. ыытыллыбыт биэрэпис кэрэһилииринэн, 



МАҤААСТАР 147146

Киргиэлэйдээх үс оҕолоохтор: Гаврил-Бети (1825 с.т.), Гаврил-Онкоян (1826 с.т.) 
уонна Матрена (1833 с.т.).

Аны 1857 с. ыытыллыбыт биэрэпиһи ылабыт. Онно суруллубутунан, ыал улахан 
уола Бэти Хабырыыл төһө да 33 саастаах буоллар, олоҕун оҥосто илигэ бэлиэтэммит. 
Кыра уол ыал буолбут, кэргэнэ Мария Саввина (1836 с.т.), Ефросиния (1855 с.т.) 
диэн ааттаах кыыстаах. Утуму ырытыыбытын улахан уолтан саҕалыыбыт. 1897 с. 
биэрэпискэ Балаҕаннаахха 43 саастаах Григорьев Прокопий Гаврильевич дьиэ 
кэргэнэ олороро суруллубут. Кэргэнэ Мария Васильева киниттэн икки сылынан 
балыһа бэлиэтэммит. Кэргэнин аҕатын аатын сыыһа суруйбуттар. Прокопий 
1871 с. ахсынньы 3 күнүгэр биир дойдулааҕын Мария Софроновна Иванованы 
кытта бэргэһэлэммиттэрин туоһулуур докумуон архыыпка харалла сытар эбит. 
Кинилэр лаппа ыччатырбыттар: Семен (01.09.1875 с.т.), Семен (30.08.1876 с.т.), 
Евдокия (1878 с.т.), Мария (1880 с.т.), Александра (1882 с.т.), Григорий (15.02.1887 
с.т.), Кирилл (28.01.1891 с.т.), Спиридон (10.04.1893 с.т.). Икки Сэмэнтэн биирдэстэрэ 
эһэтигэр Софрон Ивановка иитиллибит. Ону маннык докумуоннар бигэргэтэллэр. 
Бастакыта, нэһилиэккэ 1899 с. ыытыллыбыт демографическай биэрэпис. Онно 
суруллубутунан, Ыттаах аҕатын ууһун киһитэ Иванов Софрон (1825 с.т.) кэргэнинээн 
Евдокия Максимовалыын (1840 с.т.) 22 саастаах Сэмэни ииттэллэр эбит. Бу Сэмэни 
Прокопий Гаврильевтаах иккис уоллара диэн сабаҕалыыбыт. Иккис бигэргэтэр 
докумуон Ыттаах аҕатын ууһугар 1917 с. ыытыллыбыт хаһаайыстыбаннай биэрэпис 
буолар. Онно Мас Арыылаахха олохтоох 42 саастаах Семен Прокопьев-Абааһы 50 
саастаах кэргэнинээн, үс уолунаан (саастара – 10, 9, 4), түөртээх кыыһынаан олороро 
ыйыллыбыт. Икки Сэмэни булкуйумаары, биирин Абааһы диэн ааттаатахтара. Бу 
Сэмэни А.Г. Прокопьев аҕатын бииргэ төрөөбүт убайын курдук суруйар. Сэмэни 
ииппит эһэтэ Прокопий Софронов-Бороҥ Киэҥ Күөл диэн ааттаах сиргэ 60 саастаах 
ойоҕунаан, 12-лээх уолунаан, икки кыыһынаан (биирэ – 40-наах, иккиһэ – 16-лаах) 
олорор эбит. Сүөһүтүн ахсаанынан (уопсайа 14) сэдиптээтэххэ, кинилэри орто ыал 
ахсааныгар киллэриэххэ сөп. Бороҥ кэргэнэ Ефросиния Васильева, миэтирикэлэрэ 
көстүбүт оҕолорун ааттара – Пелагея (07.01.1888 с.т.), Анна (15.06.1895 с.т.), Мария 
(19.06.1899 с.т.), Федор (10.12.1905 с.т.), Александра (20.10.1902 с.т.). Манна 1899 с. 
биэрэпискэ аата киирбит 15 саастаах Анисияны эбии киллэрэбит. Балар быыстарыгар 
хас да оҕо төрөөн, ол-бу оһолго түбэһэн, ыалдьан өлбүттэр. Икки кыыһа – Олимпиада 
(1887-23.08.1906 сс.), Варвара (1889-15.03.1895 сс.) ыалдьан өлбүттэрин туоһулуур 
докумуоннар архыыпка харалла сыталлар. Манна биир мөккүөрдээх соҕус түгэн баар. 
Бороҥ уолун Сүөдэри Анисим Григорьевич эһэтин Борукуо Борокуоппай кыра уола 
диэн бэйэтин ахтыытыгар суруйбут. Ийэтин быраатыгар иитиллэн Бороҥ Сүөдэрэ 
диэн ааттаммыта диэбит. Ону билигин кэлэн чуолкайдыыр ыарахана биллэр. Бороҥ 
Сүөдэрэ сурукка киирэр аата – Прокопьев Федор Прокопьевич диэн. Кини 1943 
с. сэриигэ ыҥырыллыбыт, арҕаа сэриилэспит уонна 1945 с. этэҥҥэ дойдутугар 
эргиллибит (Маҥаас нэһилиэгэ. – Дьокуускай, 2007. – С.73). Кэргэнэ Оноҕоччуттан 
Баача Бүөтүр-Николаев Петр Васильевич (1885 с.т.) уонна Варвара Иванова (1885 с.т.) 
кыыстара Иванова Александра Петровна (1915 с.т.). Кинилэр 11 оҕоломмуттарыттан 
үстэрэ эрэ улаатан киһи-хара буолбуттар. Улахан кыыстара Елизавета (1947 с.т.) 
идэтинэн библиотекарь, маҥнайгы кэргэнэ Александров Василий Иванович (1940-
1982 сс.) МГУ-ну бүтэрбит математик үөрэхтээх, түөрт оҕолоох огдообо этэ. Иккис 
кэргэнэ физик учуутал идэлээх, Ороһуттан төрүттээх, Захаров Семен Ионович (1944-
2002 сс.), бэйэлэриттэн оҕолоро суох буолан аймахтарыттан Марианнаны (1987 с.т.) 
ылан ииттибиттэрэ. Орто кыыс Наталия (1952 с.т.) кэргэнэ Тюляхов Иннокентий 
Иннокентьевич (Тамалакаан), оҕолоро: Иннокентий, Александра, Людмила. Кыра 
кыыс Надежда (1957 с.т.) маҥнайгы кэргэниттэн Иванов Анатолий Николаевичтан 
икки оҕолоох – Александр, Надежда. Иккис кэргэниттэн Николаев Афанасийтан Лия 
диэн кыыстаах.

Борукуо Борокуоппайга төннөбүт. Нэһилиэккэ 1917 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ 
кинини Балаҕаннаахха олорорун ыйбыттар. Кинини кытта түөрт уола, икки киниитэ, 

биир 18 саастаах сиэн кыыһа, үстээх ииттэр кыыһа олорсоллоро суруллубут. 
Уолаттарын саастарынан таһаардахха – Улахан Сэмэн, Борукуо Киргиэлэй (аҕатын 
аата киниэхэ көспүт), Кирилл, Испирдиэн. Икки улахан уолаттар ыаллар, соҕотох 
сиэни дьонноругар бэлэхтээбиттэр. Иккис уола Абааһы Сэмэн ийэтинэн эһэтигэр 
иитиллиигэ баран испииһэккэ киирбэтэх. Оттон Бороҥ Сүөдэрэ кини уола буолбатах 
быһыылаах, испииһэккэ сааһынан сөп түбэһиэх уоллааҕа суруллубатах. Борукуо 
уопсайа 34 сүөһүлээҕэ бэлиэтэммит.

Улахан Сэмэн 1899 с. балаҕан ыйын 15 күнүгэр биир дойдулааҕын Мария 
Афанасьеваны (1877 с.т.) кытта бэргэһэлэммиттэр. Биллэринэн соҕотох Елена 
(25.01.1901 с.т.) диэн кыыстаахтар. Кини уол оҕолооҕо биллибэт, онон кини туһунан 
сэһэн-тэппэҥ хаалбатах. Иккис уолун Абаасы Сэмэн кэргэнэ Боотулууттан 
Мария Николаева (1875 с.т.), кинилэр 1895 с. бэс ыйын 29 күнүгэр холбоспуттар. 
Миэтирикэлэрэ көстүбүт оҕолорун ааттара – Алексей (18.01.1900 с.т.), Алексей 
(03.03.1904 с.т.), Николай (17.07.1907 с.т.). 1917 сылга ыытыллыбыт биэрэпистэн 
сэдиптээтэххэ, икки Өлөксөйдөр өлбүттэр бадахтаах.

Үһүс уол Борукуо Киргиэлэй маҥнайгы кэргэнэ Үөһээ 
Бүлүү Намыттан Анна Никифорова (1890 с.т.). Кэргэнин 1910 с. 
муус устар 28 күнүгэр сүгүннэрэн аҕалбыт. Киниттэн оҕолооҕо 
биллибэт. Кэргэнэ өлбүтүн кэннэ иккиһин Маҥаастан Хомдьоо 
аҕатын ууһуттан Анна Ефремовна Егорованы (03.09.1901 с.т.) 
кытта холбоһон 12-тэ оҕоломмуттара. Олортон, 12-с оҕонон 
төрөөбүт, соҕотох Анисим (07.09.1925-26.03.2017 сс.) ордон 
хаалбыта. Анисим Григорьевич – Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу 
сэрии кыттыылааҕа, коммунист, «Гражданскай килбиэн» знак 
хаһаайына, ССРС доруобуйатын харыстабылын туйгуна, СӨ 
культуратын үтүөлээх үлэһитэ, ССРС, РФ Худуоһунньуктарын 
уонна Тимир уустарын сойууһун чилиэнэ, норуот маастара, 
Үөһээ Бүлүү символа буолбут Хотун Бүлүү монумент 
ааптардарыттан биирдэстэрэ, скульптор, муосчут, көмүс, тимир 
ууһа, кыраайы үөрэтээччи, Үөһээ Бүлүү оройуонун уонна Далыр 
нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо. Анисим Григорьевич туһунан 
кэргэнэ Екатерина Федотовна Давыдова маннык ахтар: “Анисим 
бастаан уруһуйдуура. Ааҕар балаҕан 
сэбиэдиссэйинэн үлэлиир бириэмэти-
гэр нэһилиэк оформлениетын oҥopyy 
кини эбээһинэһин курдук этэ. Быра-
былыанньа дьиэҕэ (оччотооҕуга кулууп 
диэн суоҕа, дьон мустар, мунньахтыыр, 
оонньуур-көрүлүүр сирэ ол эрэ этэ) 
улуу дьоннор, политбюро чилиэттэрин, 
нэһилиэк, колхоз биллиилээх дьонно-
рун портреттарын оҥороро. Портреты 
ордук табыллан, сөбүлээн оҥоробун 
диирэ. Кэлин, медик буолан да баран, 
үлэлээбит сирдэрбит аайы партийнай 
тэрилтэ сорудаҕынан оформлениены 
оҥоруу кини эбээһинэһэ буолара.

Идэтинэн үөрэниэн баҕарара да, ол 
кыаллыбатаҕа. 1948 сыл армияттан кэ-
лэригэр художественнай училищеҕа 
сылдьыбыт да, оччотооҕуга биэстии сыл буола-буола набордууллара үhү, онон онно 
туттарсара табыллыбатах. Уонна икки хараҕынан көрбөт аҕата, ыарыһах ийэтэ кини 
көрүүтүгэр наадыйаллара. Уон икки оҕоттон соҕотох хаалбыт оҕолоро буолан, дьону-
гар чугас сылдьара наада этэ.
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Аны 1959 сыллаахха Хороҕо олорор, үлэлиир кэммитигэр, сылы быha врач 
үөрэҕэр киириэм этэ диэн, бэлэмнэммитэ да, аҕата өлөн, миигин алта кыра оҕону 
кытта соҕотоҕун хаалларыан кэрэйэн, туттарса барбатаҕа.

1961 сыллаахха Дьокуускайга райздрав биир сыллаах тиис оҥорор техник идэтигэр 
үөрэттэрэ ыыппыта, онно таарыйа муосчут Пестерев С.Н. куруһуогар үөрэнэн 
муоһунан дьарыктанар буолбута. Бастаан биирдии-иккилии фигуралаах кыыллары, 
дьоннору, хойут элбэх фигуралаах араас темаҕа композициялары оҥорор буолбута. 
Оройуон, республика, зона быыстапкаларыгар кыттан хайҕанара.

60-ус сылларга уһаныан баҕалаах сэттэ-аҕыс оҕону мунньан дьиэтигэр 
куруһуок тэрийбитэ. Муоһун, туттар тэрилин бэйэтиттэн биэрэрэ, уларсара. Онно 
дьарыктаммыт оҕолортон билигин Прокопьев Семен Кириллович үрдүк анал 
үөрэхтээх, биллэр-көстөр скульптор.

1965 сылтан opoйyoҥҥa норуот айымньытын дьиэтигэр прикладной искусство 
секциятын салайбыта. Онно көмүс, мас уустара, хомус оҥорооччулар үлэлэрин 
хомуйан араас быыстапкаларга кытыннарара. Көмүһү уһаныыга, кутууга бэйэтэ 
1961 сыллаахха Чыычаах диэн уус оҕонньорго үөрэттэрэн сотору үчүгэйдик оҥорор, 
быыстапкаларга кыттар буолбута. Дьахтар киэргэлин ытарҕа, биһилэх араастарын, 
илин-кэлин кэбиһэри, дьахтар, эр киһи ыҥыырдарын сирэйин, дэйбиири - ат тэрилин 
барытын киэргэтэн оҥорор буолбута. Итилэр түмүктэринэн Россия Художниктарын 
союһун чилиэнинэн буолбута.

Памятниктары oҥopyyгa бастакы үлэлэринэн худуо-
һунньук Н.Д. Амыдаевтыын Ньурбаҕа, дойдутугар Yөhээ 
Бүлүүгэ Аҕа дойду сэриитигэр аналлаах памятниктары 
оҥорбуттара буолар. Советскай былаас олохтоммута 50 
сылыгар анаан худуоһунньук Е.Н. Крылатовтыын «Хо-
тун Бүлүү» монумены алта ый устата оҥорбуттара уонна 
Комсомол 50 сылыгар анаан обелиһы соҕотоҕун оҥор-
бута. Харбалаахха эмиэ Аҕа дойду сэриитигэр анаан 
саллааты оҕолорунаан, күтүөтүнээн оҥорбуттара. Биһи-
ги бары дьиэнэн сылдьан көмөлөспүппүт, оччотооҕуга 
барыта илиинэн үлэ буолан, биһиэхэ идэтэ да суохтар-

га, олорон турбат кытаанах үлэ этэ, ол 
эрэн, сайын устата оҥоһуллан бүппүтэ. 
Пааркаҕа Кыайыы аллеятыгар Социали-
стическай Үлэ Геройдара: Васильев С.И., 
Саввинов А.Н., биллиилээх партийнай 
үлэһит Платонов С.Н., Данилов бюстарын 
оҥорбута.

Ити идэлэрин барытын, анал үөрэҕэ 
суох да буоллар, айылҕа биэрбит тала-
анынан, дьаныарынан баһылаабыта ди-
эхпин сөп. Бириэмэни халтай ыыппат 
этэ.

Оҕолоругар, дьиҥэр, кыра эрдэх-
тэриттэн көрөн, көмөлөһөн, аҕаларын 
идэтэ барыта бэриллибит эрээри, үөрэх-
тэрэ, үлэлэрэ атын буолан, билигин дьа-
рыгырар оҕо суох. Улахан уолбут Ана-

толий гипсэнэн Ленин барельебин, оҕотун сэриигэ атаарар ийэ бырастыылаһа ту-
рарын oҥopбута музейга баар. Мельхиорунан самодеятельноска анаан илин-кэлин 
кэбиһэри оҥороро. Кыра уолбут Анисим учууталлыы сылдьан ытарҕа, биһилэх, эр 
киһи көмүс курун, илин-кэлин кэбиһэри оҥорон учууталлар быыстапкаларыгар кыт-
тара. Орто кыыспыт Валентина онус кылааска үөрэнэ сылдьан, аҕатын кытта үpүҥ 

көмүс манньыаттарынан, пробалаах ньуоскаларынан «Күн» диэн дьахтар түөскэ кэ-
тэр симэҕин оҥорбуттара. Илин кэбиһэри маарынныыр буолан баран, кыра этэ. Ону 
Анисим Москваҕа быыстапкаҕа ыыппыта, сүппүтэ. Уолаттар оскуолаҕа кыра кыла-
астарга сылдьан муоһунан кыыллары оҥорон олохтоох, республиканскай, зональнай 
быыстапкаларга кыттан хайҕаналлара. Кэлин физмат кылааска үөрэнэр кэмнэригэр 
бириэмэлэрэ тиийбэт буолан, дьарыктамматахтара.

Биир сиэммит, Чоччасов Николай, Санкт-
Петербурдааҕы Репин аатынан художественнай 
академияҕа скульптор идэтин баһылаан, үргүлдьү 
аспирантураҕа үөрэнэн, быйыл бүтэриэхтээх. Эһэ-
тин туйаҕын кини хатарыа диэн эрэлбит улахан” (А.Г. 
Прокопьев. Кырдьарга бокуой суох. – Дьокуускай, 
2010. – С.28).

Екатерина Федотовна (ийэтин өттүнэн Үөһээ 
Бүлүү Хоротун тимири уһаарааччы уустар Лэппи-
риэнэптэртэн, аҕатынан Үөһээ Бүлүү Үөдүгэйит-
тэн төрүттээх Дабыыдаптартан сыдьааннаах) уо-
нна Анисим Григорьевич алта оҕолоохтор. Улахан кыыстара Клавдия Анисимовна 
(1951 с.т.), бухгалтер үөрэхтээх, кэргэнэ Үөһээ Бүлүү Өргүөтүттэн төрүттээх Иванов 
Данил Николаевич (1950-2009 сс.), Өргүөттэн тустууга бастакы Коркин иитиллээч-
читэ, оҕолоро: Георгий (1972 с.т.), экономист-бухгалтер үөрэхтээх, кэргэнэ Үөһээ 
Бүлүү Оҥхойуттан төрүттээх Саввинова Анастасия  (1972 с.т.), Филипп диэн уол оҕону 
ииттэллэр уонна Анисим (1984 с.т.), прикладной математик үөрэхтээх, кэргэнэ Сун-
таар Сиэйэтиттэн төрүттээх Иванова (Петрова) Ньургуйаана Николаевна (1983 с.т.), 
художник-график үөрэхтээх, Уруйдаана (2011 с.т.), Аман (2012 с.т.), ааттана илик уол 
(18.03.2018 с.т.) оҕолоохтор. Улахан уол Анатолий Анисимович (1953 с.т.), физик-те-
плотехник үөрэхтээх, кэргэнэ Үөһээ Бүлүү Кырыкыйыттан төрүттээх Марианна Ива-
новна Христофорова (1954 с.т.), медик үөрэхтээх, оҕолоро: Григорий (1994 с.т.) ХИФУ 
математическай институтун магистратуратын бүтэрбит, аспирант, Георгий (1995 
с.т.) ХИФУ математическай институтун магистратуратын бүтэрээри сылдьар. Гео-
граф уонна экономист идэлээх Валентина Анисимовна (1955 с.т.) кэргэнэ Чоччасов 
Никита Никифорович (1954 с.т.) тутуу инженерэ үөрэхтээх, оҕолоро: Николай (1978 
с.т.) Санкт-Петербурдааҕы Репин аатынан скульптура уонна архитектура академия-
тын, аспирантуратын бүтэрбит, кэргэнэ Бурятияттан төрүттээх Чоччасова (Гамбоева) 
Нелли Аюровналыын (1975-2008) Санкт-Петербурдааҕы Репин аатынан скульптура 
уонна архитектура академиятын бүтэрбит искусствовед, Айсен (1999 с.т.) диэн уо-
ллаахтар, Екатерина (1982 с.т.) ХИФУ математическай институтун магистратуратын 
бүтэрбит, кэргэнэ Тулагыттан төрүттээх Федотов Владислав Савельевич (1983 с.т.) 
ХИФУ математическай институтун магистратуратын бүтэрбит, Дима (2009 с.т.) уонна 
Айтал (2014 с.т.) диэн оҕолоохтор, Светлана (1988 с.т.) ХИФУ экономическай инсти-
тутун магистратуратын бүтэрбит, кэргэнэ Якутскай Намыттан төрүттээх Винокуров 
Василий (1986 с.т.), МГИИТ экономист үөрэхтээх, Даниил (2015 с.т.) диэн уоллаахтар. 
Екатерина Анисимовна (1957 с.т.), СГУ историк үөрэхтээх, кэргэнэ Үөһээ Бүлүү Далы-
рыттан Захаров Виктор Захарович (1956 с.) техник авиатор уонна пожарнай охрана 
үөрэхтээх, оҕолоро: Анатолий (1982 с.т.) ХИФУ историк үөрэҕин бүтэрбит, кэргэнэ Уус 
Маайа Күбүттэн төрүттээх Захарова (Матякина) Мария Ильинична (1984 с.т.) ХИФУ 
историк уонна ЯЭПИ юрист үөрэхтээх, оҕолоро – Сайнаара (2011 с.т.), Дархан (2015 
с.т.), Эркин (2017 с.т.), Айталина (1985 с.т.) ХИФУ физик уонна ЯЭПИ экономист үөрэх-
тээх, кэргэнэ Үөһээ Бүлүү Сургуулугуттан төрүттээх Огочонов Алексей Александро-
вич (1984 с.т.) юрист үөрэхтээх, Наталья (1994 с.т.) экономист үөрэхтээх, кэргэнэ Бе-
лоруссияттан төрүттээх Михалюк Сергей Валерьевич (1994 с.т.). Кыра уол Анисим 
Анисимович (1958 с.т.), СГУ математик уонна үөрэҕириини салайыы (управление 
образованием) үөрэхтээх, кэргэнэ Үөһээ Бүлүү Хоротуттан төрүттээх Чиряева Еле-
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на Робертовна (1963 с.т.), УГПИ нуучча тылын уонна литературатын учуутала, ыалга 
иитиллибит кыыһа Попова (Михайлова) Альбина Даниловна (1960 с.т.), СГУ биолог 
үөрэхтээх, кэргэнэ Сунтаар Дьаарханыттан төрүттээх Попов Юрий Иванович (1961-
2006) телемаастар үөрэхтээх, оҕолоро: Айсен (1993 с.т.), Айыына (1994 с.т.) ХИФУ эко-
номическэй институтун магистратуратын бүтэрбит.

Борукуо Киргиэлэй быраатын Борокуоппай туһунан билиибит суох, сааһыттан 
таһаардахха, 1917 с. биэрэпискэ Борукуо Борокуоппай дьиэ кэргэнин испииһэгэр 
киирбэтэх. Бука эдэр сааһыгар олохтон туораабыт быһыылаах.

Кирилл Прокопьевич 1916 с. бэс ыйын 29 күнүгэр 24 саастаах Анна Никитична 
Николаеваны кытта бэргэһэлэммиттэрэ биллэр, онтон нэһилиэккэ 1927 с. 
ыытыллыбыт биэрэпискэ бэйэтиттэн 20 сыл аҕа саастаах Федосия диэн кэргэннээҕэ 
суруллубут. Оҕолоро суох. Кини мас ууһун быһыытынан дьоҥҥо биллибит.

Борукуо Борокуоппай кыра уола Испирдиэн-Быччаххай Уус 1915 с. ыам ыйын 22 
күнүгэр Анна Семенованы (1895 с.т.) ыал буолбуттар. Үс оҕолоохтор: Степан (1919 с.т.), 
Валентина  уонна Марфа. Улахан кыыс кимиэхэ кэргэн тахсыбыта биллибэт. Кыра 
кыыс Марфа Хороҕо Уоһукапка кэргэн тахсыбыта, эмиэ элбэх, оҕолоох, сиэннээх. 
Испирдиэн холкуос, сопхуос саҕана тыа хаһаайыстыбатыгар туттуллар сэби-
сэбиргэли oҥopopo, өрөмүөннүүрэ. Кэлин кырдьан, үлэттэн уурайан баран, ытарҕа, 
биһилэх, быһах оҥоруутунан дьарыктанара. Кинини уус быһыытынан хайгыыллара, 
ордук быһаҕын аатырдан, ыраахтан-чугастан кэлэн атыылаһаллара (Е.Ф.Давыдова).

Борукуо Борокуоппай кыра уолун Федору, 
дьон кэпсэлигэр, ийэтин бииргэ төрөөбүт быраата 
Бороҥ Борокуоппай ылан ииттибитэ диэһин олоҕо 
суох быһыылаах. Нэһилиэккэ 1917 с. ыытыллыбыт 
биэрэпискэ Бороҥнорго бэйэлэрин биэс саастаах 
уоллара Федор испииһэккэ киирэ сылдьар, онтон 
Борукуоларга 26 саастаах Спиридон кыра уол 
быһыытынан сурулла сылдьар. Онон мөккүөрү 
көбүтүөх туох да суохха дылы.

Григорий Григорьев иккис уолун Гаврил-Онкоян 
утумун үөрэтиигэ киирэбит. Кини убайын иннинэ 
олоҕун оҥостубут, кэргэнэ Мария Саввина (1836 с.т.) 
хантан төрүттээҕэ кыайан чуолкайдаммата. Оҕолоро: 
Ефросинья (1855 с.т.), Дмитрий (20.04.1859 с.т.), Савва 
(1869 с.т.), Георгий (10.03.1875 с.т.). Бу оҕолоруттан 

Саввата ыал-күүс буолбут. Кэргэнэ Анастасия Кириллова (1866 с.т.), оҕолоро: 
Николай (17.02.1885 с.т.), Илья (20.04.1889 с.т.), Марфа (10.09.1890 с.т.), Анна (1895 с.т.). 
1899 с. демографическай биэрэпискэ уолун Николай аата киирбэтэх, эдэр сааһыгар 
күн сириттэн күрэммит бадахтаах. Иккис уола Илья 1914 с. сэтинньи 10 күнүгэр тоҥон 
өлбүтүн Балаҕаннаахха көмпүттэр. Уус Хабырыыл утума манан быстан хаалла. 
Бэйэтэ, 80 саастааҕар, 1908 с. балаҕан ыйын 20 күнүгэр өлбүт. Көмүс уҥуоҕа эмиэ 
Балаҕаннаахха көтөҕүллүбүт.

Манна биири санатар тоҕоостоох. Борукуо Борокуоппай кэргэнин Иванова 
Мария Софроновна сурукка киирбит төрүт өбүгэтинэн Телектей Багин (1646-1769 
сс.) буолар. Олохтоох үһүйээннэргэ Бакы Үөһээ Бүлүүгэ кэлбит дьоннортон биир 
бастакылара диэн кэпсэнэр (Л.Ф. Николаев). Бакы туһунан маннык сабаҕалааһыны 
киллэрэбит. Б.О. Долгих «Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII веке» 
(М. 1960) кинигэтигэр 1660 сыл диэки Лүүчүн аҕатын ууһун (уруккунан Орто Бүлүү, 
билиҥҥинэн Кэбээйи улууһа) киһитэ Баку Одюкеев биэс дуу, алта дуу хамначчыттаах, 
60-ча биэлээх уонна сурукка «первой человек в лучинах» диэн бэлиэтэммит 
диэн суруйбут (С. 469). Оччолорго Лүүчүн сирэ элбэх киистээҕинэн биллибит сир. 
Дэлэҕэ да лүүчүннэри бастаан утаа дьаһаах хомуйар кинигэлэргэ «киисчиттэр» 
диэн ааттыахтара дуо. Лүүчүҥҥэ Хаҥаластан Туоҕа Боотурдаах дьонноро кэлэн, 

олохсуйан, кинилэр бултуур сирдэрин курдук буолбута. Баку – бу аат сахалыыта 
Бакы диэн буолуон сөп (Багдарыын Сүлбэ). Бу Баку туһунан маннык сабаҕалааһыны 
киллэрэбит. Тыгын убайа биллиилээх тойон (князец) Ника аҕыс уоллаах. Олортон 
биирдэстэрэ Одукей (Үөдүгэй). Бакы – бу Одукей уола буолуо диэн сабаҕалыахха 
сөп. Оччолорго Лүүчүн сирэ-уота сүөһү ииттэргэ соччо табыгаһа суох сир, онон 
элбэх сылгылаах киһи Бакы Үөһээ Бүлүү диэки көһөн олохсуйуон эмиэ сөп. Бакы 
уола Телектей 123 саастааҕар өлбүт. 1782 с. биэрэпискэ испииһэккэ бу ыал иннигэр 
киирбит Эдик Чергулов (Чоргулов) (1715 с.т.) кэргэнэ София Лүүчүнтэн төрүттээх. Бу 
Телектей Лүүчүҥҥэ сыһыаннааҕын эмиэ туоһулуур курдук (Чоргул Телектей чугас 
аймаҕа буолуон сөп, холобур, кини Бакы уола да буоллаҕына киһи соһуйбат). Ким 
сэҥээрбит архыып докумуоннарын салгыы үөрэтэн элбэҕи билиэн сөп.

БАДЫЛ ОЙУУН ТӨРДӨ-УУҺА

Саха сирин уһулуччулаах эмчит ойууна Герасимов (Васильев) 
Георгий Герасимович-Бадыл Ойуун төрдүн-ууһун үөрэтиибитин 
ахтыылартан саҕалыыбыт.

Бастакы ахтыы. Саха сиринээҕи норуот эмчиттэрин Ассоциаци-
ятын президенэ В.А. Кондаков кини туһунан маннык суруйбута: «...
Ойуун быһыытынан судургутук, быһаччы ыарыыны эмтииргэ кыы-
рара, үтүөкэннээх сөҥ куолаһа, иччилээх-илбистээх тыла-өһө дьон 
болҕомтотун тардара. Араас оспот баастары, искэннэри, көрөр буо-
лууну биирдиитэ домноон эмтэтэлээн, хам силлэтэлээн оһортоон, 
дьону, ойууттары даҕаны олус сөхтөрбүтэ. Эмтииригэр «көмөлөһөр 
уолаттарын» ыҥыртаан, ыарыыны үүрэрэ. Салгын абааһытын салы-
тара, дьаҥы-дьаһаҕы дьалбарытара. Атын ойууттар да, отоһуттар да 
кыайбатах ыарыыларын эмтиирэ. Ыраас буолууга (уҥуох сөтөлү-
гэр) көтүппэт эмтээҕэ. Арыгылааһыны, иириини, сүрэх-тымыр, 
сүһүөх уо.д.а. ыарыылары эмтиирэ. Кыайан кэлэн эмтэммэт дьону 
таҥастарынан эмтиирэ, оҕоломмот дьоҥҥо оҕо тардара. Алгыыра. 
Сэрии саҕана сэриигэ барааччылары алҕаабыта-силлээбитэ, элбэх 
киһиэхэ көмөлөспүтэ. Бары кэриэтэ тыыннаах эргиллибиттэрэ. 
Ап-хомуһун-гипноз көмөтүнэн ыарыһахтарын ыраахтан эмтиирэ, үрүҥ куба буо-
лан эбэтэр атын кыыл-сүөл буолан тиийэрэ. Бэйэтин олорбут кэмигэр Саха сирин 
биир саамай күүстээх ойууна Герасимов Г.Г. – Айыы тыыннаах, Үөһээ Сырдык Эйгэни 
кытта ситимнээх Улуу Ойуун быһыытынан үтүө өйдөбүлэ, саха норуотугар куруутун 
тыыннаах, дьоҥҥо көмөлөһөр сүдү күүстээх» (Күн сирин Айыытын ойууна. – Дьокуу-
скай. 2010. – С. 86).

Иккис ахтыы. Дьарааһынап эдэригэр кугас уһун өрүүлээх баттахтааҕа үһү. 
Кыырарыгар онтун ыһан баран, уот иннигэр илгиһиннэҕинэ, таһыгырыы-таһыгырыы 
уот ыһыллара үһү. Васильев Савва Васильевич-Мукучай Саабата Дьарааһынап балтын 
кэргэн ылан күтүөт буолар. Элбэхтик Дьарааһынап кыырарыгар «кутуруксуттуур». 
Саабаттан туох уота ыһылларын ыйыппыппар, сонньуйан баран: «Ол баҕас, таах харах 
баайыыта буоллаҕа дии», - диэбитэ. «Кыырарыгар чыҥха атын киһи буолан хаалара, 
куйахам дьырылаан тугу да гынарбын билбэт буоларым, чахчы көмөлөһөөччүлээҕэ, 
кыыра туран дьону иһиллэтэрэ, оччоҕо ыт таһырдьа үрэрэ, улуйара, муннугунан 
киирдилэр, таҕыстылар диэтэҕинэ, муннук хачыгырыыра. Дьиэ үрдүн буора 
саккырыар диэри дьиэ сааллара», – диэн Сааба кэпсиирэ.

Үһүс ахтыы. Ньурба сиригэр биир хас да ыаллаах алаас сиргэ кэлбиттэр. Хоммут 
ыаллара син кыанар ыал эбит. Сарсыарда турбуттарыгар ыалларын аҕата: «Бүгүн 
хоммуккут суотугар маста мастаһыҥ», – диэбит. Дьарааһынап киһитигэр бэлиэ 
биэрэн, дьааһыйа-дьааһыйа таһырдьа тахсыбыт. Киксиилээх дьон – Сааба: «Ити 
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киһи сөбүлэһиэ суоҕа – «УЛУУ киһи”. Хата туохта эмэ 
көрүүлэннэр, эбэтэр чугаһынан ыарыһах баар дуу», – 
диир. Бэйэтэ мастаһа тахсыһыах буолар. Чочумча буолан 
баран, Дьөгүөр төннөн киирэр. Дьиэлээх киһи сулбу-
салбы таҥнан таһырдьа тахсар. Күөс быстыҥа буолан 
баран төннөн киирэр. Сотору соҕуһунан бөрө тириитэ 
саҥыйахтаах кырдьа барбыт киһи киирэр, солуобатыгар 
чэйдииллэр. Чэйдээн бүтэн иһэн, төрөппүт кыыстара 
төбөтүнэн таарымталанарын, күһүөрү кыһын хаайа 
сылдьыбыттарын кэпсиир. Дьөгүөр кыыс сааһа хаһын, 
кэргэннээҕин дуу, суоҕун дуу ыйыталаһар. Олорбохтоон 
баран, «көрөн көрөргө» сөбүлэһэр. Ол ыалга атынан 
бараллар. Дьиэҕэ киирбиттэрэ, киэҥ нууччалыы 
оһохтоох дьиэ эбит. Собуруокка кэннигэр хаппахчыга 
ытыыр дуу, ыллыыр дуу саҥа баарга дылыта үһү. Ийэлэрэ, 
саас ортолоох сылайбыт-илистибит көрүҥнээх дьахтар, 
бэлэм турар остуолга чэй кутар. Дьөгүөр кэһиэхтээх сөҥ 
модун куолаһа, дьиэ доргуйан олордоҕо. Чэйдээн бүтэн 
баран, кыыстарын киэһэ көрөрүн дуу, билигин көрөрүн 
дуу ыйыталлар. «Ааһан иһэр дьоммут, тиэтэйэбит» 
диэн, билигин көрүөх буолар. Кыыстарын хаппахчыттан 
таһаараары гыммыттарын тахсыбатах, онон Дьөгүөр 
киирбит. Туох көрүү-истии буолбутун көрбүт-билбит 

суох. Чочумча буолан баран, Дьөгүөр төннөн тахсар. Таһырдьа Саабатыгар этэр: 
«Итиччэ сааһын сиппит кыыһы халыым-сулуу туһугар хаайан буортулаабыттар. 
Ити баҕас үтүөрэр ыарыы», – диэн баран «мүчүк» гынар. Уһата-кэҥэтэ барбакка 
кэпсээтэххэ, ити ыалга хас да хоноллор. Кыыс «үтүөрэн» хаалар, ийэтин кытта ынах 
ыаһар буолар.

Айан дьоно салгыы айанныыллар. Аһаан-сиэн сынньаммыт дьон сулбу соҕус баран 
испиттэр. Биир күн киэһэлик биир ыалга кэлэллэр. Тэлгэһэҕэ ат бөҕө турар. Сорох 
аттар лаппа тириппиттэр, ыраахтан кэллэхтэрэ. Дьөгүөр мөҥүттэйдээх муруннаах, 
туоһахталаах сүүстээх хара аты сөбүлүү көрөр. Саабатыттан ыйытар: «Эн биһикки 
хаһааҥҥа диэри сатыы сылдьабытый?» – диэн. Сатыы сылдьаллара да син курдук, 
тоҥмоттор, ат көлүнэр, аһатар бадьыыс суох. Турдулар да бардылар. Аһаатылар да 
утуйдулар. Дьарааһынап ат арҕаһын илиитинэн имэрийэр. Дьиэҕэ киирбиттэрэ, киһи 
бөҕө, хаарты бөҕө. Дьиэлээхтэр киирбит дьону хаҥас диэки ыҥыран чэйдэтэллэр. 
Сынньаныах аатыран муостаҕа тэлгэммит окко сыталлар. Бүтэһик киһини кытта 
оонньуох буолан сүбэлэһэллэр. Сарсыарданан элбэх саҥалаах хара киһи барыларын 
сүүйтэлиир. «Били дьон тоҕо оонньооботтор, ыал кэринэ сылдьар дьон дуу?» – 
дэтэлиир. Ити тыл кыһыттаҕа, туран оонньоһоллор. Дьарааһынап уон солкуобайын 

«ат буолан кэлээр» дии-дии үстэ ууран биэрэр, сүүттэрбит 
аатыран тохтуур. Саабата оонньуур, ылса-бэрсэ олорон, хара 
киһи кумааһынньыгын остуолга быраҕар, «сыаналаа» буолар. 
Дьөгүөр буугунай тойонун куду анньар, Сааба хап-сабар 
«хаҥас сиэпкэ бэтириис» диир. Хара киһи хаартытын таһаарар, 
буугунай тойоно уу-маас ылар, сиэп көрүүтэ буолар, хата 
харчыта аҕыйах буолар. Онно Дьарааһынап уолугун сиэбиттэн 
халыҥ тирии кумааһынньыгы остуолга быраҕар. Хара киһи 
ааҕан иһэн тохтуур. «Сыарҕалаах аппын икки сабыыга ити 
бэйэм кумааскыбар уурабын», – диэн туран кэлэр. Биһиги 
дьоммутугар ол эрэ наада. Сааба хаартытын тыптаан баран, 
били буугунайын тойонугар уурар. Хаарты тахсыбытыгар, сырай 
барар тойон, Сааба, нэс муҥутаан, иҥиэттэн эрэ кэбиһэр, сирэй 

кэтэх туора тууһа тахсар, Дьөгүөр ойон турар, «баар» диэбитинэн хаартытын тиэрэ 
тутар. Уурбут тойоно туора тууһа буолбутун Сааба сөҕөр. Ол күнтэн ыла сыарҕалаах 
аттаналлар. Харчыларынан саҥыйах, курумуу, холуоһа атыылаһаллар. Харчыларын 
үллэстээри аахтыбыттара, Дьарааһынап тирии кумааскытыгар солкуобайа да суох 
эбит, арай, дьаарыстыы тутуллубут, кырыллыбыт хачыгырас чэй, хаһыат кумаахыта 
буолан хаалар. Онон ат Дьарааһынапка, кумааскылаах харчы Саабаҕа тиксэр. 

Биир сиргэ, Сунтаарга, симиэбийэҕэ хоноору олордохторуна, дьон бөҕө 
дьиэҕэ кутулла түһэр, билсиһэн-көрсүһэн баран, олохтоохтор мас тардыһарга этии 
киллэрэллэр. Сааба мас тардыһартан мас-таас аккаастанара үһү. «Тарбаҕым кылгас, 
мастара модьу буолааччы, олгуобуйа тостубутун эрбээн киллэрээччилэр», – диирэ. 
«Арай бэйэм саҕа киһилиин быа тардыһыам этэ», – диир. Оччолорго, санаттахха, этии 
киллэрбит киһи туохха сүүйсэллэрин этии киллэрбэт, сөбүлэспит өттө сыана быһар 
эбит. Олохтоохтор үөрэ түһэллэр. Арай сыанатыгар, биир атах эти сөбүлээбэтэх 
көрүҥнэнэллэр. Дьарааһынап: «Биһиги «куму-дьими» дьоммут, ат түөрт атахтаах 
бүтүөр диэри оонньуохпут», – диир. 
Тардыһыы буолар, кэлии киһи аан тас 
өттүгэр олоруохтаах. Анарааҥҥылар 
киһилэрэ сула уһун киһи аан ис өттүгэр 
олорор. Сааба: «Таска олорор киһи төбөм 
тоҥуо», – дии-дии, бэргэһэтин кэтэн, 
быатын баанар. Тардыһыы бөҕө буолар, 
дьон үмүөрүһүүтэ үлүгэр. Сааба тэбинэн 
турар атаҕын биир киһи төлө анньар, 
Сааба баран иһэн өрүһүнэн төбөтүнэн 
холуодаҕа сааллар. Үөгүү-хаһыы, айдаан 
бөҕө буолар. Төлө аспыт киһи илиитин 
Дьарааһынап бэгэччэгиттэн харбаан ылар 
да ыыппат, кинилэр эмиэ тардыалаһа 
түһэн ылаллар. Ол быыһыгар нөҥүө илиитинэн Саабатыгар тирэх ылынарыгар 
көмөлөһөр, онто өрүһүнэн, тирэҕин булунан, дьэ холкутуйар. Кылана түһэн баран, 
түөрэҥнээн холуоданан үөһэ тахсар, киһитин туруору тардан ылар. Мөккүөр буолар, 
быраабыланы кэстэ диэн сакылааттарын биэримээри гыналлар. Анарааҥҥылар атаҕы 
төлө аспыттара да ахтыллар. Дьарааһынап били киһи илиитин ыыппакка турарын 
дьэ көрөллөр. Ол киһи:»Сакалааты биэрэбит, илиибин ыыт», – диэн көрдөһөр. 
Онон биир киһини атах эккэ ыыталлар. Эт кэлбитин оһох иннигэр эргитэ сылдьан 
ириэрэн эттииллэр, олгуйга буһаран, эмис сылгы этин бары үөрэ-көтө аһыыллар. 
Ол сахха биһиги дьоммут атах эттэрэ суоҕа биллэн хаалар, көлүнэн иһэр аттара 
түөрт атахтааҕа, онон толунуохтаахтара эмиэ ахтыллар. Дьарааһынап «атах эппит 
барбыта буоллар, биһиги тустар санаалаах этибит» дэтэлиир. Илиитин туттарбыт 
киһи тустууну утарар, анарааҥҥылартан тустуохтарын баҕартаан сылдьыбыттарын, 
саба саҥарар. Дьонугар, харым уҥуоҕун тосту тута сыста диэбит үһү.

Төрдүс ахтыы. I Күүлэккэ аҕыс уонун ааспыт Өндөрөй диэн кырдьаҕас олорор. 
Туран-олорон, бултаан-алтаан муҥутаан сылдьар кэмэ, оччолорго. Ол сылдьан 
Дьарааһынаптыын билсэллэр. Дьыл оройугар, аас-туор дьыллар саҕана, булт-
ас тутахсыйбыт кэмэ. Ордук булдунан олорор сордоох, булда суох буоллаҕына 
аччыктаабакка. Өлүү-сүтүү оннуктан тахсара. Биирдэ Өндөрөй кэлбитигэр, киэһэ 
оҕонньор уотун иннигэр олорон кутурбут. Онтон тохтоон чочумча саҥата суох 
олорбут. Онтон: «Ол сиргэ икки тайах турар, сарсын онно бар. Сыыһа туттаайаҕын, 
тыһыта үөккэ кыбылла охтууһук, атыыр утары сытар», – диэбит. Өндөрөй итэҕэйбэтэр 
да барбыт. Суолун ортотугар биир суор иккитэ халыйтыы- халыйтыы ситэн ааспыт. 
Оҕонньор эппит сиригэр тиийэн иһэн сабыс-саҥа тайах суолугар кэтиллэ түһэр. 
Көрө түспүтэ, тыһы тайах турарын биинтэ саанан биирдэ ытар. Тайаҕа тыаҕа ойор. 
Иккистиэн, саата айаҕынан иитиллэр, түргэн үлүгэрдик иитэ охсор, көрдөҕүнэ тайаҕа 
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утары иһэр. Түөһүн тылын кыҥаан ытар, тайаҕа ойон иһэн охтор. Өндөрөй тайаҕын 
сүлэр, иһин сүгэн төннөр. Кэлбитигэр оҕонньоро: «Атыырын сүлэҕин, тыһытын 
миэхэ ирээттээн сүлбэккин дуо?» –дии тоһуйар. Өндөрөй соһуйуу бөҕө буолар. Ол 
түүн аһаан утуйан баран, сарсыарда эрдэ тайахтарыгар бараллар. Оҕонньор эппитин 
курдук үөккэ кыбылла түспүт тайаҕы биэс уонча саһааннаах сиртэн булаллар. 
Бэлэм тоҥмут хайыһар суолунан эттэрин сүгэн таһаллар. Ол дьыл өссө түөрт 
тайаҕы Өндөрөй өлөрөр, онон оҕолордуун-бэйэлиин сылы тахсаллар. Хас да сыл 
оннук бултаан иккиэн абыраналлар. Биирдэ Өндөрөй дьиктиргээн Дьарааһынаптан 
ыйытар: «Тоҕо бэйэҥ сылдьыбаккын, эбэтэр итиччэ билэр эрээригин тоҕо бэйэҥ 
бултаабаккын?» – диэн. «Ханнык да ойун, ичээн көрүүлэнэн билбитэ бэйэтигэр 
туһалаабат. Туһаннаххына, ол оччону ночоотураҕын, иэстээх-сэлээннээх буолар», 
–диэбит.

Дьэ итинник ити аҕыйах сыллааҕыта Маҥаастан сылдьарбын истэн Өндөрөй 
кэпсээбитэ. Өндөрөй итини эрэ кэпсээбэтэҕэ, өссө элбэҕи кэпсээбититтэн: «Ити 
сылларга саамай айылҕалыын, үрдүкү күүстэрдиин алтыспыт кэмэ этэ. Ким тугу 
гынарын, ырааҕыттан-чугаһыттан тутулуга суох, көрөн турар курдук кэпсээн биэрэрэ. 
Табаахпыт бүтэн хааллаҕына, «көтүтэн» аҕалара», диэн. «Ити иһити, эбэтэр өһүө 
баһын көрөн сыт эрэ», - диир буолара. Көрө сыттахха, өһүө быыһыттан хачыгыраан, 
кыбылла-кыбылла сэбирдэх табаах тахсан кэлэрэ, хата тартахха, амтана эрэ сымсах 
буолара. Ону ити көннөрү харах баайыыта диирэ. Дьиҥнээх табааҕы иһит иһигэр 
эбэтэр табаах саппыйатыгар баар гынара эбит. Бултаабыт булдун аҥаардыырым, 
үксэ кини көмөтө буоллаҕа диэн, тугар да барытыгар олус дьэллэмэ, бу маны хойут-
кэлин диэбэтэ. Биирдэ апка-хомуһуҥҥа үөрэт диэбиппин, эйиэхэ туох да суох, онно 
үөрэннэххинэ, мин курдук эрэйи көрүөҥ диэн буолумматаҕа.

Биирдэ оҕонньор өлбүтүн кэннэ, уонча сыл кэннэ, түүлбэр киирбитэ: «Сааһырарыҥ 
чугаһаата, муҥхата тэрин, сырыы кыаллыбаттыҥы буолуо, мантан антах. Мин 
буоллаҕына ахтыбытым сүрдээх, барсаары гынабын. Эн билигин барсыбаккын, үйэҕин 
туолуоҥ, антах киһи ордугургаабат сирэ. Күн сирин саҕа үчүгэй-кэрэ ханна да суох», 
– диэбитэ уонна сүтэн хаалта. Онтон ыла муҥха тэринэн муҥхалыыр буолбутум, 
билигин хайа баҕарар таҥабын, оҥоробун», – диэн кэпсээбитэ аҕыйах саҥалаах ытык 
кырдьаҕас, айаҕа аһыллан.

Бэһис ахтыы. Биирдэ Алексеев Спиридон Алексеевич-Буулдьа Испирдиэн 
кэпсээн турардаах. Тыаһыт уола Сэргэй көрсө түспүт. Аҕа дойду сэриитэ буола 
турар кэмэ эбит. Сэргэй сахаҕа сайаҕас-чаҕаан киһи үһү. «Эн биһиккини аныгыскы 
хомуурга ылаллара буолуо, дьээбэҕэ Дьарааһынапка бара сылдьыахха, туох диир 
эбит», – диир Сэргэй. Үлэ быыһа буолан, туос иллэҥ дьон Харбаалаҕа тиийэллэр. 
Оҕонньор баарыгар түбэһэллэр, ону-маны кэпсэтэн баран, баран кэлиэххит 
буоллаҕа дии, кыра баас-үүт хайдах суох буолуоҕай, диир. Кырдьык, эппитин курдук, 
Испирдиэн тарбаҕар, тыҥатыгар баастаах, Сэргэй курдары ыттаран эргиллибиттэр 
этэ. Сэрииттэн эргиллэн, ыал буоланнар оҕо-уруу төрөппүттэрэ. Ол эрэээри иккиэн 
да оһолго былдьаммыттара.

Алтыс ахтыы. Биир сайын Ньукулаайап Дьэпсэй маннык кэпсээбитин өйдөөн 
хаалбыппын. Дьэпсэй сырыы бөҕөнү сылдьыбыт киһи. Холкуос туруу үлэһитэ этэ. 
Кыра үөрэхтээх быһыылааҕа. Эдэригэр атыыһыттыы сылдьан, лааппы үбүн итэтэн, 
хаайыылана иҥин сылдьыбыт. Тэп курдук сэһэннээх, кэпсээннээх буолааччы. 
Дьарааһынап оҕонньордуун чугастык билсэр, эн-мин дэһэр доҕордуу-атастыы 
кэриэтэлэр үһү. Сотору-сотору оҕонньорго ыарыһахтары иҥин илдьэ кэлэр-барар 
эбит. Ол сылдьан оҕонньорго хонон-өрөөн хаалар, арыт аһаан-сиэн аамайданар 
буоллаҕа.

Саас, хаар ала-тала буолуута, биир оннук сырыытыгар, таба тириитэ тэллэҕэр 
түрдьэлэнэн сууламмыт утуйар таҥаһа сыарҕаттан түһэн аара хаалбытын билбэтэх. 
Сатахха, орто холуочук айаннаабыт буолан, сүтүгүн баардылаабатах. Икки хас хонон 
баран, эмтэтэ хаалбыт үлэхтээх дьонун дэриэбинэҕэ аҕала ыҥыыр атынан барбыт. 

Таарыйа утуйар түрдьэ таҥаһын көрдөөн булбатах. Үнүр холуочугар тэптэрэн, 
быһалыыр аатыран, онон-манан суола суох сиринэн айаннаабытын санаан, хаста да 
суолтан иҥин туораталаан көрдөөбүт да мэлийбит. Биир оннук туорааһыныгар, охто 
сытар арбаҕар бэс төбөтүгэр туран, чэпчэтиммит. Ол чэпчэтинэ туран, дьээбэрэн:

– Бадыл ойуун, ойуумсуйарыҥ бэрт дии, утуйар таҥаһым ханна сытарын булан 
кулу, – дии-дии наадатын толунан бүтэн, онно-манна уҥа-хаҥас көрүөлээмэхтээбит 
да, таҥас мэлигир эбит. Хайыа баарай, көннөрү оҕонньордооххо тиийэр. Оҕонньоро 
тиэргэҥҥэ көрсөр:

– Таҥаскын булбатыҥ дуу? Мээнэ киһигин ээ. Муҥар уун-утары сэпкин таһааран 
туран, киһини куһаҕан аатынан ыҥыраҕын. Бэйэҥ буоллаҕына, таҥаһыҥ үрдүгэр 
тэстэ сыыстыҥ эбээт. Ээ, сэбиҥ да диэхтээн, аатыгар эрэ буолаахтаатаҕа, – диэн 
күлэн күһүгүрэппит.

– Ама, доҕор, көрдүү сатаабытым да...
– Куһаҕан киһи кулгааҕа кутуругун төрдүгэр дииллэр дии. Оччоҕо оттон харалҕан 

киһи хараҕа халаабыһын анныгар буолара буолуо. Хата, баран иһэҥҥин ол сиргэр 
тохтоон ылан ааһаар, – диэбит.

Дьэпсэй, төннөн иһэн, кырдьык били бэһин аттыттан утуйар таҥаһын булан ылар. 
Оруобуна чэпчэтиммит сириттэн биэс-алта хаамыылаах сиргэ бэс төрдүгэр сытара 
үһү.

– Бастакы сырыыбар хайдах көрбөтөҕүм эбитэ буолла. Киһи олоотуурун саҕаны 
мин да олоотуу сатаабытым, – диэн сөҕөн чыпчырынан эрэ кэбиспитэ.

Сэттис ахтыы. Тимофеева Мария Николаевна диэн киһи олох олорон 
ааспыта, Маарыйаны өссө улахан Маарыйа дииллэрэ. Аҕалара-Саллар Ньукулай 
«улахан», «оччугуй» Маарыйалар, Өрүүнэлэр, Ааналар диэн абааһыттан муннаран 
ааттаталаабыт. 1954 сыллаахха Куорумааны Иванов Степан Солубуой төрөөбүт. 
Оччолорго сири-уоту өртөөн, солоон оҥостор кэмнэрэ этэ. Ол өрт уота сиргэ 
иҥэн сытан (хаста да быһыллыбытын үрдүнэн) тыалга күөртэнэн, окко киириэх 
эрэ иннинэ, ойуурга тахсан баһаар буолар. Нэһилиэк дьоно бары турунан үс күн 
умуруора сатыыллар да кыаллыбат. Тыалга күөртэнэн, дьону эрэ былдьаабат. Баҕа 
Сиэбит үрэҕиттэн эргийэн дэриэбинэҕэ киирэр, тула ойууру барытын сиир. Дьон 
кур отторун, хотоннорун, дьиэлэрин маныыллар. Саах сыбахха киигэ кыым түстэ да, 
умайан барар. Иһит барыта уулаах буолуохтаах. Оччолорго Ньукулай кыргыттара, 
сиппит дьоннор, сорох ыал буолбуттар, үлэни кыайар-хотор хоһуун үлэһиттэр. 
Дэриэбинэ тулата ойуур кытыастан олорор уот. Улахан Маарыйа икки ыаҕаһынан 
Матыыттан уу баһа барар. Уот кыыма-төлөнө бэрт буолан былааттарын ууга 
уган илитэн баран бүрүнэ сылдьаллар. Уу баһан баран эмискэ санаа көтөн түһэр: 
Дьарааһынап «оҕонньору» ыҥырыахха диэн. Ол курдук ыҥырар. Ыҥыран баран, 
наһаа чэпчээбит курдук буолбут. Уутун баһан дьиэтигэр кэлэн сылабаарын өрөр. 
Илинтэн тыалыран, буруо арыый дьайҕарар. Арай көрдөҕүнэ, хоту диэкиттэн арыы 
былыт тахсан кэлбит. Сылабаар оргуйарыгар былыт Харбаала үрдүгэр кэлбит. Арай 
этиҥнэнэн-чаҕылҕаннанан барар, халлааннарын былыт бүрүйэр. Сылабаардарын 
дьиэҕэ киллэрэн чэйдииллэр. Самыыр ыаҕастаах уунан кутар, балаһаланар, тобурах 
кытта түһэр. Бүтүн күөс быстыҥа ардыыр, уот умуллар. Самыыр астыыта күн тыган 
барар, ыраах хоту диэки этиҥ этэн «киҥинэйэр». Дьон-сэргэ олус үөрсэллэр, үс күн 
утуйбакка үлэлээн, сылаалара таайан сылбахтыы охтон утуйаллар. «Оҕонньор кэлэн 
барда быһыылаах», – диэн дьоннор отур-итир кэпсэтэллэр.

Георгий Герасимов төрдүн туһунан, билиҥҥи туругунан, икки сабаҕалааһын баар. 
Уола Сэмэн В.А.Кондаковка кэпсээбитинэн, төрүттэрэ Өлүөхүмэттэн, Наахара аҕатын 
ууһуттан кэлбиттэр. Оттон Е.Е.Васильев биһиэхэ кэпсээбитинэн, тоҥус ойуунуттан 
хотторон, Кыргыдайтан үс ойуун – Угаалаах, Ходьооһой Охонооһой, Күлбүһэх 
дьоннорунаан I Үөдүгэй Түүлээх аҕатын ууһун сиригэр кэлэн олохсуйбуттар. 
Кырдьык, кини төрүттэрэ кэлии дьон дииллэрэ оруннаах. Бу нэһилиэккэ 1782, 1795 сс. 
ыытыллыбыт биэрэпистэргэ кинилэр ааттарын булбатыбыт. Онтон 1816 с. биэрэпискэ 
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Георгий Герасимов дьоно испииһэккэ бүтэһик ыал иннигэр эрэ киирбиттэр. Онон 
кини дьоно 1812 с. биэрэпис иннигэр аҕай эрэ көһөн кэлбиттэр диэн сабаҕалааһын 
оруннаах курдук.

Бадыл Ойуун, биһиэхэ биллэр түгэх өбүгэтинэн Бобпол Курчагин-Прокопий 
Дмитриев (1755-1838 сс.) буолар. Кэргэнэ Бобпогнур-Ирина Текеева (1771-1830 сс.) 
хантан төрүттээҕэ биллибэт, уолаттара: Константин (1798 с.т.), Ачачы Василий (1805 
с.т.), Тигилян-Николай (1812 с.т.); кыргыттара: Кыбпаяг (1798 с.т.), Кыстара (1799 с.т.). 
Кыргыттар хайа түөлбэҕэ тиийэн, ханнык аҕа ууһун тэниппиттэрэ биллибэт. Улахан 
уол Константин утуму салгыах ыччаты хаалларбыта биллибэт. Онтон Ачачы Баһылай 
олоҕун оҥостубут, кэргэнэ – Авдотия Семенова (1816 с.т.), оҕолоро: Иван (1822 с.т.), 
Дмитрий (Алексей) (1825 с.т.), Максим (1841 с.т.), Мария (1831 с.т.), Агафия (1834 с.т.) 
уонна Матрена (1848 с.т.).

Ыал улахан уолун Уйбаанын кэргэнэ  Агафия Афанасьева (1827 с.т.), уолаттара – 
Герасим (20.04.1859 с.т.) уонна Николай (02.02.1876 с.т.), кыргыттардааҕа биллибэт. 
Герасим-Күлбүһэх Ойуун улахан ичээн, эмчит киһи эбит. Е.Е.Васильев этэринэн, 
кэргэнэ Кырыкыйтан төрүттээх Кыһыл Оҕонньор кыыһа Екатерина эбит. Архыыптан 
көстүбүт докумуон кэрэһилииринэн, Герасим Иванов 1891 с. тохсунньу 28 күнүгэр 
1 Үөдүгэйтэн Дмитрий Алексеев кыыһа, 25 саастаах Екатерина Дмитриевна 
Алексееваны кытта бэргэһэлэммит. Миэтирикэлэрэ көстүбүт оҕолорун ааттара –  
Матрена (18.01.1897 с.т.), Вера (11.01.1898 с.т.), Георгий (15.03.1899 с.т.) уонна Степан 
(27.04.1901 с.т.).

Георгий дьоно Мас Арыылаахха олорбуттара. Кини кыра эрдэҕиттэн үөһэттэн 
айдарыылааҕа биллэн барбыт. Георгий оҕотук сылдьан улаханнык ыалдьан, суорҕан-
тэллэх киһитэ буолбутугар, ийэтэ Кэтириинэ Ходьооһой Охонооһой ойууну 
ыҥыттаран аҕалан көрдөрөр. Кырдьаҕас бэркэ чинчийэн, көрөн-истэн баран, улахан 
ойуун үөскээн эрэр эбит, эттэтэ сытар, куттанымаҥ диэн уоскуталаабыт. Георгий 
өр ыалдьыбыт, онтон кэмэ кэлэн буолуо, атаҕар туран, былаайах быстарар, дүҥүр 
оҥотторор, ойуун таҥаһын-сабын тиктэрэр (Маҥаас нэһилиэгэ, С.39). Ол кэнниттэн 
Георгий дойдутугар, икки Бүлүүнэн, Ньурбанан, Сунтаарынан кэрийэ сылдьан дьону 
эмтиир үгэстэммит. Сотору кини аата үс Бүлүүгэ киэҥник биллибит (Кондаков В.А.). 
Саҥа былаас Георгий ойууннаан дьону эмтиирин боппута, куолаһын быспыта. Ол иһин 
Түҥ өрүс арыытыгар киирэн балаҕан туттан, уора-көстө чып кистэлэҥинэн дьону 
эмтиирэ. Максим Васильев суруйарынан, Георгий киһи быһыытынан кэпсээннээх-
ипсээннээх, көрдөөх-күлүүлээх, сайаҕас-сайдам, дэлэгэй-дэллэм, бэйэтин лаппа 
кыанар күүстээх киһи эбит. Түҥ өрүскэ олохсуйбут арыытын кини аатын үйэтитэн 
«Дьарааһынап арыыта» диэн ааттыыллар.

1969 с. ыам ыйын 5 күнүгэр Үөһээ Бүлүү оройуоннааҕы народнай суут уурааҕынан, 
Бадыл Ойуун эмтиирэ тохтотуллубута, көҥүлэ биир сыл усулуобунайдык 
быһыллыбыта. Былаас уларыйбытын кэннэ, Георгий Герасимов ортоку уола Семен 
сүүрэн-көтөн туруорсан, аҕатын үтүө аатын чөлүгэр түһэрбитэ. 1993 с. сэтинньи 25 
күнүгэр Саха Республикатын Үрдүкү Суута Үөһээ Бүлүүтээҕи народнай суут 1969 с. 
уурааҕын көтүрбүтэ.

Георгий Герасимов икки кэргэнтэн (иккис кэргэнэ Иванова Мария Даниловна, 
Томпоох Тайыла кыыһа) уон оҕолоох: Василий, Варвара, Алексей, Николай, Петр, 
Семен, Варвара, Вера, Василий, Мария (Маҥаас нэһилиэгэ. – Дьокуускай, 2007. – С. 
40).

Билигин Георгий Герасимов-Бадыл Ойуун үтүө аата чөлүгэр түстэ, төрөөбүт 
норуотугар төнүннэ. Үтүө эмчит, үгүс киһини ыарыыттан, өлүүттэн-сүтүүттэн 
быыһаабыт киһи быһыытынан оҕолоро, биир дойдулаахтара кининэн киэн тутталлар.

Ачачы Баһылай орто уола Миитэрэй (Өлөксөй) ыал буолбута биллибэт, киниэхэ 
сыһыаннаах докумуоннары архыыптан булбатыбыт. Онон кини салаатын манан 
быһарга күһэлиннибит. Кыра уол Максим кэргэнэ Матрена Прокопьева сааһынан 
эриттэн 10 сылынан аҕа, соҕотох Николай (06.09.1875)  диэн уоллаахтар. Уоллара 1894 

с. тохсунньу 10 күнүгэр Кырыкыйтан Мария Прокопьевна Филиппованы (1873 с.т.) 
сүгүннэрэн аҕалбыт. Архыып докумуоннарыгар ааттара көстүбүт икки оҕолоохтор – 
Трофим (12.05.1914 с.т.) уонна Феодора (10.09.1916 с.т.). Бастакы Үөдүгэй нэһилиэгэр 
1917 с. хаһаайыстыбаннай биэрэпискэ суруллубутунан, Түүлээх аҕатын ууһун киһитэ 
Николай Максимов 90 саастаах аҕатынаан Күбэйиҥдэҕэ олороро бэлиэтэммит. 
Оҕо-уруу суох, дьиэтин-уотун, сүөһүлэрин (уопсайа уон) 33 саастаах дьахтар көрөн 
олороро ыйыллыбыт (НА РС(Я) ф.343и, оп.4, д.614). Аны Бастакы Үөдүгэйгэ 1923 с. 
аҕа уустарынан аттаран ыытыллыбыт биэрэпискэ, Түүлээх аҕатын ууһугар Николай 
Максимов аата киирбит (НА РС(Я) ф.87-р, оп.1, д.106). Кэргэнин аата Анисия (1882 с.т.), 
оҕолоро: Спиридон (1909 с.т.), Дария (1911 с.т.),Ульяна (1915 с.т.), Дормидонт (1920 с.т.). 
Онтон 1927 с. Маҥааска ыытыллыбыт демографическай биэрэпискэ кини ааттара 
киирбитин булбатыбыт.

Ачачы Баһылай быраата Тигилээн Ньукулай утумун үөрэтиигэ киирэбит. Биир 
сахалыы аата Бопол (аҕатын аата киниэхэ көспүт) диэн. Икки холумтан сылааһын 
билбит киһи быһыылаах: маҥнайгыта – Катерина Саввина (1821 с.т.), иккиһэ –  Матрена 
Саввина (1827 с.т.). Икки кэргэнтэн оҕолоро: Иван (Андрей) (1837 с.т.), Настасья (1843 
с.т.). Архыыптан Феодосия Иванова кэргэннээх, Герасим (20.02.1888 с.т.) диэн уоллаах 
Иван Николаев докумуона көһүннэ. Бу уол номоххо ахтыллар Холто Дьарааһын 
буолуо дуо? 2017 с. Дьокуускайга “Бичик” кыһатыгар тахсыбыт “Ойууннар, удаҕаннар, 
норуот эмчиттэрэ” кинигэҕэ Холто Дьарааһыны Күлбүһэх ойуун инитин уола 
диэбиттэр ( С. 97). Түүллээх, биттээх эрээри, ситэ дьарыктамматах. Оһоҕос бааһын үс 
күн иһинэн оһорбута биллэр.

Холто Дьарааһын туһунан өссө биир сабаҕалааһыны киллэрэбит. Нэһилиэккэ 
1899 с. ыытыллыбыт демографическай биэрэпискэ Түүлээх аҕатын ууһугар 42 
саастаах Герасим Егоров огдообо баара суруллубут, соҕотох 16 саастаах Мария диэн 
кыыстааҕа ыйыллыбыт. Аны 1917 с. биэрэпискэ “Андылаабыкка” олороро бэлиэтэммит. 
Бу иннинэ аҕай, 1907 с. тохсунньу 19 күнүгэр Иккис Боотулууттан Анна Петрова диэн 
огдообо дьахтары сүгүннэрэн аҕалбыт. Аана 30 уонна 15 саастардаах икки уоллааҕа, 
25 саастаах кийииттээҕэ суруллубут. Дьарааһын кыыһа Маарыйа билигин да кэргэн 
тахса илигэ бэлиэтэммит. Саха ыалын сиэринэн уопсайа 18 сүөһүнү кыстатаары 
сылдьаллар эбит. Бу Дьарааһын Андрей (1891 с.т.) диэн ааттаах уоллаах эбит. Андрей 
Герасимов Егоров 1914 с. тохсунньу 8 күнүгэр Иккис Боотулууттан 18 саастаах Павла 
Дмитриева Семенованы кытта бэргэһэлэммиттэр. Кыргыттарын (икки Маарыйалар) 
миэтирикэлэригэр Холто уола диэн чопчулаан биэрбиттэр. Андрей Холто кэргэнин 
Аана уола да буолуон сөп, иитиллибитинэн Герасимов буолан хааллаҕа. Аймахтара 
быһаарыахтара диэн эрэнэбит.

КҮҮСТЭЭХ МОРДЬОНООХОП ТӨРДӨ-УУҺА

Сэрии иннигэр Үөһээ Бүлүү аатырбыт тустууктарыттан биирдэстэрэ 
Алексей Петрович Васильев-Мордьоноохоп урукку истиилинэн 1906 
с. олунньу 1 күнүгэр Бастакы Үөдүгэй нэһилиэгэр Чымырдаат диэн 
кыра төгүрүк күөл хоту диэки үрдүк томторугар төрөөбүтэ. Алексей 
Петрович тас көрүҥүнэн орто уҥуохтаах, уһун илиилээх, атаҕа модьу 
быччыҥнардаах, суон киппэ көрүҥнээх, моонньо саннын кэтитин 
кытта күдьүс барар, уһун сирэйдээх, нүксүгүрдүҥү соҕус быһыылаах, 
эрчимнээхтик хамсанар, 130-ча киилэлээх бөҕөс эбит. Күүһүн эдэр 
сааһыттан биллэрбитинэн барбыт. Биирдэ таһынааҕы ыала, чугас 
аймаҕа, баай Мыксан-Ефимов Афанасий Тимофеевич биэтэ ууга 
түспүтүн түөрт киһи таһаара сатаабыттар. Ону Өлөксөй кэлэн, ол дьону 
туораталаан баран, соҕотоҕун таһаарбыт. Аны аҕатын биэстээх оҕуһа 
эмиэ бадарааҥҥа түһэн хаалбыт. Кыайан хамсаабат буола көһүйэн хаалбыт оҕуһу 



МАҤААСТАР 159158

сүгэн таһааран, ампаарын эркинигэр өйөннөрбүт. Бу оҕус ыйааһына үс центнер 
буолара буолуо дииллэр эбит. 

А.П.Васильев күүһүн-уоҕун, тустууларын туһунан дьон кэпсээнигэр-сэһэнигэр 
киирбит киһи, олортон сорох түгэннэрин Титов Николай Михайлович, сэрии 
ветерана, пенсионер учуутал маннык кэпсээбиттээх (С.Е.Дадаскинов.  “Күүстээх 
Мордьоноохоп”. – Дьокуускай: РИО РНМЦ НТ и СКД им. А.Е. Кулаковского. 2005. – 
С.3-5).

Бастакы түгэн. 1928 с. Тэкэндэҕэ ыһыах буолбут. Онно улууска өр сылларга 
аҥардастыы аатырбыт, саһаан үрдүктээх, модьу-таҕа көрүҥнээх, чиэппэр күүстээххэ 
күтүрэнэр Донской Никита Гаврильевиһы (Күүстээх Бөтөҕө дэнэр киһини) кытта 
тутуһан дьулаппыт. Бөтөҕө киирээт да күүһүнэн чахчы баһыттарарын билинэн, 
тутуһа-тутуһа, куота сылдьан баран, бэриммит. Онтон ол киһи тустарын бырахпыт. 
Салгыы саҥа аатыран эрэр Степановы (Буучугурас дэнэр киһини) охторбут. Ону 
А.П.Васильев чахчы үүнэн эрэр күүстээх киһини таах охтордум диэн кэмсинэрэ 
дииллэр.

Иккис түгэн. 1929 с. улуус бөҕөһө буолан, үөһээҥҥи нэһилиэктэр бөҕөстөрүн 
кытта күрэхтэһэ Боотулуу ыһыаҕар тахсар. Онно икки бөҕөһү –  Сургуулук 
нэһилиэгин киһитэ Күүстээх Сэмэтээски сиэнэ Семенов Василий Ивановиһы 
(Баһылайка диэн ааттыыр киһилэрэ) кыайар, анарааҥҥыта эмиэ тутуһан иһэн, 
куоппутунан барбыт уонна бэриммит. Онтон салгыы Тылгыны нэһилиэгин бөҕөһө 

Атаалларап (Эрэгэлиисэп диэн бөҕөс) 
күүстээҕинэн да, сымсатынан да аатырбыт 
киһи, киирэн иһэн, атахха түһэн, уҥа 
атаҕын бэйэтин түөһүгэр дылы эмискэ 
көтөҕөн таһаарбыт, ону А.П.Васильев 
Атаалларап икки харытын ыбылы тутан, 
салгыы бэйэтин хам тутан, күүһүн өһүлэн, 
хам баттаан кэбиспит. Алексей Петрович 
кини сымсатыттан сөхпүт уонна бирииһин 
аҥардаан биэрбит. Атааллар Борокуоппай-
Нэгириисэ Сургуу-луктан төрүттээх, 
кэпсэлгэ киирбит күүстээх Атааллар 
сиэнэ. Сэрии буолуон иннинэ Сургуулукка 
уонна Боотулууга тустан кими да тулуппат 
тустуук. Төһө да оҥостон киирбит киһини 
сыа тилэҕиттэн эбэтэр тойон эрбэҕиттэн 
ылара үһү. Кини Тылгынылар күтүөттэрэ, 

сурука киирэр аата Степанов Борокуоппай диэн (Борисов Павел Павлович).
Үһүс түгэн. 1930 с. Далырга Уоттаахха эргэ Соломон дьиэтин таһыгар, маннааҕы 

таҥара дьиэтин улахан куолакалын саас Бүлүүгэ тиэйэн илдьэн истэхтэринэ, 
сыарҕалара тулуйумуна хампарыйан, куолакал суолга сыппыт. Ити куолакал 15 
буут (өссө сорохтор 20-25 буут) 250 киилэ буолуо дэһэллэрэ. Ити дьыл, хонуу 
куурбутун кэннэ, А.П.Васильев дьоннор мустан ити куолакалы иҥнэри анньарга 
холоно туралларын көрөн, атыттан түһээт, аҥар илиитинэн иҥнэри аспыт уонна 
30 м. хаамыы сиргэ көтөҕөн илпит. Дьоннор: «Итинтигин төттөрү аҕалбаккын ээ», 
– диэн көрдөспүттэригэр төттөрү аҕалбыт уонна олордьу уураары атаҕын тарбаҕын 
баттата түһэрбит, онно атаҕын көхсө иһэн, ыйтан ордук доҕолоҥ буолбута. Ити 
биричиинэнэн Күүлэккэ Кырыкаат диэн күөлгэ тэриллибит ыһыахха Бучугураһы 
кытта киирсибэтэҕэ. Буучугурас Маҥаас бөҕөһө Боххоно уола диэн бэрт улахан, 
модьу-таҕа киһини охторбута.

Төрдүс түгэн. А.П.Васильев дохсун да, оонньуулаах да быһыылааҕа. 1935 с. 
сайын колхозка Кырыкаакка уонча буолан от охсо сылдьан, куйааска тиритэринэн, 
аҕылыырынан туһанан Абааһы диэн киһи 3 уолаттара (Семенов Павел, Николай, 

Гавриил) омурҕан аайы күлэр, элэктиир этилэр.
Ону биирдэ «Эһиги, Абааһылар, оһох төрдүгэр миэстэҕитигэр барыҥ», – диэт, 

үһүөннэрин: иккитин кыбынан, биирин үҥкүрүтэн, оһох төрдүгэр симэттээн 
кэбиспитэ. Ол эрэ буолуо дуо, илиитин даллатан биэрдэҕинэ, хас да буолан ыйаастар 
этилэр, тобуктаан баран: «Чэ, куолаан охторуҥ», – диэтэҕинэ, куттанан ким да 
чутаһаабата.

Бэһис түгэн. Биир бириэмэҕэ Далыр оскуолатыгар хас да күүстээх дьон үлэлээн 
сылдьыбыттар (Дмитриевтэр уонна Иванов А.С.) онно 32 киилэлээх гиирэни 
көтүллүбүт интернат (урукку бырааба дьиэтэ) дьиэтин нөҥүө быраҕара дииллэр. 
Сорохторо дьиэ үрдүгэр түһэрэллэрэ үһү. А.П.Васильев быһыйын, кини ыһыахтарга 
тустар сылларыгар сүүрүүгэ, кылыйыыга, күобахха уонна үрдүгү ойууга бастакы 
бирииһи кимиэхэ да биэрбэтэх киһи, чуолаан, үрдүгү ойорун сөҕөллөрө. Оччоҕо 
үрдүгү ойуу билиҥҥи курдук техниката суох, икки атаҕынан лаппаччы ойуу 
буолара. Кини атаҕынан кыаҕа эрдэттэн биллэрэ дэһэллэрэ. Ол курдук, оччотооҕу 
олоҕор Чымырдаат диэн күөлгэ, дьиэлэрэ киэҥ тиэргэннээх этэ уонна ол таһынан 
остоолбо өртүк баара, онно сааскы ичигэс киэһэ остоолботтон остоолбоҕо үктэнэн 
буурдуура эбэтэр кылыйара диэн таһынааҕы ыаллара кэпсииллэрэ. Бу кэпсэммит 
түгэннэр Герасимова Е.И. Далырга 2006 с. тахсыбыт “Күүстээх Мордьоноохоп” диэн 
кинигэтигэр киирбиттэр.

Алексей Петрович 1941 сыллаахха күһүн сэриигэ ыҥырыллыбыта. 
Мантан аллара сэриигэ кинини кытта бииргэ барбыт Маҥаас киһитэ 
Николай Федорович Прокопьев (1916 с.т.) ахтыытыттан быһа тутан 
киллэрэбит: «Сэриигэ бастакы хомуурга барбыппыт. Тыһыынчанан 
Бүлүү эҥээр дьоно борокуот баарсатыгар олорон Дьокуускайга, 
онтон өрүһү өксөйөн Уус Кукка тиийдибит. Салгыы Заярскай диэн 
Ангара үрдүгэр турар куоракка кэллибит. Борокуотунан айаннаан 
иһэн араас түгэн барыта баара. Сороҕор аска тиксибэт үлүгэр буолара. 
Онтон сылтаан охсуһан тунайдаһыы да баара. Биһиги ортобутугар 
аатырбыт быһый, күүстээх дьон элбэхтэр этэ. Олортон саамай бэртэрэ 
–  В. Степанов-Буучугурас (Мэйик), А. Васильев-Мордьоноохоп 
(Далыр), Серафим Дягилев (Хоро), Бөҕө Хабыкка (Ньурба Хаҥалаһа), 
олус эдэр В. Федоров-Кыайыы Баһылай (Оҥхой) буолаллара. Буучугурас олус 
сэмэй, көрсүө, таҥастаах сылдьарын көрөн, бу бухатыыр эбит диэн киһи билбэт 
киһитэ этэ. Болҕойон көрдөххө, арай, түөрт кырыылаах бөҕө бэгэччэктээҕэ. Онно 
холоотоххо, Мордьоноохоп сэтэлээх моойдоох, таҥас бүтэй биллэр былчыҥнаах, 
тас да көрүҥүттэн күүстээҕэ биллэ сылдьар киһи этэ. Дохсун, баһыгырас майгылаах 
буолан баран, киһини атаҕастаабат көнө киһи үһү. Бөҕө Хабыкка олус улахан, чахчы 
бухатыырдыы моһуоннаах киһи эбит. Серафим Дягилев бааһынайдыы хааннаах, олус 
үтүө майгылаах, сайдыылаах, учуутал киһи, симии эттээх бөдөҥ киһи.

Айан кэмигэр сынньана таарыйа тусталлар, мас тардыһаллар, оһуокайдыыллар. 
Били күүстээх дьон онно кыттыбаттар, көннөрү тэрийэллэр эрэ. Мордьоноохоп 
үчүгэй соҕус диэбит уолаттарын тутан-хабан, үтэн-анньан көрөр, «бу уол үчүгэй эбит 
ээ» эҥин диэн чинчилиир. Василий Федоров-Кыайыы Баһылайын ордук хайгыыр 
эбит. Ол барахсан чахчы аатырыах киһи сэриигэ аҥаар илиитин сүтэрэн сарбыллан 
турар. Ити да гыннар, сэрииттэн кэлэн аҥаар илиитинэн от охсон, мас кэрдэн 
дэбигис киһини иннигэр түһэрбэт туруу үлэһит буолбута.

Заярскайга тиийбиппит, тыһыынчанан киһи мустан сытар эбит. Бастаан бэрээдэк 
арыый ама курдуга. Онтон Алдан, Бодойбо бириискэлэриттэн араас илээт-малаат 
бөҕө дьон мустубутун кэннэ, быһыы-майгы уларыйда. Ол обургулар биһигини 
туоратан, атаҕастаан бардылар. Аһылыкка тиксибэт үлүгэр буолла. Ол иннинэ 40-
нуу гына-гына арааран взводтарга наардаабыттара. Биһиги хамандыырбытынан 
Мордьоноохоп анаммыта.

Биир үтүө күн Мордьоноохоппут: «Дьэ, ити араас илээт дьон кэлэн биһигини 
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сииллэригэр тиийдилэр. Арааһа, ааҕыстахха сатаныыһы. Аҕыйах да буолларбыт, 
биһиги кинилэр моһуораларын көннөрүөхпүт!» – диэн тылланна. Ол курдук, 
хаһаарыма дэнэр дьиэҕэ сырыттахпытына, киһибит киирэ-тахса сылдьымахтаан 
баран, туохтан эрэ хаана-сиинэ бэркэ алдьанан, сирэйэ-хараҕа дэлби туран, көтөн 
түстэ уонна: «Дьэ, таһырдьа букатын быгыахтаамаҥ! Манна сытыҥ! Биһиги бэйэбит 
аахсыахпыт!» – диэтэ. Ол гынан баран, уһуутуу түһэн баран сутуругунан аан 
холуодатын охсон ньиргиттэ, таһырдьа ыстанна. Биһиги, мөлтөх дьон, куттанан ылы-
чып бардыбыт. Туран охсубут холуодатын көрбүппүт: үс тарбаҕын суола холуодаҕа 
дириҥ баҕайытык оҥхоччу киирэн хаалбыт. Дьэ, улаханнык сөхтүбүт, салынныбыт 
даҕаны.

Сарсыныгар истибиппит, улахан охсуһуу буолбут. «Дьону атахтарыттан ылан 
эргитэ сылдьан  баалкылаабыттар үһү» диэн кэпсэтэллэр. Өлүү-сүтүү тахсыбытын 
туһунан тугу да саҥарбаттар. Били тойомсуйар, аспытын былдьаан сиир илээт 
дьоммут баардара-суохтара биллибэт буолбут. Дьэ өрө тыынныбыт. Онтон салгыы 
өрүһүнэн айаннаан байыаннай чаастарга тарҕаспыппыт.

1942 сыл бүтүүтүгэр бааһыран баран, дойдубар төннөн иһэн, били сылдьан ааспыт 
Заярскайбар таарыйбытым. Били холуодаҕа Мордьоноохоп сутуругун суола өссө да 
турар этэ».

Сэриигэ икки кэнники сылларыгар пулеметчигынан сылдьыбыт. Хаста да 
бааһырбыт. 1944 с. снаряд аттыгар түһэн эстэн, оскуолката көхсүн көҥү тэппит. 
Көхсүн өһөҕүттэн быраастар снаряд үлтүркэйин барытын кыайан ыраастаабатахтар. 
Онтон эмсэҕэлээн ырбыт, дьүдэйбит уонна сэллигинэн ыалдьан, хайа охсор аҥара 
эрэ дойдутугар 1944 с. сайын эргиллибит. Сэриигэ ылбыт ыарахан бааһыттан 1947 с. 
муус устар ыйыгар өлбүтүн Далыр таһыгар Өбүгэ арҕаа үрдүк томторугар көмпүттэр. 
Буойун Алексей Петрович, 43 сыл буолан баран, ССРС Верховнай Советын 
Президиумун 1947 с. сэтинньи 6 күнүнээҕи ыйааҕынан наҕараадаламмыт “Бойобуой 
үтүөлэрин иһин” мэтээлин улахан кыыһыгар, Зинаида Алексеевнаҕа 1993 с. от ыйын 
3 күнүгэр туттарбыттара.

Саха бухатыыра Алексей Петрович Мордьоноохоп Туоһахта аҕатын ууһун 
биир бас-көс киһитэ Халан Тулааһынтан тымыр сыдьаан тардар. Сэһэҥҥэ Халан 
Тулааһын тоҕус ойохтоох уонна Үөдүгэй буолаһыгар үс сыл кинээстээбит дэнэр 
(Ф.Н.Тимофеев-Бүөчэрэ, Г.Р.Кардашевскай). 1782 с. икки Үөдүгэйгэ ыытыллыбыт 
биэрэпискэ 16 уолун аата киирбит, олор истэригэр Байдукан (1719 с.т.). Биллэринэн, 
Байдукан икки уоллаах: Тортук (1744 с.т.) уонна Чамча (1748 с.т.). Тортук кэргэнэ Үөһээ 
Бүлүү кыстыгын Бордоҥ буолаһын киһитэ Блахы Бегдеков кыыһа Эчан Блахина 
(1747 с.т.). Кинилэр соҕотох уоллаахтар уонна икки кыыстаахтар. Улахан кыыстара 
Чикий-Агафья (1768 с.т.) 1787 с. Мочой Кусегеев кинээстиир Нам буолаһын киһитигэр 
Барбахча Марсаховка сүктэн барбыт. Кыра кыыһа Чибкень-Агафья (1769 с.т.) Атлас 
Болторин кинээстиир Боотулуу буолаһын киһитигэр Тимофей Винокуровка кэргэн 
тахсыбыт. Уола Аврам Тортуков-Василий Осипов (1776 с.т.) олоҕун тэриммит, 
кэргэнэ Үөдэйтэн Жоксогон Ходороков кыыһа Мельбо (1776 с.т.), оҕолоро: Егор (1805 
с.т.), Николай (1808 с.т.), Ефим (1810 с.т.), Василий-Омукча (1818 с.т.), Тураах (1800 с.т., 
кыыс), Токок (1802 с.т., кыыс).

Улахан уол Томтолҕон Дьөгүөр кэргэнэ Татьяна Осипова (1808 с.т.), оҕолоро суох 
буолан Ксенофону (1839 с.т.), Константины (1844 с.т.), Максимы (1850 с.т.), Гаврилы 
(1856 с.т.) ыалтан ылан ииттибиттэр. Олохторо Кырыкаат. Улахан уол Ксенофонт 
маҥнайгы кэргэнин кимин кыайан чуолкайдаабатыбыт. Иккис кэргэнэ III Үөдүгэйтэн 
төрүттээх Ольга Осипова (1866 с.т.) эриттэн 27 сыл балыс. Кинилэр 1886 с. от ыйын 2 
күнүгэр бэргэһэлэммиттэр. Сурукка киирбит оҕолорун ааттара манныктар – Матрена 
(09.03.1887-29.12.1887 сс.), Николай (1890 с.т.), Мария (20.01.1894 с.т.). Нэһилиэккэ 1917 
с. ыытыллыбыт биэрэпискэ Николай ийэтинээн уонна балтынаан Бэрэҕэ 6 сүөһүлээх 
олороллоро бэлиэтэммит. Онтон 1927 с. биэрэпискэ ыал, кэргэнэ Ирина (1900 с.т.), 
оҕолоро: Мария (1921 с.т.), Лаврентий (1924 с.т.). Ийэтэ Ольга уонна балта Мария 

кинилэргэ олороллоро суруллубут.
Константин Егоров кэргэнэ Мария Егорова (1853 с.т.), оҕолоро: Терентий (1882 

с.т.), Михаил (24.03.1883 с.т.). Терентий 1909 с. бэс ыйын 29 күнүгэр Үөһээ Бүлүү 
Намыттан Мария Петрованы (1890 с.т.) кытта бэргэһэлэммиттэр. Оҕолоро: Николай 
(24.11.1906 с.т.), Евдокия (01.02.1909 с.т.), Кирилл (01.01.1911 с.т.), Мария (18.02.1912 с.т.), 
Константин (1920 с.т.). Михаил Константинов кэргэнэ  II Күүлэттэн Александра 
Алексеева (1891 с.т.), кинилэр 1913 с. ыам ыйын 1 күнүгэр холбоспуттар. Икки 
кыыстаахтара биллэр – Феодосия (21.04.1914 с.т.) уонна Матрена (20.10.1915 с.т.). 1917 с. 
биэрэпискэ Бэрэҕэ олороллор дэммит, 15 сүөһүлээхтэр, кыра кыыстара испииһэккэ 
киирбэтэх. Онтон 1927 с. биэрэпискэ Михаил огдообо, кыыһынаан Феодосиялыын 
олороро бэлиэтэммит. Константин Егоров сахалыы таптал аата Киэдээн диэн эбит. 
1917 с. хаһаайыстыбаннай биэрэпис кэрэһилииринэн, кини Туоһахта аҕатын ууһун 
сүөһүнэн саамай баайа – уопсайа 72 сүөһүлээҕэ ыйыллыбыт. Кини тымныйан 1919 
кулун тутар 16 күнүгэр өлбүтүн, Кырыкаакка көмпүттэр.

Томтолҕон үһүс уолун Удьурҕай Махсыымын кэргэнэ Бастакы Үөдүгэйтэн 
Евдокия Степановна Федорова (1850 с.т.). Кинилэр 1871 с. ахсынньы 2 күнүгэр 
холбоспуттар, соҕотох Степан (01.06.1883 с.т.) диэн уоллаахтар быһыылаах. 1927 с. 
биэрэпискэ 461 нүөмэринэн Степан Бэлпэ дьиэ кэргэнин испииһэгэ киирбит. Кэргэнэ 
Мария (1883 с.т.), оҕолоро: Давид (1914 с.т.), Мария (1925 с.т.) диэн суруллубуттар. 
Аҕалара Максим тыыннаах, сааһын 84 диэбиттэр. Бу биһиги “дьоммут” сурулла 
сылдьаллар диэн сабаҕалыыбыт.

Гаврил-Мартыын – Томтолҕон төрдүс уола. Мария Прокопьевалыын (1856 с.т.) 
1875 с. ыам ыйын 28 күнүгэр холбоспуттар. Оҕолоро: Илья (1874 с.т.), Пелагея (01.10.1876 
с.т.), Фекла (09.07.1883 с.т.). Иккис кэргэнэ Бастакы Үөдүгэйтэн Матрена Саввина 
(1852 с.т.), икки огдооболор 1891 с. ыам ыйын 27 күнүгэр холбоспуттар. Оҕолоохторо 
биллибэт. Уолун Илья маҥнайгы кэргэнэ Мария Константинова (1874 с.т.), кинилэр 
олохторун 1898 с. сэтинньи 1 күнүгэр холбообуттар. Элбэх ыччаттаммыттар: Матвей 
(25.06.1900 с.т.), Мария (21.02.1903 с.т.), Анастасия (15.10.1906 с.т.), Василий (30.01.1908 
с.т.), Степан (03.07.1909 с.т.), Марина (15.11.1910 с.т.), Ольга (20.06.1912 с.т.). Илья иккис 
кэргэнэ II Боотулууттан Анна Николаева (1885 с.т.). Кинини 1915 с. бэс ыйын 29 күнүгэр 
сүгүннэрэн аҕалбыт. Киниттэн миэтирикэтэ көстүбүт Димитрий (15.05.1916 с.т.) диэн 
уоллаах. Нэһилиэккэ кэлин 1927 с. ыытыллыбыт демографическай биэрэпискэ 21 
саастаах Мартынов Еремей дьиэ кэргэнэ 994 нүөмэринэн суруллубут. Быраата 
Степан 20-лээх, ийэтэ Анна 36-лаах, быраата Дмитрий 12-лээх, балта Марфа 9-таах 
эбиттэр. Кэлин кинилэр аҕаларын таптал аатынан Мартыновтар буолбуттар.

Василий Осипов иккис уолун, Николайын, кэргэнэ Ирина Долонова (1857 с. 
биэрэпискэ араспаанньата – Иванова) (1811 с.т.), оҕолоро: Василий (1839 с.т.), Осип 
(1844 с.т.), Тимофей (1853 с.т.), Акулина (1836 с.т.), Мария (1838 с.т.), Федосья (1840 с.т.), 
Елена (1846 с.т.). Ньукулай бу оҕолоруттан Иосиф уонна Тимофей эрэ утумнарын 
эридьиэстиир кыахтаахпыт. Иосиф икки холумтан сылааһын билбит киһи. 
Маҥнайгы кэргэнэ Аһыкайтан төрүттээх Парасковья Васильевна Григорьева (1851 
с.т.). Кинини 1869 с. тохсунньу 12 күнүгэр сүгүннэрэн аҕалан, миэтирикэтэ көстүбүт 
Матрена (10.03.1878 с.т.) диэн кыыс оҕоломмут. Иккис кэргэнин Агафья Алексеевна 
Степанованы (1871 с.т.) Боотулууттан 1891 с. тохсунньу 9 күнүгэр сүгүннэрэн аҕалбыт. 
Оҕолоро: Петр (15.06.1893 с.т.), Мария (26.02.1897 с.т.), Мария (10.04.1905 с.т.). Уола 
Петр 1910 с. бэс ыйын 1 күнүгэр өлбүтүн Хатыҥ Арыылаахха көмпүттэр. Уоһук быраата 
Тимофей Николаев-Тый кэргэнэ Боотулууттан Дарья Петрова (1853 с.т.), кинилэр 
1874 с. алтынньы 9 күнүгэр бэргэһэлэммиттэр. Оҕолоро: Анна (26.11.1875 с.т.), Анна 
(1878 с.т.), Николай (1881 с.т.), Никита (26.07.1887 с.т.), Татьяна (20.06.1892 с.т.), Кирилл 
(03.05.1897 с.т.). Тыйдаах 1897 с. биэрэпискэ Тэкэндэ диэн алааска олороллоро 
ыйыллыбыт. Испииһэккэ 1875 с. төрөөбүт Анна баара бэлиэтэммит. Ийэлэрэ Ирина 
Долонова тыыннаах, араспаанньатын бу сырыыга Иванова диэн суруйбуттар.

Анна Тимофеева кэргэнэ Леонтий Николаев (1861 с.т.), оҕолоро: Роман (1898 
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с.т.), Анастасия (20.10.1900 с.т.), Ирина (20.07.1903 с.т.), Михаил (02.11.1905 с.т.), 
Анастасия (20.10.1908 с.т.), Георгий (30.03.1909 с.т.), Акулина (18.05.1913 с.т.). Леонтий 
ис тиибиттэн 1913 с., кыра кыыһа Акулината төрүөн 13 хонук иннинэ өлбүтүн 
Иччилээххэ көмпүттэр. Анна Тимофеева, ааспыт үйэ 20-с сылларын диэки, иккиһин 
Николаев Петр Тимофеевичка (1885 с.т.) кэргэн тахсан икки оҕолонор: Мария (1920 
с.т.) уонна Петр (1922 с.т.). Роман кэргэнэ Мария Прокопьевна Иванова, кыыһа 
Марфа маҕаһыыҥҥа атыыһытынан үйэтин тухары үлэлээбитэ. Кэргэнэ Егоров Егор 
Иванович бэйэтин кэмигэр үлэ бөҕөнү үлэлээбит киһи, биригэдьиирдээн да ылбыта, 
үлэһит киһи быһыытынан дьоҥҥо сирдэрбэтэҕэ. Уоллара Иван Егорович – СР 
наукатын үтүөлээх деятелэ, РФ үрдүкү профессиональнай үөрэҕириитин бочуоттаах 
үлэһитэ, «Хотугу сулус» орден кавалера, «За заслуги в области науки», «Гражданская 
доблесть» бэлиэлэр хаһаайыннара, Үөһээ Бүлүү улууһун, Кырыкый нэһилиэгин 
бочуоттаах олохтооҕо, физико-математическай наука доктора, профессор, кафедра 
сэбиэдиссэйэ, ХИФУ НИИМ дириэктэрэ.

Тый биир Аанатын кэргэнэ Кырыкыйтан Кынняхыров  Иван Константинович, 
кинилэр 1901 с. сэтинньи 17 күнүгэр бэргэһэлэммиттэр. Аананы 24 саастаах 
диэбиттэр. Элбэх ыччаттаммыттар: Николай (11.11.1902 с.т.), Афанасий (01.01.1904 с.т.), 
Василий (09.01.1906 с.т.), Лариса (13.03.1910 с.т.), Дмитрий (10.09.1911 с.т.), Александр 
(10.11.1912 с.т.), Павел (04.12.1918 с.т.). Миэтирикэлэрэ көстүбэтэх оҕолорун ааттара – 
Анисия (1903 с.т.), Захар (1919 с.т.), Мария (1920 с.т.), Татьяна (1923 с.т.). Оҕолоро бары 
бөдөҥ-садаҥ, сырдык хааннаах, күөх харахтаах, омуктуу көрүҥнээх дьоннор диэн 
суруйар сиэннэрэ Иванова Олимпиада Александровна. Охонооһой Кыынньаахырап 
үйэтигэр холкуоска, сопхуоска хара үлэҕэ сылдьыбыта, байанайдаах булчут этэ. 
Сэрии саҕана үлэ фронугар баран ыарыһахтаан кэлбит, 70-ус сылларга өлбүт. 
Кэргэнэ Маайыс киниттэн сэттэ сыл аҕа эбит, Субуруус Ньукулай (1924 с.т.) диэн 
уола кэргэннэмэккэ, оҕоломмокко сылдьан эдэрчи сааһыгар өлбүт. Баһылай диэн 
уола Ньурбаттан ойох ылан кэргэнин дойдутугар олохсуйбут. Көмүс уҥуоҕа онно 
хараллыбыт. Анньыыска иккитэ оҕоломмут. Хаһыыппа Охонооһой диэн уоллааҕа, 
Даарыйа диэн кыыстааҕа. Кыыһын кыратыгар Чөппөкөлөргө ииттэрэ биэрбит. 
Даарыйа ханна тиийбитэ биллибэт. Анньыыска хойут кырдьан баран, оройуон 
киинигэр Куорамыкыга уолунаан киирэн олорон өлбүттэр. Иван уонна Александр 
Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ сураҕа суох сүппүттэрэ.

Василий Иванович Далырга оскуолаҕа үөрэммит, нэһилиэк бастакы комсо-
молецтарыттан биирдэстэрэ. Куоракка салгыы үөрэнэн кирпииччэ собуотун дириэк-
тэринэн үлэлээбит. Ыал буолан Люция, Клара, Вова, Люда диэн оҕолордоммута. 
Люция Иркутскайга мединституту бүтэрэн дойдутугар кэлээри сылдьан массыына 
саахалыгар түбэһэн суорума суолламмыта. Клара Москубаҕа үөрэнэн биолог идэтин 
баһылаабыта, наука доктора, палеонтология профессора. Маҥнайгы кэргэнэ чех, 
иккиһэ Илья Белкин медицинскэй наука доктора. Оҕолоро Сардаана уонна Эрик 
туспа клиникалаах үрдүк сололоох үлэһиттэр. Владимир ыал буолбакка сылдьан 
куоракка олорон өлбүтэ. Онтон Люда СГУ-ка үөрэнэ сылдьан ыалдьан олохтон 
туораабыта.

Маайыска Нам оройуонугар кэргэн тахсан, онно олорон өлбүтэ. Сахаар 
кэргэннэммэккэ сылдьан сэллик ыарыыттан өлбүтэ. Өлөксөөн – үчүгэй ырыаһыт, 
улууска биллэр үҥкүү тылын этээччи эбит. Далыртан төрүттээх Татьяна Николаевна 
Тимофееваны кэргэн ылан Олимпиада, Маайа диэн кыргыттардаммыта. Олимпиада 
Маҥаас нэһилиэгин киһитигэр Иванов Тит Ивановичка тахсан түөрт оҕолоох: Таня, 
Толя, Алик, Тоня. Оҕолоро ыаллар, 8 сиэннээхтэр, хос да сиэннэр бааллар. Иккис 
кыыс Маайа кэргэнэ Балаҕаннаахтан Павлов Марк Прокопьевич, оҕолоро: Галя, 
Юлия, Шура, Саша, Проня, Элеонора, Уйгун.

Татыйыыс-Татьяна Ивановна кыыһа билигин Дьокуускайга олорор, кэргэнэ 
Игнатьев Петр Моисеевич, сэттэ оҕолоохтор. Олортон Зоя Петровна Дьокуускайга 
саҥарбаттар оскуолаларыгар иитээччинэн үлэлиир. Володя диэн уоллара оҕолорун, 

сиэннэрин кытта Үөһээ Бүлүүгэ олорор. Атын оҕолоро ыал буолуталаан, оҕолордонон 
баран ыалдьан олохтон туораабыттара.

Николай Тимофеев-Тый (аҕатын сахалыы аата киниэхэ «көспүт») 1907 с. 
тохсунньу 17 күнүгэр Бастакы Үөдүгэйтэн Марина Васильеваны кытта холбоспуттар. 
Оҕолоро: Филипп (06.06.1909 с.т.), Харлампий (02.09.1911 с.т.), Иван (01.09.1912 с.т.), 
Татьяна (1913 с.т.).

Никита Тимофеев 1909 с. бэс ыйын 29 күнүгэр Бастакы Үөдүгэйтэн Пелагея 
(Меланья) Тимофееваны кытта бэргэһэлэммиттэр. Нэһилиэккэ 1927 с. ыытыллыбыт 
демографическай биэрэпискэ  Мария (1913 с.т.), Алексей (1918 с.т.) диэн оҕолор-
доохторо суруллубут. Мария Александров Пуд Александровичка кэргэн тахсан 
Марта (08.03.1937 с.т.) диэн кыыстаах. Марта оскуола кэнниттэн Омскайдааҕы 
тыа хаһаайыстыбатын институтун ситиһиилээхтик үөрэнэн бүтэрэн зоотехник 
идэтин баһылаабыта. Кэлин Москватааҕы ветеринарнай академия педагогическай 
факультетын кэтэхтэн үөрэнэн кыһыл дипломунан бүтэбитэ, РФ профессиональнай-
техническэй үөрэхтээһинин туйгуна буолбута. Марта Николаевна (иитиллибит 
аҕата Федотов Николай Васильевич) кэргэнэ республика ХХ үйэҕэ сүүс чулуу 
спортсменнарыттан биирдэстэрэ  Донской Андрей Иванович (12.07.1929 с.т.). Андрей 
Иванович – Саха АССР спордун маастара, республика 17 төгүллээх чемпиона, 5 
төгүллээх рекордсмена, СР физкультураҕа уонна спортка үтүөлээх үлэһитэ, ССРС 
физическэй культураҕа туйгуна, “Сахаада-спорт” лауреата, “Гражданскай килбиэн” 
бэлиэ кавалера, Далыр нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо. Кинилэр икки оҕолоохтор: 
Ариадна – медицинскэй наука доктора, профессор, РФ, СР доруобуйатын 
харыстабылын туйгуна; Андрей – художник. Тый кыыһа Татьяна Тимофеева кэргэнэ 
Иккис Боотулууттан Кыньяхыров Иван, биэс оҕолоохтор: Василий, Афанасий, Анна, 
Татьяна, Егор.

Василий Осипов үһүс уолун Кутуйах Дьэкиимин кэргэнэ Степанида Семенова 
(Григорьева) (1818 с.т.), түөрт уоллаахтар: Степан (1945 с.т.), Тимофей (1847 с.т.), Гаврил 
(1855 с.т.), Тимофей (1857 с.т.), биир Дарья (1852 с.т.) диэн кыыстаахтар. Ыал улахан 
уола Степан 1869 с. тохсунньу 12 күнүгэр Бастакы Үөдүгэйтэн төрүттээх Анисия 
Алексеевна Екимованы (1848 с.т.) кытта бэргэһэлэммиттэр. Сурукка-бичиккэ ааттара 
киирбит оҕолоро: Анна (05.09.1870 с.т.), Мария (03.01.1872 с.т.), Николай (1874 с.т.), 
Михаил (02.10.1875 с.т.), Варвара (29.10.1878 с.т.) уонна Петр (1882 с.т.). Степан бэйэтэ 
1895 с. олунньу 25 күнүгэр, ыалдьан, 52 саастааҕар өлбүт. 1897 с. биэрэпискэ кэргэнэ 
Анисия, уолаттара Николай (иитиллибитинэн) уонна Петр эрэ ааттара киирбиттэр. 
Улахан уол Николай туһунан билиибит кэмчи буолан биэрдэ. Олоҕун оҥостубут 
быһыылаах. 1897 с. биэрэпискэ суруллубутунан Мария диэн кэргэннээх эбит, онтон 
1917 с. биэрэпискэ кини аата ахтыллыбатах. Петр Степанов 1913 с. тохсунньу 7 күнүгэр 
23 саастаах Елена Прокопьеваны кытта холбоспуттар. Оҕолоро: Анастасия (26.09.1915 
с.т.), Феодора (20.11.1916 с.т.), Александр (29.09.1917 с.т.), Мария (1926 с.т.).

Баай Мыксан 1876 с. олунньу 12 күнүгэр Үөһээ Бүлүү Намыттан 26 саастаах Мария 
Герасимованы сүгүннэрэн аҕалбыт. Лаппа ыччатырбыттар – Николай (10.01.1876), 
Афанасий (1889 с.т.), Семен (1890 с.т.), Анна (10.09.1891), Марфа (10.09.1891), Акулина 
(1892 с.т.). Олохторо Хатыҥ Арыылаах. Уола Николай Тимофеев-Муксуун 1899 с. 
балаҕан ыйын 15 күнүгэр 20 саастаах Варвара Иванованы (Бастакы Үөдүгэй) кытта 
бэргэһэлэммиттэр. Оҕолоро: Лазарь (01.06.1900 с.т.), Петр (06.03.1903 с.т.), Василий 
(01.01.1909 с.), Яков (03.10.1912 с.т.). Иккис уол Афанасий 1915 с. муус устар 17 күнүгэр 
Боотулууттан Ольга Герасимованы сүгүннэрэн аҕалан кыыстаах уол оҕоломмуттар 
– Мария (02.01.1917 с.т.), Александр (01.01.1918 с.т.). Онтон 1927 с. биэрэпискэ 
кэргэнин Елена (1919 с.т.) диэн суруйбуттар, киниттэн Тимофей (1927 с.т.) уоллааҕын 
ыйыллыбыт. 1917 с. биэрэпискэ бу үс ыал уопсайа 87 сүөһүлээхтэрэ бэлиэтэммит. 
Манна өссө биири санатан ааһар тоҕоостоох. Баай Мыксан аакка киирбит улахан 
уус киһи эбит, Боотулуутааҕы Ньукуола таҥара дьиэтин ыстаамсыктаабыта биллэр 
(Боотулуулар. – Дьокуускай, 2011. – С.156).
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Ефим Васильев үһүс уола Гаврил 1873 с. олунньу 20 күнүгэр Бастакы Үөдүгэйтэн 
Мария Федорованы (1846 с.т.) кытта бэргэһэлэммитэ эрэ биллэр. Киниттэн утуму 
салгыах ыччат хаалбатах быһыылаах.

Баай Мыксан кыра быраата Куучукалыыр Түмэппий маҥнайгы кэргэнэ Үһүс 
Үөдүгэйтэн Дария Ивановна Васильева (1865 с.т.),  кинилэр 1885 с. ыам ыйын 5 
күнүгэр ыал буолбуттар. Даарыйаттан оҕолоро: Николай (1880 с.т.), Матрена (1782 с.т.), 
Мартын (1884 с.т.), Ирина (1785 с.т.), Николай (1788 с.т.), Акулина (1894 с.т.). Оҕолорун 
саастарыттан аттардахха, түөрт инникилэр – маҥнайгы кэргэниттэн оҕолоро 
буолуон сөп. Иккис кэргэнэ Бастакы Үөдүгэйтэн огдообо Матрена Григорьева (1860 
с.т.), кинилэр 1895 с. бэс ыйын 4 күнүгэр холбоспуттар, уола Григорий (1897 с.т.).

Василий Осипов кыра уолун Омукча Баһылайын кэргэнэ Ульяна Сидорова 
(Терфильева) (1822 с.т.), оҕолоро: Григорий (1845 с.т.), Афанасий (1848 с.т.), Дмитрий 
(1850-1855 сс.), Иван (1852 с.т.), Григорий (1857 с.т.), Герасим (06.08.1859 с.т.), Алексей 
(04.09.1860 с.т.), Петр-Мордьоно (1865 с.т.) уонна Евва (1846 с.т.). Омукча Баһылай 
кыра уолун Мордьоно Бүөтүр кэргэнэ Анна Иванова, уолаттара Николай (14.09.1885-
10.11.1890 сс.), Роман (06.06.1887 с.т.), Иван (28.01.1891 с.т.), Петр (31.03.1893 с.т.), Алексей 
(01.02.1906 с.т.); кыргыттара: Елена (17.05.1889 с.т.), Варвара (1890 с.т.), Мария (10.02.1897 
с.т.), Марина (26.11.1898 с.т.), Марфа (25.05.1900 с.т.), Марфа (25.07.1901 с.т.), Анастасия 
(11.10.1902 с.т.), Мария (08.01.1904), Евдокия (19.12.1908 с.т.). Мордьоно Бүөтүр модьу-
таҕа көрүҥнээх улахан киһи этэ. Василий Васильевич Васильев ахтарынан, Мордьоно 
Бүөтүр синньигэс биилэ суох, саннынааҕар өттүгэ суон, кэтит эбит. Биир күдьүс, 
тууну туруору туппут курдук таһаалаах улахан күүстээх киһи, күүһүн биллэрбэккэ 
1950 сыллар диэки өлбүт.

Мордьоно туһунан биир түгэни Руслан Иванович Николаев 2014 с. Дьокуускайга 
тахсыбыт “Күүлэттэр” кинигэҕэ суруйан турар. Онтон быһа тутан киллэрэбит. 
“Мордьоно Бүөтүр оҕонньор хоолдьуга гыныам диэн сылдьар бөдөҥ-садаҥ, үчүгэй 
көрүҥнээх үүт маҥан аттааҕа үһү. Бу атын уола Өлөксөй Далыртан Чымадаакка 
кэлэр-барар көлө оҥостон сылдьыбыт. Биирдэ саас ичигэс саҕана Өлөксөй Локурга 
олорор ыалга сүүйсүүлээх хаарты оонньуутугар таарыйбыт. Оччоттон баччаҕа дылы 
тыа сахалара таптаан оонньуур куруускалара өрөгөйдөөн, оройо аһаҕас кэмигэр 
түбэһэн, хаартылаан баһыспытынан барар. Учуутал, хамнастаах киһи харчылааҕа да 
буолуо, ол эрээри улуу хаартыһыттарга түбэһэн, үбэ баранан, били, аҕатын туруорбут. 
Өлөксөй бэйэтэ даҕаны, оччотооҕу тыа дьонун сиэринэн, хаартыны кэбис диэбэт 
киһи эбит. Ол кэмнэргэ төһө да бобуу-хайыы баарын үрдүнэн, нэһилиэк, улуус хайа 
баҕарар муннугар түмсэ түһэн оонньуур эбиттэр.

Бу суруллар түбэлтэ иннигэр Өлөксөй сүөһүнү эҥин хаартыга сүүйтэрбитин 
туһунан ииппит уола, быраата, кэлин сахаттан бастакы марафонец быһыытынан 
аатырбыт сүүрүк А.И.Устинов ахтыытыгар таарыйан турар. Аны туран, Өлөксөй 
хаартыга аҕатын тапталлаах атын уган олорорун ааһан иһэр ыала киһи түбэһэ түһэн 
көрөн, Чымардаакка таарыйан, аҕатыгар Мордьоно оҕонньорго кэпсээн биэрэр. 
Оҕонньор, бэйэтэ туһугар биир дохсун киһи, маны истээт, тыла суох уолунаан сып-
сап тэринэн, дьиэ таһыгар көлүнэр, от-мас тиэйэр аттарын кыл түгэнинэн көлүйэ 
охсон Локурга ойуталлар.

Сотору хаарты буола турар дьиэтигэр оҕонньор иһэр диэн аймалҕан буолан, ким 
саһар, кыаҕа суох өттө тыас хомунар. Бу кэмҥэ Өлөксөй атын сүүттэрэн олорор 
кэмэ эбит. Хаартыларын хомуйа охсон, тугу да билбэтэх буолан олорорго сүбэлэһэ 
охсоллор. Аҕата дьиэҕэ киирэригэр остуол таһыгар Өлөксөй соҕотоҕун ааһан иһэр 
киһилии туттан, хороллон олорбут. Таһыттан оҕонньор сүгүллэн киирэн, саҥата суох 
уолун таһыгар олоро биэрбит. Өлөксөй этэ тардан, дьаархаммыт быһыынан аргыый 
аҕай сыҕарыс гынаатын, оҕонньор хаһыыра түһэн баран, ойоҕолоһо олорор киһини 
табыйан кууһуннарбыт. Сэрэх олорор эдэр сымса киһи аһаран биэрээт, остуолу 
оҕонньор диэки хаһыйа анньаат, таһырдьа ыстанан тахсан, кэлбит суолунан, үрэх 
устун, Далырын диэки тэбэ турбут. Аҕатыгар маннык түгэҥҥэ олорон эбэтэр туран 

биэрэр сатамматын билэр буолан, быһата, тыас хомуммут. Улаханнык кыыһыран 
киҥэ-наара хойдубут оҕонньор хагдаҥ эһэлии хаһыыран: “Маҥай аллаахтар, 
аппын боруобаҕа, дьоҕойон былдьаан холоон көрүҥ, дьэ, хайыыр эбиппин?” диэт, 
таһырдьа сулбу ыстанан тахсан, үүт маҥан атын сэргэттэн сүөрэ тардаат, дьиэтин 
диэки бурҕата турбут. Ол остуолга оҕонньор тарбаҕын суола олорон хаалбыта 
(сорохтор остуол муннугун эмти охсон кэбиспитэ) диэн кэпсииллэрэ. Мордьоно,  
уолаттарыттан букатын таһынан, дьиҥ-чахчы бухатыыр киһи, сэмэйэ бэрт буолан, 
онтун олох кимиэхэ даҕаны биллэрбэтэҕэ үһү”.

1917 с. биэрэпис кэрэһилииринэн, кыанар ыаллар ахсааннарыгар киирэр эбит, 
уопсайа 42 сүөһүлээҕэ бэлиэтэммит.

Мордьоно оҕолоруттан үс кыыс, икки уол улаатан киһи-хара буолбуттар. Улахан 
кыыһа Варвара син сааһыран баран, Кыынньаахыга, Саһыл уйалаах диэн сиргэ 1914 
с. муус устар 21 күнүгэр 31 саастаах Васильев Василийга кэргэн тахсыбыт. Кинилэр 
сурукка ааттара киирбит аҕыс оҕолоохтор: Алексей (01.10.1914 с.т.), Андрей (04.10.1915 
с.т.), Василий (1916 с.т.), Тихон (01.02.1917 с.т.), Вера (03.08.1918 с.т.), Марина (1922 
с.т.), Мария (1924 с.т.), Петр (1925 с.т.). Маны таһынан, 1910 с. төрөөбүт Евдокияны 
ииттэллэр эбит. Уоллара Василий Васильевич Маҥааска холкуоска, сопхуоска өр 
сылларга суоччутунан, биригэдьииринэн, учаастак сэбиэдиссэйинэн, отделение 
управляющайынан, кэлин тутууга наставнигынан үлэлээбитэ. Түөрт оҕолоох, элбэх 
сиэннэрдээх, хос да сиэннэр бааллар. Иккис кыыһа Мария Далырга Васильев 
Николайга кэргэн тахсан, соҕотох Василий (05.01.1930 с.т.) диэн уоллаах. Василий 
Николаевич оройуон биир күүстээх саахаматчыта, идэтинэн бухгалтер этэ. Кэргэнэ 
Романова Федора Иннокентьевна, алта оҕону төрөппүттэр, биир оҕону ииттибиттэр. 
Мордьоно кыра кыыһа Мэйик киһитигэр кэргэн тахсыбыта, биир оҕону төрөтөн 
баран өлбүт.

Улахан уола тыла суох Уйбаан эмиэ улахан күүстээх диэбит киһилэрэ. Ыал 
буолбатаҕа, лаппа сааһыран баран Маҥааска сиэн быраатыгар Василий Васильевичка 
олорон ыалдьан өлбүтэ. Мордьоно кыра уола Васильев Алексей Петрович-Күүстээх 
Мордьоноохоп бэйэтин кэмигэр күннээн-күөнэхтээн сылдьыбыт киһи. Кэргэнэ 
Маҥаастан төрүттээх Васильева Акулина Петровна (20.01.1907 с.т.), оҕолоро: 
Зинаида (1939 с.т.), Лидия (02.02.1942 с.т.), Маргарита (1947 с.т.).

Зинаида Алексеевна идэтинэн фельдшер, СР доруобуйа харыстабылын туйгуна, 
РФ доруобуйа харыстабылын үтүөлээх үлэһитэ, Дүллүкү, Далыр нэһилиэктэрин 
комсомольскай, партийнай тэрилтэлэрин сэкирэтээрдэринэн, Үөһээ Бүлүү нэһилиэгэр 
дьахталлар комитеттарын, улуустааҕы балыыһа профкомун бэрэссэдээтэллэринэн 
үлэлээбитэ. Маҥнайгы кэргэнэ Золотарев Владимир Николаевич идэтинэн токарь, 
түөрт оҕолоохтор. В.Н.Золотарев Саха сиригэр сыылкаҕа кэлбит Иван Золотарев 
диэн киһиттэн тымыр-сыдьаан тардар (Боотулуулар. – Дьокуускай, 2011. – С.219-
221). Ньурбаҕа олохсуйбут Золотаревтартан Даах Охонооһой төрүүр, уҥуоҕунан кыра 
эрээри, толору эттээх-сиинннээх, бэрт кэтит, халыҥ ытыстаах, күүстээх-уохтаах киһи 
эбит. Кини 1929 с. учуутал уолун Ньукулайы батыһан Боотулууга кэлэн олохсуйбута. 
Охонооһой Боотулуу буоругар аан маҥнайгынан тыа хаһаайыстыбатын техникатын 
(от охсор массыына, сири илдьиритэр боруонньа, ат тардар мэлииһэтэ, сир хорутар 
булуук, үүт эрийэр сэппэрээтэр) аҕалбыт киһи. Даах оҕонньор Владимир кэннэ 
Степан, Мария (Маруся), Зоя (СГУ библиотекатын сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ) 
диэн оҕолордоох. Зинаида Алексеевна бастакы кэргэнэ өлбүтүн кэннэ Шологонов 
Егордуун холбоспута. Икки кэргэниттэн үс оҕолоох. Улахан кыыһа Людмила үрдүк 
үөрэхтээх экономист, кэргэнэ Герасимов Василий Васильевич, оҕолоро Лия, 
Кристина, Алексей. Уолун, Игорын кэргэнэ Мария Николаевна Евдокимова, Оҕолоро: 
Елена, Егор, Наташа, Сергей. Кыра кыыһа Елена Егоровна Мичил диэн оҕолоох.

Лидия Алексеевна Московскай уобалас Красногорскай куоратыгар 
медучилищены бүтэрэн, фельдшер-лаборант идэтин баһылаан, өр кэмҥэ үлэлээн 
СР доруобуйа харыстабылын туйгуна буолбута. Кэргэнэ Үөһээ Бүлүү Сургуулугуттан 
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төрүттээх Лазарь Степанович Филиппов – философия наукатын доктора, профессор, 
СР норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, СР култууратын үтүөлээх үлэһитэ, 
Саха сирин Үрдүкү Сэбиэтин икки болдьоххо депутатынан талылла сылдьыбыта, 
Сургуулук нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, Дьокуускай куоракка газ тутуутун 
дириэктэрэ, “Якутмежрайгаз” маҥнайгы управляющайа, “Минжилкомхоз” 
кылаабынай инженерэ, 10 сыл устата ССКП Ленскэй оройуонунааҕы комитетын 
II, онтон I сэкирэтээрэ, 1983 с.  оттук промышленноһын миниистирэ, 1990 с. 
Үлэлээх буолуу госкомитетын бэрэссэдээтэлэ, СР үлэҕэ миниистирэ, 1992-2000 сс. 
промышленность миниистирин солбуйааччы. Үс оҕолоохтор: Лазарь, Ньургустаана, 
Күннэй.

Маргарита Алексеевна – СР култууратын үтүөлээх үлэһитэ, “Гражданская 
доблесть” бэлиэ хаһаайына, Бүлүү куоратын народнай театрын режиссера. Кэргэнэ 
Соколов Револий Феофанович Булуҥтан төрүттээх, тутуу үлэһитэ этэ, үс оҕолоохтор: 
Жанна (1967 с.т.), Ольга (1970 с.т.), Александр (1971 с.т.).

Алексей Петрович ииппит уола Андрей Иванович Устинов (1931 с.т.) – сахалартан 
бастакынан ССРС спордун маастарыгар кандидат, Саха АССР спордун маастара, СР 
физическэй культураҕа уонна спорка туйгуна, XX үйэ спорка лауреата, Саха сирин 15 
төгүллээх чемпиона, элбэх төгүллээх рекордсмена, Дүллүкү нэһилиэгин уонна Үөһээ 
Бүлүү улууһун бочуоттаах олохтооҕо. Кэргэнэ Дүллүкү нэһилиэгиттэн төрүттээх 
Ильина Раиса Ивановна, түөрт оҕолоохтор. Олортон кыра уоллара Григорий бултуу 
сылдьан 2007 с. ууга былдьаммыта (Үөһээ Бүлүү – сымсалар, быһыйдар, күүстээхтэр 
төрүт түөлбэлэрэ. – Дьокуускай, 2017. – С.240-241).Улахан уол Иван Мииринэйгэ 
олорор, икки оҕолоох.

Алексей Петрович Мордьоноохоп кэргэнэ Акулина бииргэ төрөөбүт кыргыттара 
Бороҥ Сүөдэрин кэргэнэ Александра туһунан ыстатыйаны Анисим Григорьевич 
Прокопьев төрүччүтүттэн көрүөххүтүн сөп. Үһүс кыыс Мария Петровна (1921-
2005 сс.) кэргэнэ учуутал, фронтовик, Ньурба Малдьаҕарыттан төрүттээх Иванов 
Алексей Семенович (1915-1990 сс.). Кинилэр 1941 сыллаахха холбоһон 9 оҕону 
төоөппүттэр. Билигин 17 сиэннээхтэр, 14 хос-хос сиэннээхтэр. Улахан уол Алексей 
ветеринарнай быраас, үрдүк үөрэхтээх үс уоллаахтар, бары Үөһээ Бүлүү ыаллара. 
Иванов Василий Алексеевич – техническэй наука доктора, “Заслуженный ветеран 
СО РАН”, “Серебряная сигма”, “Гражданская доблесть”, СӨ Наукатын уонна анал 
орто үөрэхтээһинин министиэристибэтин түөскэ иилинэр бэлиэлэр хаһаайыннара, 
Г.И.Чиряев аатынан СӨ наукаҕа уонна техникаҕа Госпремиятын лауреата (2018). 
Кэргэнэ  норуодунай суруйааччы Софрон Данилов кыыһа Люба (биологическай 
наука кандидата). Анатолий энергетик этэ, кэргэнэ Мария Михайловна (Далыр), 
оҕолоро: Владимир уонна Александр, Мария биир кыыстаах, Москваҕа олороллор. 
Владимир 1978 сыллаахха Новосибирскайга үөрэнэ сылдьан хомолтолоохтук өлбүтэ. 
Александр энергетик этэ, кэргэнэ Валентина Николаевна, Анатолий, Василий диэн 
уолаттардаахтар. Татьяна математик, РФ үөрэҕириитин туйгуна, кэргэнэ Москвитин 
Сергей Иннокентьевич, оҕолоро: Эмма, Андрей, Сергей. Клавдия начаалынай кылаас 
учуутала, кэргэнэ Андрей Сандаминович Федотов (уруккута обкомол сэкирэтээрэ, 
Арассыыйатааҕы эдэр ыччат сойууһун сэкирэтээрэ, нолуогабай сулууспа генерал-
майора), түөрт оҕолоохтор. Людмила онколог врач, медицинскэй наука кандидата, 
кэргэнэ Александр Васильевич Андросов, предприниматель, икки оҕолоохтор, 
(Денис, Настя).

Аны манна Меланья Маҥаастааҕы чугас аймахтарын туһунан кыратык 
ахтан ааһар тоҕоостоох. Аҕата Бастакы Үөдүгэйтэн Боруоска Түмэппий-Тимофей 
Николаев (1850 с.т.), ийэтэ Үһүс Үөдүгэйтэн Варвара Степанова (1853 с.т.), кинилэр 
1873 с. ыам ыйын 11 күнүгэр бэргэһэлэммиттэр. Оҕолоро: Мария (07.08.1874 с.т.), 
Тэлгэһэ Кынаачай (1876 с.т.), Феодор (17.03.1887 с.т.) Петр-Кыраһа (1879 с.т.), Меланья 
(01.11.1888 с.т.), Ирина (1897 с.т.). Кынаачай маҥнайгы кэргэнэ Бастакы Үөдүгэйтэн 

Степанида Афанасьевна Прокопьева (1877 с.т.), иккиһэ – Күүлэттэн Килэки Уйбаан 
кыыһа Анисия. Икки кэргэнтэн сэттэ оҕолоох: Данил (1913 с.т.), Татьяна (1916 с.т.), 
Иннокентий, Марфа, Николай (1923 с.т.), Варвара, Мария. Васильева М.С. Иванова А.И. 
кэпсээбитинэн суруйбутунан, Данил Дьокуускай таһыгар Хатас диэки олохсуйбут, 
биир уол оҕолоох буолуохтаах диэбит. Татьяна икки уол оҕолоох, биир кыыстаах, 
кэргэнэ кимин ыйбатах. Иннокентий сэриигэ ыҥырыллан барбыт, инвалид буолбут 
уонна Арҕаа Украинаҕа олохсуйан хаалбыт. Маҥаастар кинигэлэригэр сэриигэ 
ыҥырыллыбыттар испииһэктэригэр кини аата киирбэтэх. Варвараны убайа Кыраһа 
Бүөтүр ииттибит. Николай Игнатьевич түөрт кылаас үөрэхтээх, тимир ууһа. Сэриигэ 
1943 с. ыҥырыллан барбыт, 1945 с. тохсунньу 23 күнүгэр Польшаны босхолооһуҥҥа 
кыргыһыы толоонугар охтубут. Варшава куоратын братскай могилатыгар көмүллүбүт 
диэн суруйар Н.П.Васильев. 

Кыраһа Бүөтүр Чинэкэттэн Тоҥус кыыһа Александраны кэргэн ылбыт. Сэниэтик 
олорбут киһи, 1917 с. биэрэпискэ уопсайа 32 сүөһүлээҕин ыйбыттар. Олоҕо Тыымпы. 
Бэйэлэриттэн оҕолоро суох буолан, аймахтарыттан түөрт оҕону ииттибиттэр: убайын 
Кынаачай кыыһын Варвараны, Мукучай Баһылайын уолун Бүөтүрү, Чаҕылыыһап 
кыыһын Өлөөнөнү уонна Семенова Мария Николаевнаны.

Боруоска Түмэппий кыыһа Татьяна Токутта Дьөгүөргэ кэргэн тахсан, үс оҕолоох: 
Дьөгүөр, Бабаа-Фома, Кыыбын. Кинилэр тустарынан “Токутталар” ыстатыйаҕа 
сиһилии сурулунна. Манна хатылыы барбатыбыт. Онтон Боруоска кыра кыыһа 
Мелания туһунан үөһэ суруйан турабыт.

МОЖУКАЙ ТЫЫННЬАТА

Бүлүү умнаһыгар 1776 с. боярин уола Егор Кычкин ыыппыт ходуһа үллэстиитин 
биэдэмэһигэр суруллубутунан, Батак Бекчоков кинээстиир Үөдүгэй буолаһын киһитэ 
Можукай Марчаханов Ынах Өлбүт, Оҕо Өлбүт диэн сирдэргэ түөрт күрүө оттуур 
ходуһалааҕа ыйыллыбыт. Дьаһааҕын саһыл тириитинэн төлүүрэ бэлиэтэммит. Оҕо 
Өлбүт күөл тоҕо итинник ааттаммытын туһунан үһүйээн Бастакы Үөдүгэй диэн 
кинигэҕэ киирэн турар. Можукай, аатыттан сэдиптээтэххэ, улахан төрөл, модьу-
таҕа буолуон сөп курдук. Мажукай Марчаянов (1719 с.т.)  1782 с. биэрэпискэ огдообо 
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диэн суруллубут, онтон кэлин Дьаархантан Баям Болчуяров кинээстиир буолаһыттан 
Дьаакып кыыһын Хотумсугу (1738 с.т.) кэргэн ылбыт, ол аата сааһынан эриттэн 19 
сыл балыс. Бу биэдэмэскэ кини уола Намыгия Можукаев-Федор Самсонов От 
Арыылаахха биэс күрүө оттуур ходуһа сирдээҕин иһин өлбүгэтин киис тириитинэн 
төлүөхтээх эбит. Буоласка 1782 с. ыытыллыбыт ревизскэй сказкаҕа Намыска 
Мажукаев-Федор Самсонов (1847 с.т.) диэн бэлиэтээбиттэр. Аны буоласка 1795 с. 
ыытыллыбыт ревизия кинигэтин ылабыт.   

Мажукай соҕотох уолун Федорун кэргэнэ Евдокия Яковлева 
(1850 с.т.) Боотулууттан Яков Васильев кыыһа буоларын ыйбыттар. 
Сүөдэрдээх Анисим (1871 с.т.), Василий (1772 с.т.), Агафия (1778 с.т.), 
Агафия (1779 с.т.), Татьяна (1780 с.т.) диэн  оҕолордоохтор диэн 
суруллубут. Сүөдэрдээх Огдооччуйаттан эбии Савва (1784 с.т) уонна 
Анна (1787 с.т.),  Кымыстыр (1791 с.т.) диэннэр төрүүллэр. Улахан 
Агафия Атлас Болторин кинээстиир буолаһын киһитигэр Кутуйах 
Чемдин холоонноох доҕоро буолбут. Иккис Агафия Чочуга Михаил 
Томскайга сүктэн барбыт. Кыра кыргыттар Анна уонна Кымыстыр 
тустарынан билиибит суох.

Мантан аллара Сүөдэрдээх уолаттарын утумнарын биирдиилээн 
эридьиэстиибит. Улахан уол Анисим кэргэнэ Мэйиктэн Куртакый 

кыыһа Когнюнян (1776 с.т.). Кэлин сүрэхтэнэн Марина диэн ааттаммыт. Кинилэр икки 
уол оҕолоохтор – Василий (1788-1850 сс.), Иван (1811-1854 сс.) уонна биир кыыстаахтар 
– Варвара (1799 с.т.). Василий Анисимов ыал буолбут, кэргэнэ Матрена Афанасьева 
(1803 с.т.), оҕолоро: Афанасий (1822-1830 сс.), Егор (1832 с.т.), Семен (1840 с.т.), 
Настасья (1834 с.т.) уонна Настасья (1846 с.т.). Уолаттарын кэлиҥҥи дьылҕаларын 
ыйдаҥардар докумуоннарга архыыпка таба тайамматыбыт. Онон Анисим утумун 
манан быһарга күһэлиннибит. Баҕар булбуппут да буолуо, ол гынан баран бу кинилэр 
сылдьаллар диэн чопчу этэр кыахпыт суох.

Сүөдэр орто уолун Баһылайын кэргэнэ Ксения (1779 с.т.) Аксинья Григорьева (1776 
с.т.) хантан төрүттээҕэ, ким кыыһа буолара биэрэпистэргэ ыйыллыбатах. Оҕолоро 
биэстэр: Домна (1801 с.т.), Ирина (1804 с.т.), Мария (1812 с.т.), Егор (1813 с.т.), Николай 
(1814 с.т.) уонна Марфа. Марфа 1839 с. кэргэн тахсан барбытын ыйбыттар, хайа түбэҕэ, 
кимиэхэ тахсыбыта суруллубатах. Дьөгүөр кэргэнэ Мавра Петрова (1836 с.т.) эриттэн 
23 сылынан балыс, улахан уолун Лев (1834 с.т.) сааһыттан сэдиптээтэххэ, бу кини 
иккис кэргэнэ. Маабыраттан төрүүллэр – Настасья (1841 с.т.), Авдотья (1846 с.т.) уонна 
Тимофей (1852 с.т.). Лев Егоров (ийэтэ кимэ биллибэт) кэргэнэ Евдокия Михайлова, 
оҕолоро: Дмитрий (13.02.1859 с.т.), Яков (1863 с.т.), Дмитрий (11.03.1873 с.т.) уонна 
Анна (14.10.1870 с.т.).

Улахан Миитэрэй ыал-күүс буолбут. 1897 с. биэрэпискэ кини 35 саастааҕа 
ыйыллыбыт, кэргэнэ Евдокия Петровна (20.04.1859 с.т.). Оҕолоро:  Ульяна (1882 
с.т.), Даниил (09.03.1888 с.т.), Ирина (01.06.1891 с.т.), Григорий (10.05.1892 с..т.). Бу 
ыал нэһилиэккэ 1917 с. ыытыллыбыт хаһаайыстыбаннай биэрэпис кэпсииринэн, 63 
саастаах Дмитрий Львов Үнньээҥҥэ олороро суруллубут. Кэргэнэ 50-нааҕа, уола 
26-лааҕа, кыыһа үстээҕэ бэлиэтэммит. Аттыгар 29 саастаах уола Буркун Тайыла  
олороро ыйыллыбыт. Кэргэнэ – 25-тээх, уола биирдээх эрэ.

Буркун Тайыла кэргэнэ Сүөкүлэлиин “Саҥа олох” колхозка үлэлээн олорбуттара. 
Кинилэр Суоппуйа, Бороскуо диэн кыргыттардаах, Дмитрий диэн уоллаах 
эбиттэр. Кыргыттар тустарынан туох да биллибэт. Уоллара Миитэрэй (1930–1971 
сс.) араас үлэҕэ колхозка үлэлээбитэ, атыыһыттаабыта. Кини Муода сиэнэ Кириил 
Хабырыыллайабыс улахан кыыһын Балбаараны (1926-2015 сс.) кэргэн ылбыта. Ол 
туһунан балта Мария Кирилловна “Күтүөттүүн көрсүһүү” диэн ахтыытыгар маннык 
суруйбут: ”Чугастыы кыыстарын Балбаараны ыҥырдылар. Кэлэн абыраата, һуу гына 
түстүбүт. Оскуола директора Анисим Егорович наһаа улахан интернат туттарар 
буолбут. Маҥаастан мас кэрдээччилэр, тиэйээччилэр кэлбиттэр. Биһиэхэ биир 

билбэт киһибит кэллэ. Ону күнүс үүрэ сатаатыбыт. Ийэм оҕо эмтэрэ 
сытар, эдьиий үүрэр да, били хара киһибит олох барбат. Биир хоско 
тоҕус буолан утуйабыт, аны ыал уопсай көрүдүөрүгэр хоноһолоох 
буоллубут. “Саҥа олохтон” кэлбит Дмитриев Дмитрий Данилович 
диэн эдэр уол эбит. Киһибит эдьиий Балбаараҕа кыра Балбааранан 
сурук ыытар идэлэммит. Кыра Балбаара кимиэхэ да эппэккэ 
почтальон оруолун толорбут. Эдьиийбит ол киһихэ кэргэн тахсарга 
сөбүлэспит.” (“Сүрэҕин сылааһын оҕо иитиитигэр” кинигэттэн). 
Кирииллээх Боотулууга олордохторуна үс игирэ уолаттар: Ганя, 
Сеня, Капа төрөөбүттэр, онно Варвара оҕо көрсө кэлбит кэмэ. Оннук  
Варвара Буркун уола Дмитриев Дмитрий Даниловичка кэргэн 
тахсан алта оҕолоноллор: Клара, Валерий, Анатолий, Галина, Данил, 
Варвара.

Улахан оҕолоро Клара Тылгыныттан төрүттээх, Поскачин 
Николай Игнатьевич кэргэнин Мария Романовна уолунуун, Фи-
липпов Иннокентий Николаевичтыын, 18 
саастарыгар ыал буолан, түөрт уон биир сыл 
бииргэ олорбуттара, уон оҕолоохтор, 1983 
сыллаахха Клара Дмитриевна “Герой Ийэ” үрдүк 
аатын ылбыта. Иннокентий Николаевичка уон 
оҕолорун барыларын улаатыннартаан, үлэһит 
оҥортообутун, үлэтин-хамнаһын, олоҕун-
дьаһаҕын көрө сылдьан “Саха сирэ” хаһыат 
мэктиэ сурук биэрэн, 2007 сыллаахха “Ытык 
Аҕа” бочуоттаах аата иҥэриллэр. Ол бэлиэтин 
Президент В.А.Штыров илиититтэн тутан 
дьоно-сэргэтэ, доҕотторо, үлэлээбит “Саха 
сирэ” хаһыата тэҥҥэ үөрсэллэр.  Билигин 
Клара Дмитриевна Дьокуускайга оҕолорунаан 
олорор. Бастакы оҕолоро икки игирэ Саргылаана, Сардаана иккиэн иистэнньэҥнэр. 
Саргылааналаах түөрт оҕолоохтор – Таня, Аял, Зоя, Айтал, Таня кэргэннээх, Айтал, 
Кирилл диэн сиэннэрдээхтэр. Сардааналаах үс оҕолоохтор – Алина, Айсен, Сахамин. 
Игирэ кыргыттар Үөһээ Бүлүүгэ олохсуйбут ыаллар. Туйааралаах биир кыыстаахтар 
– Сахамина, сиэн кыыстаахтар Алиса. Дмитрий оҕото Сергей. Сахаяна кыыһа 
Сандаара. Иннокентий оҕолоро Чаҕыл, Мичийээнэ. Ньургун оҕолоро Максим, Артем. 
Егор оҕолоро Саша, Уйгу, Олимпий, Сайнара. Клара оҕолоро Шура, Дьулус, Мичил. 
Ньургуйаана уола Артур.  Варваралаах Миитэрэй иккис оҕолоро Валерий кэргэнэ 
Люция Тылгыныттан төрүттээх, оҕолоро биэстэр: Ксения, Дмитрий, Мария, Валерий, 
Дьулустаан. Кинилэр төрөөбүт Маҥаастарыгар олорбуттара. Ксения ыалдьан, биир 
бүөрэ аккаастаан, быраатын Валера бүөрүн олорторон, хас да сыл олорон баран өлбүтэ. 
Галина, Настя диэн кыргыттардаах, Галя Саян, Ай Куо диэн оҕолордоох. Дмитрий 
оҕолоро Айсена, Айыына. Мария оҕолоро үстэр: Вика, Валерия, Саша. Валерий оҕото 
суох. Дьулустаан биир уоллаах. Анатолий үһүс оҕо, өлбүтэ. Кини кэргэнэ Уһумаан 
сыдьаана Егорова Екатерина кыыһа Полина. Кинилэртэн Ньургун, Күннэй, Анатолий, 
Анастасия, Татьяна төрүүллэр. Полина Дьокуускайга олорор. Ньургун үс оҕолоох – 
Дыгын, Айлана, Уххан. Галинаттан Игнат, Наталья, Саина төрүүллэр. Игнат уолаттара: 
Айылган, Айгылан. Наталья Алина диэн кыыстаах.Үөһээ Бүлүүгэ бааллар. Данилтан 
Лидия, Дмитрий, Александра, Сахая төрүүллэр, Лидия оҕолоро Эвелина, Эльдар. 
Сахая Харысхан диэн уоллаах. Үөһээ Бүлүүгэ олороллор. Кыра кыыстара Варвара 
Алексей, Саина диэн оҕолордоох. Бу ыал Якутскайга олороллор. 

Буркун-Дмитриев Данил Дмитриевич соҕотох хаалбыт Миитэрэйиттэн бачча 
элбэх оҕо киһи кэрэхсиир дьоно буолан, ууһаан-тэнийэн, олоҕу уһанса, ыччаты 
тэнитэ сылдьаллар.
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Яков Львов дьоҥҥо Чыычаах Дьаакып аатынан ордук биллэр. Кэргэнэ Феодора 
Ларионовна Иванова (1863 с.т.) Боотулууттан төрүттээх. Кинилэр 1891 с. тохсунньу 28 
күнүгэр бэргэһэлэммиттэр. Үс оҕолоохторо биллэр – Степан (1891 с.т.), Ульяна (1894 
с.т.), Дария (19.12.1907 с.т.). Бөлөчөөх Ыстапаан кэргэнэ Мария Степанова  кэргэниттэн 
үс сыл аҕа, кинилэр 1908 с. ыам ыйын 17 күнүгэр холбоспуттар. Бастакы Үөдүгэйгэ 
1923 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ икки оҕолорун аата киирбит – Иннокентий (1917 
с.т.) уонна Марфа (1918 с.т.). Чыычаах кыыһа Ылдьаана 1917 с. балаҕан ыйын ыйын 20 
күнүгэр биир дойдулааҕын Николай Семеновы (1884 с.т.) кытта бэргэһэлэммиттэр. 
Сурукка киирбитинэн Дмитрий (1921 с.т.) диэн ааттаах уоллаахтар. Иккис кыыһын 
Даарыйа туһунан билиибит суох.

Кыра Миитэрэй (Күтэр) маҥнайгы кэргэнэ Кэтэриинэ (1874 с.т.) диэн нэһилиэккэ 
1899 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ сурулла сылдьар. Оҕолоро суох. Кэтэриинэтэ орто 
дойдуттан туораабытын кэннэ Күтэр Миитэрэй иккиһин олоҕун оҥостубут. Кини 1900 
с. тохсунньу 28 күнүгэр Боотулууттан 27 саастаах Акулина Николаеваны сүгүннэрэн 
аҕалбыт. Аны 1923 с. биэрэпискэ кинилэр 27 саастаах эһэтин аатынан ааттаммыт 
Лев диэн уоллаахтара бэлиэтэммит. Уол сааһын эбэн суруйбуттар быһыылаах, Лев 
Кэтэриинэттэн да уола буолуон сөп. Өкүлүүнэттэн миэтирикэтэ көстүбүт биир 
кыыстаах – Евдокия (06.12.1908 с.т.), ол гынан баран кыыстарын аата үөһэ ыйыллыбыт 
биэрэпискэ киирбэтэх.

Намыска Мажукаев-Федор Самсонов иккис уолун Николай Васильев-
Ньалбаха (1814 с.т.) кэргэнэ Матрона Иванова (1817 с.т.), оҕолоро: Настасия (1840 с.т.), 
Степан (1844 с.т.), Степан (Мукучай  буолуон сөп,1845 с.т.) уонна Егор 1851 с.т.). Бу 
Степаннартан биирдэстэрэ, улахана буолуон сөп, олох эрдэ ыал буолбут, эдэригэр 
күн сириттэн күрэммит, икки уолу Степаны (1862 с.т.) уонна Федоту (1864 с.т.) 
хаалларбыт. Бу уолаттар абаҕалара Лев Егоровка иитиллибиттэр курдук. Улахан уол 
Степан кэлин Чохоох уус диэн аатынан, быраата Федот Моочой уус диэн аатынан 
аныгы дьон истэллэр-билэллэр. Бу улахан тимир уустара Хандыы баайга сыстан 
нэһилиэктэрин бар дьонун бэйэлэрэ болгуоттан уһаарбыт тимирдэриттэн оҥорбут 
туттар сэптэринэн, иһитинэн хара өлүөхтэригэр дылы хааччыйбыттар, оннооҕор 
кэтириинискэй доруобу үтүгүннэрэн оҥорбут саалара хойукка дылы ыраахсытынан, 
табыгаһынан аатырара үһү. Дьон кэпсииринэн, бу саанан 150 миэтэрэлээх сиртэн 6 
андыны биирдэ ытан ылаллара үһү. Балтаһыттара Яков Львов (Чыычаах) эбит. Бу үс 
уолаттар сыры-сыллатааҕылар, биирдии сыл арыттаһан төрөөбүттэр – Яков 1863 с.т.

Былыр атын сирдэртэн тимир тэрил кэмчитик кэлэр эрдэҕинэ, маннык тымныы 
айылҕалаах сиргэ саха киһитэ тулуһан олороругар сүгэ, хотуур, быһах, эрбии, чуор 
саа, үҥүү, батас, анньыы барыта уот отторго, от бэлэмнииргэ, ас булунарга туһалаах 
сэптэр буолаллара саха дьонугар биллэр. Онон былыр-былыргыттан уус дьону 
улаханнык ытыктыыллара, уос номоҕо оҥостоллоро. Оннук киһинэн I Үөдүгэй 
нэһилиэгэр Моочой Уус буолар. Федот-Моочой Уус кэргэнэ Домна Семенова 
(1869 с.т.). Онтон Иванова А.И. суруйарынан, кини иккис кэргэнин аата Мотуруона, 
Тимирдьиин диэн сиртэн төрүттээх, быраата Күөттэ Өлөксөй. Кини Улахан Күөлгэ, 
От Көлүйэҕэ көһө сылдьан олорбут. Моочой Уус  Тоҥуо үрэҕиттэн тимирдээх тааһы 
тиэйэн аҕалан Мыыдара Батыыта диэн үрэххэ тимир уһаарара үһү.   

Федот Львович үс кыыстаах, биир уоллаах: Марина (1890 с.т.), Степан (1891 с.т.), 
миэтирикэтэ көстүбэтэ, Ульяна (19.02.1895 с.т.), Анастасия (20.12.1898 с.т.). Бу дьиэ 
кэргэн олохторо От Көлүйэ.  Улахан кыыһын туһунан билиибит суох. Львов Степан 
Федотович (6 саастаах) 1897 сыллааҕы биэрэпискэ Бас Күөлүгэр Григорьев Семен 
Дмитриев (60 саастаах), Григорьева Елена Иолевналаахха (50 саастаах) иитиллэрэ 
сурукка киирбит. Иванова А.И. суруйарынан, Федот-Моочой Уус Степан-Хатыы 
Мочоойоп диэн ааттаах уоллаах эбит. Соҕотох кыыһа Варварата Үөһээ Бүлүү Намын 
киһитигэр кэргэн тахсыбыт.

Ульяна бастакы кэргэнэ Суор аҕатын ууһуттан Андрей Алексеев. Кинилэр 1913 
с. бэс ыйын 30 күнүгэр бэргэһэлэммиттэр, оҕолоро: Агафия (24.06.1916 с.т.), Илья 

(23.02.1918 с.т.). Өндүрэй уһаабатах, 1919 с. олунньу 27 күнүгэр сэллик ыарыыттан 
өлбүт. 1919 с. ыам ыйын 10 күнүгэр I Күүлэт кинээһэ Василий Дмитриев соҕотох 
уола, I Үөдүгэйдэр күтүөттэрэ, эмиэ огдообо Никифор Васильевы (1883 с.т.) кытта 
холбоһоллор. В. Никифоров бастакы кэргэнэ Анна Леонтьева (1893 с.т., I Үөдүгэй), 
киниттэн оҕолоро: Дмитрий (20.10.1911 с.т.), Мария (07.11.1912 с.т.), Феодор (08.06.1914 
с.т.), Василий (09.01.1916 с.т.). Ульяна Федотовна иккис кэргэниттэн Баһылайтан 
Мария (1924 с.т.), Иннокентий (1932 с.т.), Степанида (1932 с.т.) диэн оҕолордоох. 
Ульяна Федотовна биэс оҕолоруттан удьуору салҕаабыт Мария эрэ буолар. Кини 
Титов Иван Михайловичтан (16.05.1916-1951 сс.) уола Василий Иванович Васильев – 
СГУ (ХИФУ) бастакы проректора, физико-математическай наука доктора, профессор. 
Кэргэнэ физико-математическай наука кандидата, ХИФУ доцена Тимофеева Т.С., 
кыыһа Мария эмиэ физико-математическай наука кандидата, кэргэнэ Алексей 
Красников, Данил диэн ааттаах уоллаахтар.

Моочой Уус бииргэ төрөөбүт убайа Степан-Чохоох Уус Күөлүгэр олорбута, өтөҕүн 
оннуттан хойукка дылы көһөҥө (тимир булкаастаах) таастары булаллара үһү диэн 
суруйар Александра Иннокентьевна.

1927-28 сс. ыытыллыбыт демографическай биэрэпискэ 1016 нүөмэринэн Степан 
Львов сурулла сылдьар. Сааһынан сэдиптээтэххэ, бу Чохоох Уус быһыылаах. Кэргэнэ 
Марина (1870 с.т.), кыыһа Мария (1899 с.т.) диэн ыйыллыбыт. Чохоох Уус, Александра 
Иннокентьевна суруйарынан, сиэнэ Иннокентий Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии 
кыттыылааҕа, өллө диэн сураҕа кэлбитэ. Кэлин 1970 с. кэннилэригэр Саратовскай 
уобаласка олороро биллибитэ. Кырыктаах кыргыһыыга улаханных бааһыран, 
өйүн сүтэрбит киһини булбуттар. Икки атаҕын быстарбыт киһини нуучча дьахтара 
бүөбэйдээн, көрөн-истэн киһи оҥорбут. Уола Иннокентий Иннокентьевич кэлин 
аҕатын кытта суруйса сылдьыбыт эбит.

Мукучай Ыстапаан – Василий Федоров Ньукулайын уола. Кэргэнэ 
Евдокия Степанова (1843 с.т.), соҕотох Василий (1870 с.т.) диэн 
уоллаахтар. Уолларын Баһылайы аҕатынан Мукучай Баһылай диэн 
ааттыыллар эбит. Кини 1891 с. тохсунньу 28 күнүгэр биир дойдулааҕа 
(Уһумаан иккис кыыһа) Мария Васильевна Васильеваны (1872 с.т.) кытта 
олоҕун холбообут. Син балачча ыччатырбыттар: Савва (1897 с.т.), Сергей 
(20.07.1899 с.т.), Христина (22.12.1900 с.т.), Трофим, Василий (01.04.1911 
с.т.), Данил (13.09.1913 с.т.), Петр (28.01.1915 с.т.). Улахан уоллара 
Муҥхаһыт Сааба 1915 с. сэтинньи 1 күнүгэр Күлбүһэх Дьарааһын 
кыыһын Мотуруонаны (1898 с.т.) сүгүннэрэн аҕалбыт. Сэрии сылларыгар 
нэһилиэк салалтата сүбэлэһэн, дьону хоргуйан өлүүттэн өрүһүйээри, 
“Оборона фондатыгар” диэн ааттаан балыксыттар биригээдэлэрин 
тэрийбитэ. Салайааччынан, балыксытынан, булчутунан, бары үлэҕэ дэгиттэр 
дьоҕурдааҕынан биллэр Савва Васильевиһы анаабыттара. Кини Уһумаан кыыһа 
Мария бастакы оҕото. Савва бастакы кэргэнэ Герасимова Мотрена Герасимовна. 
Оҕо суох. Иккис кэргэниттэн, Михайлова Александра Иннокентьевнаттан Варвара 
(Чохулартан ииппит кыыстара), Ирина, Спиридон, Мария, Александра төрөөбүттэр. 
Ииппит кыыстара Варвара  Хачарах уола Львов Иван Даниловичтан улахан уоллара 
Рафаэль, кэргэнэ Петрова Татьяна Алексеевна, оҕолоро Алексей, Галина, Руслан. 
Иккис оҕолоро Мария, кэргэнэ  Маҥаастан төрүттээх булчут Прокопьев Алексей 
(Сургуулук), оҕолоро түөртэр. Кыыстара Дека, кэргэнэ Токоемов Анатолий Иванович, 
үс оҕолоох. Кыралара Валентина оҕото Рафаэль. Владимир (оҕото суох). 

Саввалаах иккис кыыстара Ирина Саввична, оҕолоро: Айталина, Светлана, 
Мотрена, Сардана, Александра. Айталина кэргэнэ Акимов Виктор Николаевич, 
түөрт оҕолоохтор:  Ирина (Айталина, Анна диэн кыргыттардаах), Николай, 
Владислав (Милена, Ариадна, Эрчим диэн оҕолордоох). Натальяттан Милана, Саша 
диэн оҕолор төрөөбүттэрэ. Светлана кэргэнэ Федотов Тимофей Тимофеевич, икки 
уоллаахтар: Петр оҕолоро Юлия, Петя, Айтал. Геннадий оҕолоро Сандаара, Айаал, 



МАҤААСТАР 173172

Тимофей. Мотрена кэргэнэ Никулин Петр Петрович, оҕото Евдокия. Сардаана 
кэргэнэ Алексеев Василий Алексеевич, оҕото Долон. Александра кэргэнэ Чашкин 
Михаил Михайлович, оҕолоро Альбина, Диана, Алена, Миша.

Савва уола Спиридон кэргэнэ Екатерина Петровна Константинова (Боотулуу), 
оҕолоро Тимур, Анна, Спиридон. Тимур кэргэнэ Полушкина Полина Васильевна, 
оҕолоро: Вадим, Катя, Алла. Анна кэргэнэ Ушницкай Станислав Петрович, оҕолоро 
Александра, Анастасия диэн кыргыттар, Алеша диэн уол. Спиридон кэргэнэ Тарасова 
Варвара Васильевна, кыргыттара Дайаана, Сайыына, Сандаара.

Мария Саввична, 1949 с.т., саха тылын учуутала, оҕото суох.Саамай кыралара 
Александра Саввична кэргэнэ Иванов Александр Петрович, Кэнтиккэ олороллор, 
оҕолоро: Марта, Вольдемар, Наталья, Зоя, Александр.

Мукучай Баһылайын улахан кыыһа Киристиинэ кэргэнэ Иванов Константин 
Матвеевич, ииппит оҕолоро: Петр, Прасковья, Федор, Феодосия.

Мукучай Баһылай иккис уола Сэргэй үлэҕэ тиэтэлинэн номоххо киирбит киһи. 
Сэргэй кэргэнэ Борисова Анна Николаевна киниттэн биэс сыл балыс, оҕолоро: 
Федор, Мария, Василий, Варвара, Александра, Ольга. Улахан уол Васильев 
Федор Сергеевич Чороон Ыстапаан сиэнэ Дмитриева (Чанхаева) Александра 
Николаевналыын холбоспута: Клара, Клавдия, Марк, Галина, Валентина, Глаша 
диэн оҕолоохтор. Бары Маҥааска төрөөбүттэрэ.  Клара үс оҕолоох: Александра, 
Анна, Сергей. Александра Дуня, Артем, Саяна, Дьулустаан диэн оҕолордоох. Анна 
түөрт оҕолоох: Эрхан, Эрчим, Вася, Артем. Үөһээ Бүлүү ыала. Клавдия оҕолоро Лена, 
Саша, Федя. Лена оҕолоро Арьяновтар: Лилияна, Артем. Анаабыр. Галина кэргэнэ 
Сунтаар, Павлов Владимир. Оҕолоро Анатолий, Лена. Бары куоракка олороллор. 
Анатолий икки оҕолоох Арина, Вова. Лена кэргэнэ Таатта, Баайаҕа. Оҕолоро  Алена, 
Алик. Валентина икки уоллаах Владик, Слава.  Глаша оҕолоро Юрий, Александра, 
Артем. Мария Сергеевна кэргэнэ  Петров Николай, оҕолоро: Агаша, Николай, 
Семен, Аркадий. Агаша эрдэ өлбүтэ: оҕолоро Мавра Өргүөккэ олорор, кини алта 
оҕолоох. Ньургустана икки уоллаах, Дьокуускайга олороллор. Коля, Үөһээ Бүлүү; 
оҕолордоох: Коля, Ангелина, Сандал, Дьулустаан. Аркадий үс оҕолоох: Ньургун, 
Айаал, Анжела; Дьокуускайга олорон үлэлииллэр. Семен Маҥааска олорор. Василий 
Сергеевич  Григорьева Мотрена Николаевнаны кэргэн ылан Олегы, Сардаананы, 
Саргылаананы, Сусаннаны төрөтөллөр. Олег оҕолоро Гамилия, Илона, Виктория. 
Сардаана уола Герман Алексеевич, кэргэнэ Варвара Петровна, кыргыттара Алена, 
Арина; Саргылаана кэргэнэ Максимов Федот Константинович, уоллара Эрсаан, 
улахан кыыс Сахая кэргэнэ Еремей Еремеевич, оҕолоро Максим. Сусанна кэргэнэ 
Егор Дмитриевич, уолаттара Сергей уонна Егор. Варвара Сергеевна оҕолоро 
Владимир, Светлана, Александра, Анна, Марианна, Аисия; Александра Сергеевна 
кэргэнэ Саввинов Дмитрий Игнатьевичтыын иккиэн үйэлэригэр учууталлаан 
пенсиялаахтар, оҕолоро: Алиса, Аида, Альберт, Ариан, Александр. Ольга Сергеевна 
оҕолоро: Наталья Тайилаҥҥа, Галина, Надежда, Гульнара Дьокуускайга, Светлана 
Голландияҕа олороллор.

Баһылайдаах үһүс уоллара Тэрэпиин кэргэнэ  Афанасьева Ирина 
Алексеевна (1903 с.т.) Тылгыны, оҕолоро: Екатерина (1927 с.т.), Христина, 
Александра, Егор, Анастасия, Василий. Екатерина оҕолоро Наташа, 
Груня, Екатерина, Юрий. Бары оҕолордоохтор. Христина Трофимовна 
кэргэнэ Степанов Василий, оҕолоро Семен, Петр, Валентина (икки 
оҕолоох: Василий, Дьулустан). Дьулус оҕолоро: Дьулурхан, Айылхан. 
Петр икки кыыстаах. Александра  кэргэнэ Неустроев Андрей 
Игнатьевич, кыыһа Марианна. Егор Трофимович кэргэнэ Слепцова 
Евдокия Николаевна. Егор Москваҕа үөрэммитэ, РФ үтүөлээх бырааһа. 
Тааттаҕа Баайаҕаҕа, Ытык Күөлгэ бырааһынан үлэлээбитэ. Икки 
оҕолоох: Коля түөрт оҕолоох, Гоша, Витя, Наташа, урукку кэргэнигэр 
биир оҕо. Ира  оҕолоро: Алена, Сардана, Катя. Анастасия (1948 с.т.) 

Хампаҕа олорор, элбэх сиэннээх. Кэргэнэ Евсеев Терентий Семенович (1947-2002 
сс.), оҕолоро сэттэлэр, алта төрөппүт, биир ииппит. Сиэннэрэ 19, хос сиэннэрэ икки.  
Евсеева Туйаара Терентьевна (1971 с.т.), оҕолоро: Леонид (1990-2016 сс., оҕото Андрей, 
2017 с.т.); Анастасия (1997с.т., кыыһа Надежда); Егорова Ньургустана Терентьевна 
(1972 с.т.), кини кэргэнэ Егоров Федор Васильевич,  үс оҕолоохтор. Улахан уоллара 
Егоров Владислав Федорович (1990с.т.); кыыстара Егорова Татьяна Федоровна, 
(1991 с.т.), кэргэнэ Никонов Прокопий Устинович (Ороһу), кыыстара: Туйаара (1914 
с.т.); Егорова Тамара Федоровна (1996 с.т.), кэргэнэ Олесов Олег (Хаҥалас). Үһүс 
оҕо Семенова Саргылана Терентьевна (1973-2010 сс.), кэргэнэ Семенов Альберт 
Николаевич (Бөтүҥ, Бүлүү); кыыстара Семенова Катя (1997 с.т). Биир уоллара Евсеев 
Анатолий Терентьевич (1971 с.т.), кэргэнэ Евсеева Антонина Дмитриевна (Тыымпы). 
Оҕолоро биэс: түөрт оҕо Евсеевтэр, Толя бастакы кэргэнигэр оҕото: Марышев 
Евгений  (1996 с.т.), иккис кэргэниттэн – Егор, (1999 с.т.), Терентий (1999 с.т.), Олина 
(2003 с.т.), Анатолий (2010 с.т.). Евсеев Егор Терентьевич (25.03.1976-12.03.1995 сс.), 
өлбүтүн кэннэ “Орден Мужества” үрдүк наҕараада кавалерын аатын иҥэрбиттэрэ, 
Чечня сэриитин кыттыылааҕа. Егорова Ирина Терентьевна (1978 с.т.), кэргэнэ Егоров 
Степан Иванович (Тыымпы), оҕолоро биэс: Григорьев Антон Петрович (1999 с.т.), 
Григорьев Владимир Петрович (2001 с.т.), Григорьева Марина Петровна (2010 с.т.), 
Егоров Александр Степанович, Егоров Эрик Степанович.  Анастасия Трофимовна 
ииппит оҕото Семенов Алексей Геннадьевич (1982 с.т.), кэргэнэ Яковлева Евдокия 
(Боотулуу), оҕолоро: Алексей (2012 с.т.), Лиана (2016 с.т.).

Иккис уол Василий Трофимович Ытык Күөлгэ олорор, РФ сибээһин маастара, 
СӨ сибээһин бэтэрээнэ. Кэргэнэ Маркова Альбина Николаевна. Алта оҕолоохтор: 
Екатерина оҕолоро: Алина, Айталина, Родион, Александр (Айна, Денис диэн 
оҕолордоох), Трофим (оҕолоро Гриша, Чаҕыл), Василий (Сайаана, Нария, Айтал, 
Вика), Иван (Арылхан, Сардана, Уйгулаана), Коля ыал, оҕолоно иликтэр.

Мукучай Тайылатын кэргэнэ Афанасьева Анна Алексеевна (Тыытаараҕын Аана), 
Тылгыныттан төрүттээх. Аана соҕотох оҕото Савва тулаайах хаалан абаҕатыгар 
иитиллибитэ, эдэригэр ыалдьан өлбүтэ. Савва Данилович почта начальнигынан 
үлэлээбитэ, кэргэнэ Тамара Еремеевна Федотова, Мэйик. Улахан уол Вячеслав Саввич 
(1968 с.т), кэргэнэ Екатерина Ивановна (1976 с.т., Мугудай), оҕолоро: Виктория (1997 
с.т.), Светлана (1999 с.т.), Александр (2006 с.т.), София (2013 с.т.). Саввалаах кыыстара 
Евдокия Саввична (1970 с.т.), кэргэнэ Альберт Егорович (Амма Наахарата), икки 
оҕолоохтор – Артем (1991с.т.), кэргэнэ Сахаайа Ивановна (1992 с.т.), Арсений диэн 
(2014 с.т.) биир уоллаахтар, кыыстара Айталина.  Иван Саввич (1972 с.т.) кэргэнэ Үөһээ 
Бүлүү Кырыкыйын кыыһа Айталина (1996 с.т.), кинилэр Агата диэн кыыстаахтар (2004 
с.т.).  Данил Саввич (1973 с.т.) маҥнайгы кэргэнэ Ирина Петровна (1976 с.т.) Үөһээ Бүлүү  
Оҥхойо, онно икки оҕолоох: Анжелика (1995 с.т.), Вероника (1999 с.т.). Данил иккис 
кэргэнэ Надежда Григорьевна Мэҥэ Хаҥалас Наахарата, кинилэр Камилла (2014 
с.т.) диэн кыыстаахтар. Саввитом (1978 с.т.), кини кэргэнэ Тася Васильевна (Оҥхой), 
үс оҕолоохтор: Анна (2005 с.т.), Айна (2005 с.т.), Инна (2009 с.т.). Савва Данилович 
оҕолоро бары Дьокуускайга олороллор, предпринимателлэр.

Мукучай Баһылайын кыра кыыһа Настаа кэргэнэ Васильев Алексей Петрович 
(Таҕаайап), ииппит оҕолоро Васильева  Ольга, оҕолоро: Раиса, Алексей. Прокопьев 
Романныын өр олорбуттара, элбэх ыччаттардаахтар. Васильев Иван Бэрдьигэстээххэ 
олорор, оҕолордоох.

Мукучай Баһылайын кыра уола Петров Бүөтүр (Кыраһаларга иитиллибит. 
Ийэтэ Өлөксөөн диэн эбит, манна үс оҕо: Бүөтүр 11 саастаах, Өлөөнө аҕыстаах, 
Балбаара үстээх эбиттэр. “Тылгыны нэһилиэгэ” кинигэттэн.), Аҕа дойду сэриитин 
кыттыылааҕа, Кенигсбергэ тиийэ кыргыспыт сэрииһит-буойун, бастакы кэргэнин 
Доҕооробо Маарыйа оҕолоро: Зоя, Елизавета Хаҥаласка, Уулаах Ааҥҥа олороллор. 
Иккис кэргэнэ Илларионова Варвара Ивановнаттан 3. Илларион, 4. Софья, 5. Михаил 
төрөөбүттэрэ. Бүөтүр улахан кыыһа Зоя Петровна кэргэнэ Капитонов Иван. Оҕолоро: 
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улахан кыыһын Галина кэргэнэ Юрий Кириллович Сысоев, оҕолоро Валентин, 
Андриан, Кира. Андриан Ариана, Арсен диэн оҕолордоох. Иккис кыыс Мирослава, 
кэргэнэ Кривошапкин Артур Афанасьевич. Оҕолоро: Айсен, Афоня, Саина. Үһүс кыыс 
Марианна, кэргэнэ Бурцев Евгенийтэн кыыһа Аина,  иккис кэргэниттэн, Артахинов 
Алексей Геннадьевичтан, уола Дима. Төрдүс кыыс Саргылана кэргэнэ Рожин 
Альбертыын оҕото Даяна, иккис кэргэнэ  Массаев Альберт Егорович. Бэһис кыыс 
Наталья кэргэнэ Егоров Иван Александрович. Оҕолоро: Александр (өлбүт), Володя. 
Эмсэх куурдар Анисия кэргэнэ Бочкарев Гаврил Викторович, оҕолоро Виктор, Иван, 
Алеша. Иккис оҕо Елизавета Петровна кэргэнэ Андреев Валерий Афанасьевич, биир 
уоллаах, Еремеев Вячеслав Андреевич диэн. Улахан уол Илларион Петрович кэргэнэ 
Федора Тимофеевналыын уон оҕолоохтор: Катя, Саргы, Шура, Дора, Лена, Люба, 
Петр, Иван, Василий, Алексей, оҕолор элбэх оҕолоохтор. Бүөтүр Варвараттан кыыһа 
Софья Петровна фельдшер этэ, кыыһа Наташа, Сергей диэн кэргэннээх, уол оҕолоох, 
аата Ян. Кыра уол Михаил Петрович кэргэнэ Боотулуу Кисиляхова Анастасия, үс 
оҕолоохтор: Елена, кыыһа Настя. Петр биэс оҕолоох: Лена, Алена, Анна-Мария, Миша, 
Ганна. Михаил кэргэнэ суох, идэтинэн учуутал, Маҥаас оскуолатын директора, ыал 
буола илик. Мукучайдар, мантан көстөрүнэн, киэҥник тэнийбит аймах.

В.И.Васильев, М.П.Григорьев

АЛЕКСЕЙ МАЙЗАКОВ УДЬУОРДАРА

Бастакы  Үөдүгэй буолаһыгар 1782 с. ыытыллыбыт ревизскэй сказкаҕа (биэрэпис) 
суруллубутунан, Алексей Дмитриев Майзаков (1734 с.т.) Ирина Васильева (1740 
с.т.) Нам Бөтүҥүттэн төрүттээх. Аҕата Василий Болгудаков диэн ааттаах эбит. Бүлүү 
умнаһыгар 1776 с. ходуһа үллэстиитин биэдэмэһигэр Алексей Дмитриев Инньээҥҥэ 
биэс күрүө турар оттуур ходуһалааҕа ыйыллыбыт. Биэдэмэскэ кинини Эригэ уола 
диэн киллэрбиттэр. 1782 с. оҥоһуллубут ревизия кинигэтигэр 81 саастаах Эригя 
Оэнеков аата киирбит. Ойоҕо Кырасын Лучекина киниттэн 21 сыл балыс, уола 
Сантагаян 25-тээх. Кэргэнин Кыраһын уонна уолун саастарыттан сэдиптээтэххэ, 
Алексей кини маҥнайгы ойоҕуттан уола буолуо диэн сабаҕалыыбыт.

Алексей Дмитриев үс уоллаах: Никифор (1762-1836 сс.), Матвей (1763 с.т.), Федот 
(1773-1787 сс.) уонна Татьяна (1770 с.т.) диэн соҕотох кыыстаах. Татьяна 1789 с. Нукуста 
Екимов кинээстиир Хаҥалас буолаһын киһитигэр Быча Хотосовка сүктэн барбыт. Бу 
Хотос кыыһын Саатыыры (1772-1850 сс. кэлин сүрэхтэнэн Агафья Гаврильева буолбут) 
Татьяна убайа Никифор кэргэн ылан биэс оҕолоох: Иван (1791-1850 сс.), Иван (1794-
1853 сс.), Филипп (1798 с.т.), Степан (1806 с.т.) уонна Катерина (1809 с.т.).

Ыал улахан уола Иван олоҕун оҥостубут, кэргэнэ  Мария Иванова (1794 с.т.), 
оҕолоро: Василий (1816 с.т.), Григорий (1823-1845 сс.), Алексей (1827 с.т.) уонна Ирина. 
Ирина 1844 с. кэргэн тахсыбытын ыйбыттар, кимиэхэ тахсыбытын, хомойуох иһин, 
суруйбатахтар. Василий Иванов кэргэнэ Мария Петрова (1824 с.т.), оҕолордоохторо 
биллибэт. Үһүс уол Алексей-Хоттой  кэргэнэ Мария Иванова (1827 с.т.), оҕолоро: 
Платон (1850 с.т.), Иннокентий (1851 с.т.). Хоттой иккис кэргэнэ Настасья Иванова (1738 
с.т.) Чочуттан төрүттээх, кинилэр 11.07.1878 с. от ыйын 11 күнүгэр бэргэһэлэммиттэр. 
Уоллара Платон Алексеев Дария Прокопьеваны (1865 с.т.) кэргэн ылан үс оҕолоох: 
Гаврил (1885 с.т.), Гаврил (1889 с.т.), Марфа (16.11.1885 с.т.). Улахан Гаврил кэргэнэ 
Анна Дмитриева, оҕолоро: Яков (20.03.1910 с.т.), Петр (27.04.1914 с.т.). Иккис Гаврил 
кэргэнэ Ирина Алексеева, уоллара Георгий (23.12.1914 с.т.). Кыыстара Марфа Григорий 
Дмитриев (1871 с.т.) иккис кэргэнэ, кинилэр 1909 с. бэс ыйын 29 күнүгэр холбоспуттар, 
кыргыттара: Татьяна (01.10.1910 с.т.), Екатерина (29.10.1918 с.т.). Иннокентий Алексеев-
Додоро кэргэнэ Евдокия Алексеева (1864 с.т.), оҕолоро: Леонтий (13.01.1885 с.т.), Фекла 
(05.09.1891 с.т.). Хоттой оҕолорун кэлиҥҥи дьылҕаларын туһунан билиибит суох.

Микииппэр иккис Уйбаана Мыктыгыр диэн сахалыы ааттаах эбит. Кэргэнэ 
Степанида Иванова 1850 с. өлбүт. Кинилэр икки уоллаахтар: Анисим (1826 с.т.) уонна 
Алексей (1827 с.т.).

Филипп – Никифор Алексеев үһүс уола, дьиэ-уот тэриммитэ биллибэт, утуму 
салгыах ыччат хаалбатах бадахтаах.

Төрдүс уол Степан кэргэнэ Татьяна Семенова (1800 с.т.), Никита (Степан) (1831 
с.т.), Анна (1824 с.т.). Никита сахалыы аатын Чукча диэн чопчулаан биэрбиттэр, 
кэргэнэ Матрена Харлампьева (1832 с.т.), оҕолоро: Савва (1855 с.т.), Евдокия (15.12.1859 
с.т.), Савва (15.03.1861 с.т.). Нэһилиэккэ 1897 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ Михаил (1830 
с.т.) уонна Игнатий (1879 с.т.) диэн уолаттардааҕа эбии суруллубут. Савва Никитин 
кэргэнэ Елена, кыргыттара: Мария (1870 с.т.), Ульяна (1875 с.т.). Игнатий-Ньомойоон 
кэргэнэ Александра (араспаанньатын араастаан суруйаллар – Иванова, Дмитриева, 
Никифорова, Семенова), кинилэр 1901 с. муус устар 11 күнүгэр холбоспуттар. Оҕолоро: 
Христина (1900 с.т.), Мария (1900 с.т.), Евсевий (07.04.1907 с.т.), Тит (01.02.1910 с.т.), 
Василий (17.09.1911 с.т.), Николай (06.06.1916 с.т.). Олохторо Мотуруос Күөлэ. Түүлээх 
аҕатын ууһугар 1923 с. дьиэ кэргэнинэн испииһэккэ суруллубутунан, Игнатий 
Никифоров 50 саастаах, кэргэнэ Христина 23 саастаах, Василий 11-дээх, Матрена 
23, сүрэхтэнэ илик уол оҕо биир саастаах. 1916 с. төрөөбүт Николай – Ньомойоон 
бастакы кэргэниттэн уола, эрдэ өлбүт быһыылаах. Христина, эппиппит курдук 17-тэ 
төрөөбүтүттэн икки эрэ оҕото тыыннаах хаалан дьон-сэргэ төрдө буолан сылдьаллар, 
онон урут бу уол оҕо өлбүтэ буолуо. Поскачин Ньукулай 1929 с. төрөөбүтэ биллэр. 
Мантан салгыы кыыстара Христина, уоллара Николай Поскачиннар оҕолорун, 
сиэннэрин көрдөрөбүт.

Уһумаан татаар 9 кыыс сиэниттэн кыра кыыс иннинээҕи кыыс Поскачина 
Христина Тимофеевна бэйэтэ айан ыллыы, хоһоон ааҕа сылдьааччы, бастакы 
кэргэниттэн Ньомойоон Игнатийтан Христинаны, Николайы төрөппүт. Ыкынаачай 
оҕонньор өлбүтүн кэннэ кини Поскачин Алексейга кэргэн тахсан, оҕолор 
Поскачинынан суруллубуттар. Сэрии саҕана фермаҕа ыанньыксыттыы сырыттаҕына 
үс игирэ ньирэй төрөөн, хаһыакка хайҕаммыт. Кини 17-тэ төрөөбүтүттэн икки оҕону 
тутан хаалбыт, оҕолорун харыстаан, абааһы сиэбэтин диэн, куһаҕан аатынан хос 
ааттыыр идэлээҕэ.  Кыыһа Христина тустуук, мас тардыһар эбит. Кэргэнэ Григорьев 
Тит Даниловичтыын түөрт оҕолоохтор: Тамара, Николай, Иван, Анатолий. Тамара  
(кэргэнэ Лазарев Анатолий Игнатьевич диэн Боотулуу этэ) оҕолоро: Игнат кэргэнэ 
Иванова Степанида, оҕолоро: Айтал, Уруй, Анатолий. Айтал оҕото Антоний. Иккис 
оҕо Саша. Ия кэргэнэ Михаил, оҕолоро: Күннэй, Кристина, Милия. Чээнэ кэргэнэ 
Павел, оҕолоро: Туйаара, Мичил, Нарыйаана, Степан, Тит, Василий. Коля кэргэнэ 
Василина, оҕолоро Николина.  Тамаралаах кыралара Иван,  Мичээрэ,  Виктор.

Христина Игнатьевналаах уоллара биллэр спортсмен Григорьев Николай 
Титович, Таджикистаҥҥа  үөрэнэ сылдьан көҥүл тустууга 74 кг 1978 с чемпион, 
аан дойдуга бастыыр иһин көҥүл тустууга Афиныга иккис миэстэлээх, Польшаҕа 
үһүс миэстэ, 2015 с. ветеран тустууктарга Москваҕа чемпион, кэргэнэ Маргарита, 
улахан уолларын Володя кэргэнэ Наталья, оҕолоро: Юлия, Лилия. Кыыстарын Анна 
Николаевна кэргэнэ Альберт, оҕолоро: Эрхан, Айсен, Саша. Кыра уол Григорьев 
Манчаары ыал буола илик. Иван кэргэнэ Жиркова Мария Николаевна (1951 с.т.), 
оҕолоро, иитийэх Владислав, кыыстара Туйаара (1976 с.т.), кэргэнэ Оконосов Алексей 
Васильевич (1972 с.т.), оҕолоро: Иван, Алексей, Аэлита. Иваннаах уоллара  Владислав, 
кэргэнэ Саввина Туяра Михайловна, оҕолоро Айсен. Христиналаах кыра уоллара 
Анатолий алта уол, икки кыыс оҕолоох, кэргэнэ Дария; Юрий кэргэнэ Варвара. Иккис 
оҕо Варвара, үһүс – Александр кэргэнэ Кристина, онтон Айтал кэргэнэ Саргылаана, 
оҕолоро Алик, Айсена, Айтал. Степан кэргэнэ Кэскилээнэ. Кыралара Кустук, Валерий, 
Сайыына.

Поскачина Христина Тимофеевна тутан хаалбыт соҕотох уола Поскачин 
Николай, кэргэнэ Мария Романовна Филиппова (Тылгыны). Мария олорор 
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оҕолоох кэлбит, ол оҕону эдьиийдэрэ Христина 
эмээхсин, элбэх сүтүктээх сүрэҕин сылыттан, таптаан, 
хоонньугар улаатыннаран, дьолломмута. Уол толору 
аата – Филиппов Иннокентий Николаевич диэн. Кини 
кэргэниниин Клара Дмитриевналыын (Чороон Сөдүөт 
хос сиэнэ) ыал буолан, уон оҕолоохтор, Герой ийэ, Ытык 
Аҕа буолбуттара. Билигин Кеша суох, кэргэнэ Клара 
Дмитриевна Дьокуускайга оҕолорунаан олорор. Бастакы 
оҕолоро икки игирэ Саргылаана, Сардаана, иккиэн  
иистэнньэҥнэр. Саргылааналаах түөрт оҕолоохтор – 
Таня, Аял, Зоя, Айтал, Таня кэргэннээх, Айтал, Кирилл 
диэн сиэннэрдээхтэр. Сардааналаах үс оҕолоохтор – 

Алина, Айсен, Сахамин. Игирэ кыргыттар Үөһээ Бүлүүгэ олохсуйбут 
ыаллар. Туйааралаах биир кыыстаахтар – Сахамина, сиэн кыыстара 
Алиса. Дмитрий оҕото Сергей. Сахаяна кыыһа Сандаара. Иннокентий 
оҕолоро Чаҕыл, Мичийээнэ. Ньургун оҕолоро Максим, Артем. Егор 
оҕолоро Саша, Уйгу, Олимпий, Сайнара. Клара оҕолоро Шура, Дьулус, 
Мичил. Ньургуйаана уола Артур.

Поскачин Ньукулайтан Мария Романовна Мотрена, Михаил, Мария, 
Александр, Александра диэн оҕолору төрөппүтэ. Мотрена Николаевна 
кэргэнэ Иванов Владимир, оҕолоро: Коля, Владимир, Альберт. Коля 
ыалдьан өлбүт. Альберт кэргэнэ Ньургуйаана, оҕото Арсентий. Михаил 
Николаевич кэргэнэ Степанова Ольга Степановналыын оҕолоро: Коля, 
Айталина, Юрий. Михаил. Аина, Сахаяна. Коля кэргэнэ Мария, оҕолоро:   
Айталина. Кэргэнэ Николай, оҕолоро: Петр, Михаил, Ньургуйаана 
Борисовтар. Амма Сэргэ Бэһигэр олороллор. Аина кэргэнэ Владислав, 
оҕолоро : Денис, Ольга, Елизавета, Дарина., Сахаяна кэргэнэ Федот,  
оҕолоро: Ярослав, Ян. Мария Николаевна (Маачый) кэргэнэ Львов 
Степан Павлович, оҕолоро: Ньургун, Ньургуяна үс оҕолоох, кэргэнэ 
Александр. Кинилэр оҕолоро: Наташа, Ньургустан, Артем. Үһүс оҕо, 
кыыс, Сашенька оҕото Сайаана, Маачый төрдүс оҕото Степа. Александр 
Николаевич кэргэнэ Татьяна, оҕолоро: Игнат, кэргэнэ Евгения, 
оҕолоро: Северина, Николай. Иккис уол Петр. Үһүс – Александр, 
Кэргэнэ Лилиана, оҕолоро Володя, Лаура, Таня, Любомир. Михаил 
кэргэнэ Диана,оҕолоро Саша. Александра Николаевна кэргэнэ Саввин 
Василий Николаевич, учуутал, дэгиттэр сайдыылаах киһи (Уус Алдан). 

Оҕолоро Анастасия, Мария. Анастасия кэргэнэ Василий (Ньурба Маара), оҕолоро: 
Эрик, Костя.      

Христина Өлөксөй Поскачинныын бэйэлэрин кыанан, үлэлии-үлэлии сүөһү 
тутан, икки оҕото улаатыннаран, Александра Иннокентьевна Ивановаттан кыра уолун 
Юрийы ииттэн, уоллара Николай Игнатьевичтыын олорбуттара. Поскачин Николай 
сүрдээх кыайыылаах-хотуулаах отчут-масчыт, сүрэхтээх үлэһит, сытыы-хотуу, 
эрчимнээх, баһыгырас майгылаах киһи этэ. Сэрии кэмигэр уонуттан тахсыбыт уол от 
охсуутугар иннин биэрбэт охсооччу буолан, оройуон үрдүнэн оҕолортон бастакынан 
“ Килбиэннээх үлэтин иһин” мэтээлинэн наҕараадаламмыта. “Нэһилиэк салалтата бу 
уолу эрдэттэн бэлиэтии көрө сылдьан, борбуйун көтөҕөөтүн салайар үлэҕэ сыһыаран 
барбыта. Бастаан “Саҥа олох” холкуоска сылгы биригэдьииринэн, онтон “Харбаала” 
холкуоска уһуннук уонна ураты хоһууннук үлэлээбитэ. Ат киэнэ ааттааҕын айааһаан 
миинэрэ, мөлтөх ат тулуйбат сырыылаах киһитэ этэ” диэн Николай Игнатьевич 
туһунан “Маҥаас нэһилиэгэ” кинигэ 116 стр. сурулла сылдьар.  Аҕалара Өлөксөй 
оҕонньор байанайдаах булчут этэ, уолунаан тайах этинэн, куобаҕынан Харбаала 
элбэх ыалын аһаппыттара-сиэппиттэрэ.

Юрий (09.03.1946 с.т.), Маҥаастан бииргэ төрөөбүт убайыныын, Иванов Иван 

Ивановичтыын, бастакы авиатордар. Кэргэнэ Чурапчы, Мария Михайловна, быраас. 
Кыргыттара: Айталина, кэргэнэ Бэргэн,икки уоллаахтар: Эрчимэн, Дьуурхан. 
Александра кэргэнэ Александр, кыыстаахтар Милена. Дьокуускайга олороллор. 
Ньомойоон хаана маннык тарҕанан кэҥиир, ыччата элбиир. Көлүөнэ кэлэр үйэлэргэ 
салҕанар, тарҕанар.

НЬОМОЙООННОР

1857 с. сэтинньи 28 күнүттэн Бүлүү уокуругун Үөһээ Бүлүү нэһилиэктэригэр 
ыытыллыбыт Ревизскэй сказкаттан көстөрүнэн, Чукча Микиитэ диэн киһи – 
Степан Егоров, Никифор Оҕо (Никифор оҕото буолуо) сааһа 52. Кэргэнэ Мотрена 
Харлампьева, 25-һэ, икки уол оҕолоох: Сааба иккилээх, 15.03.1861 с.т., биир оҕо 
сүрэхтэнэ илик, биирдээх уонна түөртээх Огдооччуйа диэн кыыстаах, 15.12.1859 
с.т. Ийэтэ Татьяна Прокопьева 58 саастаах. Чукча Микиитэ эдьиийдэрэ – Аана 34, 
Мавра 32, балта Анна 19 саастаах. Игнатий Никифоров (Чукча Микиитэ уола) кэргэнэ 
Александра Дмитриева, Аана диэн кыыстара 10,02,1906с.т., Евсевий 07,04,1907 с.т., 
Тит 01,02,1910 с.т., Баһылай 17,09,1911с.т. ( манна ийэлэрэ Александра Петрова диэн 
сурулла сылдьар, аҕата Петр буолуон сөп). Николай 06.06,1916 с.т. Манна Игнатий 
Никитин – Немоен, ийэлэрэ Александра аны Семенованан суруллубут.

Кинилэр бэргэһэлэниилэрин туһунан: 04.05.1898 с. Савва Никифоров 40-гар 
1 Чочуттан Варвара Николаеваны, 20 саастаах кыыһы ылбыт. 1897 с. 196 нүөмэргэ 
Мотуруос Күөлүгэр Степанов Савва Никифоров, хаһаайын, 40, Степанова Елена 
Руфова, кэргэнэ, 54, Степанова Матрона Харлампьева, ийэтэ, 64. Степанов Михаил 
Никифорович, быраата, уола №3, 37, Степанова Татьяна Афанасьева, кийиит, №4, 
20, Степанов Игнатий Никифоров, №3, быраата, 18. Прокопьева Мария Николаева 
24, Прокопьева Ульяна Николаева 17. Бу икки кыргыттар “падчерицалар” диэн 
суруллубуттар. “Бастакы Үөдүгэй”, 380 стр.

Игнатий Никифоров 22 сааһыгар 1901 с. муус устар 11 күнүгэр 26 саастаах  
Александра Иванованы ойох ылбыт. Нэһилиэккэ 1899 с. ыытыллыбыт биэрэпискэ 
Чукча уола Савва Никифоров 57-лээх. Кийииттэрэ  Елена - 52, инитэ - Михаил 52, 
кийиитэ Татьяна - 27, ийэтэ - Матрена Степанова 72, биир быраата  Игнатий – 53. 
Внучки: Мария 27, Ульяна 22 диэн ыйыллыбыт. 1917 с. Мотуруос Күөлүгэр № 16. 
Никифоров Михаил Никитин 6., ойоҕо 40. Сылгы суох, ынах сүөһүтэ 12, 3 буут балыгы 
бултуур, илим суох, туу 30, саһылы бултаабат, куобаҕа 20, 30 туһахтаах. 26. Никифоров 
Игнатий Никифоров 43, уол оҕолоро 6-лаах, биирэ 1 саастаах, ойоҕо 47, кыыстара 16-
лаах, 2 сылгылаах, 12 ынах сүөһүлээх, 1 буут балыгы бултуур, илимэ 9, туута суох, 
саһылы бултаабат, 10 куобаҕы сиир, 5 чааркааннаах, туһаҕа 10. “Бастакы Үөдүгэй”, 404 
стр. 1923 с. дьиэ кэргэнинэн испииһэккэ суруллубутунан, Игнатий Никифоров 50 
саастаах, кэргэнэ Христина 23 саастаах, Василий 11-дээх, Матрена 23, сүрэхтэнэ илик 
уол оҕо биир саастаах.  06.06.1916. с.т. Николай – Ньомойоон бастакы кэргэниттэн 
уола, эрдэ өлбүт быһыылаах. Христина, эппиппит курдук 17-тэ төрөөбүтүттэн икки 
эрэ оҕото тыыннаах хаалан дьон-сэргэ төрдө буолан сылдьаллар, онон урут бу уол 
оҕо өлбүтэ буолуо. Поскачин Ньукулай 1929 с. төрөөбүтэ биллэр. Мантан салгыы 
кыыс Христина, Николай Поскачиннар оҕолорун, сиэннэрин көрдөрөбүт.

Уһумаан татаар 9 кыыс сиэниттэн кыра кыыс иннинээҕи кыыс Поскачина Христина 
Тимофеевна бэйэтэ айан ыллыы, хоһоон ааҕа сылдьааччы, бастакы кэргэниттэн 
Ньомойоон Игнатийтан Христинаны, Николайы төрөппүт. Ыкынаачай оҕонньор 
өлбүтүн кэннэ кини Поскачин Алексейга кэргэн тахсан, оҕолор Поскачинынан 
суруллубуттар.  Сэрии саҕана фермаҕа ыанньыксыттыы сырыттаҕына үс игирэ 
ньирэй төрөөн, хаһыакка хайҕаммыт. Кини 17-тэ төрөөбүтүттэн икки оҕону тутан 
хаалбыт, оҕолорун куһаҕан аатынан хос ааттаан, абааһы сиэтэлээбэтэх.

Кыыһа Христина тустуук, мас тардыһар эбит. Кэргэнэ Григорьев Тит 
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Даниловичтыын түөрт оҕолоохтор: Тамара, Николай, Иван, Анатолий.
Тамара  (кэргэнэ Лазарев Анатолий Игнатьевич диэн Боотулуу этэ)  оҕолоро: 

Игнат кэргэнэ Иванова Степанида, оҕолоро: Айтал, Уруй, Анатолий. Айтал оҕото 
Антоний. Иккис оҕо Саша. Ия кэргэнэ Михаил, оҕолоро: Күннэй, Кристина, Милия. 
Чээнэ кэргэнэ Павел, оҕолоро: Туйаара, Мичил, Нарыйаана, Степан, Тит,  Василий. 
Коля кэргэнэ Василина, оҕолоро Николина.  Тамаралаах кыралара Иван,  Мичээрэ,  
Виктор.

Христина Игнатьевналаах уоллара биллэр спортсмен Григорьев 
Николай Титович, Таджикистаҥҥа  үөрэнэ сылдьан көҥүл тустууга 74 
кг 1978 с. чемпион, аан дойдуга бастыыр иһин көҥүл тустууга Афиныга 
2-ис миэстэлээх, Польшаҕа 3-үс миэстэ, 2015 с.  ветеран тустууктарга 
Москваҕа чемпион, кэргэнэ Маргарита, оҕолоро: улаханнара Володя 
кэргэнэ Наталья, оҕолоро: Юлия, Лилия. Кыыһа Анна Николаевна кэр-
гэнэ Альберт, оҕолоро: Эрхан, Айсен, Саша. Кыра уол Григорьев Ман-
чаары ыал буола илик.

Иван кэргэнэ Жиркова Мария Николаевна,1951 с., оҕолоро, иитийэх 
Владислав, кыыстара Туйаара 1976  с.т., кэргэнэ Оконосов  Алексей Ва-
сильевич 1972 с.т., оҕолоро: Иван, 1994 с., Алексей,1996 с., Аэлита, 2005 
с. Иваннаах уоллара Григорьев Владислав Иванович 1980 с., кэргэнэ 
Саввина Туяра Михайловна, оҕолоро Айсен.

Христиналаах кыра уоллара Анатолий алта уол, икки кыыс оҕолоох, кэргэнэ 
Дария: Юрий кэргэнэ Варвара. Иккис оҕо Варвара, үһүс – Александр кэргэнэ 
Кристина, онтон Айтал кэргэнэ Саргылаана, оҕолоро Алик, Айсена, Айтал. Степан 
кэргэнэ Кэскилээнэ. Кыралара Кустук, Валерий, Сайыына.

Поскачина Христина Тимофеевна тутан хаалбыт соҕотох уола Поскачин Николай, 
кэргэнэ Мария Романовна Филиппова /Тылгыны/. Мария олорор оҕолоох кэлбит, 
ол оҕону эдьиийбит Христина эмээхсин, элбэх сүтүктээх сүрэҕин сылыттан, таптаан, 
хоонньугар улаатыннаран, дьолломмута. Ол  бырааппыт: Филиппов Иннокентий 
Николаевич. Кини кэргэниниин Клара Дмитриевналыын (Чороон Сөдүөт хос сиэнэ) 
ыал буолан, уон оҕолоохтор, Герой Ийэ, Ытык Аҕа буолбуттара. Билигин Кеша суох, 
кэргэнэ Клара Дмитриевна Якутскайга оҕолорунаан олорор. Бастакы оҕолоро икки 
игирэ Саргылана, Сардаана, иккиэн  иистэнньэҥнэр.

Саргылааналаах түөрт оҕолоохтор – Таня, Аял, Зоя, Айтал, Таня кэргэннээх, 
Айтал, Кирилл диэн сиэннэрдээхтэр. Сардааналаах үс оҕолоохтор – Алина, Айсен, 
Сахамин. Игирэ кыргыттар Үөһээ Бүлүүгэ олохсуйбут ыаллар. Туйааралаах биир 
кыыстаахтар – Сахамина, сиэн кыыстара Алиса. Дмитрий оҕото Сергей. Сахаяна 
кыыһа Сандаара. Иннокентий оҕолоро Чаҕыл, Мичийээнэ. Ньургун оҕолоро Максим, 
Артем. Егор оҕолоро Саша, Уйгу, Олимпий, Сайнара. Клара оҕолоро Шура, Дьулус, 
Мичил. Ньургуйаана уола Артур.

Поскачин Ньукулайтан Мария Романовна Мотрена, Михаил, Мария, 
Александр, Александра диэн оҕолору төрөппүтэ. Мотрена Николаевна 
кэргэнэ Иванов Владимир, оҕолоро: Коля, Владимир,Альберт. Коля 
ыалдьан өлбүт. Альберт кэргэнэ Ньургуйаана, оҕото Арсентий. Михаил 
Николаевич кэргэнэ Степанова Ольга Степановналыын оҕолоро: 
Коля, Айталина, Юрий. Михаил. Аина, Сахаяна. Коля кэргэнэ Мария, 
оҕолоро:   Айталина. Кэргэнэ Николай, оҕолоро: Петр, Михаил, 
Ньургуйаана Борисовтар. Амма Сэргэ Бэһигэр олороллор. Аина кэргэнэ 
Владислав, оҕолоро: Денис, Ольга, Елизавета, Дарина, Сахаяна кэргэнэ 
Федот,  оҕолоро: Ярослав, Ян. Мария Николаевна (Маачый) кэргэнэ 
Львов Степан Павлович, Оҕолоро: Ньургун, Ньургуяна үс оҕолоох, 
кэргэнэ Александр. Кинилэр оҕолоро: Наташа, Ньургустан, Артем. 

Үһүс оҕо, кыыс, Сашенька оҕото Сайаана, Маачый төрдүс оҕото Степа. Александр 
Николаевич кэргэнэ Татьяна, оҕолоро: Игнат, кэргэнэ Евгения, оҕолоро: Северина, 

Николай. Иккис уол Петр. Үһүс – Александр, Кэргэнэ Лилиана, оҕолоро 
Володя, Лаура, Таня, Любомир. Михаил кэргэнэ Диана,оҕолоро Саша. 
Александра Николаевна кэргэнэ Саввин Василий Николаевич, учуутал, 
дэгиттэр сайдыылаах киһи (Уус Алдан). Оҕолоро Анастасия, Мария. 
Анастасия кэргэнэ Василий (Ньурба Маара), оҕолоро: Эрик, Костя.      

Христина Өлөксөй Поскачинныын бэйэлэрин кыанан, 
үлэлии-үлэлии сүөһү тутан, икки оҕото улаатан, Александра 
Иннокентьевна Ивановаттан кыра уолун Юрийы ииттэн, уоллара 
Николай Игнатьевичтыын олорбуттара. Поскачин Николай сүрдээх 
кыайыылаах-хотуулаах отчут-масчыт, сүрэхтээх үлэһит, сытыы-
хотуу, эрчимнээх, баһыгырас майгылаах киһи этэ. Сэрии кэмигэр 
уонуттан тахсыбыт уол от охсуутугар иннин биэрбэт охсооччу буолан, 
оройуон үрдүнэн оҕолортон бастакынан  “Килбиэннээх үлэтин иһин” мэтээлинэн 
наҕараадаламмыта. “Нэһилиэк салалтата бу уолу эрдэттэн бэлиэтии көрө сылдьан, 
борбуйун көтөҕөөтүн салайар үлэҕэ сыһыаран барбыта. Бастаан “Саҥа олох” колхозка 
сылгы биригэдьииринэн, онтон “Харбаала” колхозка уһуннук уонна ураты хоһууннук 
үлэлээбитэ. Ат киэнэ ааттааҕын айааһаан миинэрэ, мөлтөх ат тулуйбат сырыылаах 
киһитэ этэ” диэн Николай Игнатьевич туһунан “Маҥаас нэһилиэгэ” кинигэ 116 стр. 
сурулла сылдьар.  Аҕалара Өлөксөй оҕонньор байанайдаах булчут этэ, уолунаан 
тайах этинэн, куобаҕынан Харбаала элбэх ыалын аһаппыттара-сиэппиттэрэ.

Юрий 1946 с. кулун тутар 9 күнүгэр төрөөбүт, Маҥаастан, бииргэ төрөөбүт 
убайыныын, Иванов Иван Ивановичтыын, бастакы авиатордар. Кэргэнэ Чурапчы, 
Мария Михайловна, врач. Кыргыттара: Айталина, кэргэнэ Бэргэн, икки уоллаахтар: 
Эрчимэн, Дьуурхан. Александра кэргэнэ Александр, кыыстаахтар Милена. Якутскайга 
олороллор. Ньомойоон хаана маннык тарҕанан кэҥиир, ыччата элбиир. Көлүөнэ 
кэлэр үйэлэргэ салҕанар, тарҕанар.

ЛИЭП АҔАТЫН УУҺА

Төрдү-ууһу эридьиэстээһиммитин олохтоох үһүйээнтэн саҕалыыбыт. Дьокуу-
скайга 2007 с. тахсыбыт “Маҥаас нэһилиэгэ” кинигэҕэ Павел Львов ахтыытыттан 
быһа тутан киллэрэбит: “...Маҥаас нэһилиэгэр олохтоох Львовтар төрүттэрин уонна 
кинилэр урууларын туһунан кырдьаҕастар кэпсииллэриттэн манныгы суруйуохха 
сөп. Биһиги төрүттэрбит Арҕаа Маҥаас сиригэр Хочот, Күрээдис Бэрэтэ, Чоҥоро 
диэки күөллэргэ олохсуйан олорбуттар. Киһи билэринэн, уон ахсыс үйэ ортотугар 
Хоччуола удаҕан диэн кэргэннээх Хонторуун уус (сорохтор этэллэринэн Кылба- 
наа диэн) бэһиэччик олоро сылдьыбыт. Сыылкаҕа кэлбит киһи эбит, хайа омуга 
чуолкай биллибэт, маҥан таҥаһы таҥнан баран атынан олорор күөлүн эргийэ сүүрдэр, 
көрүлүүр эбит. Ол сүүрдэн кылбатан иһэрин иһин Кылбанаа диэн ааттыыллар үһү 
диэн Львова Анастасия Андреевна кэпсиирэ. Бу киһи кэлин дойдутугар баран өлбүт 
үһү дэһэллэр. Хонторуун уус кэргэнэ суох ыал кыыһыгар күүһүнэн оҕо оҥорбут. 
Онтон кыыс игирэ уоллаах-кыыс оҕоломмут. Уол аата Бэксээһин Өлөксөй, кыыс 
Даарыйа диэн ааттаммыттар. Даарыйаны Омук оҕонньор ииппит, ыал буолбатах 
быһыылаах, оҕо-уруу баара биллибэт. Бэксээһин Өлөксөй Хомдьоо балтын кыыһын 
Хара кыыс диэни кэргэн ылан 4 оҕону төрөппүттэр. Икки уол, икки кыыс оҕолоноллор. 
Күрээдис Өндүрэй, Лиэп, Доҕор ойоҕо, Муйу Кэтириин диэннэр эбит. Бэксээһин 
Өлөксөй өтөҕө Чоҥоро күөлгэ Сэттэ Соболоох аартыгар баар. Булдунан, балыгынан 
аһаан олорбуттар” (29-30 с.).

Үһүйээни архыып докумуоннарын кытта тэҥнээн көрөбүт. Боотулуу буолаһыгар 
1858 с. ыытыллыбыт ревизскэй сказкаҕа 76 нүөмэринэн Игнатий Павлов (1804 с.т.) 
дьиэ кэргэнин испииһэгэ киирбит. Быраата Алексей Павлов-Бэксээһин (1825 с.т.) 
кинилэри кытта дьуккаах олороро ыйыллыбыт. Алексей Павловы Бэксээһин диэн 
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сахалыы аатын кытта эбии суруйбуттара – кини Лиэптэр төрүт өбүгэлэрэ буоларын 
бигэргэтэр. Кини ийэтинэн Петр Алекссев Алчаховтан (1723-1783 сс.) тымыр- 
сыдьаан тардар эбит. Бүөтүр кэргэнэ Хаҥаластан Матешка Эсанов кинээстиир 
буолаһыттан Марина Нилина (1732 с.т.). Икки уоллаахтар: Никифор (1761-1840 сс.) 
уонна Павел (1764-1842 сс.). Кыыстарын Матренаны (1757 с.т.) Үөһээ Бүлүү кыстыгар 
киирэр Кукан Бекчолин кинээстиир Үөдэй буолаһын киһитэ Савва Федоров сүгүн-
нэрэн барбыт. Никифор кэргэнэ Үөһээ Бүлүү Намыттан Василий Селбесинов 
кыыһа Парасковья (1762 с.т.). Бу кэргэниттэн оҕолооҕо биллибэт. Иккис кэргэнэ 
Татьяна Баргахова (1776-1830 сс.) хантан төрүттээҕэ, ким кыыһа буолара кыайан 
чопчуламмата. Киниттэн оҕолоро: Михаил (1798 с.т.) уонна Агафья (1799 с.т.). Михаил 
кэргэнэ Настасия Негорова 1839 с. өлбүтэ биллэр. Кинилэртэн утуму салгыах ыччат 
хаалбатах. Онон Петр Алексеев Алчахов улахан уолун Никифор Петров утумун манан 
быһарга күһэлиннибит.

Иккис уолун Павел кэргэнэ Агафья (1766 с.т.) оччолорго Үөһээ Бүлүү кыстыгар  
киирэр Үөдэй буолаһыттан төрүттээх, Лев Лякусев кыыһа. Син ыччатырбыттар –  
Василий (1794 с.т.), Данил (1795 с.т.), Игнатий (1799 с.т.), Настасья (1787 с.т.), Настасья 
(1788 с.т.), Варвара-Ханы (1794 с.т.), Татьяна (1803 с.т.). Икки улахан уолаттара эдэрчи 
саастарыгар өлбүттэр бадахтаах, олохторун оҥостуммуттара биллибэт, ыччаттар- 
даахтарын туһунан докумуоҥҥа архыыпка таба тайамматыбыт. Игнатий Павлов  
кэргэнэ Татьяна Матвеева (1810 с.т.), оҕолоро: Иван (1842 с.т.), Тимофей (1850 с.т.),  
Ефрем (11.02.1858 с.т.), Павла (1846 с.т.), Вера (1848 с.т.), Анна (05.01.1861 с.т.). Игнатий 
оҕолорун утумун, билиибит тиийбэт буолан, салгыы үөрэтэр кыахпыт суох. Онон 
утуму үөрэтиибитин манан тохтотон эрэбит.

Бэксээһин Өлөксөйү 1850 с. биэрэпискэ Павел Петров кыра уолун курдук 
суруллубут да, сааһыттан сэдиптээтэххэ, кини уола буолумуон сөп курдук. Үһүйээҥҥэ 
олоҕурдахха, Байбал улахан кыргыттарыттан хайаларын эрэ уола буолара оруннаах. 
Кэргэнэ Ксения Васильева (1825 с.т.), кыыһа Варя (1856 с.т.). Кэлин Андрей-Күрээ-
дис, Лев (16.06.1866 с.т.) төрүүллэр.

Күрээдис Өндүрэй миэтирикэтигэр архыыпка таба тайамматыбыт. Кинини 1927 
с. ыытыллыбыт биэрэпискэ бэйэтин 75-тээх, кэргэнин 50-наах диэн суруйбуттар. 
Оччотугар кини 1852 с. төрөөбүт буолан тахсар. Онон нэһилиэккэ 1858 с. ыытыллыбыт 
биэрэпискэ кини аата киирбит буолуохтаах этэ да, онно Бэксээһин Өлөксөй уоллаах 
диэн суруллубатах. Аны 1910 с. ыам ыйын 28 күнүгэр 42 саастаах Анна Алексееваны 
кытта холбоспутун туоһулуур докумуоҥҥа сааһын 48-таах диэн ыйбыттар. Ити 
сааһыттан таһаардахха, кини 1868 с. төрүөх. Бастакы түгэҥҥэ сааһын эбиммит, 
иккиһигэр эдэр дьахтары кэргэн ыларыгар сааһын аччатан суруттарбыт. Павел 
Львов суруйарынан, Күрээдис Өндүрэй икки кэргэнтэн биэс оҕолоох: Байбал (1893 
с.т.), Тэрэппиин, Аана (1919 с.т.), Мыйаа, Маарыйа. Иккис кэргэнин Аана кыыһын 
Быкас Настааны (1907 с.т.) ииппит. Олоҕо Күрээдис бэрэтигэр. Тэрэпиин Тылгыныга 
олохсуйан Лэмпиэскэй Григорий, Хороох Уйбаан диэн оҕолордоох эбит. Бу дьонтон 
элбэх киһи төрөөн, дьон-сэргэ буоллахтара. Байбалтан (кэргэнэ Евдокия) Анна (1926 
с.т.), Балбаара (Григорьев Н.Н. кэргэнэ), Мытыа Маарыйа (Мэйиккэ олохсуйбут), 
Өлөксөөн диэн оҕолордоох эбит. Бу дьон оҕолоро билигин Маҥааска, Мэйиккэ 
элбэхтэр (29 с.).

Лев Алексеевич – Бэксээһин Өлөксөй иккис уола. Кини 1891 с. тохсунньу 21 
күнүгэр Варвара Егоровна Афанасьеваны (12.01.1867 с.т.) кытта холбоспут. Варвара 
аҕата Егор Афанасьев, ийэтэ Ульяна Андреева, ыал улахан оҕолоро. Бииргэ 
төрөөбүттэрэ – Афанасий (28.02.1869 с.т.), Харлампий (10.02.1872 с.т.), Степанида 
(14.05.1873 с.т.), Данил (15.10.1877 с.т.). Лиэптээх миэтирикэлэрэ көстүбүт оҕолорун 
ааттара – Александр (14.11.1888 с.т.), Анна (10.10.1891 с.т.), Анна (18.01.1896 с.т.), Павел 
(17.02.1898 с.т.), Иона (08.01.1892 с.т.) уонна Ульяна (14.10.1906 с.т.). Нэһилиэккэ 1927 
с. ыытыллыбыт биэрэпискэ 1907 с. төрөөбүт Евгения диэн кыыһын аата киирбит. 
Кинигэҕэ суруллубутунан, кыргыттартан Мойоо (Анна), Ылдьаана ыал буолбатахтар, 

Дьэбдьиэн Оҥхойго кэргэн тахсан билиҥҥи Евдокимовтар төрүттэрэ буолбут. Аана 
–   Огдооччуйа, Улахан Даарыйа, Бочооной Даарыйа, Маачыйа, Василий, Иннокентий, 
Прокопий диэн оҕолордоох. Бу оҕолортон Огдооччуйа – Далырга, Иннокентий – 
Маҥааска, Даарыйа (Бочооной) – Сургуулукка, Улахан Даарыйа – Тылгыныга, Маачыйа 
– Маҥааска олохсуйан олорбуттар, элбэх ыччатырбыттар. Холобур, Иннокентий – 6, 
Огдооччуйа – 2, Даарыйа – 2, Даарыйа – 5, Маачыйа – 2 оҕоломмуттар, бу оҕолор 
билигин бэйэлэрэ ыал аҕалара-ийэлэрэ буоллулар. Табуун Уйбаан диэн Бүлүүгэ 
биллэр киһи оҕолоро куоракка олохсуйдулар. Улахан уол Байбал 8 оҕолоох. Петр, 
Николай, Иван, Павел, Степан, Екатерина – Маҥааска олохсуйбуттара, Иван – 
Өлүөхүмэҕэ, Анна – Оҥхойго, элбэх оҕолоохтор. Лиэп кыра уола – Дьуона 7 оҕолоох. 
Кэргэнэ Күрээдис Өндөрөй ииппит кыыһа Быкас Настаа (1907 с.т.) этэ. Антон-1, 
Антон-2, Татьяна, Анна, Лачай, Варвара, Павел диэн оҕолордоохторо. Антон 1–3, 
Варвара – 4, Павел – 8 оҕоломмуттара.

Манна аҕыс оҕолоох ыал туһунан кыратык кэпсээн ааһар тоҕоостоох. Павел 
Ионович уонна Олимпиада Васильевна идэлэринэн иккиэн учууталлар. Павел 
Ионович оскуола дириэктэринэн, сопкуос парткомун сэкирээтэринэн, ССКП 
райкомун сэкирэтээринэн, нэһилиэк муниципальнай тэриллиитин баһылыгынан 
бэрт таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Ыал улахан уола Антон 1996 с. СГУ математическай 
факультетыгар үөрэнэ киирэр, үрдүк ситиһиилэрдэнэн СР президенин стипендиата 
уонна В.В.Алексеев аатынан стипендия хаһаайына буолуталыы сылдьыбыта. 
Итиннэ үөрэнэр сылларыгар спордунан уонна общественнай үлэнэн утумнаахтык 
дьарыгырбыта, ол үтүө түмүктэрдээх буолбута. Холобура, 2000 с. республиканскай 
күрэхтэһиигэ кикбоксинг көрүҥэр боруонса мэтээли ылар чиэстэммитэ. 1999-2002 
сс. СГУ информатикаҕа уонна математикаҕа институтун студеннарын профсоюзнай 
тэрилтэлэрин председателинэн ситиһиилээхтик үлэлээбитэ. 2000 с. – бакалавр, 2002 
с. – магистр дипломнарын ылбыта, 2002-2005 сс. аспирантураҕа ситиһиилээхтик 
үөрэммитэ, 2001 сылтан высшай математика кафедратыгар научнай үлэһитинэн, 
2006 сылтан доценынан үлэлии сылдьар. Антон Павлович 2006 с. «Нелокальные 
краевые задачи для уравнений математической физики с меняющимся направлением 
времени» диэн темаҕа кандидатскай диссертацияны ситиһиилээхтик көмүскээбитэ.

Орто уол Тайыла – Уйбаан, Маарыйа диэн оҕолоро Мэйигинэн, Ньурбанан 
тарҕаннылар. Лиэп Алексаныттан Александра (Илларионов Спиридон Петрович 
кэргэнэ), Мария, Анна, Алексей (Куруон) төрөөбүттэр. Александра Мария диэн кыыһа 
Дьокуускайга олорон өлбүтэ, икки уоллаах кыыс оҕолоох. Анна – Валя, Галя, Варя 
диэн оҕолоро эмиэ ыал буолан, оҕо-уруу тэринэн олороллор. Алексейтан Саша, 
Марианна, Анна, Саня, Ася диэн оҕолоро төрөөбүттэрэ, бэйэлэрэ эмиэ оҕо-уруу 
тэриммиттэрэ.

Бэксээһин Өлөксөй кыыһа Доҕор ойоҕо Хоогур Ньукулай, Бүөтүр, Ыстапаан диэн 
оҕолордоох эбит. Иккис кыыс Муйу Кэтириин сыдьааннара Далырга олохсуйбуттар. 
Киһи билэринэн, Мааса диэн кыыһыттан Самуил, Көйгөһүн Уйбаан, Наачар уол уонна 
биир кыыс бааллар эбит диэн суруйар Лиэп сиэнэ Павел Львов (с.30).

ЫЧЫБЫТТАР

Боотулуу буолаһыгар 1782 с. ыытыллыбыт ревизскэй сказкаҕа суруллубутунан, 
Никита Прокопьев Иктеев (1716-1779 сс.) кэргэнин Мария Алексееваны (1717 с.т.) 
Батак Бекчоков кинээстиир Үөдүгэй буолаһыттан сүгүннэрэн аҕалбыт. Биэрэпискэ 
ахтылларынан икки уоллаахтар – Григорий (1755 с.т.), Никифор (1761-1830 сс.) 
уонна биир кыыстаахтар – Евдокия. Кыыстарын 27 саастааҕар ийэтин дойдутуттан 
Бетьеев Черкин ойох ылан барбыт. Ыал улахан уолун Григорий кэргэнэ эмиэ ийэтин 
дойдутуттан Пелагея Леонтьева-Харчыны (1742 с.т.), эриттэн 13 сыл аҕа дьахтары ойох 
ылбыт. Киргиэлэйдээх биэс оҕолоохтор: Евдокия (1778 с.т.), Ксения (1779 с.т.), Федор 
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(1784 с.т.), Матрена (1785 с.т.), Татьяна (1787 с.т.). Соҕотох оҕолорун Сүөдэр кэргэнэ 
Анна (1780 с.т.) хантан төрүттээҕэ, ким кыыһа буолара биэрэпистэргэ суруллубатах. 
Кинилэр сурукка ааттара киирбит алта оҕолоохтор: Василий (1802 с.т.), Татьяна (1803 
с.т.), Михаил (1805 с.т.), Михаил (1806 с.т.), Иван (1810 с.т.) уонна Мария (1813 с.т.). Кэлин 
ыытыллыбыт биэрэпистэргэ (1850, 1858) бу оҕолор ааттара киирбитин булбатыбыт. 
Бачча элбэх оҕо суорума суолламматахтара буолуо диэн эрэниллэр, бука эрэ, атын 
сиргэ көһөн олохсуйдахтара.

Никита Прокопьев иккис уолун Никифор утумун үөрэтэбит. Кэргэнэ Мэйиктэн 
Муек Сасарбахов кыыһа Агафья (1789 с.т.), оҕолоро: Афанасий (1789 с.т.), Михаил-Мэ-
лдьэҕэр (1794 с.т.), Иван (1796 с.т.), Иван (1813-1847 сс.), Данил (1817 с.т.). Кыыс оҕоло-
охторо биллибэт. Афанасий Никифоров-Ныкыл кэргэнэ Анна Ефремова (1796 с.т.), 
оҕолоро: Ларион (1823 с.т.), Иван-Бэти (1826 с.т.), Петр-Кырдьыбыт (1830 с.т.), Агафья 
(1836 с.т.), Василий-Угаалаах (1850 с.т.). Афанасий Никифоров оҕолорун кэнники 
дьылҕалара биллибэт. Мэлдьэҕэр Мэхээлэ кэргэнэ Анна Васильева (1798 с.т.), Ычы-
быт Сүөдэр (1827 с.т.), Петр (1831 с.т.) диэн уолаттары төрөппүттэр. Ычыбыт Марфа 
Курбанованы (1835 с.т.)  кэргэн ылан соҕотох Тимофей (1855 с.т.) диэн уоллаахтара эрэ 
биллэр. Прокопьева Елена Федоровна кэпсээнинэн, Ычыбыт Сүөдэр кэргэнин аата 
Кэтит Кэтириинэ, Күүлэттэн төрүттээх, Чомчойдор уруулара диэн. Оччоҕуна баст- 
акы кэргэнэ Марфа өлбүтэ буолуо. Тимофей соҕотох оҕо дэммит эбит. Ол аата Сүөдэр 
иккистээн кэргэннэнэн Баллыаччын Борокуоппайы, Ньыла Саабаны төрөппүт (туу 
көрө сылдьан, сүрэҕэ тохтоон, ууга өлбүт). Сүөдэр өлбүтүн кэннэ Кэтириинэ Күүлэт 
киһитэ Сөксөгөргө эргэ баран, Өкүлүүнэ диэн кыыһы төрөппүт. Тимэппий кэргэнэ 
Татьяна Васильева, Уһумаан татаар улахан кыыһа, (1865 с.т.), оҕолоро: Дария (1880 
с.т.), Анисия (1882 с.т.), Варвара (1883 с.т.), Марина (12.12.1893 с.т.), Анна (14.08.1896 с.т.), 
Христина (01.02.1901 с.т.), Агафья (1905 с.т.). Александра, иккис  Марина сурукка киир-
бэтэхтэр. Бу кэпсэлгэ киирбит кыргыттар киэҥ уруу-аймах төрүттэрэ буолан, Маҥа-
ас нэһилиэгин тэниппит дьон.

Дарья Иванов Василий Николаевичтыын (Сонтороох Баһылай): Тити, Ылдьаананы, 
Кириили, Варваралаах Николайы (игирэлэри) төрөппүттэр. Тит Васильевич 
30.01.1902 с. төрөөбүт, сүрдээх күүстээх, булчут киһи, оҕолоро: Семен, Анастасия, 
Евдокия, Мария. Семен Бүлүү куоратыгар олорбута, Варвара диэн кыыстаах, икки 
уоллаах. Анастасия ханна ыал олорорун билбэтибит, оҕо, сиэн элбэх буолуохтаах. 
Евдокия кэргэнэ Дмитриев Максим Афанасьеви (Охоноос уола), Илиҥҥи сэрии 
кыттыылааҕа. Кини Яковлев Прокопийтан уола Иванов Семен, Бүлүүгэ олорор, түөрт  
оҕолоох: Максим, Тит өлбүтэ,(кыыстаах), Семен оҕолордоох, Татьяна икки оҕолоох, 
Евдокия биир кыыстаах. Кыра кыыс Мария Титовна  Алексеев Петр (Хаахый уола 
Намсык)  кэргэнэ, Петртан оҕото суох. Бэйэтин кыыһа Люба Иванова диэн этэ, 3 
оҕолоох: Ньургустаана, Саргылаана, Сергей Кардашевскайдар. Сиэн элбэх, Бүлүүгэ 
Сосновкаҕа олороллор.

Ульяна Васильевна (30.09.1917 с.т.) Боотулууга Спиридонов Спиридон Спири-
доновичка (Быллыан) кэргэн тахсан олорон икки оҕону Николайы, Василийы тө-
рөппүт, ыалдьан 1951 с. өлбүт. Улахан уоллара  Николай Спиридонович Кэбээйи 
кыыһа Терехова Евдокия Афанасьевна диэн кэргэннээх, 50-тан тахса сыл бииргэ 
олороллор, “Кыһыл көмүс сыбаайба” диэн сибидиэтэлистибэлээхтэр, “Семейная 
доблесть” остуолга уурар мэтээл хаһаайыттара ыал, түөрт уоллаахтар: 1.Николай  
(1966 с.т.), кэргэнэ Галина Христофоровна, 3 оҕолоохтор: Коля, Сайыына, Дуня. 
Сангаарга олороллор. 2. Иннокентий оҕолоро: 1. Андрей (Владик),  2. Вероника,  
3. Дима, 4. Афоня. 3. Анатолий, оҕолоро: Оля, Добун, Таня. 4. Иван. Николай Спи-
ридонович бэһис  оҕото Обутова Ефросинья Максимовнаҕа кыыһа Надежда, кэргэнэ 
Маҥаас төрүттээх Борисов Любомир Дмитриевич, оҕолоро: Арылхан, Надя, Айтал. 
Якутскайга олороллор. Василий Спиридонович кэргэнэ Раисалыын Боотулууга 
олорторо, уон оҕону төрөппүт, ииппит дьон, Раиса Егоровна Герой Ийэ. Оҕолоро: 
1.Егор, (Юбилина, Костя, Алевтина, Капитолина). 2.Спиридон. 3.Ульяна (Спиридон, 

Ньургун). 4.Вячеслав (Владик, Семен, Денис). 5.Анна (Яна, Вася, Алеша, сиэнэ Сандаар). 
6.Василий. 7.Ньургуйаана (Артем). 8. Михаил  (Алик, Рая, Василина). 9. Владимир 
(Миранна, Радомир). 10.Николай (Саян).

Кирилл Васильевич (Хоноһо, 08.08.1907 с.т.), хаста да ыал буола сылдьыбыт, 
сэрии кэмигэр Бухта  Тиксиигэ үлэ фронугар үлэлээн кэлбитэ,  бастакы кэргэниттэн 
оҕото – Васильева Марина Кирилловна диэн кыыс, Марина Кэнтиккэ ыал этэ. Кэргэнэ 
Марсысов Николай Лазаревич, оҕолоро: 1. Анатолий (Саргылаана диэн кыыстаах, 
оҕото Сергей). 2. Валерий – Василий, Валерия, Мичил, сиэнэ Сандал. 3. Николай – 
Марина (Юлиан, уол),  Денис. 4. Василий – Мария, Станислав, Шура, Вася. 5. Петрова 
Надежда Николаевна –  Олег (Дима, Герман, Валера), Ольга. 6. Вера – Туяра (Максим), 
Иван. 7. Макар – Вася, Толя, Вика. Анатолий Николаевич сиэнэ Сергей. 3. Василий 
Николаевич Кыыдана уонна Эрсан, Кэрэчээнэ диэн сиэннэрдээх.

Кириил иккис кэргэниттэн ииппит уола  Васильев Григорий диэн этэ (Лэмпиэскэй, 
оҕото суох), бэйэтин бастакы уола Иван, Николай. Иван Кэбээйигэ олорбута, ууга 
өлбүтэ, оҕолоро: Надя, Игорь. Нерюнгрига олороллор. Николай  кэргэнэ Бүлүү 1 
Күүлэт этэ, оҕолоро Антонина идэтинэн юрист (Эржена), Алексей. Кирилл өлүөр 
диэри бииргэ олорбут кэргэнэ Павлова Марина Петровнаттан: Василий, Алексан-
дра, Захар, Иннокентий, Семен, Алексей, Петр, Михаил төрөөбүттэрэ. Василий 
Кирил-лович  кэргэнэ Нина, оҕолоро үс кыыс: Мария, кэргэнэ Андреев Владимир 
Дмитриевич. Алта оҕолоохтор: улахан оҕолоро Дмитрий, биир уоллаах, Кирсан. 
Улахан кыыстара Клара, кэргэнэ Афанасьев Адам Дмитриевич, оҕолоро: Айыына, 
Миранна. Иккис кыыс Татьяна үс оҕолоох, улахана Эвелина, онтон  Эрхан, Кэскил. 
Кэргэнэ Максимов Петр. Мария Васильевна кыраларын ааттара Ньургустаана, 
Виталий. Иккис кыыс Васильева Ньургустаана Васильевна иитэр оҕото Васильев 
Василий Кириллович, үһүс кыыс Саргылаана оҕото Васильева Сардана Васильевна. 
Александра Кирилловна Бүлүүгэ Петров Николай диэн кэргэннээх, үс оҕолоохторо: 
Кирилл, Юрий. Бу оҕо оһолго өлбүт. Сиэннэрдээхтэр. Захар кэргэнэ Прасковья 
(Хатас) элбэх оҕолордоохтор, сиэннэрдээхтэр. Иннокентий Тылгыныга олорор, 
үс оҕолоохтор: Хаарчаана (Влада). Кэрэчээнэ (Уйусхаана). Дьулус икки оҕолоох. 
Кыралара Туйаарыма икки оҕолоох. Сэмэн ыал буола илик, ийэтин көрөр. Алексей 
Чурапчыга кэргэнин кытта учууталлыыллар, икки уоллаахтар. Петр кэргэнэ Туобуйа 
кыыһа Сидорова Дарья Ивановна, икки кыыстаахтар: Оксана оҕолоро: Кыыдаана, 
Сулустаана, Кыталыына, Дьулустаан. Алена оҕолоро Дайаана, Алеша,  Лейла, Никон, 
Толя. Михаил Нам кыыһа Эртюкова Вералыын олоро сылдьан икки уолламмыттара.

Даарыйа иккис кыыһа Семенова Варвара Васильевна ( 27.11.1918 с.т.),  бастакы 
кэргэнэ Сибиэмсик уола Семенов Николай Алексеевичтан икки оҕолоох: Варвара, 
Николай. Оччугуй Варвара Сургуулукка олорбута, кыайыылаах үлэһит, оҕо сылдьан, 
кулгааҕынан ыалдьан, оскуолаҕа төрдүс кылааһы бүтэрэн баран фермаҕа ньирэй 
көрбүтэ, ыанньыксыттаабыта, санитар курсугар, тракторист идэтигэр үөрэммитэ.  
60-ус сылларга суоппар идэтигэр Одьулуун СПТУ-тугар үөрэнэн, Далыр оскуолаты-
гар үлэлээбитэ. Дьону сөхтөрөр иистээх, оҕуруону тиһэр, эдэригэр куруһуба баайар, 
быысапкалыыр этэ. Кырдьан баран Сургуулук оскуолатыгар иис куруһуогун сала- 
йан, оҕолору сахалыы иискэ уһуйбута. Кэргэнэ Соргоев Николай Игнатьевичтыын 
түөрт оҕолоох: Саргылаана (Юлия), Николай  кэргэнэ улахан булчут Чыгыы Иван 
кыыһа Розалия, Сургуулуктан ханна да барбакка, олохсуйан олорор. Евгений, Варва- 
ра, Натали диэн оҕолордоох, Ньургуйаана кэргэнэ Румянцев Владимир Иннокен-
тьевич, төрдө Нам, МВД үлэһитэ, Вилена, Валерия диэн кыргыттардаахтар. Влади-
мир Өймөкөөн кыыһа Айталина Константиновна диэн кэргэннээх, Даяна диэн 
оҕолоох. Варвара Васильевна Сибиэмсик уолуттан Николайа биллэр спортсмен,  
ССРС Туризмҥа бастакы спорт маастара, хайыһардьыт, кэргэнэ Амма кыыһа Нохсо- 
рова Ирина Ильинична диэн үтүөкэн дьахтар этэ. Пермь куоракка пед.институту  
бүтэрэн, ГОРОНО-ҕа, Минпроска  үлэлээбитэ, Сардаана, Илья диэн оҕолоохтор. 
Сардаана (Вероника). Илья суох буолта. Николай бэйэтэ иитэр-үөрэтэр үлэҕэ 
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дьоҕурдаах салайааччы, өр кэмнэргэ турстанцияны иилээн-саҕалаан олорбута. 
Варвара Васильевна  иккис кэргэнэ Федотов Ефрем Степанович Аҕа дойду 
Улуу сэриитин кыттыылааҕа, Орелга сэриилэһэ сылдьан иһинэн ыалдьан 
сыыйыллан кэлбит, төрөөбүт дойдутугар Түүлээх ууһугар “Саҥа олох” колхозка 
председателлээбитэ, оҕолоро: Татьяна (1948 с.т.), Владимир (1951-2011 сс.)  бултуу 
сылдьан ууга дэҥнэммитэ. Кыра уол Степан (1953 с.т.). Федотовтар Далырга олор- 
буттара, Ефрем Степанович ийэтин дойдутугар Күүлэт маҕаһыыныгар өр атыы-
һыттаабыта. Күүлэттэри “таайдарым” диирэ, ийэтин быраата Мэхээлэ оҕолоро Анна, 
Иван Михайловтар оччотооҕуга Күүлэт төһүү үлэһиттэрэ, мааны ыаллара этилэр. 
Оҕолоро: Татьяна учуутал, СӨ үөрэҕириитин туйгуна, РФ уопсай үөрэҕириитин 
бочуотунай үлэһитэ, пед. үлэ бэтэрээнэ, 2015 с. СӨ Суруйааччыларын сойууһун 
чилиэнэ, хоһоонньут, оҕолоро: Вилюй, Альберт, Мичил 1972 с. атырдьах ыйын 
22 күнүгэр суорума суолламмыттара. Кэлин Вилюй (1975 с.т.), Снежана (1980 с.т.) 
күн сирин көрбүттэрэ. Вилюй кэргэнэ Любовь Дмитриевна (Чурапчы), оҕолоро 
Аина (1997 с.т.), Дмитрий (1999 с.т.), Күбэйэ (2017 с.т.). Дьокуускайга олороллор. 
Снежана оҕолоро: Лерика (2005 с.т.), Алина (2012 с.т.), Люда (2014 с.т.), Дьокуускайга 
олороллор. Владимир Ефремович идэтэ лесник, дьиҥнээх айылҕа оҕото диэн кини 
этэ. Мас ууһа, булчут, балыксыт, сир асчыт, тэллэйдьит бэрдэ этэ, Бүлүү эбэтин 
кытылыгар үүтээн туттан, оҕолорун, сиэн уолаттарын илдьэн булт кистэлэҥнэригэр 
үөрэтэрэ. Өссө олохсуйан олорбут, үлэлээбит сиригэр Туобуйаҕа уолаттарынаан 
эһэ өлөрөн, улаханнык астынан турардаах. Туобуйа дэриэбинэтигэр элбэх дьиэни 
туппута. Светлэй бөһүөлэгэр УС ВГЭС диэн тэрилтэҕэ үтүө суобастаахтык үлэлээн, 
Москваттан Энергетика миниистирэ Христенкоттан Махтал суруктааҕа. Кэргэнэ 
Михайлова Галина Петровна. Галина кыыһа Сахая. Володялаах оҕолоро: Эдуард, 
Альберт, Мичил, Володя. Сахая Айаал, Кэскил диэн уолаттардаах. Эдуард кэргэнэ 
Туобуйа Шологоновтар кыыстара Туйаара Ивановна, оҕолоро: Иван, Дайаана, 
Володя. Мииринэйгэ олороллор. Альберт оҕолоро Ньургун, Айгыына, Дьулус. 
Туобуйа төрүттээхтэр ийэлэринэн. Володя оҕолоро Лера, Дима. Дьокуускайга 
бааллар. Ийэлэринэн, Олеся Кожинанан, Мииринэй Таас Үрэхтэрэ. Альберт, Мичил 
эдэр саастарыгар олохтон туораабыттара. Степан Ефремович үйэтин-сааһын тухары 
суоппардаабыта, Арассыыйа эргиэнин туйгуна, кэргэнэ Сургуулуктан төрүттээх 
Раиса Григорьевна, фармацевт, эмиэ Арассыыйа фармациятын туйгуна. Сэттэ 
оҕолоохтор: Радомира, Степан, Леонид, Мирослава, Марьяна, Надежда, Станислав. 
Бары үрдүк үөрэхтэнэн, таптыыр идэлэринэн үлэлии-хамсыы сылдьаллар: Радомира 
икки кыыстаах: Анита, Алекса. Бэйэтэ оҕо бырааһа, Мииринэй Светлэйигэр 
олороллор. Степан уолаттара:  Григорий, Артур. Степан Мииринэйгэ баһаарынайга 
үлэлиир, майор. Леонид үс оҕолоох, кэргэнэ Ульяна Ньурба: Алеша, Анжелика, Артем 
диэн оҕолордоох. Светлэйгэ ГЭС-кэ үлэлиир. Мирослава Депутатскайга үлэлиир, 
журналист идэлээх, уола Богдан. Марьяна кэргэнэ Нам Осипов Иван, кинилэр 
Родион, Софья диэн оҕолоохтор. Надежда Раиса диэн кыыстаах. Үөһээ Бүлүү.  
Станислав Нарыйаана диэн кыыстаах. Үөһээ Бүлүүгэ олороллор.

Александра Солобуой Степаҥҥа тахсан Ирина диэн кыыстаммыттар, Ирина 
Степанов Сергей Егоровичтыын Александра, Олимпиада, Розалия, Ольга, Аркадий 
диэн оҕолоноллор. Шура оҕолоро: Сергей, Николай, Күннэй, Алексей. Сергей оҕото 
Захар, Николай оҕолоро: улахан кыыһа  Александра (Сережа, Ангелина). Онтон Галина,  
Ирина. Күннэйтэн төрөөбүттэрэ Артем, Александр. Олимпиада кэргэнэ Григорьев 
Сергей Сергеевич. Сергей, Данил, Дьулустаан, Альберт диэн уолаттардаахтар. Данил 
оҕолоро: Айсен, Сергей, Сайаана. Алик оҕото Айаан. Сергей, Дьулустаан оҕолоро 
суох. Розалия оҕолоро: Туйаара, Ирина, Ньургун, Сергей, Иннокентий. Туйаара 
оҕолоро: Розанна, Ньургуйаана, Николай, Денис. Розанна икки оҕолоох: Люба, Антон. 
Ньургуйаана уола Элизар. Ирина Алексей, Максим диэн уолаттардаах, Ньургуйаана 
Алена, Нарыйа диэн кыргыттардаах. Сергей үс оҕолоох: Кеша, Мила, Сережа. Кеша 
оҕолоро Ангелина, Розалина. Ольга Сергеевна кэргэнэ Михайлов Иван Андреевич, 

Далыр, оҕолоро Рада, Сережа, Полина. Рада оҕолоро: Андрей, Арсен, Иванна. Полина 
оҕолоро: Ариан, Альберт. Аркадий оҕолоро: Сергей, Егор, Марианна. Егор оҕото 
Харысхал. Марианна оҕото Аркадий.

Хара Марыына Ойуур Өндөрөйүнүүн Михаилы, Аннаны, Афанасийы төрөп-
пүттэр. Михаил өлбүт. Анна Васильев Евсей Петровичтыын Николай диэн оҕоло-
ммуттар, Николай (Кучах) Вероника, Ньургустаана диэн кыргыттара Хаандыгаҕа 
олороллор. Вероника эһэтин аатынан Николай диэн уоллаах, Каролина диэн 
сиэннээх. Ньургустаана Евгений диэн улахан уола Москваҕа олорор, уоллаах кыыс 
оҕолоохтор. Кыра уола Кристофор кэргэннэнэ илик. Афанасий Ньурба Антоновка 
кыыһын Тихонова Мария Павловнаны ылан үс оҕолоох: Валерий, Мария, Михаил. 
Улахан уол Валерий оҕолоро: Ирина, Мария, Айсен. Кэргэнэ Лидия, воспитатель 
идэлээх. Антоновкаҕа олороллор. Ортоку оҕо Мария Намҥа олорор, кэргэнэ 
Григорьев Василий Афанасьевич эрдэ өлбүтэ. Төрөппүт уола Григорьев Василий  
Васильевич кэргэнэ Маҥаас Саллар сиэнэ Анна, оҕолоро  Владик. Ииттэр уоллара 
Афанасий Мариятынаан элбэх оҕолоох: Юнона, Юлианна, Ираида, Вася, Айаал. Кыра 
уол Михаил кэргэнэ Боотулуу, Анна Петровна. Оҕолоро: Марианна (Марсен, Регина). 
Афанасий кэргэнэ Августина (Михаил), иккиэн суох буолтар. Кыра кыыс Ньургуйаана, 
оҕолоро: Анна, Андрей, Дарианна, Лилиана.

Төрдүс кыыс Варвара.  Кини Илларионов Егордуун олорон соҕотох уолу – 
Егоров Евсей Егоровиһы төрөппүт. Евсей дойдутугар Совет председателинэн 
үлэлээбит, эрдэ ыалдьан өлбүт, кэргэнэ Тылгыны Чэкэлээттэр кыыстара Иванова 
Мария Герасимовна. Кини 22 саастааҕар сүктэн киирбит. Кинилэр улахан кыыстара 
Егорова Екатерина Евсеевна (01.09.1926 с.т). Иккис кыыс Христина Махарова (1928 
с.т.). Екатерина кэргэнэ Платонов Гаврил Яковлевич (Тылгыны). Кинилэр аҕыста 
оҕоломмуттар: Василий (1951 с.т.), Николай (1953 с.т.), Гаврил (1954 с.т.), Христина 
(1959 с.т.), Аркадий (1961 с.т.), Варвара (1963 с.т.), Полина (1966 с.т.), Мария (1967 ст.). 
Вася, Коля оҕо сылдьан өлбүттэр. Гаврил Гаврильевич кэргэнэ Евдокия Николаевна. 
Екатерина диэн кыыстаахтар, кэргэнэ Бочетов Алексей, оҕолоро: Володя, Харысхан.  
Гаврил, кэргэнэ Алена, оҕолоро: Сахаян, Диана. Николай, кэргэнэ Сардаана. 
Мария (Айсена, Айыллаана, Айгылаана). Христина кэргэнэ Далыр, Петров Дмитрий 
Дмитриевич, Атахтаах кыыһа Ольга уола. Оҕолоро: Марфа (Катя), Полина (Ганя), 
Дима, Игорь, Вася, Варя, Оля. Аркадий кэргэнэ Еттянова Полина Васильевна, икки 
оҕолоохтор: Евсей, Марьян. Варвара оҕолоро: Альберт, Артем, Алексей, Катя. Полина 
оҕолоро: Мария (Никита), Олеандра (Мира), Ньургун (Дыгын, Айлана, Уххан), Күн-
нэй, Анатолий, Анастасия, Татьяна диэннэр. Ахсыс оҕо Мария  кэргэнэ Попов Егор 
Егорович. Икки оҕолоохтор: Дьулустаан, кэргэнэ Сардаана, кыргыттара Дайаана, 
Сайыына. Поповтар кыыстара Туйаара ыал буола илик. Егоров Евсейдээх иккис 
кыыстара Христина Махарова Бүлүүгэ олорбута,  кэргэнэ Махаров Иван Никитич 
(Халбаакы) оҕолоро: Сергей,  Иван (түөрт оҕолоох), Наталья кыыһа Христина диэн 
эбэтин аатынан ааттаах.

Бэһис кыыс Анисья Максимов Николай кэргэнэ, уола Мыттыы Спиридон,  Дарья 
(Күүлэккэ олорбута, ыанньыксыттаабыта), Ульяна, Дормидонт. Спиридон кэргэнэ 
Анна, Көтөрдөөх, Бөтөлөр кыыстара. Анна Иванов Ыстапаантан (Солобуойтан) 
уола Данил диэн этэ, юрист, 1969 с. Верхоянскайга следователинэн, Аллайыахаҕа 
прокурорунан ананан үлэлээн сылдьыбыта,  эдэр сааһыгар ыалдьан өлбүтэ. Данил 
кэргэнэ Мэйик Санникова Марина Васильевна. Оҕолоро: улахан кыыс Люба (Вадим), 
уоллара Слава үс оҕолоох: Юлия, Александр, Коля, кыра кыыс Анна икки уоллаах: 
Айсен, Алеша. “ Бастакы Үөдүгэй” кинигэҕэ (1927-28 сс.испииһэгинэн, 440 стр.) Анисья 
59, Николай 59 саастаахтар диэн сибидиэнньэ баар.

Кыра кыыс иннинэ төрөөбүт  Христина Ньомойоон Игнатийтан Христинаны, 
Николайы төрөппүт. Ыкынаачай оҕонньор өлбүтүн кэннэ кини Поскачин Алексейга 
кэргэн тахсан, оҕолор Поскачинынан суруллубуттар. Христина сэрии саҕана фермаҕа 
ыанньыксыттыы сырыттаҕына үс игирэ ньирэй төрөөн, хаһыакка хайҕаммыт. Кини 
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17-тэ төрөөбүтүттэн икки оҕону тутан хаалбыт, оҕолорун куһаҕан аатынан хос 
ааттаан, абааһы сиэтэлээбэтэх. Кыыһа Христина  Григорьев Тит Даниловичтыын 
түөрт оҕолоохтор: Тамара, Николай, Иван, Анатолий. Тамара  (кэргэнэ Лазарев 
Анатолий Игнатьевич диэн Боотулуу киһитэ этэ)  оҕолоро: Игнат кэргэнэ Иванова 
Степанида, оҕолоро: Айтал, Уруй, Анатолий. Айтал оҕото Антоний. Иккис оҕолоро 
Саша. Ия кэргэнэ Михаил, оҕолоро: Күннэй, Кристина, Милия. Чээнэ кэргэнэ 
Павел, оҕолоро: Туйаара, Мичил, Нарыйаана, Степан, Тит,  Василий. Коля кэргэнэ 
Василина, оҕолоро Николина.  Тамаралаах кыралара Иван,  Мичээрэ,  Виктор. 
Христина Игнатьевналаах уоллара биллэр спортсмен Григорьев Николай Титович, 
Таджикистаҥҥа  үөрэнэ сылдьан көҥүл тустууга 74 кг 1978 с. чемпион, аан дойдуга 
бастыыр иһин көҥүл тустууга Афиныга 2-ис миэстэлээх, Польшаҕа 3-үс миэстэ, 
2015 с.  ветеран тустууктарга Москваҕа чемпион, кэргэнэ Маргарита, оҕолоро: 
улаханнара Володя кэргэнэ Наталья, оҕолоро: Юлия, Лилия. Кыыһа Анна Николаевна 
кэргэнэ Альберт, оҕолоро: Эрхан, Айсен, Саша. Кыра уол Григорьев Манчаары ыал 
буола илик. Иван кэргэнэ Жиркова Мария Николаевна, (1951 с.т.),оҕолоро: иитийэх 
Владислав, кыыстара Туйаара (1976 с.т.), кэргэнэ Оконосов  Алексей Васильевич 
(1972 с.т.),оҕолоро: Иван, (1994 с.т.), Алексей (1996 с.т.), Аэлита,  (2005 с.т.). Иваннаах 
уоллара Владислав (1980 с.т.), кэргэнэ Саввина Туяра Михайловна, оҕолоро Айсен. 
Христиналаах кыра уоллара Анатолий алта уол, икки кыыс оҕолоох, кэргэнэ Дария: 
Юрий кэргэнэ Варвара. Иккис оҕо Варвара, үһүс – Александр кэргэнэ Кристина, онтон 
Айтал кэргэнэ Саргылаана, оҕолоро Алик, Айсена, Айтал. Степан кэргэнэ Кэскилээнэ. 
Кыралара Кустук, Валерий, Сайыына. Поскачина Христина Тимофеевна соҕотох уола 
Николай, кэргэнэ Мария Романовна Филиппова (Тылгыны). Мария олорор оҕолоох 
кэлбит, ол оҕону эдьиийбит Христина эмээхсин, элбэх сүтүктээх сүрэҕин сылыттан, 
таптаан, хоонньугар улаатыннаран, дьолломмута. Ол  бырааппыт: Филиппов 
Иннокентий Николаевич. Кини кэргэниниин Клара Дмитриевналыын (Чороон 
Сөдүөт хос сиэнэ) ыал буолан, уон оҕолоохтор, Герой ийэ, Ытык аҕа буолбуттара. 
Билигин Кеша суох, кэргэнэ Клара Дмитриевна Дьокуускайга оҕолорунаан олорор. 
Бастакы оҕолоро икки игирэ Саргылаана, Сардаана, иккиэн иистэнньэҥнэр. 
Саргылааналаах түөрт оҕолоохтор – Таня, Аял, Зоя, Айтал, Таня кэргэннээх, Айтал, 
Кирилл диэн сиэннэрдээхтэр. Сардааналаах үс оҕолоохтор – Алина, Айсен, Сахамин. 
Игирэ кыргыттар Үөһээ Бүлүүгэ олохсуйбут ыаллар. Туйааралаах биир кыыстаахтар 
– Сахамина, сиэн кыыстара Алиса. Дмитрий оҕото Сергей. Сахаяна кыыһа Сандаара. 
Иннокентий оҕолоро Чаҕыл, Мичийээнэ. Ньургун оҕолоро Максим, Артем. Егор 
оҕолоро Саша, Уйгу, Олимпий, Сайнара. Клара оҕолоро Шура, Дьулус, Мичил. 
Ньургуйаана уола Артур.

Ньукулайтан Мария Романовна Мотрена, 
Михаил, Мария, Александр, Александра диэн 
оҕолору төрөппүтэ. Мотрена Николаевна 
кэргэнэ Иванов Владимир, оҕолоро: Коля, 
Владимир,Альберт. Коля ыалдьан өлбүт. 
Альберт кэргэнэ Ньургуйаана, оҕото Арсентий. 
Михаил Николаевич кэргэнэ Степанова Ольга 
Степановналыын оҕолоро:  Коля, Айталина, 
Юрий. Михаил. Аина, Сахаяна. Коля кэргэнэ 
Мария, оҕолоро: Айталина. Кэргэнэ Николай, 
оҕолоро: Петр, Михаил, Ньургуйаана 
Борисовтар. Амма Сэргэ Бэһигэр олороллор. 
Аина кэргэнэ Владислав, оҕолоро : Денис, 

Ольга, Елизавета, Дарина. Сахаяна кэргэнэ Федот,  оҕолоро: Ярослав, Ян.  Мария 
Николаевна (Маачый) кэргэнэ Львов Степан Павлович, оҕолоро: Ньургун, Ньургуяна 
үс оҕолоох, кэргэнэ Александр. Кинилэр оҕолоро: Наташа, Ньургустан, Артем. 
Үһүс оҕо, кыыс, Сашенька оҕото Сайаана, Маачый төрдүс оҕото Степа. Александр 

Николаевич кэргэнэ Татьяна, оҕолоро: Игнат, кэргэнэ Евгения, оҕолоро: Северина, 
Николай. Иккис уол Петр. Үһүс – Александр, Кэргэнэ Лилиана, оҕолоро Володя, 
Лаура, Таня, Любомир. Михаил кэргэнэ Диана,оҕолоро Саша. Александра Николаевна 
СӨ культуратын туйгуна, Маҥаас кулуубун сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ,  кэргэнэ 
Саввин Василий Николаевич, учуутал, дэгиттэр сайдыылаах киһи (Уус Алдан). 
Оҕолоро Анастасия, Мария. Анастасия кэргэнэ Василий (Ньурба Маара), оҕолоро: 
Эрик, Костя.      

Христина Өлөксөй Поскачинныын бэйэлэрин кыанан, үлэлии-үлэлии сүөһү 
тутан, икки оҕото улаатан, Александра Иннокентьевна Ивановаттан кыра уолун 
Юрийы ииттэн, уоллара Николай Игнатьевичтыын олорбуттара. Поскачин Николай 
сүрдээх кыайыылаах-хотуулаах отчут-масчыт, сүрэхтээх үлэһит, сытыы-хотуу, 
эрчимнээх, баһыгырас майгылаах киһи этэ. Сэрии  кэмигэр уонуттан тахсыбыт уол от 
охсуутугар иннин биэрбэт охсооччу буолан, оройуон үрдүнэн оҕолортон бастакынан 
“Килбиэннээх үлэтин иһин” мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Аҕалара Өлөксөй 
оҕонньор байанайдаах булчут этэ, уолунаан Харбаала элбэх ыалын аһаппыттара-
сиэппиттэрэ. Кинилэр  Юрийдара 1946 с. кулун тутар 9 күнүгэр төрөөбүт, Маҥаастан 
бииргэ төрөөбүт убайыныын, Иванов Иван Ивановичтыын бастакы авиатордар. 
Кэргэнэ Чурапчы, Мария Михайловна, врач. Кыргыттара: Айталина, кэргэнэ Бэргэн 
икки уоллаахтар: Эрчимэн, Дьуурхан. Александра кэргэнэ Александр, кыыстаахтар 
Милена. Дьокуускайга олороллор.

Уһумаан улахан кыыһа Таанньа уонна Ыстаарай Тимэппий саамай кыра кыыстара 
– Агафья Николаев  Романныын (Чынаарба) Егору, Тимофейы, Марияны, Ольганы, 
Байыаннай Егору, Мэхээчэни төрөппүттэрэ, кыра оҕолоро Мэхээчэ оҕотугар 
өлбүтэ. Мойуор Егор Өктөмҥө олохсуйбут, Радик, Эдик диэн оҕолордоох. Моруон 
Тимофей Анна, Александр диэн оҕолоро Иванова Мария Трофимовнаттан, Львова 
Анна Александровнаттан Галина, Варвара, Валентина төрөөбүттэр. Мария математик 
учуутал, хоту үлэлии барбыт, оҕолордоох, сиэннэрдээх.

Ольга Герой Ийэ, оҕолоро: Валентина, Ольга, Владимир, Павел, Марина, Егор, 
Максим, Кэскилээнэ, Роман, Тапталаана. Валя оҕолоро Маша, Гера. Маша оҕолоро 
Айтал, Стасик. Гера оҕолоро Мирослав, Сардана. Ольга оҕолоро Ньургуйаана, Айсен. 
Володя оҕото Анжелика. Марина оҕолоро Олег, Рома, Елисей. Максим оҕото Дайаана. 
Дайаана Тимур диэн оҕолоох. Кэскилээнэ Сахая, Туйаара, Айаал диэн үс оҕолоох. 
Роман оҕолоро: Варя, Чаҕыл. Варя оҕото Долун, Айсаана. Тапталаана оҕото Влада.

Тимэппий бииргэ төрөөбүт быраата Борокуоппай Ычыбытов (1875 с.т.) 1905 с.  
олунньу 18 күнүгэр Боотулууттан Александра Григорьеваны (1885 с.т.) кытта бэр-
гэһэлэммиттэр. Миэтирикэлэрэ көстүбүт оҕолорун ааттара: Семен (25.07.1905 с.т.),  
Анна (03.12.1906 с.т.), Николай (26.11.1916 с.т.). Аны 1927 с. Маҥаас нэһилиэгэр ыытыл-
лыбыт демографическай биэрэпискэ оҕолорун Семен, Анна ааттара киирбэтэхтэр, 
эбии Ульяна (1910 с.т.), Илья (1915 с.т.) уонна Елена (1921 с.т.) суруллубуттар. Бу оҕолортон 
Ульяна, Николай, Елена дьон буолан, ыччаттара Ычыбыыт Сүөдэр төрдүн-ууһун 
салгыыллар. Ылдьаана Тимофеев Семен Тимофеевичтыын, Ороһуок Сэмэнниин, 
хара кырдьыахтарыгар диэри ыал олорбуттара. Ороһуок ийэтэ Огдооччуйа диэн үһү 
(Кырыкый), Буутаҥ Сааба диэн бырааттааҕа биллэр. Ылдьааналаах  оҕолоро Анна, 
Варвара, Мария. Анна Үөһээ Бүлүүгэ олорбута, аҕыс оҕолоох. Улахан уола Васильев 
Анатолий, кэргэнэ Марианна Константиновна, оҕолоро: Вера СӨ үөрэҕириитин 
туйгуна, “За вклад в развитие дошкольного образования” бэлиэ хаһаайына, кэргэнэ 
Василий (Марина, Михаил, Максим, Мира, Егор, Петя, Афоня), Айдар кэргэнэ Елена 
(Леонид, Алексей), Александр кэргэнэ Айталина (Ариана, Константин), Анатолий 
кэргэнэ Гульнара (Артем, Олег, Никита), кыра кыыстара Лера кэргэнэ Владимир (Рита, 
Сережа, Саша).  Анна иккис уола Виктор эрдэ өлбүтэ. Ксенофонт СӨ үөрэҕин туйгуна, 
“Учитель ученических признаний” бэлиэ хаһаайына, кэргэнэ Евгения Петровна 
Боотулууттан төрүттээх,  Анна, Женя диэн кыргыттардаахтар, Анна кэргэнэ Кузьмин 
Дьулус (Эрсаан, Алгыс). Семен кэргэнэ Альбина Никитичналыын Маҕаҥҥа олороллор, 
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Катя (Алла), Валентин (Саян, Ян), Денис (Полина), Катяттан  ииппит кыыстара Таня 
(Сеня) диэн оҕолордоохтор. Семен Маҕаҥҥа аэронавигация суоппара, үлэ бэтэрээнэ. 
Александра СӨ доруобуйатын харыстабылын туйгуна, кэргэниттэн, Сидоров 
Данилтан, икки оҕолооҕо, кыыһа Евгения кэргэнэ Корнилов Алексей Родионович 
(Диана, Сардаана, Күннэй), уола Александр өлбүт. Антонина үлэ бэтэрээнэ, 
“Идэтигэр бастыҥ” диэн ааты ылбыта, диэн Ирина, Светлана диэн икки кыыстаах, 
Света кэргэнэ Куличкин Семен Николаевич,  оҕолоро Виктор, Алиса диэннэр. Егор 
өлбүт, бүтэһик оҕо Екатерина. Кини икки оҕолонон баран өлбүтэ, оҕолорун ааттара 

Таня, Света. Варвара Семеновна Иванова Далыр оскуолатыгар үйэтин тухары 
үлэлээбит, улуус бастыҥ учуутала, РФ үөрэҕириитин туйгуна, кини такайыытынан, 
иитиитинэн өрөспүүбүлүкэҕэ элбэх араас идэлээх дьон тахсыбыттара. Ол курдук, 
19 химия, биология учууталлара, түөрт ойуур хаһаайыстыбатын инженердэрэ, 
40 эмчит, 43 бэтэринээр, аҕыс агроном, алта геолог, үс инженер-мелиоратор, 21 
зоотехник ситиһиилээхтик үлэлээн ааспыттара да, үлэлии да сылдьаллар. Кэргэнэ 
Күүлэт киһитэ Иванов Егор диэн туруу үлэһит, тракторист, суоппар этэ, эрдэ өлбүтэ. 
Оҕолоро: Евдокия Ивановна СӨ үтүөлээх учуутала, СӨ үөрэҕириитин туйгуна, РФ 
уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах үлэһитэ, “Азия оҕолоро” фонда стипендиата, үлэ 
ветерана, кэргэнэ Василий, Дуня ийэтин туйаҕын хатарбыт учуутал, оҕото Афоня, 
студент. Семен Егорович кэргэнэ Боотулуу кыыһа Прокопьева Евдокия Степановна, 
оҕолоро Светлана (Милена, Амелия), Алексей, Варвара кэргэнэ Володя, кыыстара 
(Ангелина). Сахая Егоровна кэргэнэ Владимир, уоллара Егор, кэргэнэ Аэлита, 
оҕолоро Юлиана, сиэннэрэ Вика, Богдан. Розалия оҕолоро Лилия (Изольда, Стас), 
Леонид (Лиана), Зулейха. Кыра уоллара Георгий Егорович Далыр администрациятын 
баһылыга. Кэргэнэ суох. Ороһуок Сэмэннээх кыра кыыстара Мария Семеновна 
СӨ доруобуйатын харыстабылын туйгуна, Үөһээ Бүлүү улууһун доруобуйатын 
харыстабылын бочуотунай бэтэрээнэ, Далыр нэһилиэгин бочуотунай олохтооҕо, 
үлэ бэтэрээнэ, кэргэнэ Буртахов Василий, Боотулуу киһитэ этэ. Мария бэйэтэ өр 
сылларга сиэстэрэнэн Далырга үлэлээн пенсияҕа барбыта. Бастакы кэргэниттэн 
оҕолоро: Геннадий (Марина, Алена), Ульяна икки Леонид, (Илона), Саина диэн 
оҕолордоох. Иккис кыыс Людмила түөрт оҕолоох: Мичил, Айыына биир оҕолоох, 
Эрсан, Уйгун. Мария  Буртаховтан оҕолоро: Екатерина (Маша, Настя), Лидия (Вася).

Николай Федорович (дьоҥҥо-сэргэҕэ Ньуукаар диэн аатынан биллэрэ), Аҕа дойду 

сэриитин кыттыылааҕа, 1942 сыллаахха ыҥырыллан, Ленинградскай 
фроҥҥа 1629 с.п. сэриилэспит, 1947 сыллаахха этэҥҥэ эргиллибит. 
Кэргэнэ Яковлева Екатерина Павловна, оҕолоро кыраларыгар эмискэ 
ыалдьан өлбүтэ. Сидор, Клава диэн ыччаттардаахтар, Сидор мас 
ууһа, элбэх дьиэни туппут киһи, кэргэнэ Кэнтиктэн төрүттээх Мария 
Михайловна Филиппова. Мииринэйгэ олороллор, оҕолоро: Екатерина, 
кэргэнэ Сунтаар уола Петров Ян, кинилэр Кристина уонна Дьулусхан 
диэн оҕолоохтор, уоллара Денис оҕото Эрхан. Клава уола Николай.

Елена Федоровна икки уоллаах, Тыаһыт Сэргэйин кытта олорон 
төрөппүт уола Илья, кэнники кэргэнэ Михайлов Иосифтан – Иван. Илья 
Сергеевич төрөөбүт Маҥааһын сайдыытыгар элбэх сыратын уурбут 
киһи, оскуолаҕа уһуннук учууталлаан, дириэктэрдээн 
олорбута. Кини  СӨ үөрэҕириитин туйгуна, РФ уопсай 
үөрэҕириитин бочуоттаах үлэһитэ, Маҥаас уонна Үөһээ 
Бүлүү бочуоттаах олохтооҕо. Илья Сергеевич кэргэнэ 
Герасимова Розалия Егоровна,  оҕолоро: Айаал (Айаан), 
Егор (Ян, Кристина), Елена (Никита, Сахаян), Сахаяна 
(Алисия). Кыра уол Иван Иосифович кэргэнин оҕолоро 
Анатолий (Юлиана, Айтал, Дархан), Борис (Наташа, Алиса). 
Ивантан төрөөбүт  улахан кыыстара Алена (Ярик, Данила), 
иккис кыыс Анна (Анжелина), Андрей (Нарыйаана, 
Дуолан), Иосиф кэргэннэнэ илик, армияҕа сулууспалыы 
сылдьар.

Өкүлүүнэ Миитэрэй диэн Буркун Тайыла аҕатын убайыгар эргэ тахсан, Леви 
төрөппүт. Дмитриев Лев Дмитриевич иккитэ кэргэннэммит, сэттэ оҕолоох: бастакы 
кэргэниттэн, Варвара, Михаил, иккис кэргэнэ Тылгыныттан төрүттээх Федораттан 
Михаил (сүрэҕинэн эрдэ өлбүтэ), Евдокия, Анастасия, Нина, Николай (ууга өлбүтэ). 
Евдокия Львовна Юлия диэн кыыстаах (Евгения, Ирина). Анастасия Эдьигээҥҥэ 
таайыгар Михаиллаахха иитиллибитэ, уоллаах кыыс оҕолордоох. Нина кэргэнэ 
Белов Слава, Москваҕа олороллор, икки уоллаахтар Белов Дмитрий, Сергей диэннэр, 
ыал буола иликтэр.
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АХТЫЫЛАР

Т Ө Р Д Ү С   Т Ү Һ Ү М Э Х

ДЬОНУМ БАРАХСАТТАР

Мин аҕам Семенов Афанасий Андреевич 1923 сыллаахха Маҥаас 
нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Ийэтэ Уһумаан улахан кыыһын Татыйаана 
уонна Ыстаарай Тимэппий орто кыыстара Хара Марыына, аҕата Бүлүү 
Тылгынытыттан төрүттээх Семенов Өндүрэй-Ойуур Уола этилэр. Аҕам 
үһүс оҕонон төрөөбүт, кини кэнниттэн Маарыйа диэн кыыс баара. 
Куорумааҥҥа олорбуттар, ийэтэ ыалдьан эрдэ өлбүт, Куорумааҥҥа 
онно көмүллэ сытар, кэлин аҕам кэриэс этэн эмиэ онно көмүллүбүтэ.

Аҕам Чоҥоро оскуолатыгар үөрэнэн 3-с кылааһы бүтэрбит, онтон  
уурайбыт, онон ситэтэ суох 4 кылаас үөрэхтээх этэ. Ол эрэн наадатын 
барытын суругунан быһаарсар, нууччалыы-сахалыы алфавитынан 
толору суруйар этэ. Сахалыы хаһыаты барытын, ону таһынан «Огонек», 
«Китай», «Вьетнам», «Знание – сила» сурунааллары суруйтаран ааҕара. 

Сүрдээхтик умсугуйан туран аан дойду балаһыанньатын ааҕарын, радионы истэрин 
уонна лектордар кэллэхтэринэ көтүппэккэ сылдьарын, толору ырытыһан, боппуруос 
биэрэн, билбэтин билэн, астынан кэлэрин өйдүүбүн. Аны санаатахха, элбэҕи билэр 
эбит, биирдэ мин үрдүк үөрэххэ үөрэнэ сырыттахпына государство тутулун туһунан 
боппуруос биэрэн соһутан турардаах. Онно мин эппиэппиттэн  астымматаҕа 
сирэйиттэн-хараҕыттан көстөрө, күлэ да саныыбын, ааспытын кэннэ. Кэлин оройуон 
хаһыатыгар  селькор буолбута. Фроҥҥа бииргэ сулууспалаабыт дьонун, чааһын 
булан, командирын кытта суруйсар этэ. Ол суруктара тоҕо эрэ көстүбэтилэр.

Аҕам эрдэ оскуолаттан уурайан колхозка үлэҕэ киирбитэ, оччолорго оттооһун, 
мастааһын, атынан-оҕуһунан тиэйии-таһыы үлэтэ элбэх буоллаҕа. Арыый кыанан 
баран буоллаҕа, куруук тутуу үлэтигэр сылдьара, Маҥаас бөдөҥ тутууларын 
барыларын тутуспут буолуохтаах. Бииргэ үлэлээбиттэриттэн Герасимов Дьөгүөрү, 
Борисов Уйбааны билэбин. Билэр дьон ахтыыларыгар киллэрбиттэрэ буолуо диэн 
эрэнэбин. 1968 сыллаахха совхоз буолбутугар трудовой киниискэтигэр колхоска 
үлэлээбит ыстааһа 29 сыл диэн сурулла сылдьар.

Кини Аҕа дойду сэриитигэр 19-тааҕар иккис хомуурга ыҥырыллан барбыта 
уонна Илиҥҥи фроҥҥа Тас Монголиянан, Монголиянан сылдьыбыт, Японияны 
босхолооһуҥҥа кыттыыны ылбыт, ол иһин медаллаах. Кэлин 1985 с. муус устар 6 
күнүгэр ССРС Оборонатын министрин прикаһынан Аҕа дойду сэриитин II степеннээх 

орденынан наҕараадаламмыта.
Сэрииттэн 1947 сыллаахха  эргиллэн кэлбитэ. Кэлбитэ, дьоно бары суох 

буолбуттар, аҕата хаалбыта – өлөөхтөөбүт, убайа Мэхээлэ сэрииттэн бааһыран кэлэн 
эмиэ өлбүт, бииргэ оонньоон улааппыт тапталлаах балта Маарыйа муҥнаах эмиэ суох 
буолбут, кэпсииринэн, ханна эрэ кэргэн барбыт уонна онно ыалдьан өлбүт курдук. 
Мэхээлэ 1943 сыллаахха ыҥырыллыбыт уонна  1944 сыллаахха эргиллибит, Арҕаа 
сэриилэспит, чааһа биллибэт. («Үөһээ Бүлүү улууһа 1941-1945 сылларга» өйдөбүнньүк 
кинигэ, с.114). Маарыйа «1941-1945 сс. Аҕа дойду сэриитин кэмигэр килбиэннээх 
үлэтин иһин» медалынан наҕараадаламмыта Саха АССР Верховнай  Советынан 
16.04.1945, 10.12.1946, 01.04.1946, 13.03.1947 сс. бигэргэммит испииһэктэргэ Маҥаас 
нэһилиэгин урукку «Сталин» колхоһугар сурулла сылдьар («Үөһээ Бүлүү улууһа  1941-
1945 сылларга» өйдөбүнньүк кинигэ, с.213).

Инньэ гынан, сэрииттэн кэлэригэр тура төрөөбүтүнэн тулаайах хаалаахтаан, 
аймахтарын кэрийэн, үксүн эдьиийэ Даарыйа эмээхсиҥҥэ олорон, эмиэ колхоз 
үлэтигэр  үлэлиир. Ити сыллары аҕам эрэйдээх элбэхтик ахтааччыта суох, хараастан  
хараҕын уутун соттоохтуур буолара.

Итинник сылдьан, 1950 сыллаахха ньурбалар курааннаан, от кырыымчык буолан 
сүөһүлэрин үүрэн кэлэн кыстаан олордохторуна, Кыраһа Тыымпытыттан ийэбин 
Тихонова Мария Павловнаны (1927 с.т.) билсэн, сүрэҕинэн сөбүлээн, арахпакка 
иҥээҥнээн, кэргэн кэлэргэ сөбүлэһиннэрэр. Ийэм дьонуттан хаалымаары бөҕө, ол 
эрэн, биһиги төрүөх ыйаахпыт күүстээх буолан буоллаҕа, ыал буолан хаалар. Дьэ 
итинтэн ыла  аҕам дьиэ-уот туттан, сүөһү-ас ииттэн, 3 оҕону төрөтөн дьоллоох олоҕу 
олорбута. Ийэлээх аҕам иккиэн колхоз-совхоз үлэтигэр түүннэри-күнүстэри үлэлээн, 
биһигини кыһалҕата суох ииппиттэрэ. Аҕам сүрдээх уус, дьиэтин бэйэтэ туттубут, 
малын-салын барытын бэйэтэ оҥорбута. Билигин даҕаны кини оҥорбут остуола, 
олоппоһо, ыскааба, фигурнай өйөнөрдөөх ыскамыайката сулууспалыы сылдьаллар, 
халкыҥнаан да көрбөттөр. Аҕам кыра булка тэҥнээҕэ  аҕыйах буолуо, кус, балык, 
куобах  бөҕөнү  бултуур.  Күһүн-саас күн аайы биирдии кус, кыһын куобах, балык 
кыһыннары-сайыннары. Ийэбит  биһиги таҥнар таҥаспытын барытын бэйэтэ тигэр 
этэ, тирии түүппүлэлээх, этэрбэстээх этибит. Оччолорго таҥас-сап суох буоллаҕа. 
Ампаарга этэрбэстэрбит билигин да чиэскэ ыйанан тураллар. Сыл аайы идэһэлээх 
буолааччыбыт. Инньэ гынан,  биһиги  дьоллоох оҕо сааһы билэн, Күбэйиҥдэ эбэ хотун 
киэҥ киэлитигэр көҥүл көччүйэн, оонньоон-көрүлээн улааппыппыт. Кырабытыгар 
аҕабыт наар кинигэ атыылаһааччы, ийэбит Ньурбаттан  балалайка, гармошка  
аҕалбыта, ону таҥкынатан  да көрөр этибит. Наһаа үчүгэй ойуулаах оҕо кинигэлэрэ 
буолааччылар, ону үтүктэн уолаттар иккиэн уруһуйдуур этилэр. Улааппыппыт кэннэ  
радиола ылбыттара, сахалыы-нууччалыы пластинка бөҕөтө, «Дьулуруйар Ньургун 
Боотур» пластинката Г. Колесов толоруутугар толору баар  этэ. Аны санаатахха,  
биһигини  сайдыылаах дьон буола улааттыннар диэн кыһалыннахтара.

1968 сыллаахха ыам ыйын 1 күнүгэр «Үөһээ Бүлүү» совхоз тэриллэр, Маҥаас ол 
совхозка отделениенан киирэр. Аҕам сөбүлээбэтэҕин булгуччу биллэрэр идэлээх 
этэ, арааһа ол охсуута эбитэ дуу, салалтаны кытта тыл-тылга киирсибэккэ,  ити сыл 
сэтинньи 15 күнүгэр совхозтан тахсан хаалар. Ити син балай да айдааннаах түбэлтэ 
эбитэ буолуо оччолорго, ол эрэн, дьоммут биһигини онтон араҥаччылаабыттара, 
биһиги эппитинэн-хааммытынан  тус олохпутугар туох да охсууну билбэтэхпит. 
Итинтэн саҕалаан аҕабыт араас үлэҕэ үлэлээбитэ: Үөһээ Бүлүүгэ “Мясомолпромҥа” 
эт тутааччынан, суол оҥорор тэрилтэҕэ суолу өрөмүөннээччинэн. Онтон 1973 сылтан 
Маҥаас детсадыгар уонча сыл кочегарынан үлэлээбитэ.

Ийэм  колхозтан совхоз буоларыгар 21 сыл ыстаастаах этэ. Кини 1950 сылтан  
Маҥаас нэһилиэгэр халбаҥнаабакка олорбута уонна үлэлээбитэ. Үйэтин-сааһын 
тухары  сүөһү ыарахан үлэтигэр үлэлээбитэ, ыанньыксыттаабыта. Бииргэ үлэлээбит 
эмээхситтэрэ элбэхтэр: Филиппова Мария, Дмитриева Варвара, Васильева Кэти-
риинэ, Павлова Марыына, Тимофеева Варвара, улахан, кыра Өлөөнөлөр, кыра 
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Аана, Дмитриева Ааныс, о.д.а. Пенсияҕа тахсан баран, ыарытыйан үлэтиттэн 
уурайбыта уонна дьиэтигэр олорбута. 1998 сылтан  өлүөр дылы 20 сыл устата 
миигин кытта олорбута, кини баар буолан, мин огдообо хаалан баран  оҕолорбун 
улаатыннарбытым, үөрэттэрбитим, сүөһү, көтөр көрөн, сибиинньэ ииттэн, аҕабытын 
суохтаппакка олордубута. Ити иһин ийэм барахсаҥҥа тыыннааҕар эппэккэ 
хаалбыт улахан махталлаахпын уонна тыыннааҕым тухары умнуллубат иэстээхпин, 
оҕолорум, сиэннэрим ону бары билэллэр, өйдүүллэр уонна саныы сылдьыахтарыгар 
саарбахтаабаппын.

Биһиги дьоммут элбэх доҕоттордоох, ыаллаһар, күннэтэ сылдьыһар, күндүтүк 
санаһар дьоннордоох этилэр. Ол сиэринэн биһиги эмиэ кинилэр холобурдарынан 
салайтаран олорорго кыһаллабыт.

Аҕам Маҥаас нэһилиэгин «Бочуотун кинигэтигэр» киллэриллибитэ. 1992 
сыллаахха ыалдьан өлбүтэ. Ийэм бүтэһик 20 сылларыгар Намҥа олорбута, онно Нам 
нэһилиэгин дьоно-сэргэтэ, салалтата атын сир киһитэ диэн туора көрбөккө, туох баар  
кырдьаҕастары чиэстиир дьаһалларыгар бука барытыгар ыҥыран сырытыннарар 
этилэр, итиэннэ «Нам нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо» диэн бэлиэ туттаран 
соһутан, үөрдэн тураллар.

Мин дьонум 3 оҕолоохтор, 8 сиэннээхтэр уонна 13 хос сиэннээхтэр. Итинэн 
кинилэр олорбут олохторо салҕанар. Биһиги дьоммут Маҥаас нэһилиэгэ нэһилиэк 
быһыытынан сайдыытыгар, хаһаайыстыба быһыытынан тутуллан олоруутугар, 
экономическай өттүнэн бөҕөргөөһүнүгэр бэйэлэрин кыахтарынан, тугу 
сатыылларынан үлэлээбит, көмүс кылааттарын киллэрсибит өҥөлөөхтөр диэн бигэ 
эрэллээхпит уонна оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ онон киэн туттабыт.

Григорьева (Семенова) Мария Афанасьевна, СР муниципальнай 
сулууспатын туйгуна, СР правительствотыттан 

«Республика социальнай-экономическай сайдыытыгар үтүөлэрин иһин» 
грамоталаах, үлэ бэтэрээнэ.

2018 сыл, муус устар

БИҺИГИ ДЬИЭ КЭРГЭН ТУҺУНАН КЫЛГАС АХТЫЫ

Мин аҕам Федотов Ефрем Степанович (1914-1983), төрдө – Маҥаас 
Чороонноро. Кинилэр Маҥааска Түүлээх ууһугар, илин Орто Күөл, 
Улахан Күөл, Бэттиэмэ диэн алаастарынан олохсуйбуттар. Кинилэр 
ыраас салгыннаах, тыытыллыбатах кэрэ айылҕалаах, дьэҥкир уулаах, 
сүөһү мэччийэр сирдээх, оттонор ходуһалардаах бүөмчү күөллэргэ 
сүөһү ииттэн, оттоон-мастаан бэйэлэрин көрүнэн, кимиэхэ да 
хамначчыттаабакка, олорбуттар. Хос эһэбит Чороон Сөдүөт диэн үһү. 
Аҕата Уйбаан диэн, Өлөксөй уола буолуон сөп, ол иһин Алексеев диэн 
араспаанньаланан сырыттахтара. Бастакы биэрэпис быһыытынан, 
хос эһэбит Алексеев Федот Иванович 61 саастаах, эбэбит Алексеева 
Мария Николаевна 49 саастаах эбиттэр. Сорохтор кинини чороон 
оҥорооччу буолуо диэн кэпсииллэр. (Хос сиэннэрэ – бырааттарым 

икки Федотов Володялар эһэбит аах ампаардарыттан хас да улахан чорооннору ылан 
үллэстибиттэр этэ). Ол хос эһэбит оҕолоруттан: Ыстапаанньаттан – Токоемовалар, 
Никонтан – Сургутскаялар (Өлүөхүмэлэр), Егортан – Федотов Анисим Егорович 
(Боотулуу), Алексеева Екатерина Герасимовна (Бүлүү) оҕолоро, улахан кыыс 
Мавраттан – Прокопьев Кирилл Гаврильевич ыччаттара тарҕаммыттар, эдьиийбит 
Чоҥотто Ылдьаана оҕото суох.

Бастакы перепиһинэн, Ыстапаан диэн уол – Иванов Степан Федотович, 28 
саастаах, бастакы кэргэнэ Иванова Мария Никифоровна (Кырыкый) 28 саастаах. 

Эһэм иккис кэргэниниин, биһиги эбэбит Афанасьева Варвара Афанасьевналыын 
1911 сыл муус устар 29 күнүгэр бэргэһэлэммиттэрэ көстөр. Онно эһэм 49 саастаах, 
эбэм 29 саастаах эбиттэр. Эһэм иккитэ кэргэннэммититтэн Тимофей, Александра, 
Христина, Ульяна, Ефрем, Егор, Федор төрөөбүттэр. Эһэбит Ыстапаан бастакы 
кэргэниттэн оҕолоро – Тимофей, Александра, Христина. Федотов Тимофей саҥаспыт 
Донская Мариялыын элбэх оҕоломмуттара. Кинилэр сиэннэрэ Дяриковтар, 
Константиновтар (Бүлүү), Львовтар, Петровтар. Эһэбит иккис кэргэнэ – Далыр 
Күүлэтиттэн төрүттээх Афанасьева Варвараттан биһиги аҕабыт иккис оҕо. Аҕам 1914 с. 
төрөөбүт, түөрт кылаас үөрэхтээх, сахалыы үчүгэйдик ааҕар-суруйар киһи этэ. Кини 
сэрии иннигэр «Саҥа олох» колхозка убайдара Тимофейдыын, бырааттарынаан 
Егордуун, Федордыын, эдьиийдэринээн Христиналыын, Ульяналыын күүстэрин 
харыстаабакка үлэлээбиттэр. Аҕа дойду Улуу сэриитэ саҕаламмытыгар эбэм үс 
төрөппүт уола утуу-субуу ытык иэстэрин толоро ыҥырыллыбыттар. Эһэбит бастакы 
кэргэниттэн оҕото, улахан уол – абаҕабыт Федотов Тимофей Степанович. Маҥааска 
үйэтин тухары олорбута, оттон кыыһа Александра, «Бастакы Үөдүгэй» кинигэҕэ 
көрдөххө, Муодаларга, эдьиийэ Мавраҕа иитиллибит быһыылаах. Дүллүкүгэ ыал 
буолан барбыт, эрдэ өлбүт. Оҕолоро: Павлов Николай Петрович, дьоно Үөһээ Бүлүүгэ 
бааллар, кыыстара Сардаана Благовещенскайга олорор. Александра кыыһа Павлова 
Фекла Петровна – быраатынаан оҕо дьиэтигэр иитиллибиттэр – педагогическай үлэ 
ветерана, Үөһээ Бүлүүгэ олорор, элбэх оҕолоох, бары – Лариса, Марфа, Антонина, 
Петр – ыал буолан олороллор, үлэ-хамнас дьонноро. Эдьиийбит Христина оҕото, 
кэргэнэ суоҕа, биһигини, элбэх оҕону, оҕолоспута, оҕону олус таптыыра. Орто Күөлгэ 
эбэбэр бардахпына хоонньоһон утуйарым, күнү быһа батыһа сылдьарым. Эдьиийбин 
наһаа таптыырым.

Абаҕабыт Тимофей сэрии кэмигэр үлэ фронугар ыҥырыллан, Бухта Тиксиигэ 
үлэҕэ сылдьыбыт, төннөрүгэр табаарыһа Күрээдисэп Байбаллыын сатыы кэлбиттэрэ 
үһү.

Аҕам быраата Егордуун биир күн, 1943 сыл бэс ыйын 16-тыгар, ыҥырыллан,  
сэриигэ барбыттар. Федотов Егор Степанович 1917 с. төрүөх. Кыра уол Федотов 
Федор Степанович (1923 с.т.) эмиэ ыҥырыллан баран, Дьокуускайтан хараҕынан 
сыыйыллан, төннөн тиийэн кэлбит. Ол кэлэн тыылга, төрөөбүт «Саҥа олох» 
колхоһугар хонуу биригэдьиирдээбит, дьонугар өйөбүл-тирэх буолбут. Егор 1946 
с. демобилизацияланыар диэри Японияны утары сэриигэ хорсуннук охсуспут, 114 
отдельнай минометнай полкаҕа сэриилэспит, 1947 с. от ыйын 12 күнүгэр эргиллэн 
кэлбит. Мин кырабар «Халхин Гол, Хасан күөл, Хайлар хайата» диирин өйдүүбүн.

Убайбыт Егор колхоз туруу үлэһитэ этэ. Кини 1947 с. от-бурдук хомуурун 5-с 
декадатыгар окко илиинэн охсууга үрдүк көрдөрүүлээх охсооччу буолан, 8-9 гааны 
охсон, оройуонун «Бочуотун дуоскатыгар» тахсыбыт. Бырааттыылар төрдүөн – 
Тимофей, аҕам, Егор, Федор – хара ньуура суох үлэһит буоланнар, эдьиийдэрэ 
Ульяналыын, күтүөттэрэ Чанхаев Николайдыын – бары сэрии кэнниттэн «1941-
1945 сс. Аҕа дойду сэриитин кэмигэр килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээллэринэн 
наҕараадаламмыттар. Кинилэр үйэлэрин-саастарын тухары хотууру, сүгэни 
туппутунан кырдьыбыттара.

Оттон биһиги аҕабыт Орел туһаайыытынан 383-с сатыы полкаҕа сэриилэспит. 
Госпиталга сыппытын туһунан докуменнарын уо.д.а. илдьэ сылдьыбытын, хомойуох 
иһин, хайа көһөр баарына мин сүтэрбиппин быһыылаах. Аҕам дизентериялаан 
ыараханнык иһинэн ыалдьан, уһуннук эмтэммит уонна дьиэтигэр ыытыллыбыт. 
Оҕо эрдэхпитинэ ол госпиталын туһунан кэпсииригэр, куп-кугас баттахтаах, аҥар 
илиитэ снарядка таптаран, илиитэ быһыллыбыт уол оҕо баар этэ диэн аһынан ахтар 
буоларын өйдөөн хаалбыппын. Сэрии туһунан хоноһо кэллэҕинэ сэһэргэһэллэр этэ, 
ону тугу да өйдөөн истиллибэтэх. (Уопсайынан даҕаны, аҕам сүрдээх элбэҕи өйүгэр 
тута сылдьар, элбэх сэһэннээх буолара. Оннооҕор хайа ыал оҕото хас сыллаахха, 
ханнык ый хаһыс күнүгэр төрөөбүтүн билэр этэ).



МАҤААСТАР 195194

Биирдэ Мэйиккэ үлэлии сылдьаммын Ньурба Чуукаарын уолун көрдөһөн 
наадабын ыла дьиэбэр кэлэ сылдьыбыппар, аҕам ол уол Чуукаарын истэн, сэриигэ 
бииргэ сылдьыбыт Чуукаар киһитин туоһуласпыта. Ол киһи Буруо Хоноһо-Данилов 
Давыд диэн сүрдээх хорсун, туохтан да куттаммакка куруук инники ыстанар уол 
этэ диэбитэ. Оннук хоргуһа суох саллааты көрбөтөҕүн эппитэ. Ол – бу оройуоҥҥа 
олорон үлэлээбит Семен Давыдович Данилов аҕата эбит.

Аҕам сыл буолан баран демобилизацияланан, өр кэмҥэ айаннаан, суккуруур тыына 
эрэ дойдутун булбут. Улахан уҥуохтаах, 70-тан тахса киилэ ыйааһыннаах 27 саастаах 
эдэр киһи 42 киилэ буолан тиийэн кэлбитигэр эдьиийэ Ылдьаана ытаабыт үһү. Онтун 
кини киһи үөрүүтүттэн ытыыр эбит диэн кэпсээбит. Аҕам ол кэлэн таһырдьа дьиэ 
кэннигэр орон таһаартаран сул таҥас курдук сытан сайылаабыт. Күһүнүгэр аатырбыт 
муҥхаһыт Васильев Савва Васильевичтаах аттаах сыарҕаҕа тиэйэ сылдьан, собо 
сиэтэн, миинин иһэрдэн, атаҕар туруорбуттар. Онтон аматыйан, бэйэтэ муҥхалаһан 
барбыт. Ол курдук төрөөбүт дойдутун дьоно, булда-аһа абыраабыттар. Аҕам онтон 
төрөөбүт сиригэр-уотугар, «Саҥа олох» колхоһугар председателинэн талыллан 
үлэлээбит. 1946 с. муус устарга «Үөһээ Бүлүү большевига» хаһыакка Маҥааска 
председателлэр Федотов Е.С., Петров П.В., Саввинов С С. инициативаларынан 1000 
солк. биэрэннэр, ааҕар балаҕаҥҥа музыкальнай инструмент, кинигэ, инвентарь 
булунарга көмөлөстүлэр диэн суруллубут.

1946 с. от ыйынааҕы хаһыакка «Саҥа олох» колхоз (председатель Федотов Е.С.) 
арыы нолуогун 85% толорон иһэрин бэлиэтээн суруйбуттар. 1946 с. ахсынньы 11 
күнүгэр хаһыакка «Бастыҥнартан хаалсыбат иһин» диэн ыстатыйа бэчээттэммит. 
Онно «Маҥаас нэһилиэгинээҕи «Саҥа олох» колхоз урут хаалан иһэр колхозтартан 
биирдэстэринэн буолара. Табаарыс Федотов Ефрем председателлиэҕиттэн ыла 
колхоз тэрилтэ-хаһаайыстыба өттүнэн улам бөҕөргөөн иһэр» диэн суруллубут.

Ити туһунан оччотооҕуга аччыктыыры, тоҥору-хатары илэ бэйэтинэн 
билбит эдьиийбит Александра Тимофеевна Дярикова (Федотова) ахтар: «Убайым 
председателлиэҕиттэн олохпут көммүтэ, үлэ күнүгэр арыы, эт дохуот ылар 
буолбуппут». Салгыы: «Колхоз боройубуостубатыгар дьону табатык туһанан, сүөһү 
иитиитин государственнай былаанын аһара толорору ситистэ. Сүөһү үлэһиттэрин 
ортолоругар Октябрь иннинээҕи социалистическай куоталаһыы киэҥник барбыт. 
Куоталаһыы түмүгэр, колхоз бастыҥ ыанньыксыттара Герасимова Павла, Чанхаева 
Ульяна үүт ылыытын сыллааҕы былаанын 100% толорон, кыайыылаах таҕыстылар. 
Онон колхоз ааспыт сыллааҕар сүөһүттэн үрдүк бородууксуйаны ылар кыахтанна. 
Колхозка көлө быһаарар күүс буолар. Бу колхозка барыта 41 көлө баар. Маны сатаан 
туһаналлар, сатаан көрөллөр-аһаталлар. Ол иһин бары бастакы-иккис суорт 
уойуулаахтар. Быйыл үүнүү мөлтөхтүк тахсыбыт сылыгар эбии аһылык саппааһын 
булунарга кырата суох үлэни ыыттылар. Ол курдук 10 уһаат суораты, элбэх балыгы 
хаһааннылар. Кинилэр бастыҥ колхозтар ахсааннарыгар киирэргэ күрэхтэһэллэр. 
Л.Николаев.» – диэн суруллубут. 1947 с. арыы поставкатыгар аҕам салайар колхоһа 
графигын 170% оҥорон, сыллааҕы былаанын 32% аһара толорбутун туһунан 
бэчээттэммит.

1949 с. кулун тутар 18 күнүгэр «Маҥаас нэһилиэгин колхозтаахтара бары быйыл 
үрдүк үүнүүнү ылар иһин Өлүөхүмэ оройуоннарын колхозтарын ыҥырыытын 
дьүүллэһэн бараннар, биир санаанан биһирээбиттэрэ уонна сааскы ыһыыга 
дэхси үчүгэйдик бэлэмнэнэргэ эбэһээтэлистибэ ылыммыттар. Колхозтаахтар ити 
эбэһээтэлистибэлэрин чиэстээхтик толороллор. Маннааҕы колхозтар туорахтаах 
культура сиэмэтинэн толору хааччыллыбыттар. Билигин сиэмэ хаачыстыбатын 
тупсарарга ыраастааһыны ыыталлар. Бааһынаҕа ноһуому таһыы былаанын 
«Харбаала» колхоз 111%, «Саҥа Олох» –114%, «Сталин» – 90% толорбуттар. Ити курдук, 
хаары типтэриини, күлү мунньууну сөптөөхтүк толорон иһэллэр» диэн Н.Васильев 
ыстатыйата сырдатар.

Ити хаһыакка «Колхозтар оскуола тутуутугар» диэн төбөлөөх П.Акимов ыста-

тыйата тахсыбыт. Онно үс колхоз председателлэрэ оскуола тутуутун көҕүлээн көхтөөх 
үлэ саҕаланан, 77 көлөнөн 10 хонук иһигэр 9 хостоох оскуола дьиэтин маһын таһан 
бүтэрбиттэрин, холлоҕоһун 1 Маайга бүтэрээри 18 киһи үлэлиирин, председателлэр 
Борисов М., Федотов Е., Петров П. кыһамньыларын ууран үлэлииллэрин, оскуола 
кэлэр дьылга оттунар маһын хааччыйыыга балайда үлэни ыыталларын, онон 
«Харбаала» – 90 кубометр, «Саҥа олох» – 70 кубометр оттор маһы бэлэмнииллэрин 
туһунан суруйбут.

Итини тэҥэ «Куоталаһыы усулуобуйатын толорор иһин» ыстатыйаҕа агитатор 
Федотов Ефрем «Колхозтар үлэ тэрээһинин тупсарар, төлөбүрүн бэрээдэктиир 
дьаһаллар тустарынан» ССРС Министерствотын уурааҕар бэсиэдэлэри, ааҕыылары 
ыытарын туһунан, отчуттар үлэлэрин хаамыытын киэҥник иһитиннэрэрин, итилэр 
түмүктэригэр «Саҥа олох» колхоз хомуур графигын толорбутун, отчуттар отууга 
хонон оттуулларын туһунан суруллубут. 1950 с. «саҥа олохтор» заему элбэҕи 
атыылаһан, үбүн тута киллэрбиттэрин туһунан иһитиннэрии бэчээттэммит. 1951 с. 
аҕам салайар колхоһа сүөһү кыстыгар бэлэмнэнии үлэни тэрээһиннээхтик ыытарын 
суруйбуттар. «Манна уопсай сүөһү аһылыга толору бэлэмнэннэ. Колхозтаахтар сүөһү 
киирэр саҥа хотонун тутан бүтэрдилэр. Билигин эргэ хотону өрөмүөннээн уонна 
тупсаран тутуу үлэтэ барар» диэн Н.Руфова ыстатыйатыгар суруллар. Онтон 1951 с. 
кулун тутар 9 күнүгэр бэчээттэммит «Болдьоҕун ый иннинэ» ыстатыйаҕа Маҥаас 
нэһилиэгэр үүт уонна эт гос.поставкатын болдьоҕун иннинэ толорорго киэҥ өйдөтүү 
ыытыллар. Федотов Ефрем Степанович 528 л үүтү, 46 кг эти туттаран 1951 с. поставка 
былаанын толорбута суруллар. Ыстатыйа автора Д.Семенов.

1951 с. Маҥааска үс колхоз холбоһон «Микоян» колхоз диэн уларыйан аат-
таммыттарыгар, үүт-табаарынай ферма сэбиэдиссэйинэн ананан үлэтин салҕаабыт. 
Мин аҕам уһун кэмҥэ бэйэтэ төрөөбүт сирэ сайдарыгар бары күүһүн-уоҕун ууран 
үлэлээн кэлбитэ, хаста да нэһилиэк Советыгар депутатынан 1947, 1950 сс., онтон 
1950, 1954 сс. оройуон норуодунай суутугар сэтээтэлинэн талылла сылдьыбыт. 
Кэлин сылларга сылгы биригэдьииринэн тахсыылаахтык үлэлээн, сылгы иитиитин 
тупсарбыта, Бэттиэмэҕэ сылгы базатын хаҥаппыта. Ол база совхоз буолуор диэри 
сулууспалаабыта. Кырдьан баран Далыр рабкообугар өр кэмҥэ үлэлээбитэ. 
Бастаан Маҥааһыгар маҕаһыыҥҥа атыыһыттаабыта. Ол туһунан Н.Васильев 1959 
с. «Коммунизм суола» хаһыакка суруйбут. Ыстатыйа аата «Ол иһин тоҕо хойутуо 
буолла...». Онно маннык суруллар:

– Хайа, доҕоттор, атыылааччыбыт суох дуу?
– Суох. Болдьообут чааһа билигин да буола илик ээ. 9 чаас буолуо 5 мүнүүтэ баар.
– Ээ, ол иһэр. Ол иһин Ефрем тоҕо хойутуо буолла...
Маҥаас нэһилиэгин маҕаһыынын иннигэр мустан турар дьон, итинник кэпсэтэ 

туран, оол диэки сүүрэр-хаамар икки ардынан иһэр кырдьа барбыт киһини көрөн, 
аймана түстүлэр.

Коммунист Федотов Ефрем Степанович атыылааччы быһыытынан олус 
аккуратнай, оттон колхоз производствотыгар хоһуун үлэһит. Бу күннэргэ колхоз 
общественнай сүөһүтүгэр аһылыктары бэлэмнээһиҥҥэ күүрүүлээх үлэ барар. 
Табаарыс Федотов, от хомууругар кыттан туран, учаастак киин бөһүөлэгиттэн 
чугастааҕы алаастарга күн ахсын баран илии хотуурунан от охсор.

Кини от хомууругар кыттар колхозтаахтар, бөһүөлэк үлэһиттэрэ күн ахсын 
табаардарга наадыйыыларын харгыстаабат наадаҕа киэһэ 9 ч кэннигэр кэлэн 
атыылаһалларын нэһилиэнньэҕэ биллэрэн кэбиһэр. Ефрем Степанович болдьообут 
бириэмэтин мэлдьи чуолкайдык тутуһар уонна кэлэн атыылыы турар».

Ити курдук, аҕам куруук үлэ үөһүгэр сылдьыбыт киһи. Сэрии иннинэ ыраах 
Өлүөхүмэҕэ таһаҕас бэдэрээттэспит эбит. Онно сорох оройуон дьонноро суолтан 
олох былтарыйбат буолаллара, суол былдьаһан охсуһаллара диирэ. Сорох киһи адьас 
тоҥмот илиилээх буолааччы, уһун суолу быһа сыгынньах илиилээх айаннааччылар 
диирин өйдүүбүн.



МАҤААСТАР 197196

1962 с. Далырга көһөн киирбиппит. Онно кэлэн, Мэйик, Күүлэт маҕаһыыннарыгар 
өр кэмнэргэ үтүө суобастаахтык үлэлээн-хамсаан олорбута, кини куруук былаанын 
толорор буолара. Аҕабыт 1983 с. ыарахан ыарыыттан бу күн сириттэн барбыта. Кини 
ийэбитинээн Семенова Варвара Васильевналыын эйэ дэмнээхтик сүөһү-ас тутан, 
үлэлээн-хамсаан, үйэлэрин моҥоон олорбуттара, ийэбит бастакы кэргэниттэн 
оҕолорунаан, биэс оҕону төрөтөн, иитэн дьон оҥорбуттара.

Ийэбит ийэтин өттүнэн Уһумаантан уонна Ычыбыттан төрүттээҕэ. Билигин халыҥ 
аймахтар. Уһумаан татаар Маҥааска көскө кэлбит. Кини саха дьахтарын кэргэн ылан, 
сэттэ оҕону төрөппүт. Ол оҕолоруттан Таанньа диэн кыыс Ычыбыт Тимэппийигэр 
кэргэн тахсан, сүүрбэттэн тахсата оҕоломмут, онтон тоҕус кыыс улаатаннар, 
кэргэннэнэр Маҥааска оҕо-уруу тэниппиттэр. Биир кыыстара Даарыйа – биһиги 
эбэбит, ийэм ийэтэ. Кини мин төрдүскэ үөрэнэ сырыттахпына аҕыс уонуттан тахсан 
баран өлбүтэ. Эбэм барахсан тулаайах хаалбыт Кириил улахан оҕолорун Кирииһэни, 
Уйбааны, Хоолугур Ньукулайы, эдьиийбин Варвараны, убайбын Коляны иитиспит. 
Куруук туһахтыыр, туулуур эбит. Хойукка диэри эбэм өрбүт ынах түүтэ былаата 
сылдьыбыта, илиитинэн тикпит байбаралаах ырбаахыта билигин да баар, сап суох 
буолан, кырадаһыны сыыйан, сап оҥостон тигэр эбит. Аны кыһыл саһыл кулгааҕын 
аттаран, өҥүн талан, киэргэтэн мааныга кэтэр үтүлүк тикпитэ баара. Кинилэр 
олорбут өтөхтөрө Кулуһуннаах уонна Быталаах буолаллар, онно ампаар, үүнэн турар 
тиитинэн сэргэ оҥорбуттара билигин да бааллар.

Биһиги ийэбит олус кыраһыабай, сытыары сымнаҕас, элбэх саҥата суох мааны 
дьахтар этэ. Ийэбит эдэригэр хонуу үлэтигэр үлэлээбит, сайын отчут, отделенщик, 
биһигини улаатыннаран баран, Далырга оҕо садыгар повардаабыта, онтон кэлин 
сүөһүтүн-аһын көрөн, куурусса, куруолук иитэн, сиэннэрин оҕолоон олорбута. Кини 
Семенов Н.А. (Сибиэмсик уола) диэн бастакы кэргэниттэн – эдьиийбит Варвара, 
убайбыт Николай Семеновтар. Эдьиийим Сургуулукка Соргоев Н.И. кэргэн тахсан, 
түөрт оҕолонон, дьоһуннаах ыал буолан олорбута. Кини ааттаах иистэнньэҥ, 
кыайыылаах-хотуулаах, дэлэй астаах-үөллээх үтүөкэннээх дьахтар этэ. Оскуолаҕа, 
кулгааҕынан аанньа истибэт буолан, төрдүскэ эрэ дылы үөрэммит, онтон колхуоска 
ньирэй көрөр, оройуоҥҥа санитар үөрэҕэр киирэн үөрэнэр. Онтон Хороҕо тракторист 
куурсугар үөрэммитэ, ыал буолуон иннигэр Чурапчыга суоппар үөрэҕэр үөрэнэр, 
кэлэн Далыр оскуолатыгар суоппардаабыта. Оҕолоро Саргылаана, Ньургуйаана, 
Николай, Владимир. Үөһээ Бүлүүгэ, куоракка, Сургуулукка олороллор.

Убайбыт Николай Николаевич Дьокуускайга олорбута, кэргэнэ Нохсорова Ирина 
Ильинична Амма этэ, эрдэ өлбүтэ, кини Пермь куоракка пединституту бүтэрэн, Үөрэх 
министерствотыгар, гороноҕа үлэлээбитэ. Убайбыт бастаан Далыр оскуолатыгар 
физруктаабыта, онтон Хаптаҕайга олорон үлэлээн баран, Үөрэх министерствотыгар 
оскуола таһынан иитэр үлэ отделыгар сэбиэдиссэйдээбитэ. Маҥаас оскуолатыгар 
үөрэниэҕиттэн үчүгэй спортсмен этэ. САССР үөрэҕириитин туйгуна буолбута, 
сахаттан бастакы ССРС туризмыгар маастар нуорматын толорбут, эдэриттэн спорка 
дьоҕурдаах кэрэ киһи этэ. Убайбыт уола Илья өлбүтэ, кыыһыттан Сардаанаттан биир 
сиэннээх – Вероника.

Биһиги аҕабытыттан улаханнара мин, бырааттарым Володя, Степан – үһүө 
этибит. Володя үйэтин тухары лесхозка үлэлээбитэ, кэлин Мирнэйгэ, Светлэй 
бөһүөлэгэр «УС ВГЭС» диэн ГЭС тэрилтэтигэр үлэлээн олорбута. Үчүгэй үлэтин 
иһин Москваттан Энергетика министерствотыттан Хайҕал грамоталаах. Володябыт 
бултуу сылдьан ууга түһэн өлбүтэ. Огдообото Галина Петровна Светлэйгэ олорор. 
Кинилэр түөрт уоллаахтара, билигин икки уол баар – Эдуард, Владимир – Мирнэйгэ, 
Дьокуускайга ыал буолан олороллор, ииппит кыыһа Сахаяна Мирнэйгэ олорор, 
Накыыҥҥа үлэлиир. Кырабыт Степан үйэтин-сааһын устата Далыр рабкообугар 
суоппарынан үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ, Россия кооперациятын туйгуна, Үөһээ 
Бүлүүгэ пенсияҕа олорор. Кэргэнэ Раиса Григорьевна Россия Фармациятын туйгуна. 
Кинилэр сэттэ оҕолоохтор: Радомира, Степан, Леонид, Мирослава, Марианна, 

Надежда, Станислав – бары идэлээх, үөрэхтээх дьон, республика оройуоннарыгар 
олохсуйан айа-тута, үлэлии-хамсыы сылдьаллар.

Мин түөрт уон биир сыл үөрэҕирии систематыгар үлэлээн, пенсияҕа тахсыбытым. 
Үс көмүс сымыыттарым – Вилюй, Альберт, Мичил – суох буолбуттарын кэннэ, 
амырыын аһыыттан өрүттэн, өлбүтү кытта өлүөм дуо, туспа сүрэхтээх буолан, ордон 
хааламмын, эмиэ олох олорон, төрөппүт, улаатыннарбыт оҕолорум: уолум Вилюй 
биир уоллаах, икки кыыс оҕолордоох, кыыһым Снежана 3 кыыстаах, Якутскай 
куоракка олорон үлэлииллэр, улахан сиэннэр идэ ылаары үөрэнэллэр, кыралар 
улааталлар. Харбаалаҕа биһиги улааппыт дьиэбит билигин да илин дэриэбинэбит 
саамай уһугар, Поскачиннар тастарыгар турар. Далырга көһөрбүтүгэр эһэм Баһылай 
эдьиийин уолугар Попов Николайдаахха атыылаан барбыппыт. Биһиги, оҕолор, бары 
Маҥааска оскуолаҕа киирэн үөрэммиппит. Нулевой кылааска биһигини Миронов 
Анисим Васильевич үөрэппитэ, биһиги икки Таня этибит. Миигин улахан Таня, 
Борисова Таняны кыра Таня диирэ. Таня үөрэҕэр үчүгэй этэ, мин Күбэйиҥдэттэн 
кэлэр этим, уруок ааҕарбын да билбэппин. Эдьиийбит Семенова Марусялыын 
арыт аргыстаһыннарар этилэр. Иккискэ дуу, бастакы кылааска эбитэ дуу, бөрө 
буулаабыт дьылыгар, аргыстаһан иһэн, күөлбүтүн усталыырга, бөрө атаҕын суолун 
көрөрбүт. Атаҕын суола ыт атаҕын суолуттан таһыччы улахан эбит этэ. Онно 
биһиги хотоммутугар төрөөн сытар Юрий ытын сиэбит этэ. Убайбыт ытын аһыйан 
ытаабытын өйдүүбүн. Арыый да улаатан баран эдьииийим Дмитриева Настяны, 
Прокопьева Лизаны, Дмитриева Дуняны кытта мэлдьи бииргэ сылдьарым, билиҥҥэ 
дылы доҕордуубут.

Оскуолаҕа учууталларбыт наһаа үчүгэй елка оонньуутун тэрийээччилэр, 
дэриэбинэ олохтоохторо бары мустар этилэр, биһигини ийэбит атынан аҕалааччы. 
Онно оҕолор концерт көрдөрөөччүлэр. Дмитриев Миша, Семенова Маруся, 
Токоемова Тамара, Борисова Катя бастыҥ ырыаһыттар, үҥкүүһүттэр этэ. Миша 
«Сылгыһыты» кэрэтик да дьырылатара! Биир кэрэ куоластаах кыыс – эдьиийбит 
Николаева Ольга этэ. Бэйэтэ да күлэн-үөрэн, үчүгэй да дьүһүннээх буолара. Кэлин 
төһө да элбэх оҕолоох Герой ийэ буоллар, сыанаттан түспэт дьиҥ сыана ветерана этэ. 
Эдьиийбит барахсан  үтүө да дьахтар этэ. Оскуолаҕа Д.П.Васильев, А.А.Николаев, А,В.
Антонов, П.С.Алексеев, П.С.Васильев, Т.Г., И.С.Андреевтар, З.К.Иванова, А.И.Ханды, 
В.И.Александров уо.д.а. үлэлээбиттэрэ, бары үтүөкэннээх дьон, дьиҥнээх учууталлар 
этилэр. Сбордар, куруһуоктар мэлдьи буолаллара. Оччотооҕу оҕо, хоройо түстэ да, 
колхоз үлэтигэр түһэрэ. Отчут, ньирэй көрөөччү, ынах хомуйааччы бостуук буолара, 
көлөһүн күнүн аахсара.

Мин сайын төрдүс кылаастан колхозка окко оҕус сиэтэрим, бугул онно харбаһарым. 
Биир сайын Алааска Саабалаахтыын оттообуппутун өйдүүбүн, күһүнүгэр самыыр бөҕө 
түһэн, оппутун атахха кэбиспиппит. Биир сайын ийэбиниин, Иванова Александра, 
Филиппова Мария буолан Оҕо Өлбүккэ от мунньубуппут, онно алдьархайдаах этиҥ 
эппитэ. Ийэм атынан мустарар этэ, атын булгурутан, бары бугул анныгар киирэн 
сыппыппытын «сүнньүгэ саайталаан», түөрэ ходуһаттан дьиэбитигэр тахсыбыппыт. 
Онно аптамабыыл суолугар улахан чаллах тииккэ түспүт этэ. Күтүөтүм Сергей 
Степановтыын Тыымпыга от кээһиитигэр үлэлэспиппин өйдүүбүн, адьас хабыс-
хараҥаҕа тахсарбыт. Сир аһа бөҕө үүнэр этэ, биһиги моонньоҕонноон, оскуолабыт 
тэрилин булунарбыт, Киристиинэ илин дэриэбинэ оҕолорун батыһыннара сылдьан 
хомуйтарара. Оччолорго өссө күтэрдиир, күрдьүгэстиир буоларбын, онно былаан 
биэрэллэрэ, ол эккирэтиитэ улахан сыра этэ. Сайын устата кинигэ ааҕыахтааххын, 
мин бастыҥ ааҕааччы буолан, Александр Александровичтан «Улуу Кытай истиэнэтэ» 
диэн кинигэнэн бириэмийэлэммиттээхпин. Төрдүһү үчүгэйдик бүтэрэммин, Хороҕо 
пионерскай лааҕырга сынньаммытым. Бэһискэ үөрэнэрбэр З.К.Иванова (Апросимова) 
үлэлии кэлбитэ, барыбытын хоһоон айарга үөрэппитэ, мин Юрий Гагарин, Патрис 
Лумумба туһунан суруйбутум, санаабар, сүрдээх үчүгэй, табыллыбыт этилэр. Бэһис 
кылааска үөрэнэрбэр үрдүгү ойор этим, Петрова Лизалыын спордунан дьарыктанар 
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этибит. Мин оччолорго биир миэтэрэ биэс см ойорум, Лиза – миэтэрэ уону. Күһүн 
муҥхаҕа ийэбитин кытта сылдьыһарбыт, дьон-сэргэ мустар этэ, бары мааны да 
маанылар, бэйэтэ булт бырааһынньыга буолара. Муҥха баһаатайа Сааба оҕонньор 
хамаандалаан салайара. Биһиги нырыылыырбыт, тоҥнохпутуна сырсарбыт, хатыыс-
калаан сырылыырбыт, оонньуур-көрүлүүр этибит. Онтон ирээппитин балык бөҕөнү 
сүгэн аҕалар этибит. Сааба оҕону да, кырдьаҕаһы да баттаабакка түҥэтэрэ. Ол үөрүүтэ 
үтүмэн буолара.

Оччолорго колхозтаахтар – биһиги дьоммут, бары биир дьиэ кэргэн курдук 
эйэлээх да буолаллара. Мин ким эмит этиһэрин, айдаарсарын хаһан да истибэккэ 
улааппытым. Онон дойдубут Маҥааспыт барыбыт сүрэҕэр сүрдээх чугас, хаһан да 
умнуллубат. Манна  төрөөн-үөскээн, оҕо буолан оонньоон-көрүлээн, кыайарбытынан 
үлэлээн-хамсаан, дьоллоохтук олорон ааспыппыт, манна биһиги төрөөбүт сахабыт 
тылын эппитигэр-хааммытыгар иҥэринэн, дьиҥ уу сахалыы сиэринэн иитиллэн, 
дьон буолбуппут.

Биһиги дойдубутун, аймах-билэ, доҕор-атас дьоммутун-сэргэбитин олус күндүтүк 
саныыбыт. Ийэбит, аҕабыт аймахтарын кытта сибээһи тутуһабыт, барыларын билсэ-
көрсө турабыт.

Билигин эдьиийбит Варвара, убайбыт Коля, быраатым Володя, хомойуох иһин, 
суохтар. Ол эрэн кинилэр, тапталлаах төрөппүттэрбит уонна бэйэбит да олохпутун 
оҕолорбут, сиэннэрбит салгыыллар. Олох салҕанан барар.

Винокурова (Федотова) Татьяна Ефремовна, Россия уопсай үөрэхтээһинин 
туйгуна, СР үөрэҕириитин туйгуна, 2006 с. В.В.Путин гранын хаһаайына, 

педагогическай үлэ ветерана

УБАЙЫМ СЕМЕНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ТУҺУНАН

Убайым биһикки сааспыт улаханнык араастаһар буолан, мин 
кини туһунан билэрим кыра да эрээри, кини киһи буолан төрөөн-
ууһаан, олорон ааспытын туһунан тугу билэрбин суруйан хаалларарга 
сананным. Биһиги ийэбит өттүнэн төрүттэрбит олохсуйбут сирдэрэ 
Маҥаас сиригэр – Кулуһуннаах, Быталаах диэн күөллэр. Эһэбит 
Васильев Василий Иванович-Сонтороох, эбэбит Васильева Дарья 
Тимофеевна бу күөллэргэ сайылаан, кыстаан, оттоон-мастаан, сүөһү 
ииттэн, оҕо-уруу төрөтөн олорбут дьоннор.

Убайым Куола 1939 с. алтынньы 12 күнүгэр Семенов Николай 
Алексеевич, Семенова Варвара Васильевна диэн эдэр ыалга иккис 
оҕонон төрөөбүт. Кини төрүөн биир сыл иннинэ эдьиийбит Варвара 1938 
с. бэс ыйын 1 күнүгэр төрөөбүт. Кинилэр аҕалара Николай, Сибиэмсик 

диэн киһи уола. Кыра үөрэхтээх, сэрии иннинэ, оройуон киинигэр салалтаҕа үлэлээн 
сылдьыбыт. Николай Алексеевич сэриигэ барарыгар дьонун Маҥааска дойдуларыгар 
көһөрөн таһаарбыт. Кини сэрииттэн бааһыран кэлэн иһэн дойдутугар кыайан 
тиийбэккэ, аара Алдаҥҥа өлбүт диэн истэрим. Ийэбит кэлин мин аҕабар Федотов 
Ефрем Степановичка кэргэн тахсан, биһиги үс оҕо – мин, Володя, Степан, төрөөбүппүт. 
Эдьиийдээх убайым эбэлэрин аахха элбэх буолан иитиллэ сылдьыбыттар. Онно 
эбэм уолун Кириил тулаайах уолаттара Киргиэлэй, Уйбаан, Ньукулай бааллар эбит. 
Саамай аҕа саастаахтара Варвара. Бары субуруһа сылдьан эбэлэрин кытта туулаһан, 
туһахтаһан, сир астаһан, бултаһан, оттоһон улааппыттар. Оскуолаҕа баралларыгар 
Кулуһуннаахтан түүн 3-кэ, ардыгар 4-кэ туран, атынан айанныыллар үһү, аттара 
сымнаҕас, бытаан баҕайы эбит. Оннук кэлэн үөрэнэллэр үһү, быраатын наар эдьиийэ 
салайа, дьаһайа сылдьар эбит. Убайым көрсүө-сэмэй, мээнэ улдьаарбат, мэниктээбэт 
оҕо. Кыра сылдьан наһаа үчүгэй, эрэллээх аргыс буолан сылдьыһар, атаарар, 

көрсөр ыттаах эбиттэр. Ол ыттара Куола аара тахсан киирэ сылдьан умнан кээспит 
үтүлүктэрин саас булан, ааны тарбаабыт, киллэрбиттэрэ – үтүлүк ытырыылаах 
ойон киирбитин кэпсииллэрэ. Биир сарсыарда ийэм ыалдьан турбут, оскуолаҕа 
барар оҕолоругар биэксэл Акулинаҕа этээриҥ, кэллин диэн илдьиттиир. Оҕолор, 
илдьити тиэрдэннэр, биэксэл кэлэн, миигин төрөппүт. Эдьиийдээх убайым киэһэ 
оскуолаттан кэлэн, кыһыл оҕону көрөн, соһуйбуттар. Убайым онуоха дылы эмиий эмэ 
сылдьыбыта тохтообут. Мин былдьаатаҕым дии. Сыллатааҕы оҕолор бииргэ үөрэнэ 
сылдьан, эдьиийим кулгааҕа ыалдьан, үчүгэйдик истибэт буолан, быраатыттан хаалан 
үөрэнэн иһэн уурайан, фермаҕа үлэлии барбыт. Убайым аах хайыһар оҥостоллорун 
өйдүүбүн, хаптаһынын устуруустаан, маһынан иэҕэн баран, үөһэ өһүөҕэ кыбытан 
хатараллара, оннук оҥостон баран, быалаан-туһахтаан хайыһардыыр этилэр. 
Оскуола оҕолоро походтуу Түҥҥэ бараллар быһыылаах этэ. Кини үөрэнэр кэмигэр 
сүрдээх үчүгэй учууталлар үлэлии сылдьыбыттара: Миронов А.А, Еремисова Р.В, 
Титов Н.М, Софронов Н.С, Петрова Р.Т. уо.д.а. Кинилэр араас куруһуоктары салайан 
ыыталлар эбит. Мин онно Саҥа дьылга сылдьыбыппын билиҥҥэ дылы саныыбын, 
ол бастакы елка үчүгэй да этэ, оҕолор ыллаабыттара-туойбуттара, пирамида оҥорон 
гимнастическай эрчиллиилэри көрдөрбүттэрэ.

Куола, оскуолаҕа оччо ыраахтан сылдьар оҕо, син кылаас хаалбакка, этэҥҥэ 
үөрэнэн, оскуола биир бастыҥ, киэн туттар үөрэнээччитэ буолан, 1954-1955 үөрэх 
дьылыгар 7-с кылааһы бүтэрбитэ. Сайын окко сылдьарын өйдүүбүн, оннук тыа 
оҕотун быһыытынан, улахан дьону кытта тэҥҥэ үлэлээн-хамсаан сырыттаҕа. 
Оскуолатын бүтэрэн, Дьокуускайга үөрэнэ кэлэр. Мин өйдүүрбүнэн, ремесленнэй 
училищеҕа киирэн бүтэрэр. Ол кэнниттэн төрөөбүт Маҥааһыгар кэлэн локомотивы 
үлэлэтэн, Харбаалабытыгар Ильич уотун күндээрдэн, олохпутугар улахан 
уларыйыыны киллэрбитэ. Кыраһыын лаампатын кэнниттэн бу, кырдьык да, саҥалыы 
сандаарыы этэ. Онтон эдэр, үөрэххэ баҕалаах киһи, педучилищеҕа физкультурнай 
отделениеҕа үөрэнэ киирбитэ. Убайым куораттан куруук Музейнай переулок, 4 диэн 
аадырыстан суруйар этэ, эппиэттээччи суруксут мин буоларым. Ол үөрэнэ сылдьан 
посылка оҥорон ыытааччы, миэхэ сиидэс ырбаахы, нууччалыы, чараас, ойуулаах 
оҕо кинигэлэрин, оннооҕор нуучча суруйааччыларын, Партия КК Политбюротун 
чилиэннэрин портреттарын ыыппыттаах. Ол хартыыналарбыт, портреттарбыт 
өр истиэнэҕэ ыйанан дьиэбитин киэргэтэн турбуттара, ким ким буоларын билэ 
улааппыппыт. Ол кэмнэргэ хайыһарга күрэхтэһэр, туристыыр этэ. Ытыктыыр 
учуутала Татьяна Леонидовна диэн опыттаах, физкультураны ис-сүрэҕиттэн таптыыр 
киһи баара. Училищены бүтэрэн, Амма кэрэ кыыһын Нохсорова Ирина Ильиничнаны 
кэргэн ылбыта. Ира Пермь куоракка пединститукка дошкольнайга үөрэнэрэ. 
Убайым үөрэҕин бүтэрэн, Далыр орто оскуолатыгар физругунан ананан, биир сыл 
оҕолор биир таптыыр учууталларынан буолбута. Онтон Приморьеҕа – Артемҥа, 
Находкаҕа, үс сыл армияҕа сулууспалаабыта. Дойдутугар кэлэригэр кэргэнэ үөрэҕин 
бүтэрэн, Сардааналара төрөөн, дьиҥнээх ыал буолбуттара, уоллара Илья төрөөбүтэ. 
Саҥаспын Хаптаҕайга детдомҥа, убайбын орто оскуолаҕа анаабыттара, онно икки 
сыл олорбуттара. Убайым өрөбүлүгэр оскуола коллективын кытта куобах күрэтиһэр 
этэ, толору үп-үрүҥ тиэйиилээх грузовой массыына кэлэн, хоспох иһэ куобаҕынан 
туолааччы.

Куола кыра эрдэҕиттэн кусчут, булчут бастыҥа этэ. Саҥаһым ааттаах асчыт, 
аһы-үөлү араастаан буһаран, куруук куобах, кус сиир этибит. Дьэ онно куораттан 
саҥаһым истиҥ дьүөгэтэ Света кэлэн, улахан үөрүү-көтүү буолааччы. Ираны 
Үөрэх министерствотыгар анааннар, Хаптаҕайтан куоракка көһөн киирбиттэрэ. 
Ол курдук куоракка өлүөр дылы олорбута, 29-с оскуолаҕа, кэлин Эдэр туристар 
станцияларыгар үлэлээбитэ. Республика үөрэҕин туйгуна буолбута, сааһырыар дылы 
спордунан, сөбүлүүр идэтинэн, туризмынан таптаан дьарыктаммыта. Сайын аайы 
үрүксээгин сүгэн баран Союһу кэрийэ баран хаалааччы. Туризмҥа күрэхтэһиилэр 
кинитэ суох ааспат этилэр, кылаабынай судьуйа буолара. Саҥаспыт ыарыһахтаан, 
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эрдэ суох буолан, икки оҕотун бэйэтэ иитэн улаатыннарбыта. Убайбыт Семенов 
Николай Николаевич саха киһитин бэрийэр бэрдэ этэ, уҥуоҕа улахана, сэбэрэтэ 
кэрэтэ, тутта-хапта сылдьара, дьоҥҥо-сэргэҕэ сыһыана – барыта мааны этэ. Кинини 
кытта алтыспыт дьон бары таптыыллара, ытыктыыллара. Истэр тухары, дойдутугар, 
Куола да Куола буолааччылар, бииргэ үлэлиир дьоно, доҕотторо-атастара Николай 
Николаевич да Николай Николаевич диэн буолар этилэр. Кини оннук үтүө киһи 
этэ. Спордунан утумнаахтык дьарыктанан, Советскай Союз туризмҥа маастарын 
нуорматын сахаттан бастакы толорон, маастар аатын ылбыта. Итиннэ барытыгар, 
мин бэйэм санаабар, тыа сиригэр үөскээн, кыратыттан айаннаан, хааман, хара 
үлэни үлэлээн-хамсаан, сүүрэн-көтөн улааппыта улахан оруоллаах буолуохтаах. 
Мин тыаҕа олорбут, үлэлээбит буоламмын, кини үлэтин кэлэ-бара истэр эрэ этим, 
онон билэрим ити эрэ. Убайдаах саҥаһым олохторун кинилэр кыыстара Сардаана, 
сиэннэрэ Вероника салгыыллар.

Винокурова Т.Е, балта, кырдьаҕас учуутал.
 2016 с.

ТУЛААЙАХ ОҔО СААҺЫМ

Мин 1957 сыллаахха Түҥ айааныгар ийэбинэн Федотова Софья 
Егоровнанан хос эһэм Чороон Сөдүөт сиэнигэр Чоҥотто Ылдьаанаҕа 
тахсан олоро сылдьыбытым. Эдьиийим Наум диэн оҕонньору кытта 
олороллор этэ. Кинилэр ынахтаах, сылгылаах этилэр. Оҕонньор 
кадровай булчут, түүлээҕин Бүлүү куоратыгар киллэрэн туттаран, ас 
таһаарара. Ылдьаана бэйэтэ анал миинэр биэлээҕэ, онон баҕарда да 
куоракка киирэ-тахса сылдьара. Оҕонньордоох эмээхсин иккиэн 
олус сымнаҕас майгылаах этилэр, онон хаһан да кыыһырсар диэни 
билбэттэрэ. Мин тахсан олорбут кэммэр саас уу кэлэн дьиэлэрин 
уу ылбыта. Биһиги ыксааммыт, таҥаспытын, аспытын уу ылбат 
үрдүк сиригэр таспыппыт. Эмээхсин улаханнык ыалдьар эбит этэ 
да, биллэрбэтэҕэ. Хоруу хаһан ууну өрүскэ түһэрбиттэрэ, онно үксүн 

оҕонньор соҕотоҕун үлэлээбитэ. Мин эбэбин кытта көмөлөһөр этибит да, туһабыт 
кыра буоллаҕа. Ол кэмҥэ Николаев Федор Гаврильевич-Хара Сүөдэр дьиэтигэр көһөн 
олоро сылдьыбыппыт. Уу түспүтүн кэннэ бэйэбит дьиэбитин үрдүк сиргэ көһөрөр 
буолбуппут. Онно мин илии-атах буолан көмөлөһөн, оҕонньор түргэн баҕайытык 
туруорбах балаҕан тутан бүтэрэн, эбэбин дьиэтигэр киллэрбитэ. Эбэм онно бэйэм 
дьиэбэр сытар буоллум диэн олус үөрбүтэ. Ылдьаананы, тулаайах буолан, бэйэм 
эбэм дии саныырым. Онтум кэлин билбитим, эһэм Егор бииргэ төрөөбүт балта эбит. 
Эбэм барахсан оҕото суох этэ, онон миигин оҕотун курдук таптыыра, көрөрө. Эбэм 
эмчит Никонныын үчүгэйдик билсэллэрэ, Никон кэлэн эбэм төбөтүн хааннаабыта, 
онон эбэм андаатар бэргэһэтин дьэ устубута. Кини эмтээх оту хатаран Никоҥҥа 
биэрэр этэ. Эбэм ол сайын илимиттэн бэйэтин саҕа аарыма сордоҥу ылбыта, онно 
«эбэм бүтэһик маанылааһына буоллаҕа» диэбитэ уонна сотору ыарыыта бэргээбитэ. 
Дьиэтигэр ый курдук сытан баран, өлбүтэ. Мин эһэбин кытта иккиэн сууйан, таҥаһын 
таҥыннаран дьаһайбыппыт. Онно көрдөхпүнэ эбэм солко сахалыы таҥастааҕа, 
улахан да улахан хаарыс бытырыыстаах былааттааҕа. Өлөр күнүгэр эһэм куораттаан, 
суоҕа, бэйэм сууйа сатаабытым, онтон эһэм баттаһа кэлэн, иккиэн сууйбуппут. 
Соҕотоҕун олордохпуна эбэм ынаҕа аһаҕас аанынан киирэн хараҕыттан уу 
таммалаабыта, баана сытар былаатын салаан халтарытан түһэрбитэ. Арааһа иччитин 
кытта бырастыыластаҕа. Эбэм миигин Үөһээ Бүлүүгэ аймахтаргын билиһиннэрэ 
илдьиэм диирэ. Онтубут кини өлөн табыллыбатаҕа. Икки саастаахпар өлбүт ийэбин 
Софьяны, таайбын Анисим Егоровиһы куруук ахтар буолара. Ийэм Бүлүү куоратыгар 

остолобуойга үлэлии сылдьан муҥурун операциялатан баран өлбүт, кини быраатын 
Анисимы учуутал үөрэҕэр үөрэттэрбит. Таайым Бүлүү тыатыгар – Балаҕаччыга, 
Хампаҕа учууталлаабыт, онтон Боотулуу оскуолатыгар директордаабыт. Оҕо-
аймах олус таптыыр, ытыктыыр учуутала этэ. Үөрэнээччилэрэ, билигин кырдьаҕас 
дьон, аныаха диэри ахталлар-саныыллар. Кини кэргэниниин Корякина М.Д. икки 
кыыстаахтара. Айаана Анисимовна ыалдьан өлбүтэ, уола Архипов Максим Никитич 
врач, улахан кыыстара Сарыада Анисимовна Дьокуускайга пенсияҕа олорор.

Мин бэйэм туспунан кэпсиир буоллахпына, 1961 с. ахсынньыга Бүлүү куорат 
кырдьаҕас ыалыгар Марфа Тимофеевна, Степан Матвеевич Алексеевтарга кийиит 
буолан киирбитим. Кэргэним Алексеев Матвей Матвеевичтыын 32 сыл бииргэ 
олорбуппут. Биэс оҕолоохпут. Оҕолорбут бары үлэһиттэр, бэйэлэрэ ыал ийэлэрэ, 
аҕалара буолан олороллор. Мин уонтан тахса сиэннээхпин, хас да хос сиэннээхпин. 
Икки оҕом Өлөөҥҥө олороллор. Улахан уолум Леонид Матвеевич үс оҕолоро үһүөн 
үрдүк үөрэхтээх үлэһит дьон. Улахан кыыһа циркэ артыыһа, орто уол финансист, 
Өлөөн администрациятыгар үлэлиир, Кыра кыыс эмиэ онно, дойдутугар оскуолаҕа 
математиктыыр. Бэйэм кыра кыыһым Өлөөн администрациятыгар кылаабынай 
бухгалтердыыр, кыыһа Белай Гораҕа пароходствоҕа кадр отделын начальнигынан 
үлэлиир. Орто кыыһым Мирнэйгэ Сүлдьүкээргэ учууталлыыр, кыыһа Бүлүүгэ, «Ярко» 
бааҥҥа үлэлиир, ыал, үс оҕолоохтор. Орто уолум Степан Матвеевич полицияҕа 
үлэлиир, түөрт оҕолоохтор, бары үрдүк үөрэххэ үөрэнэллэр. Кыра кыыһым Надежда 
Матвеевна түөрт оҕолоох. Мин бэйэм Бүлүүгэ олоробун, куорат кырдьаҕас эбэлэрин 
түмсүүлэрин «Алаһаны» салайабын.

 Алексеева Екатерина Герасимовна
 Чороон Сөдүөт хос сиэнэ.
 Бүлүү куорат, 3.05.2015 с.

ТӨРДҮМ, ДЬОНУМ-СЭРГЭМ ТУҺУНАН СЭҺЭРГЭЭТЭХХЭ

Биһиги дьиэ кэргэн туһунан аҕыннахха маннык. Үөһээ Бүлүү 
оройуонун Маҥаас нэһилиэгэр «Саҥа олох» колхозка ыал буолан 
олорбуппут. Аҕабыт – Тылгыны, Чанхаев Николай Дмитриевич-Хандыы 
баай ииппит уола, хамначчыта этэ, кини 1882 с. төрүөх, ийэбит Федотова 
Ульяна Степановна, 1907 с. төрөөбүт, олохтоох Түүлээх ууһун киһитэ 
Чороон Сөдүөт Ыстапаан диэн уолун кыыһа этэ. Кинилэр хас сыллаахха 
ыал буолбуттарын билбэппин. Аҕабыт Хандыыга үлэлээн Бодойбонон 
сылдьыһар эбит. Онно эт-арыы тиэйэллэр эбит, кэлэллэригэр иистэнэр 
массыына, иннэ, сап, сылабаар эҥин аҕалар эбиттэр. Аан маҥнай ыал 
буолаат, ынахтарын үрдүгэр таһаҕастарын төргүүлээн, быанан баайан 
баран ындан, Тылгыныга Түҥ үрэҕи кэстэрэн туораан айаннаабыттар. 
Бэттиэмэттэн Тылгыны чугас. Ийэм онно тэһийбэккэ, сотору хайдах 
барбыттарын курдук, Орто Күөлгэ ийэм дьонугар төннөн тиийэн кэлбиттэр. Ийэбит 
ийэтэ Афанасьева Варвара Афанасьевна (Остуолдьут Охонооһой кыыһа) Далыр 
Күүлэтиттэн төрүттээх эбит. Эбэбитин кыанар ыал уолугар ойох биэрбиттэр үһү, ону 
утуйа сыттахтарына күрээн, иистэнэр иһитин эрэ тутан биһиги эһэбитигэр кэлбит 
үһү. Кинилэр 4 оҕоломмуттар: ийэм, Ефрем, Егор, Федор Федотовтар.

Ол кэлэннэр, ийэбит «Саҥа Олох» колхоз тэриллибитигэр ынах ыаччынан 
киирбит. Үчүгэй ыанньыксыт буолан, ийэм Павла Герасимованы кытта оройуон 
хаһыатыгар хайҕаммыттара баар. «Үөһээ Бүлүү большевига» хаһыакка от ыйынааҕы 
нүөмэргэ «Бастыҥнартан хаалсыбат иһин күрэхтэһэллэр» диэн ыстатыйаҕа «Маҥаас 
нэһилиэгинээҕи «Саҥа олох» колхоз урут хаалан иһэр колхозтартан биирдэстэринэн 
буолара. Табаарыс Федотов Е. председателлиэҕиттэн ыла колхоз тэрилтэ-
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хаһаайыстыба өттүнэн улам бөҕөргөөн иһэр... Сүөһү үлэһиттэрин ортолоругар 
Октябрь иннинээҕи социалистическай куоталаһыы киэҥник барбыт. Куоталаһыы 
түмүгэр, колхоз бастыҥ ыанньыксыттара т.т. Герасимова П., Чанхаева У. үүт ылыытын 
сыллааҕы былаанын 100% толорон кыайыылаах таҕыстылар. Онон колхоз ааспыт 
сыллааҕар сүөһүттэн үрдүк бородууксуйаны ылар кыахтанна» диэн суруллубут. 
Аҕам сылгыһыттаабыта, кэлин колхозка суотчуттаабыта уонна колхоз араас үлэтигэр 
барытыгар үлэлиир этэ. Кыра сылдьан өйдөөтөхпүнэ, аҕам нууччалыы билэрэ, сайын 
кэлим суолун оҥорор нууччалары кытта кини кэпсэтэр этэ уонна дьиэтигэр аҕалан 
аһатара. Биһиги дьиэбитигэр улахан, кыра үрүҥ көмүс ньуоскалардаах этибит. Биир 
нуучча аҕабыттан ньуосканы көрдөөбүтүн аҕабыт биэрбитигэр, ол нуучча үөрэн 
бөҕө буолбута. Ийэбит уонна төрөөбүт үһү, онтон алта оҕо тыыннаах хаалбыппыт, 
оччолорго эмп да, врач да суох кэмэ этэ. Сэрии буолбутун кэннэ сут-кураан дьыллар 
буолбуттара. Биһиги колхозпутугар дьон бөҕө аччыктаан өлбүттэрэ. 17-лии киһини 
саас биир оҥкучахха уган көмпүттэрин билэбин. Аҕам куруук аттаах буолара, саас уу-
хаар тахса турдаҕына атынан тиэйэн илдьэрин кэпсээччи. Ол алдьархайдаах сылларга 
ыал ыалынан эстибиттэрэ, Аҕыйах сүөһүлэрин сиэн баран, хоргуйан өлөллөрө. 
Биһиги эмиэ сүөһүбүтүн барытын кэриэтэ сиэбиппит. Онтон биир ала ынах эрдэ 
төрөөбүтэ. Аҕам өлбүт куобахтары сиртэн булан аҕалар этэ уонна куйуурдаан мунду 
аҕалара. Хобур буоллаҕына, күөл отун аҕалан аһатааччы, Ол от наһаа минньигэс 
буолааччы. Аҕабыт, ийэбит сүрдээх сүрэхтээх дьон этилэр, ол иһин биһиги хоргуйан 
өлбөтөхпүт. Сылтан сыл олох тупсан барбыта. Кыра да буоллар, бурдук түҥэтэр 
буолбуттара. Ону кытта сир аһа үүнэр буолбута, мин быраатым Степанныын сир 
астыыр, кустуур этибит. Биир ыттаах кус оҕолуу барааччыбыт, киэһэ сүгэһэринэн 
кэлэрбит. Киэһэ аһылыкка сүөгэйдээх моонньоҕон тото сиэн баран утуйааччыбыт. 
Аҕабыт эрэйдээх рак ыарыы буолан өлөөхтөөбүтэ. Ийэбит барахсан үйэтин тухары 
ыанньыксыттаан баран, хараҕа суох буолан өлбүтэ.

Мин 1953 с. Бүлүүгэ киирбитим, онтон киномеханик үөрэҕэр үөрэнэн, киинэҕэ 
үлэлээн баран пенсийэҕэ тахсыбытым. Үс оҕолоохпун, уонча сиэннээхпин, хос 
сиэннэрдээхпин, онон баай эмээхсиммин. Өссө да сиэннэр кэлиэхтэрэ. Үлэлээбитим 
тухары үчүгэй үлэһит кэккэтигэр сылдьыбытым. Грамота, медаль элбэх. Сэбиэскэй 
Сойуус кинематографиятын туйгунабын. Билигин 80 сааспын аастым, сотору 
«олохтоох сирбэр» барарым буолуо, ол эрэн, олорбут олохпуттан кэмсиммэппин.

Дмитриева Варвара Николаевна.
 Бүлүү к. 16.03.2015 с.

ОЛОҔУМ УМНУЛЛУБАТ КЭРЧИКТЭРЭ

Мин аҕам Тимофей Степанович Федотов, ийэм Мария Степановна 
Донская, кинилэр Хандыыларга үлэҕэ сылдьан таптаһан ыал буолбуттар. 
Аҕам от тиэйээччинэн, ийэм дьиэ хомуйааччынан сылдьыбыттар. 
Хандыылар тэрийэн, сүөһү, таҥас биэрбиттэр, онтон дойдуларыгар 
Орто Күөлгэ кэлэн ыал буолбуттар, биэс оҕоломмуттар. Эдьиийдэрим 
Ульяна, Агафья, убайым Руф, балтым Варвара буолан Орто Күөлгэ 
биир ынахтаах ыал буолан олорбуппут. Аҕам наар колхозка үлэҕэ 
сылдьара, сайын от оттооһуна, кыһын от-мас тиэйиитэ, уу баһыыта. 
Оннук хара кырдьыар диэри сылдьыбыта. Аҕабар Сталин төбөлөөх 
мэтээл кэлбитэ, онно түөрт бырааттыыларга – аҕабар, Лэппириэҥҥэ, 
Дьөгүөргэ, Сүөдэргэ, ону тэҥэ, эдьиийбитигэр Ылдьаанаҕа – 
барыларыгар кэлбитэ. Дьоммут иккиэн эйэҕэс, сытыары-сымнаҕас, 

аһыныгас этилэр. Оскуолаҕа ыҥыр-таан үөрэтээри сылдьар учууталбыт сэриигэ 
баран хаалбыта. Тыыннаах кэлбитэ дуу, суох дуу, сураһар да суох. Оскуолаҕа хойутаан 

киирбиппин, инньэ гынан хаала-хаала үөрэнэн иккис кылааска киирэрбэр балтым 
үөрэнэ киирэр буолан, кинини интернакка ылар буоланнар, мин кыайан сылдьар 
кыаҕа суох буолан, оскуолаттан уурайан хаалбытым. Дьоммут кыаммат буоланнар, 
убайым Рубу эрэ үөрэттэрбиттэрэ, Дьокуускайга радист үөрэҕин бүтэрэн Маҥааска 
аан-бастаан араадьыйаны кил-лэрбитэ. Онтон кэнники оҕо Варвара культпросвекка 
үөрэнэ сылдьыбыта, олус үчүгэй куоластааҕа. Кини Бүлүү Күүлэтин киһитигэр 
Константинов Николайга эргэ тахсан биэс оҕолонон, Күүлэт биир бастыҥ ыаллара 
этилэр. Оҕолоро бары да куоракка дьиэлээх-уоттаах мааны ыаллар. Балтым билигин, 
хомойуох иһин, суох. Оҕолоро Лидия, Николай, Ирина, Тимофей, Михаил оҕолонон-
урууланан, олоҕун салгыыллар.

Мин эрдэ колхозка үлэлээн барбытым. Кыһын малатыылкаҕа оҕус үүрэбин, сайын 
от үлэтигэр оҕус сиэтэбин. Онно даллаҕа от ууран биэрэллэригэр олорон үүрэбин. 
Оҕуһум түргэнник хаамтаҕына бурдукпутун куруппалатар эбиппит, ол иһин түргэтэт, 
бытаарт диэн соруйар буолаллара. Мэлии бурдугу сонно кууллаан ыыта турар этилэр. 
Эдьиийим Ылдьаана, Хаска кэргэнэ Өлөөнө баалларын өйдүүбүн. Киэһэ хараҥаҕа 
бүтэн эдьиийбиниин дьиэлиибит. Григорьев Тит Данилович сэрииттэн эргиллэн 
кэлэн эдьиийбин кытта билсэ сатаабыта. Эдьиийим буолбатаҕа, онон Христинаны 
кэргэн ылбыта. Мин убайдарым Лэппириэн, Дьөгүөр сэриигэ сылдьыбыттара, Сүөдэр 
Дьокуускайтан хараҕынан сыыллан төннүбүт этэ.

Эбэм аахха олорор этэ. Эдьиийим Чанхаева Ылдьааналаах бэйэлэрэ туспа 
дьиэлээх олороллоро. Эбэм аах куруук сүөһүлээх-астаах олорбуттара, эбэм Балбаара 
миигин таптыыр этэ, мин ынаҕын хомуйарым, чомой оҕо буоларым. Оччолорго 
ойуур баһаара бөҕө буолара, уот суоһаатаҕына эбэм тугу эрэ ботугуруу-ботугуруу 
сири аһатара, сүөгэй, суорат ыһара, оччоҕуна уот тэйэр этэ. Аҕам тыыл үлэтигэр 
Бухта Тиксиигэ ыҥырыллан барбыт кэмэ этэ. Эбэм көрөн-истэн, көмөлөһөн 
аччыктаабатахпыт, куруук ас биэрэ турааччы. Эбэм аһа-үөлэ куруутун минньигэс 
буолааччы. Орто Күөлгэ хойут ферма дьиэтэ тутуллуор диэри биһиги эрэ баар 
этибит. Убайым Лэппириэн сэрииттэн төннөн кэлбитин өйдүүбүн, куруук ампаар 
кэннигэр ыалдьан сытар этэ. Онтон өрүттэн атаҕар турбутун кэннэ кинини колхоз 
председателэ гыммыттара. Убайым үлэлиир кэмигэр биһиги олохпут көммүтэ, эт, 
арыы дохуот ылар буолбуппут. Биһиги «Саҥа олохпут» кыанан барбыта. Улаатан 
баран ыал буолуохпар диэри Тимирдьиҥҥэ Васильев Баһылайдааҕы кытта кырсаҕа, 
От Арыылаахха сүөһүгэ үлэлээбитим.

Мин киинэ механига Ким Дяриковка кэргэн тахсан, уон үстэ төрөөн, уон 
түөрт оҕону иитэн, үөрэтэн, Герой ийэ аатын иҥэрбиттэрэ. Оҕонньорбунуун киһи 
оҥортоон ыал гынаттаабыппыт. Ким Павлович эдэригэр Мииринэйгэ үлэлээн баран 
Маҥааска ананан кэлбитэ. Уһун кэмҥэ дойдубутугар олорбуппут, мин детсадка 
повардаабытым, Ким киинэтигэр өр сыл үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. Мин 
үлэлии-үлэлии оҕолорбун көрөн атахтарыгар туруортаабытым. Оҕолорум сиэн, 
хос сиэн бөҕөнү бэлэхтээтилэр. Аҕабыт өлбүтэ, мин бастакы группалаах инвалид да 
буолларбын, кыра кыыһым аахха Галиналаахха оҕо көрсөн, кинилэр миигин көрөн, 
олоробут. Отуттан тахса хос сиэннээхпин, хос сиэннэр да кэлэн иһэллэр.

Дярикова Александра Тимофеевна,
 Герой ийэ
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ДЬОНУМ ОЛОХТОРУТТАН

Мин, Дмитриева Анастасия Николаевна, 1947 с. ыам ыйыгар 
Бэттиэмэҕэ төрөөбүтүм. Ийэм Федотова Ульяна Степановна – Чороон 
уола Степан кыыһа эбит. Аҕам Чанхаев Николай Дмитриевич диэн 
Тылгыныттан төрүттээх Кумуйуу Миитэрэй диэн, Хандыыны кытта 
бииргэ төрөөбүт киһи уола үһү. Кини бастакы ойоҕо өлбүтүн кэннэ 
мин ийэбин ыйыттарбыт. Аҕата биэримээри гыммытын, баай Хандыы 
тэрийэн, ыал буолбуттар. Биһиги ийэбит уонна төрөөбүтүттэн алта 
оҕо тыыннаах хаалан улааппыппыт. Улахан эдьиийбит Дмитриева 
Александра Николаевна кэпсиир этэ: «Кыһын Бас Күөлүгэр, сороҕор 
Улахан Күөлгэ кыстыырбыт. Сайын аайы Орто Күөлгэ сайылыыр 
этибит. Сэрии аас-аччык сылларыгар Улахан Күөлгэ олорбуппут. Орто 
Күөлгэ хас да ыал буолан сайылыырбыт. Ньыыканнаах диэн Чороон 

Ыстапаан уола аах сүөһүлэрин барытын сиэн баран хоргуйан өлбүттэрэ. Хойутаан 
диэн уоллара Үөһээ Бүлүүгэ детдомҥа хоргуйан өлбүтэ. Ольга диэн кыыстара 
биһиэхэ кэлбитэ, ийэбин кытары дайааркалыыр этэ. Аҕам тоҥон өлбүт куобаҕы, 
өлбүт сылгы этин аҕаллаҕына, көмүлүөк ураатыгар хайаҕас оҥорон баран, онно 
эти сыбаан хоруордан баран сиирбит. Хобур саҕана күөл отун ороон аҕалар, муус 
анныттан, мууһу алларан баран, атырдьах курдук тимиринэн хостоон ылар. Ол киһи 
сиир ото, маҥан өҥнөөх, кыра моркуоп курдук буолар. Бөлчүөк от диэччилэр. Аҕам 
тымтайга сүгэн аҕаллаҕына сиэн кучурҕатан кэбиһэбит. Минньигэс баҕайы буолара. 
Билигин ол от суох, андаатар сиэн кэбиспит. Аас дьылга сүөһүбүтүн барытын кэриэтэ 
сиэтибит. Арай биир ынах ордубута. Саас төрөөн ас биэрэн биһиги өлбөтөхпүт.

Сэрии сылларыгар аҕам Таҕаайап Өлөксөйү кытта сылгыһыт уонна колхозка 
суотчут этэ. Кыһын суол баарына Түҥҥэ киирэн үөл бэс маһы кэрдэн, сыарҕаны 
толору тиэйэн аҕалар. Ол маһы эбэм аахха хахха сиргэ кыстаан кэбиһэр. Эбэм ону 
дьиэҕэ киллэрэн хатырыгын ыраастыыр, субатын ылан сууйан баран кырбыыр. Уонна 
улахан баҕайы икки алтан солуурга угар. Таһырдьа уот оттор, онно оргутар. Эбии 
мунду кутар, суорат эбэр. Сойбутун кэннэ хамыйах уган кэбиһэр, ону ким баҕалаах, 
оҕолор да улахаттар да, иһэ сылдьабыт. Сайын үүт элбээтэҕинэ, эрийэн баран, 
мас уһаакка мунньаллар, чуулааҥҥа сахсырҕа суох сиригэр ууран, уһун сайыны 
быһа үүт куталлар, ол үүтүн ким баҕалаах иһэр. Хойуутун кыһын хаар түстэҕинэ, 
тымныйдаҕына, хаарынан төгүрүк иһит оҥорон баран, онно куталлар. Ол аспытын 
кыһыны быһа ойо охсон киллэрэн сии сылдьабыт.

Эбэм сайын туулуур. Орто Күөлгэ туутун угарын күн аайы көрөбүт. Онно 
кырдьаҕас кэлэн туутун тылбыытын дулҕа үөһэ уурбут буолар уонна сүөкээн баран 
тууну алдьаппакка эрэ быраҕан кэбиһэр, онтон баран хаалар. Биһигини тыыппат этэ, 
биир оҕону көтөҕөр, иккиһин батыһыннаран баран иһэр буолар. Оскуолалаан иһэн 
көрөөччүбүт.

Кыһын хохту сиибит, тар, хайах, муҥха балыга, иэдьэгэй, суорат, бурдук баар 
буоллаҕына – лэппиэскэ, алаадьы. Эти буһаран баран миинин тоҕор этибит».

Биһиги Бэттиэмэҕэ бэйэбит көмүлүөк оһохтоох дьиэлээх этибит. Эдьиийбит 
Өлөксөөн Харбаалаҕа олороро. Убайым Степан Николаевич оскуолаҕа учууталлыыр 
этэ. Кини 1935 с. Боруллуоҕа төрөөбүт. Бүлүүтээҕи педучилищены бүтэрэн баран 
дойдутугар Маҥааска учууталлаабыта. Үөһээ Бүлүүгэ комсомолга инструкторынан 
Прокопьев Юрий Николаевиһы кытта үлэлээбитэ. 1963 с. Өлүөхүмэҕэ Кээччигэ 
ыал буолан көһөн барбыта. Онно олорон ыарахан ыарыыттан өлбүтэ. Варвара 
диэн эдьиийим Бүлүү куоратыгар ыал этэ, киинэҕэ механигынан үлэлиирэ. Кыра 
убайым Ефрем Бүлүүгэ интернакка олорон оскуолаҕа үөрэнэрэ. Кини 1943 с. 
Бэттиэмэҕэ төрөөбүтэ. 1962 с. Бүлүүтээҕи Г.И. Чиряев аатынан орто оскуоланы 
олус үчүгэйдик үөрэнэн бүтэрбитэ. Отличник этэ. Армияҕа сулууспалаан баран, 
Свердловскай куоракка Ураллааҕы лесотехническай институту ситиһиилээхтик 

бүтэрэн, Бүлүүтээҕи промкомбинакка уһуннук инженердээбитэ. Мас таҥастыыр 
станок, оборудование арааһын аҕалан туруортаан, мебель оҥоруутугар кыайа-
хото үлэлииллэрин хааччыйбыта. Промкомбинат дьиэ тэрилин лаппа үчүгэйдик 
оҥорон аатырбыта, былааннарын куруук аһары толорор этилэр. Эдэр сааһыгар 1992 
с. бултуу сылдьан ууга былдьаммыта. Кини миигин ийэм өлбүтүн кэннэ кыһыҥҥы 
каникул кэмигэр (1962 с.) Маҥаастан Бүлүүгэ аҕалбыта, мин онно сэттис кылааска 
үөрэнэр этим. Куоракка кэлэн икки этээстээх мас оскуолҕа үөрэммитим, ити 
оскуолаҕа Гаврил Иосифович Чиряев үөрэммит. Билигин ол оскуолам гимназия 
буолан турар, сиэним Сахаян онно үөрэнэ сылдьар. Убайым Ефрем кыыһа Юлия 
Ефремовна онно информатика учуутала, завуч. Кини 1972 с. Майаҕа төрөөбүтэ. 
Үөһээ Бүлүүгэ М.А.Алексеев гимназиятын бүтэрбитэ. Кыыһа Олеся Москватааҕы 
Губкин аатынан университекка ситиһиилээхтик үөрэнэ сылдьар. Кыра кыыһа Света 
гимназияҕа үөрэнэр. Ефрем кэргэнэ Челябинскайтан сылдьар, өр кэмҥэ дьаһалтаҕа 
экономиһынан үлэлээн пенсияҕа тахсан олорор. Уоллара Андрей өлбүтэ.

Мин киэһээҥҥи оскуоланы 1965 с. үөрэнэн бүтэрбитим, онтон Дьокуускайга 
кооперативнай техникумҥа 1967-1969 сс. киирэн үөрэнэн бүтэрэн баран Бүлүүтээҕи 
Райпоҕа товароведынан, горпоҕа завторунан өр сылларга үлэлээбитим, Күүлэттээҕи 
ПО маҕаһыыннарыгар сэбиэдиссэйдээбитим. Пенсияҕа тахсан баран “Якутоптторга” 
товаровед-кассирынан, онтон билигин ООО «СекоВилюйск» диэн тэрилтэҕэ ыс-
кылаат сэбиэдиссэйинэн үлэлии сылдьабын. Уопсай ыстааһым 46 сыл буолла.

Кырабар эдьиийим Өлөксөөннөөххө олорбутум, сайын Ийэ Күөлгэ сөтүөлүүрбүт, 
хонууга тиэрэ түһэн сытан ыраах халлаан үөһүгэр күөрэгэй ыллаан дьиэрэтэрин 
истэрбит, эбирдээх сымыыттара хонууга баар уйатыгар сыталларын таптыы 
көрөөччүбүт. Ыарҕаҕа тахсан, Таня, Володя, Лиза буолан ойуурга тэллэй буһаран сиир 
этибит. Күһүн Поскачина Христинаны кытта отоннуу, моонньоҕоннуу барааччыбыт. 
Кини хаамыытын сиппэккэ аҕылыы-аҕылыы сырсарбыт. Кини уола Ньукулай 
кэргэнэ Маарыйа эдэр баҕайы, элбэх оҕолоох эрээри, биһигини кытта оонньуура. 
Таня биһикки куруук киниэхэ кэлэбит. Оннооҕор ардыгар утуйар хоһун түннүгүнэн 
түүннэри киирэрбит.

От ыйыгар дэриэбинэ уу-чуумпу, дьон бары окко сылдьар, миигин үлэҕэ ыыппат-
тар. Эдьиийим, күтүөм куруук суохтар, үлэҕэ сылдьаллар. Мин икки хараҕа суох 
ийэбин уонна Клара, Клава, Галя диэн балтыларбын харайабын. Таһырдьа куйаас 
да куйаас! Ыалбыт Тыаһыт кыыһа Суоппуйа киирдэҕинэ, үөрэбин. Биирдэ муннукка 
турар туос сааны ылан, ойуурга таҕыстым, тугу эрэ ытан саайдым. Саа тыаһыттан 
куттанным. Дьиэҕэ киирбитим ийэм аах истибиттэр, мин сааны төттөрү уурбуппун 
билбэтилэр. Сайын иһэр уубутун Антоннаах ийэлэрин кытта Күбэйиҥдэттэн 
аҕалабыт. Кини икки солууру үтүлүктээх тутан аҕалар. Оттон мин икки солуурбун 
оргуһуоҕунан сүгэбин. Кырыыны туораан эрэ баран сынньанабыт.

Күһүн-саас Төҥкөөлөҕө сүөһү уулатабын. Оскуолаҕа барарбар Галушко уҥуоҕун 
аннынан сылдьабын. Танялыын аргыстаһабыт. Соҕотох кэлэрбэр сыырым аннынан 
абааһы батыһыа диэн сүүрүүнэн ааһабын. Этэрбэһим быатын тыаһыттан куттанан 
тиритии бөҕө.

Кыһын Галушко сыырыттан Семенова Марусялыын хайыһарынан түһэр 
этибит. Сороҕор Төҥкөөлө аартыгар намыһах сыырга хайыһардыырбыт. Ол диэки 
пришкольнай учаастак баара, онно оскуола оҕолоро оҕуруот олордооччубут. 
Эдьиийим аах колхуоска хаппыыста олордон үчүгэй үүнүүнү ылаллара. Эдьиийим 
чаһынан бириэмийэлэммитэ. Биһиги хаппыыста үөнүн илиинэн ыраастыырбыт, уу 
кутарбыт. Кыһыны быһа хаар баһан сүөһү уулатыыта, мас кыстаан оһох оттуута, дьиэ 
үлэтэ, оҕо көрүүтэ. Быыс булан Таняҕа, Лизаҕа оонньуу сырыттахпына, сылгылаан 
ылаллара.

Оҕо эрдэхпиттэн үөрэхпэр үчүгэй этим. 1961 с. Үөһээ Бүлүүтээҕи «Коммунизм 
сардаҥата» хаһыакка таһаарбыттара баар. Сайыҥҥы сынньалаҥмар фермаҕа ынах 
маныыһытынан үлэлээбитим туһунан. «Маҥаас оскуолатын «4»,«5» сыаналарынан 
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бүтэрбит пионерскай дружина советын председателэ пионерка Дмитриева 
Настя ыанар ынахтары маныыһыттаан үлэлииргэ көрдөстө. Кини көрдөһүүтэ 
ылылынна, Настя ынахтары үчүгэйдик мэччитэн, элбэх үүт ыанылларын ситиһэргэ 
эбээһинэстэннэ. Николай Герасимов, 1961 с. бэс ыйын 16 күнэ». Мин онно Бэттиэмэҕэ 
бостууктаан сайылаабытым. Маҥаас оскуолатын директора Николаев Александр 
Николаевич эрдэҕинэ, миигин Бүтүн Союзтааҕы «Артек» лааҕырга ыыта сатаабыта, 
ону мин барбатаҕым. Айаныттан куттанан, самолет диэни билбэтэх оҕо буолан 
буолуо, мин оннубар Борисова Таня барбыта.

 Оскуола оҕолоро сайын аайы окко үлэлээччибит. Дэриэбинэ иһэ уу-чуумпу 
буолар, дьиэҕэ кырдьаҕастар эрэ хаалаллар, кыанар киһи барыта оттуур этэ. От үлэтэ 
бүттэҕинэ, атырдьах ыйын бүтүүтэ, аны моонньоҕонноон маҕаһыыҥҥа туттарар 
этибит. Онно барыанньа буһараллар этэ.

Кучах (Васильев Николай Евсеевич) диэн Лиза убайыгар наһаа үчүгэй хаамыска 
оҥотторор этибит. Дьэ онно албыннаһыы бөҕө. Мин тиэргэммэр күөх окко тиэрэ түһэн 
сытар уонна кумаардатар. Кини ол кэннэ лап-лаһыгырас тыастаах тиит хаамыска 
оҥорор. Мин сэттэнэн оонньооччубун. Биирдэ дьиэбэр оонньуу турдахпына, улахан 
баҕайы Хохоо диэн киһи киирэн саҥаран эрдэҕинэ, айаҕар хаамыскам киирэн хаалта. 
Оскуолаҕа уһун переменаҕа дуобат, саахымат, хабылык, хаамыска бөҕө буолара. 
Алексей Васильевич Антонов бэрээдэги көрөрө, ирдиирэ. Мин үөрэхпэр үчүгэйим, 
ол гынан Дмитриев Мишалыын охсуһар этибит. Паарта үрдүнэн сүүрэ сылдьан 
чэрэниилэлээх уруучуканан ысыһарбыт. Биирдэ тоҕо эрэ кылаастан үүрүллүбүтүм. 
Көрүдүөргэ муннукка турдахпына, биир учуутал дьэ сөхтө быһыылаах. Мин үөрэҕим 
үчүгэй, убайым Ефрем – отличник, улахан убайым Степан Николаевич – учуутал, 
мин онно син сааппытым быһыылааҕа, онтон ыла охсуһары тохтоппутум. Убайдарым 
хаһан да мөхпөттөрө.

Мин бииргэ үөрэммит оҕолорум – Прокопьева Анастасия, Львова Варвара, 
Борисова Екатерина, Дмитриев Михаил, Федотова Варвара, Илларионов Илларион, 
Михайлов Давыд. Билигин аҥарбыт суох.

Уолум Юрий Бүлүү улууһун дьаһалтатыгар юриһынан үлэлээбитэ. Кыыһым Күннэй 
улуустааҕы социальнай хааччыйыы тэрилтэтигэр кылаабынай бухгалтердыыр. Икки 
сиэннээхпин, Сахаян гимназияны бүтэрэн, летнай училищеҕа үөрэнэр, Харысхан 5-с 
кылааска начальнай оскуолаҕа үөрэнэр.

Дмитриева Анастасия Николаевна,
РФ потребкооперациятын туйгуна.

 Бүлүү к. 14.04.2018.

ОЛОҔУМ ТҮГЭНИТТЭН

Мин, Чанхаева Анна Николаевна, 1940 с. Улахан Күөлгэ төрөөбүтүм. 
Оҕо сааһым кыһынын оскуолаҕа, сайынын от-мас үлэтигэр 
ааспыта. Дьиэҕэ оҕо көрүүтэ этэ. Ийэбит үйэтин тухары фермаҕа 
ыанньыксыттаабыта. Мин Далыр орто оскуолатын бүтэрэн баран, СГУ 
тыа хаһаайыстыбатын ветеринарнай отделениетын үчүгэйдик үөрэнэн 
бүтэрбитим. Уһуннук дойдубар Маҥааска ветеринардаабытым. Бүлүүгэ 
көһөн кэлэммит, “Мясомолкомбинакка” ветвраһынан үлэлээн пенсияҕа 
тахсыбытым. Үлэм интэриэһинэй этэ. Биир саас сопхуос биэтэ төрөөрү 
эрэйдэммитигэр, өрөспүүбүлүкэҕэ аан бастакынан оҕотун курдары ылан 
(«кесарево сечение») үчүгэйкээн кулунчугу төрөппүтүм. Ити кэнниттэн 
итинник ньыманы туттар буолбуттара.

1973 с. Маҥааска учууталлыыр Афанасьев Василий Алексеевичка 
кэргэн тахсан ыал буолбутум. Кэргэним ыалдьан бу орто дойдуттан күрэммитэ. 

Оҕобут Алексей 2009 с. бүөрүнэн ыалдьан өлбүтэ. Билигин мин Ньурба куоратыгар 
кырдьаҕастар дьиэлэригэр олоробун.

Афанасьева Анна Николаевна.
 Бүлүү к., 2015 с.

БИҺИГИ ОЛОХПУТ

Мин 1940 с. ахсынньы 4 күнүгэр Маҥаас нэһилиэгэр, оччотооҕу 
«Саҥа олох» колхозка төрөөбүтүм. Биһиги дьиэ кэргэн бары биир 
дьиэҕэ олорбуппут – эһэм Герасимов Андрей, эбэм Герасимова Павла, 
ийэм Герасимова Елена, балта Герасимова Елена, аччыгый балта 
Герасимова Александра уонна мин – Семенова Маруся.

Аҕабын өйдөөбөппүн. Кини, Семенов Дмитрий Алексеевич, 1922 
с. төрөөбүт эбит. 1942 с. Советскай Армияҕа, сэриигэ ыҥырыллан 
барбыт. Аҕам эрэйдээх 1944 с. кулун тутар 14 күнүгэр Псковскай 
уобалас Пустошкинскай оройуонугар Погорелки диэн дэриэбинэ иһин 
кыргыһыыга өлбүт уонна онно көмүллүбүт. Бу дааннайдары «Память» 
кинигэ 1993 с. 2-с таһаарыытыттан булбутум. Кыра эрдэхпинэ ийэбэр 
похоронка кэлбитэ буолуо да, ону хаһан эрэ наада буолуо диэн 
харыстаан ууруллубатах быһыылаах. Оннук докумуон суох. Аҕам туһунан билэрим 
ити эрэ.

Эбэм Павла сытыары-сымнаҕас майгылаах, ыраас маҥан сэбэрэлээх, үлэһит 
баҕайы, хаһыытыы-ыһыытыы, мөҥө-этэ сылдьыбат этэ. Мин билиэхпиттэн өлүөр 
диэри колхозка ыанньыксытынан үлэлээбитэ. Куруук үчүгэй үлэһитинэн биллэрэ. 
Оройуон хаһыатыгар суруйаллара. Оччотооҕу ыанньыксыттар төгүрүк сыл тухары 
биир күн өрөөбөккө, эгэ уоппуска кэлиэ дуо, дьэ дьиҥнээх батараак үлэтигэр 
сылдьаллара. Хайдахтаах доруобуйа наада буолуой, дьэ сүүрбэ ынаҕы илиигинэн 
күҥҥэ үстэ ыа эрэ, оччо ынах сааҕын күрт, балбаахтаа. Эбэм эрэйдээх киэһэ 
сылайан-элэйэн кэлээхтиир буолара. Аһаат оннун булан утуйан хаалаахтыыра. Эбэм 
мин ырыабын истэрин олус сөбүлүүрэ, дэлэҕэ даҕаны, өлөр ыарыытыгар сытан, 
араадьыйанан сахалыы ырыа кэллэҕинэ, ити Маруся ыллыыр дуо, улаатыннарыҥ 
диирэ үһү. Мин ол кэмҥэ Дьокуускайга киномеханиктар куурустарыгар үөрэнэрим.

Эһэм Андрей кыра соҕус уҥуохтаах, күөх харахтаах киһи этэ. Мин билиэхпиттэн 
бултаан биһигини аһатара. Кадровай булчут буолан, кыһын ыраах хас да ый бултуу 
барара. Куобахтаах, тииҥнээх, солоҥдолоох кэлэрэ, сайын Түҥҥэ киирэн оттуура, 
сордоҥнуура. Дьиэтигэр дьуухалалаах, сордоҥноох, кустаах тиийэн кэлэрэ. Оччоҕуна 
биһиэхэ бырааһынньык курдук буолара. Онон эһэм барахсан булчут буолан, сэрии да 
кэмигэр, сэрии кэнниттэн даҕаны мин аччыктыыр диэни билбэтэҕим. Саас бурдук 
бүттэҕинэ, булт суоҕар, кыра кэмҥэ аччыктаан ылар этибит, ол эрэн сүөгэй, суорат, 
күөрчэх абырыыллара. Оннук аһаан-сиэн бу баччаҕа кэллэҕим дии.

Эһэм аах, оскуолаҕа чугаһаан, Күбэйиҥдэҕэ, таайым Егор дьиэ тутан, онно көһөн 
олорбуппут. Оттон ийэм балта Еленалыын фермаҕа ыанньыксыттаабыттара. Ийэм 
сыл кэриҥэ үлэлээн баран ыарыһахтаан уурайбыта, Сэрии саҕана хонуу үлэтигэр 
уонна лааппыга атыыһытынан үлэлии сылдьыбыта. Оччолорго үлэлээбэт киһи диэн 
суох буолара. Кини үлэлиирин тухары хаста да депутатынан талыллыбыт, элбэх 
махтал суруктарынан, грамоталарынан наҕараадаламмыта. Маҥаас нэһилиэгин 
үлэһиттэрин Сэбиэтин депутатынан талылла сылдьыбыта. «Мастер животноводства 
первого класса» диэн аат иҥэриллибит. Өктөөп революциятын көрсө партия 
обкомун бастакы секретара Г.И.Чиряев, Саха АССР Верховнай Советын президиумун 
председателэ А.Я.Овчинникова, Министрдэр Советтарын председателэ И.И.Петров 
илии баттааһыннаах Эҕэрдэ сурук туппута. Ийэм ол суругун олус күндүтүк саныыр 
этэ.

Мин оскуолаҕа киирэ иликпинэ таайым Егор сэрииттэн кэлбитэ. Ол кэлэн колхоз 
араас үлэтигэр үлэлээбитэ. Ол быыһыгар эдэр уолаттарга строевой хаамыыны, 



МАҤААСТАР 209208

сыалы таба ытыыны үөрэтэр этэ, хайыһарынан сылдьар этилэр, ону үчүгэйдик 
өйдүүбүн. Таайым элбэх баҕайы медаллаах этэ. Уонна икки кыһыл көмүс суруктаах, 
кыһыл көмүс орден ойуулаах кумааҕылааҕа. Ол кыһыл көмүс ордена суох этэ, ону 
Бүлүү военкоматыгар ирдэһэн суруйбута гынан баран, туох да биллибэтэҕэ. Мин 
биир суруктаах кумааҕытын өйдүүбүн, ону Днепр өрүһү туорааһынынан сибээстээн 
биэрбит этилэр. Оттон иккис кумааҕытын туохха биэрбиттэрин билбэппин. Кини 
медаллара Үөһээ Бүлүү музейыгар бааллар. Таайым кэргэнэ Варвара Степановналыын 
уон үс оҕону төрөтөн, иитэн-аһатан, көрөн-харайан дьон оҥорбуттара. Кэлин тутууга 
үлэлээбитэ, сүрдээх булчут, үлэһит бэрдэ киһи этэ. Арыгыны испэт, табаҕы тардыбат 
этэ. Мин эһэм, таайым бултарын аһын сиэн-аһаан, бачча сааспар диэри этэҥҥэ 
олордоҕум дии саныыбын. Сүһүөхтээх бэйэм сүгүрүйэн, кинилэргэ улахан-улахан 
махталбын ис сүрэхпэр илдьэ сылдьабын.

Ийэм кэлин кэргэн тахсыбатаҕа, онон собус-соҕотох оҕобун. Оскуолаҕа 
киирэн баран интернакка олорбутум, онтон ыалга, онтон таайым Күбэйиҥдэҕэ 
дьиэ туттан киирэн, онно эһэбиниин, эбэбиниин, таайым ааҕы кытта олорбуппут. 
Маҥаас оскуолатын алтыс кылааһын бүтэрэн баран Үөһээ Бүлүүгэ пионерскай 
лааҕырга сынньана барбытым. Онтон, оскуола аайыттан биирдии оҕону таланнар, 
салгыы Дьокуускайга пионерскай слекка кытта барбытым. Күһүн хараҥаҕа, мин 
санаабар, халлааҥҥа тиийэр костер умайар, ону тула ырыа, үҥкүү дьиэрэйэр, ону 
билигин даҕаны умнубаппын. Төрөөбүт дойдум оскуолатын бүтэрэн баран Далыр 
оскуолатыгар үөрэммитим. Онно үөрэнэр кэмнэрбэр самодеятельноска кыттарым, 
хайыһардыырым, чэпчэки атлетиканан дьарыктанарым. Далыртан оройуон киинигэр 
спартакиадаҕа киирэн баран, үргүлдьү Дьокуускайга күрэхтэһэ барбыппыт.

Физрукпут Донской Андрей Иванович илдьэ барбыта. Онус кылааһы бүтэрэн 
бараммын Дьокуускайга киномеханиктар училищеларыгар үөрэххэ киирбитим. 
Үөрэхпин үчүгэйдик бүтэрэн, Советскай Союз арҕаа кыраныыссатыгар Кали-
нинградскай уобаласка Советск диэн кыракый куоракка үөрэххэ киирбитим. Ол 
үөрэхпин 1974 с. бүтэрэн Дьокуускайга киномеханиктар оскуолаларыгар үлэлээбитим, 
онтон Мирнэй куоракка киинэ театрыгар киинэ прокатыгар инженердээбитим, 
онтон пенсияҕа тахсыахпар дылы киинэ театрыгар директордаабытым. Бу үлэлиир 
бириэмэбэр элбэх грамотанан, махтал суруктарынан наҕараадаламмытым. Уонна 
«Отличник кинематографии СССР» диэн бочуоттаах ааты ылбытым. «Ветеран труда», 
«Ветеран кино Якутии» буолбутум. Бу сиргэ кэлэн иккитэ оҕоломмутум. Кыыһым 
Самсонова Надежда Андреевна Үөһээ Бүлүүгэ гимназияны медалынан бүтэрбитэ, 
Ригатааҕы авиационнай институту үчүгэйдик бүтэрэн, билигин «Таатта» бааҥҥа 
23-с сылын программистыыр. Кинилэр 2 оҕолоохтор, сиэним Күннэй Хабаровскайга 
үрдүк үөрэҕи бүтэрдэ, Айсен быйыл уон биирис кылаас, үөрэҕин бүтэрдэҕинэ хирург 
буолар баҕалаах.

Уолум Дмитрий тохсус кэннэ Дьокуускайга речной училищеҕа үөрэммитэ. 
Айдааннаах 90-с сылларга дэҥҥэ түбэһэн өлбүтэ. Настя диэн оҕолоох.

Трофимова Мария Дмитриевна.
 Мохсоҕоллоох б., 2015 с.

ОЛОҔУМ ОМООН СУОЛУНАН

Мин, Львов П.И., 1953 с. сэтинньи 4 күнүгэр Маҥаас нэһилиэгин 
Чоҥоро учаастагар колхозтаах дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтүм. Ийэм 
Львова Анастасия Андреевна (төрөппүтүнэн – Федоровна), Күрээдис 
Андрей ииппит кыыһа. 1908 сыл ахсынньы 30 күнүгэр төрөөбүт. 
Боотулуу таҥаратын дьиэтигэр сүрэхтэммит. Төрөөбүт сирэ – Боотулуу 
Оноҕосчутун бас билэр сирэ Хочот үһү. Ийэтэ Аана диэн, Тылгыныттан 
төрүттээх эбит, аҕата Федор Федоров диэн, ол Хочокко олохтоох киһи 
үһү. Аҕам, Львов Ион Львович (Бөлөчөөх) Чоҥороҕо олохтоох Лиэп 
оҕонньор кыра уола эбит, 1902 сыл тохсунньу 8 күнүгэр төрөөбүт. 
Кэриим аҕабыта сүрэхтээбит. Бииргэ төрөөбүттэр 7 үһүбүт. Сорохтор 
оҕо эрдэхтэринэ өлбүттэр. Убайдарым: Львов Антон Ионович I, Львов 
Антон Ионович II; эдьиийдэрим: Львова Татьяна Ионовна, Львова 
Варвара Ионовна диэннэр. Львов Антон Ионович I икки кыыс, 1 уол оҕоломмута, 
эдьиийим Львова Варвара Ионовна 3 уол, 2 кыыс оҕоломмута.

Мин Маҥаас аҕыс кылаастаах оскуолатын 1966 сыллаахха үөрэнэн бүтэрбитим. 
Ити сыл Бүлүүгэ педучилищеҕа үөрэнэ киирэн баран, 1970 сыллаахха бүтэрбитим. 
Ити сыл кэргэммин Львова (Сидорова) Олимпиада Васильевнаны кытта холбоспутум. 
8 оҕону төрөттүбүт. 4 уол, 4 кыыс оҕолор. Бары үрдүк үөрэҕи бүтэрдилэр. Биир 
оҕом математика наукатын кандидата буолла. Мин кэлин үлэлии-үлэлии СГУ ИФФ 
нуучча отделениетын үөрэнэн бүтэрбитим. Кэргэмминээн 1970 сылтан учууталлаан 
саҕалаабыппыт. Онтон ыла 47 сыл ааста, нэһилиэкпит 100 сааһын туолар күнэ үүнэн 
кэллэ. Онон, кылгастык бу олорон ааспыт кэммэр нэһилиэгим сайдыытыгар тугу 
көмөлөспүппүн сырдатыам.

1979 сыллаахха оскуола дириэктэринэн анаммытым. Ол дьыл «Дүллүкү» сопхуос 
күүһүнэн тутуллан испит физзал өр кэмҥэ ситэриллибэккэ сууллар туруктааҕа. 
Ол иһин сопхуос салалтатын кытта үлэлэһэн, мас киллэртэрэн, саас хойут учуу-
таллартан уонна сопхуос рабочайдарыттан биригээдэ тэрийэн үлэлэппиппит. Онно 
Григорьев Сергей Сергеевич, Александров Владимир Иванович, Васильев Егор 
Егорович уонна да атыттар үлэлээбиттэрэ. Биригэдьииринэн Васильев Василий 
Васильевич (Отуор оҕонньор) үлэлээбитэ. Мин мас эрбээһинигэр үлэлэһэн баран 
оскуолам ремонугар барбытым. Физзал тутуута бүтэн баран, хас да сыл итиитэ 
киирбэккэ турбута. Ону «Боотулуу» сопхуос парткомун сэкирэтээринэн үлэлии 
сылдьан үп-харчы көрдөрөн, Прокопьев Илья Сергеевич оскуола директора этэ, 
физзал 1986 сылга үлэҕэ киирбитэ. 1960 сыллаахха тутуллубут оскуолабыт дьиэтэ, 
акылаата түһэн, үлэлиир кыаҕыттан тахсан турара. Оройуон салалтата үп-харчы 
суох диэн тугунан да көмөлөспөтөҕө. Ол иһин сельсовет председателэ Харабаев 
Дмитрий Ивановиһы кытта сүбэлэһэн, нууччалар биригээдэлэрэ совхозка тутуу тута 
сылдьалларын кэпсэтэн, буурунан свая-акылаат түһэттэрбиппит. Ханан свая түһэр 
былаанын математика учуутала Саввинов Дмитрий Игнатьевич суоттаан, учуутал 
Петров Захар Евгеньевич салалтатынан педколлектив оҥорбута. «Нууччалар свая 
түһэр дьааматын чычаас гынан кэбиһиэхтэрин сөп» диэн сэрэхэчийэн, уһун ураҕас 
маһынан кэмнээн иһэрим. Саас этэ. Ириэрэн, бадараан бөҕө буолбута. Бурбут шнегэ 
сотору-сотору төлө баран, уһуннук үлэлээбиппит. Онтон 1980-1981 үөрэх дьылыгар 
Дүллүкү оскуолатыгар дириэктэринэн ананан үлэлии барбытым. Ол дьыл харчы 
көрүллэн, оскуола саҥа акылаакка көһүүтэ саҕаламмыта. Онно директорынан Про- 
копьев Илья Сергеевич анаммыта. 1981 сыл сайыныгар миигин аны сельсовет 
бэрэссэдээтэлинэн анаан, Маҥаас нэһилиэгэр төттөрү ыыппыттара. Коммунист 
киһи буоларым быһыытынан, мөккүөрэ суох үлэлии барбытым. Эһиилигэр оскуола 
саҥа акылаакка көһөрүллэн, сылытар системата холбонон үлэҕэ киирбитэ. Ити сыл 
саас оскуолабыт юбилейын үөрүүлээхтик бэлиэтээбиппит. Эмиэ ити сыл райсовет 
бэрэссэдээтэлэ Филиппов Сидор Афанасьевич, райком I секретара Соргоев 
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Василий Игнатьевич көмөлөрүнэн Маҥаас нэһилиэгэр аан бастаан «Экран ЧМ» 
телепередатчигы туруортарбыппыт, нэһилиэккэ үрдүк күүрүүлээх уот холбоммута. 
Ол остуоруйата маннык. Телевизор ити бириэмэҕэ ыаллыы нэһилиэктэрбитигэр 
киирэ турара. Биһиги бэрт мөлтөх телесигналы тутаары араас оҥоһуулаах үрдүк да 
үрдүк антенна туруоран көрө сатыыбыт. Сорох ыал антенналара сууллан хоспоҕу 
хампы түһэр, сорох киһи антеннаҕа баттатан оһоллоно сыһар. Арай Чоҥороҕо 
Токоемов Кирилл оҕонньор оҥорор антеннатынан телевизор көрөллөр. Эдьиийбит 
Мойоо-Львова Анна Львовна биирдэ күлэ тоһуйда: «Биһиги телевизорбыт солуута 
суох баҕайы. Наар дьон сыллаһарын, ыллыырын, үҥкүүлүүрүн көрдөрөн тахсар. Дьон 
киэнэ син үлэ-хамнас туһунан көрдөрөр эбит».

Мин сотору-сотору райкомҥа, райсовекка сылдьан, нэһилиэккэ телевизор суоҕун 
санатан, передатчик туруорсарым. Биирдэ киирбитим, райсовет бэрэссэдээтэлэ 
Сидор Афанасьевич «дьэ, Маҥааска «Экран ЧМ» турар буолла» диэн үөртэ. Мин, өрө 
баран, ыалларга телевизор аҕыйаҕын кэпсээтим, атыыга телевизорда разнорядкалаа 
диэн көрдөстүм. Киһим райпотребсоюз бэрэссэдээтэлэ Иванова Христина 
Никитичнаҕа сурук суруйда. Тиийбитим, Христина Никитична виза туруоран биэрдэ. 
Мин массыына булан, оройуоҥҥа кэлбит араас мааркалаах 60-ча телевизоры 
тиэйтэрэн кэбистим. Аҕыйах хоноот райпотребсоюз солбуйааччы бэрэссэдээтэлэ 
Томскай: «Тоҕо оройуоҥҥа кэлбит телевизоры барытын тиэйтэрдиҥ!» – диэн мөхтө 
эрээри, төттөрү ылларбата. Онон Харбаалаҕа аан дойду түннүгэ биирдэ арылла 
түспүтэ.

Нэһилиэк олоҕор өссө биир улахан суолталаах событиенан үрдүк күүрүүлээх 
уот киириитэ буолбута. 1982 с. Оҥхойунан үрдүк күүрүүлээх уот линиятын тардан, 
Тылгыныга илдьэр буоллулар. Маҥааска улахан кыамталаах подстанция турар 
буолла. Управляющай Иванов Егор Егоровиһы кытта ЛЭП главнай инженерин 
ыҥыран нэһилиэккэ уот хаһан киирэрин ыйытыыга киһибит «үлэ былааныгар суох» 
диэтэ. Ыксаан, райком I секретара Иванов Климент Егоровичка сырыттым. Биһиэхэ 
электричество тардыытын былаана суох, арай «Опорный план села» диэн баар, бу 
үлэлии сылдьар биригээдэнэн уот киллэрэргэ көмөлөс диэн көрдөстүм. Климент 
Егорович республика оччотооҕу салалтатыгар, Министрдэр Советтарын председа-
телэ Маркин Сергей Николаевичка тиийэ туруоруста. Аҕыйах хонон баран ЛЭП-пит 
тойоно: «Эһиэхэ уот киирэр буолла, сорудах ыллым», – диэн үөртэ. Онон күнүстэри-
түүннэри тохтоло суох, күүстээх электричество уотунан хааччыллыбыппыт.

Эмиэ бу сылларга эргэ кулууппут умайан хаалбыта. Онон, совхоз салалтатыгар 
туруорсан, биир 4 кв, биир 2 кв дьиэлэр тутууларын ылан, кулууп тутар буоллубут. 
Оччотооҕуга кулууп тутуутун былаана ханна да суох, арай кинотетр эрэ киэнэ баар 
диэтилэр. Ол иһин СДК директора Иванов Иван Елисеевичкэ сорудах биэрэн, анал 
былаан оҥоһуллубута. Ол кулууп тутуллан, билиҥҥэ диэри үлэлии турар.

«Боотулуу» совхоз рабочайдара үлэлиир объектара сыл аайы тутуллан, 
саҥаттан саҥа үлэҕэ киирэрэ. Арай Харбаалаҕа турар «Юбилейнай» ферма хотоно 
куоһаахха турар буолан, үлэһиттэр ууну кэһэ сылдьан үлэлээн муҥнаналлара, 
үлэни механизациялааһын суоҕа. Ол иһин совхоз партийнай мунньахтарыгар, 
совхоз салалтатыгар уһуннук туруорсан, «Юбилейнай» хотонун муосталаппыппыт, 
сайылыктарга, кыстык хотоҥҥо электродойка туруорулларын ситиспиппит. Оччоҕо 
киһи барыта үлэлээх, үп-харчы бөҕө этэ. Отделениеҕа сыл аайы хастыы да трактор, 
массыына, сүүһүнэн тонна ГСМ, уотурба кэлэрэ, үлэ күөстүү оргуйара. Ити сылга 
республика көһөрүллэ сылдьар знамятынан наҕараадаламмыппыт.

1984 сылтан, эмиэ партия сорудаҕынан, бастаан «Боотулуу» совхоз парткомун 
секретарынан, онтон райком үлэһитинэн 1990 сылга диэри үлэлээбитим. Советскай 
Союз ыһыллан хаалбытыгар, дойдубар көһөн кэлэн, оскуолаҕа үлэлээбитим. Уонча 
сыл директорынан үлэлиир кэммэр оскуола материальнай-техническэй базата 
бөҕөргүүрүгэр элбэх үлэни ыыппытым. 1995 сылга оскуола начальнай кылаастарын 
куорпуһун тутан үлэҕэ киллэрбиппит. Харчы суох буолан, учууталлар сааскы өттүгэр 

хамнас суотугар туталлара. Оччотооҕу оройуон капитальнай тутуутун салайбыт 
Миронова Тамара Никифоровнаны кытта сотору-сотору «охсуһаары» гынарбыт, 
телефонунан бырахсыы кытта баара. Хата ону Тумусов Т.И. диэн баһылыкка киирэн 
үҥсэн, үлэтэ кыра хаалбытын уонна коллектив дьиэни үксүн бэйэтэ туппутун итэҕэ- 
тэн, харчы көрүллүбүтэ. Бу сылларга урут бэйэбит олорон үөрэммит паарталарбы-
тыгар тиийэ уларытан саҥа мебель ылбыппыт, I кылааска омук остуоллара, 
олоппосторо кэлбиттэрэ. Районо сэбиэдиссэйиттэн мөҥүллэ-мөҥүллэ Эй-Би-Эн 
компьютеры Үөрэх министерствотыттан быһа ылбыппытын, уолум Антон Павлович 
аҕалбыта. «Корвей» диэн компьютернай кылаас аҕалан туруортарбыппыт. Ону 
бастаан кийииттэрбит Чайнова Юлия, онтон Матрена Гаврильевна баһылаан 
үлэлэппиттэрэ. 2000 сыл саҥатыгар компьютернай кылаас ылбыппыт.

2000 сылтан 2005 сылга диэри, оройуон салалтатын соруйуутунан, бастаан 
Үөһээ Бүлүү сэлиэнньэтигэр баһылыгынан, онтон улуус дьаһалтатыгар кылаабынай 
специалиһынан үлэлээбитим. Аан бастакы муниципальнай быыбарга талыллан, 
2005 сыл алтынньы ыйыттан 2007 сыл ахсынньытыгар диэри нэһилиэкпэр 
баһылыктаабытым. Нэһилиэк бюджета олус кыра, онон благоустройствоҕа, атын да 
үлэлэргэ харчы тиийбэт этэ. Ол да буоллар, уулуссаны сырдатыы, бөх тоҕор свалканы, 
биологическай тобохтору уматар сири тутуу, эргэ дьиэлэри көтүрүү курдук үлэлэр 
ыытыллыбыттара, модельнай библиотека тутуута саҕаламмыта (урукку почта дьиэтэ 
хаалан турарын саҥа акылаакка көһөрбүппүт). Оттуу барар сирдэргэ муоста, сылгы 
турар сиригэр күрүө-хаһаа тутуллубута. 2006 сыл күһүнүгэр оройуон Сэбиэтин 
хотуна Борисованы улуус баһылыга Донской М.М. киллэрэн, Маҥааска телефон 
киириитин быһаарбыппыт. Баҕана маһын Герасимов Е.Н. соҕотуопкалаабыта, эдэр 
ыччат баҕана маһын суоран бэлэмнээбитэ, баҕана үүтүн хаһан туруорбута. Ол иннигэр 
нэһилиэккэ үс эрэ сиргэ телефон баара, 2006 сыл күһүнүгэр ыал аайы телефон 
киирэн сайдыыга эмиэ биир хардыыны оҥорбуппут. Ити сылларга угут дьыллар 
тураннар, сирбит барыта ууга барбыта. Ону хаартыскаҕа түһэртэрэн, киинэҕэ устан, 
тыа хаһаайыстыбатын министригэр сылдьан көрдөрөн, харчы анаппыппыт. Онон, 
уу түһэриитин проегын Гаврильев Макар Иванович диэн мелиоратор-инженеринэн 
проект оҥорторбуппут. Оскуолабыт эргэрбитин иһин биир сыл сабан саҥа дьиэ 
көрдөспүппүтүн оройуон салалтата көмөлөспөккө, ремонт эрэ ыыттарбыта.

2007 сыл тохсунньутуттан 2012 сыл алтынньытыгар диэри Үөһээ Бүлүүгэ киирэн 
үлэлээбитим. Онтон 2012 сылтан 2017 сылга диэри нэһилиэгим дьоно быыбардаан 
эмиэ баһылыгынан үлэлээбитим. Бу да сылларга нэһилиэк сайдыытыгар эмиэ хоп 
курдук үлэ барда дии саныыбын. Ол курдук саҥа котельнай тутуллан социальнай 
тутуулар сылаас буоллулар, ыалларга итии холбонуута саҕаланна, нэһилиэк 
генеральнай былаана оҥоһуллан бигэргэтилиннэ, 2013 сылтан «Билайн» сотовай 
сибээс, 2017 цифровой телевидение вышката үлэҕэ киирдилэр, нэһилиэккэ 
модельнай библиотека үлэтэ тэрилиннэ, оҕо площадкалара, спорт площадка 
тутулуннулар, уулуссаны сырдатыыга, кыһын, сайын уулуссаны көннөрүүгэ, кыстык 
суолу Далырга диэри оҥорууга үлэ ыытылынна. Ыаллар дьиэлэрин, олбуордарын 
аныгылыы оҥостуулара саҕаланна, эдэр ыаллар дьиэ туттууларыгар көмө 
ылыллар, кулууп материальнай-техническэй базата бөҕөргөтүлүннэ, авиаплощадка 
ремоннанан самолет сылдьар буолла. Далырдыыр суолга Тыалыччама эбэни туоруур 
муоста тутулунна, дьаһалта дьиэтэ өрөмүөннэннэ. Нэһилиэккэ уунан хааччыйыы 
бырайыага оҥоһуллан, госэкспертизаны ааста, эргэ дьиэлэр акылааттара уларыйда 
уонна да атын үлэлэр бардылар. Билигин тыа сиригэр үлэ суох буолан, үөрэҕи ылбыт 
ыччат үксэ үөс сиргэ барда. Ол эрээри, саха омуга былыр-былыргыттан сүөһү-сылгы 
ииттэн, омук быһыытынан эстибэккэ олорон кэлбитэ. Маҥаас нэһилиэгэр оттуур 
сир элбээтэ, суол-иис да аматыйда, онон бэйэ хаһаайыстыбатын тэринии, сүөһү-
сылгы иитии иккис тыынын ылыа дии саныыбын. Төрөөбүт үөскээбит нэһилиэгим 
дьонун-сэргэтин олоҕун тупсарыыга уол оҕо төрөөммүн, бэйэм сэмэй кылааппын 
киллэрбиппиттэн үөрэ саныыбын.

Львов П.И.
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БАНДЬЫЫТТААҺЫН

Саҥаны олохтооһун мэлдьи мөккүөрдээх, күөнтэһиилээх буолар, дьон урут 
олорон кэлбит олохторун укулаатын тосту уларытыыны мэлдьи ыарыылаахтык 
ылыналлар, үйэлэр тухары олохсуйбут үөрүйэх саҥаҕа охсуһуута, утарсыыта 
суох оннун дэбигис туран биэрбэт. Ол да курдук, Сэбиэскэй былааһы олохтооһун 
улахан охсуулаах, хаан тохтуулаах гражданскай сэрии доҕуһуоллаах барбыта. Айан 
суолуттан туора, үөс сиртэн тэйиччи буолан Маҥааска бандьыыттааһын быһаччы 
дьайбатаҕын да иһин, дуораана дорҕоонноохтук охсуллуталаан ааспыта. Ордук 
Куонаан бандьыыт суостаах аата-суола, хааннаах сырыылара бар дьон өйүгэр 
олорон хаалбыт. Баай Хандыы үөрэхтэммит ыччаттара бары бассабыык былааһын 
айхаллыы көрсүбүттэрэ, коммунист партия политикатын туох да саараҥа суох 
ис сүрэхтэриттэн ылыммыттара уонна үлэһит норуот туһугар тиһэх күннэригэр 
диэри турууласпыттара. Кинилэр сабыдыалларынан Маҥаас дьоно кучуйа 
сатааһын, кыһарыйыы баарын үрдүнэн баандаҕа сыстыбатаҕа, бандьыыттар Никита 
Иннокентьевиһы, Петр Петрович Петрову-Хара Таныыны Маҥаастан тутан киллэрэн 
Далыр быраабатыгар ытыалаан кэбиспиттэригэр, оттон кыра Хандыыны, Никифоры 
Хохочойго тоһуурга өлөрбүттэригэр улаханнык аһыйбыттара.

1922 с. Куонаан бандьыыт этэрээтэ Бүлүүгэ улаханнык кыайтаран ыһыллыытын 
утаата, Балаҕакка олохтоох баай Петр Саввич Саввинов киэҥ-куоҥ дьиэтин 
киэптии, арай биирдэ саалаах дьон бөҕө кутулла түһэллэр: «Хомуньуустары 
хомуска уматыахпыт, бассабыыктары бастарын быһыахпыт, Харбааланы хаанынан 
халытыахпыт! Ханна баалларый, кыһыллар?», – диэн халы-мааргы хабыр тыллаах-
өстөөх дьон буолан биэрэллэр. Бүөтүр ол аайы ыгылыйбат: «Аны эһиги кэлэн 
дибдийэргит хаалбыт дии, бэйэбит да дьоммут куоласпытын быһан сөп оҥорон 
олороллор», – дии-дии утары туран кэлэр. Кырдьык, соторутааҕыта баайгын диэн 
куолаһын быспыт кэмнэрэ этэ. Ити курдук алы гынан уҕарыталаан баран: «Харбаала 
бу түүн ханна да көһөн хаалыа суоҕа, айан дьоно ааспыккыт, суол дьоно сутурбуккут 
буолуо, баайтаһын ынаҕы тутан сүүскэ биэриҥ, дэлби аһаан, сынньанан ааһыҥ», – 
диэн бандьыыттар санааларын өссө табан бэйэ киһитэ буола түһэр.

Бүөтүрдээххэ Мохороох Мэхээлэтэ диэн тулаайах оҕо иитийэх сылдьара, 
астааһын-үөллээһин, аһааһын-сиэһин үгэнигэр Бүөтүр быыс булан Мэхээлэҕэ: 
«Бу куһаҕан тыыннаах дьон буллулар, онон киэһэ эйигин Харбаалаҕа ыытыаҕым, 
сэрэтэлээ уонна сарсыарда торҕо бөтөрөҥүнэн кэлэн, кыһыллар Харбаалаҕа 
кэллилэр диэн этээр. Аккын харыстаайаҕын, итэҕэйэллэрин курдук», – диэн сибис 
гынар. Аһаан чампаалыктаныы ортолоон эрдэҕинэ: «Бу уолбун Харбаалаҕа ыытыахха, 
чуҥнаатын, аны кыһыллар эккирэтэн иһэллэрэ буолуо», – диэбитигэр тойонноро 
тута-бааччы сөбүлэһэ охсор. Мэхээлэ тиийэн сэрэтэлээбитигэр саалаах дьону 
мунньан тоһуур оҥороллор, сарсыарда тураат, ат муҥутуур барыытынан Балаҕакка 
ыстаннарар. Саҥа туран аһаан-сиэн эрэр дьоҥҥо күүгэннээх көлөһүннээх атынан 
ойутан тиийээт: «Сүүсчэкэ аттаах кыһыллар Харбаалаҕа кэлэн аттарын сынньата 
хааллылар, субу тиийэн кэлэллэрэ буолуо», – диэн үөгүлээтин, бандьыыттар тура 
үрүөтэһэн аттарын сиирэ-халты ыҥыырданаат, тус хоту ыстаннара турбуттар. Ити 
курдук өйдөөх үтүө киһи иэдээнтэн бар дьонун быыһаабыттаах.

Маҥаас нэһилиэгэ (Дьокуускай, 2007. – С. 48-49) кинигэттэн

САЛЛАР

Ыйылас киһитэ Уйгур Уйбаан уола Мэхээлэ, үрдүк унуохтаах, 
үтүө сэбэрэлээх, күүстээх көрүҥнээх, быһый быһыылаах, хорсун-
хоодуот киһи ыраах Тайҕаҕа, Алдаҥҥа сылдьан Саллар Ньукулай 
(Николай Ефремович Егоров – ред.) көрсүбүтүн, бииргэ сылдьыбытын 
туһунан кэпсээбит: «Алдаҥҥа тиийэн мас таһыытыгар үлэлээтим. 
Ол сылдьан бэйэм дойдум Маҥаас киһитин Саллары көрүстүм. Кини 
эмиэ мас таһыытыгар үлэлиир эбит. Итинник икки сыл үлэлээн син 
үптэннибит-харчыланныбыт. Таҥастыын-саптыын уларыйдыбыт. 
Үксүн табаларбытын көрөн тыаҕа сылдьабыт. Биирдэ күһүөрү сайын 
куоракка киирэ сырыттахпытына, биһигини биир киһи булла, «миигин 
кытта бултаһыҥ, булт элбэх» диэтэ. Биһиги, тыа сирин дьоно, тута 
сөбүлэстибит. Киһибитин кытта барыстыбыт. Баатаат диэн үрэххэ 
олорор эбит, хас да дьиэлээх, ампаардаах, кырдьык, булт элбэх дойдута буолан биэрдэ. 
Тииҥ бөҕөнү өлөрдүбүт, хас да эһэни бултаатыбыт. Бултуу да бардын, куоракка да 
киирдин, биһигини бэйэтиттэн букатын араарбат этэ. Ол эрэн, булпутун тэбис тэҥҥэ 
бэйэтэ үллэрэр. Булпут харчытын уурунан иһэбит. Дьэ, ити курдук Саллар биһикки 
Күртээ уола Күүстээх Уйбааҥҥа тура төрөөбүт уолаттар буолан хааллыбыт.

Биирдэ саас тойоммутун кытары Алдаҥҥа киирдибит. Бырааһынньык буолаары 
турар, итирик-кутурук элбээбит. Туохтан төрүттэммитин билбэтим, сахалар уонна 
нууччалар икки аҥы хайдан охсуһуу буолаары гынна. Биһиги тойоммут Уйбаан, 
тумсугар уонна тиҥилэҕэр алтан иһэхтээх тирии саппыкытынан сири көҥүтэ 
тиҥилэхтээн ылла, сырайа-хараҕа уларыйда, киһи куттаныах көрүҥнэннэ, хабырынан 
ыла-ыла төттөрү-таары хаамыталаата. Икки өттүттэн нууччалыы-сахалыы үөхсүү 
киэнэ үлүгэрдээҕэ буолла. Охсуһуу буолара чугаһаабыт бириэмэтигэр биир нуучча 
көрүҥнээх, эдэр бөдөҥ-садаҥ киһи ортолоругар киирэн, сороҕун нууччалыы, сороҕун 
сахалыы тылынан охсуһуу иэдээҥҥэ тиэрдиэҕин ылыннарыылаахтык этэн-тыынан 
тохтоппута. Охсуһуу буолта буоллар, Саллар биһикки туора турбаппыт чуолкай, 
утарыта киирсиигэ харыстаан туттуллубата эмиэ чуолкай. Онон ити бааһынай киһитэ 
баар буолан, киһини эчэппэтэхпит, дууһаҕа турбатахпыт, айыыга киирбэтэхпит диэн 
куруук махтанар этибит. Куораттан төннөн баран Салларым кистээн кэпсэллээх 
буолла: «Били бэҕэһээ охсуһуу буолаары булу-бутумах буола турдаҕына, билэр киһим 
кэлэн ыҥыран таһааран «дьэ, сүрдээх-сүдү ыал оҕотун кытта куодарыспыккыт. Ити 
Күртээ уола Күүстээх Уйбаан диэн чиэппэр күүстээх диир киһилэрэ. Дьон киэнэ 
кыахтаахтарын кытта доҕордоһон сылдьан байбыттарын кэннэ өлөртүүр, баайдарын 
ылар үгэстээх киһи дииллэр. Онон бэйэ бодоҕутун тардына сылдьыҥ» диэтэ.

Кыстаатахпыт сааһыгар тойоммутун кытта эһэ сохсолорун туруортаатыбыт. Хас 
да хонон баран сохсо көрө бардыбыт. Иккис сохсо эстибит. Уйбаан Саллары кытта 
сохсону өрө көтөхтүлэр. Онтон Саллар эттэ:

– Мин көтөҕөн туруом, киирэн ыл, – диэн.
– Киһини баттатан кэбиһиэҥ, абааһы киһитэҕин, – диэн күлүү-оонньуу курдук 

этэн баран, тулуур оҕуста уонна киирэн эһэтин соһон таһаарда. Эһэ сохсото тоҕус 
модьу бэрэбинэ, тиит мас буолар. Ону Саллар киһитинээн тэк курдук көтөҕөн өрө 
анньыбыттара, Уйбаан тулааһын оҥоруор диэри тутан турбута.

Салгыы айаннаатыбыт, бүтэһик сохсобут эмиэ эстибит. Сохсону эмиэ иккиэн 
көтөхтүлэр. Уйбаан:

– Чэ, киирэн ыл, – диэтэ Салларга.
– Кэбис, киһини баттатыаҥ, – диэбитигэр Уйбаан күһүгүрэччи күллэ. Тулуур охсон 

баран Саллар киирэн соһон таһаарда, дьоһуннаах улахан атыыр эһэ эбит.
– Аарааҥҥы эһэҕэ тиийэн сынньаныахпыт, бу эһэни эн сүк, – диэтэ Салларга 

тойоммут. Саллар, эһэни манааҕытыгар ыксары кэлгийэн кэбистэ уонна үттэриитэ 
суох тэк курдук сүгэн кэбистэ.
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– Сүгэһэрдээх киһи бастаа, – диэтэ Уйбаан. Саллар бастаата. Ол дойду сирэ 
таас баллаһыы (валуннар). Салларым эһэтин сүгэн баран таастан-тааска чэпчэки 
баҕайытык ыстаҥалыыр. Оннук бастакы эһэбитигэр кэллибит. Салларбыт дьөрү 
тириппэтэх даҕаны. Сынньанан бараммыт салгыы айаннаатыбыт, Уйбааммыт 
бастакы, кыра эһэтин сүктэ, мин сааны-сэби сүктүм. Сир ортотугар сынньанныбыт. 
Уйбаан:

– Эн, мин эһэбин сүк, мин эйиэнин сүгүөм, – диэтэ. Саллар улахан эһэни сүгэн 
баран таастан-тааска ыстаҥалыырын көрөн чэпчэки эбит дии санаата быһыылаах. 
Итинник сүгэн дьиэбитигэр сынньаммакка кэллибит. Тойоммут тиритии бөҕөнү 
тиритэн кэллэ, ыарырҕаппыт, ычахтаабыт көрүҥнээҕэ. Онтон Саллар илистибит, 
сылайбыт быһыыта биллибэт этэ. Дьонум күүстэриттэн саллыбытым.

Ити курдук Күүстээх Уйбааны кытта үс сыл сылдьыбыппыт. Салларбын кытта 
быыс буллубут эрэ күрүүр туһунан сүбэлэһэр буоллубут. Тойоммут иккиэммитин 
бииргэ ханна да ыыппат. Араас сырыыга ыыттаҕына даҕаны биирбитин эрэ ыытар, 
биирбитин бэйэтин кытта хаалларар. Мин табаҕа соҕотоҕун сылдьабын, күһүн 
Ылдьыын ааспытын кэннэ күрүүргэ быһаарынным. Табаларбын иккилии хоно-хоно 
көрөбүн. Биирдэ дьоннорум бултуу бардылар, мин табаларбын тутан, эрдэттэн 
бэлэмнээбит таҥаспын ырдан, 12 табаны сэлэлээн баран, түүннэри-күнүстэри 
тохтообокко дойдум диэки түһэ турдум.

Хас да сыл буолан баран Саллары кытта дойдубутугар көрсүстүбүт. Кини маннык 
кэпсээбитэ:

– Эн күрээбиккин билэн баран, Уйбаан эккирэтэ барбатаҕа, эн сырыыгын билэр 
буолан туһата суоҕун таайдаҕа. Мин эһиилигэр сайын күрээбитим. Өрүскэ тиийэн 
болуот оҥостубутум. Болуотум ортотугар модьу маһынан кириэппэс оҥостуммутум. 
Ууга анньынааппын киһим бу тиийэн кэлбитэ. Саалаах этэ. Кириэппэспэр хаптайа 
сытан:

– Ыттаххына, мин эмиэ ытыам, хайдах ытарбын билэҕин, – диэн үөгүлээтим. 
Киһим ыппата, кытыыга төттөрү-таары сүүрэкэлии хаалбыта.

Сатыы, суола суох сиринэн, тыалары, үрэхтэри туораталаан иһэммин, көрсүбүт 
булчут киһибиттэн биир нэһилиэккэ эһэ түөрт киһини сиэбитин, ону бултуур киһи 
суоҕун иһиттим. Мин аны онно бардым. Мунньахтыы олордохторуна тиийдим. 
Эһэни бултата элбэх киһини таһаара сатыыллар эбит да, буолумматтар эбит. Булчут 
дьиэтигэр тайах этин уурбуттар. Ону эһэ булбут. Дьиэлээх булчут тиийбитин сиэбит. 
Онтон үс киһи бултаһа барбыттар, эргиллибэтэхтэр.

– Эһэни бултаһа мин барабын, – диэтим. Онуоха бары өрө көрө түстүлэр. Хантан 
сылдьарбын, төһө булчуппун, урут хас эһэни бултаабыппын барытын ыйыттылар.

– Хас киһини ылаҕын? – диэтилэр.
– Элбэх киһи наадата суох, соҕотоҕун барабын, – диэтим.
– Эһэни өлөрдөххүнэ хамнаскар тугу көрдүүгүн?
– Эһэни бултаһа барарбар үчүгэй атта уонна саата аҕалыҥ. Эһэ сиэтэҕинэ, биир уол 

оҕо ханна өлбөтөҕөй, өллөҕүм ол. Оттон эһэни өлөрдөхпүнэ, илдьэ сылдьыбыт аппын 
уонна саабын биэрэр буоллаххытына, барабын, – диэтим. Үөрүүнэн сөбүлэстилэр. 
Ааттаах маҥан аты уонна саҥа бэрдээҥки сааны биэрдилэр.

Ох курдук оҥостон баран атым үрдүгэр түстүм да, кулуннуу уурдаран, туос 
бөтөрөҥүнэн эһэлээх дьиэ диэки ойута турдум. Дьиэ көстөр сиригэр тиийэн, 
аппыттан ыстанан түһэн, маска баайан кэбистим. Саабын уонна үҥүүбүн туппутунан 
дьиэ диэки хаамтым, эмискэ иннибэр эһэ сүүрэн иһэрэ көһүннэ. Мин, тохтоон 
үҥүүбүн хаарга анньан, саабын тутан оҥостон турдум. Уонча хаамыылаах сиргэ 
кэлбитигэр:

– Тойон эһэ, тохтоо эрэ! Киһи турабын! – диэтим да эһэм тохтообото. Хайдах да 
эһэ итинник саҥардахха тохтооччу. Субу, саба сүүрэн кэлбитигэр ытар бокуойа суох, 
саам тимиринэн сүүскэ саайдым. Онуоха эһэм олоро түстэ. Сонно тылын төрдүгэр 
биирдэ ытан кэбистим. Кэлин көрбүтүм – сүүскэ саайыыбар саам тимирин сыалыгар 

диэри эһэ сүүһүгэр дьөлө анньан киллэрбиппин. Ол анньыыбар өлбүтүн, охтуон 
иннигэр ыппыппын.

Эһэбин быалаан баран, аппар состорон дэриэбинэҕэ кэлэн сугулааннарын 
тиэргэнигэр бырахтым. Онно олохтоохтор: «Киһилээх киһи сылдьар эбит», – диэн 
сөҕөр саҥалара иһиллэр этэ.

Ити курдук, эсэһит буоламмын, ааттаах аттанан уонна саҥа сааланан дойдум 
диэки түһэ турдум, – диэн кэпсээбитэ доҕорум Саллар. Саллары улахан күүстээх 
киһи дииллэрэ. Күртээ уола Күүстээх Уйбааҥҥа сылдьар кэммитигэр эһэ сохсотун 
көтөҕөрүттэн уонна эһэни сүгэриттэн ураты күүһүн туохха да көрдөрбөтөҕө. 
Күүһүмсүйбэт этэ. Хаһан да бэйэтин туһунан кэпсэммэт, чабыламмат, сүрдээх 
сымнаҕас, көнө-көрсүө киһи этэ.

Филиппов Е.А.
 Былыргы дьыл быыһын сэгэтэн

(Дьокуускай: «Бичик», 2006 . – С. 18-23).

ДАКАР

Биһиги нэһилиэкпитигэр Дакар Тайыла диэн бэрт бэлиэ киһи 
олорон ааспытын туһунан тугу истибиппитигэр уонна бэйэбит көрөн 
билбиппитигэр тирэҕирэн, ыччат дьоммутугар кылгастык кэпсээн 
ааһыахпытын баҕарабыт. Сүрэхтээх аата Алексеев Данил Алексеевич 
диэн, Тимирдьиҥҥэ олохтоох Бүөтүр Өлөксөйө диэн ыалга 1876 с. 
төрөөбүт.

Оҕо сылдьан бииргэ оонньуур оҕото Хатырык Баһылай диэн баара, 
Баллыаччын Борокуопайдаах таркаайылартан ылан ииппит оҕолоро 
этэ. Түптэҕэ нуктуу турар сылгыларга үөмэн тиийээт, эмньик убаһалар 
үрдүлэригэр биирдэ баар буола түһэллэрэ. Соһуйбут убаһа хараҕа 
тэстэринэн иннин хоту ыстанар, уолаттар убаһалара сылайбыттарын 
кэннэ таҥнары эргийэн: «Туох ааттаах бытаан көлөтөй!» – дии-дии 
самыыларын эттии иһэр буолаллар үһү. Чахчы кыанар оҕолор этэ диэн кырдьаҕастар 
кэпсииллэрэ. Дакар чахчы күүстээх-уохтаах, кытыгырас буола улааппыта. Ситэн-
хотон, тыыллан-хабыллан сылдьан 3 көс сиргэ хайдахтаах да аты сырсан киһилээбэтэ 
үһү.

Кини ыал буолан баран Тимирдьин үрэҕин үрдүгэр турар Агдайар алааска 
олохсуйан олорбута. Ураты сэмэй киһи этэ, онон ыһыахтарга тустан, сырсан биирдэ 
да күүһүн-күдэҕин бар дьонугар көрдөрөөхтөөбөтөҕө. Ол оннугар үлэҕэ-хамнаска 
ураты киһи буолара көстөн барбыт. Ордук улуу охсооччу буоларын дьон көрөн 
итэҕэйэн, күн бүгүнүгэр диэри номох оҥостон кэпсии сылдьар. Кини былыргы саха 
хотуурунан даҕаны, кэнники элитиэпкэ хотуурунан дэгиттэр үчүгэйдик охсоро. 
Хайдахтаах да өҥүрүк куйааска холто буолбут арбаҕас сонун быакаччы курданан 
баран күнү күннүктээн охсоро да көлөһүн да бычыгыраабат буолара.

Идэлээх-идэлээх курдук, Хандыы баай тэрийэр күүлэйдэрин биири да 
көтүппэккэ кыттара – кини аакка-суолга суудайан буолбакка, кыаммат-түгэммэт 
киһи, бирииһигэр, аһыгар наадыйан кыттар да буолуон сөп. Онно кини иннин ким 
да ылбатах, ыраах-чугас нэһилиэктэртэн эҥинэ бэйэлээх биһиги аҕай дэммит 
ааттаах охсооччулар оҥостон-туттан, аат ааттаан кэлэллэрэ үһү да Дакар хардыытын 
аҥарынан эрэ сылдьаллар эбит. Хандыы охтор от үүнэн ахан турдаҕына Илим 
Ыйаабыкка күүлэй тэрийэр. Дьон бөҕө мустар, арай аатырар Дакардара суох. «Бу 
уол туох буоллаҕай, кэлиэхтээх этэ ээ», – дии-дии Хандыы аартыгы манаһар, оттон 
бастыырга суоттанар дьон түһүммүтүнэн бараллар. Кинилэр алаас уҥуор хайытан 
тахсан баран төттөрү охсон кэлиэхтээхтэр, бара-кэлэ, быһа холоон, үс биэрэстэ 
кэриҥэ буолуо.
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Бастакылар алаас ортотугар тиийэн эрдэхтэринэ, арай Дакар элээрэн кэлэр, мах 
сэлиинэн кэлбит быһыылаах, аҕылаабыт. Айана да ыраах дойду – Агдайартан Илим 
Ыйаабыкка диэри балтараа көс. Биир-биэс кэпсээн суох, окко суулаан сүгэн кэлбит 
хотуурун таһыйан ылар да манастыыр баһыттан охсон имиппитинэн барар. Арай, 
көрдөхтөрүнэ ото турар үһү. Онуоха Хандыы кырдьаҕас: «Бэйи эрэ, бу уолбут туох 
буолан кэллэ, отун охсубакка сурулуу турда буолбаат», – диэбит уонна баран тардан 
көрбүтэ бүтүннүү туллан кэлбит. Дакар тиэтэйбит омунугар оту кырыстыын быһыта 
дайбаан ааспыт эбит, ыраахтан көрдөххө хараҥаччы көтөн иһэрин курдук, арбаҕаһын 
тэллэҕэ тэлимнээн бара турбут. «Киһи иҥиирдээх да буолар эбит!», – диэн Хандыы 
онно улаханнык сөхпүтэ үһү. Ол да сырыыга Дакар бастаан кэлбит уонна ботуччу 
бириэмийэни туппут. Бириистэрэ сыалаах эт, тууйастаах арыы уонна арсыыннаах 
таҥас буолара дииллэр.

Хандыы күүлэйи дьон өйдүү-саныы сылдьарын курдук астыктык тэрийэрэ диэн 
кэпсииллэр. Сарсыарда эрдэ аҕалтаран муҥутаан уойбут мөҕүрүөн баайтаһын 
сүөһүнү өлөттөрөрө, иһин сыатын ууллаттаран саламаат оҥоттороро, эти олгуйдарга 
симитэлээн буһаттарара, утахха биэ кымыһын аҕалтарара. Онно ким төһө аһастааҕар 
биир туспа күрэхтэһии буолара, от былдьаһыгар хараны көрбөккө тубараан сылдьар 
үлэ дьоно, бука, кимирийбэхтии түһэн эрдэхтэрэ. Сыаны арыы уутугар оргутан сыа 
саламаат диэни оҥорооччулар, сүрэх сэлибириир сытыы аһа диэн ол буолааччы. 
Дакар биир омурҕаҥҥа тоҕус хамыйаҕы сиэбитэ диэн сөҕөн кэпсиир буолаллара, 
оччотооҕу хамыйах таас тэриэлкэҕэ холоонноох. Тириилэрэ тэнийиэр диэри 
астына аһаабыттарын таһыгар күүлэй дьоно киэһэ эт сүгэн бараллар, онтон ордук 
астыналлара.

Биир сайын Мотуруоска күүлэй буолар буолбут. Бу күөлү эмиэ хордорон, 
килэччи оттонор буола сылдьыбыта үһү, уопсай иэнэ сүүсчэкэ гектардаах алаас. Үгэс 
курдук, ас муҥутуура астанар, баайтаһын ынах тиэрэ көтүллэр. Манна сүүсчэкэни 
эрэ кыайбат күрэхтэһээччи кэлбитэ дэһэллэр. Бу сырыыга күнү батыһа күөлү 
эргийэ барар буолбуттар. Кэриитинэн бастакы хотуурдаах Дакар барар, кэрии ото 
кытаанаҕын охсооччу барыта билэр уонна манастыыра саамай уһуннара буолар. Ох-
суу саҕаламмытыгар Хандыы ааттаах хаамыылаах хара чуоҕур атыгар олорон Дака- 
ры батыһыннарбыт. Дакар урут дьонун куотан эрэ кэлэр бэйэтэ, арааһа, дьон элбэх-
тик кэлбитинэн уонна хаһаайын болҕомтотун тардыбытынан, бу сырыыга кэпсээҥҥэ 
киирэр курдук барардыы барбыт. Хотуурун охсон таһаарыытын кытта тэбис тэҥҥэ 
ойон биэрэн саҥа позицияҕа киирэн иһэр эбит, туораттан көрүүгэ куобахтаан 
чырбайан иһэр киһи курдуга үһү, аллаах ат дьоруолаан иһэн сиппэккэ сиэлэн 
ылара дэһэллэр. Күөллэри эргийэн кэлэн көрбүттэрэ бастыҥнара манастыырдарын 
ортотун саҥа ааһан эрэллэрэ үһү.

Ити күн сүүһүнэн тонна оту биэрэр Мотуруос килэччи охсуллубута дэһэллэр.
Тайыла 4 кыыс, 1 уол оҕолооҕо. Кыргыттара Өлөксөөн, Огдооччуйа, Балбаара, 

Аана бары ыал буолан оҕо-уруу бөҕөнү тэниппиттэрэ, оттон уола Бүөтүр 1961 с. СГУ 
физико-математическай факультетын бүтэрэн Чурапчыга учууталлыы сылдьан, 
массыына авариятыгар түбэһэн суорума суолламмыта. Үтүө ыччат үөскээн иһэн 
былаҕайга былдьаппыта диэн дойдутун дьоно күн бүгүнүгэр диэри аһыйаллар. 
Республикаҕа биллэр талааннаах саахыматчыт буола үүммүтэ, Саха сиригэр, 
Дальнай Восток регионугар бириистээх миэстэлэри ылаттыыра, Россияҕа баран 
эмиэ ситиһиилээхтик кыттан кэлбитэ. Атаҕар лаппа кыанара, устаны ойууга, 
ыстаныыларга үчүгэйэ. Сиэннэриттэн улаханнара Алексеев Алексей Спиридонович 
дэгиттэр кыахтааҕа, Александров Константин Прокопьевич өрүс хаҥас эҥэригэр 
иннин кимиэхэ да биэрбэккэ сылдьан Кэбээйигэ көһөн баран олохсуйбута, Петров 
Данил Алексеевич диэн сиэн тустууга оройуон хас да төгүллээх чемпиона, призера, 
Бүлүү зонатын призера буолуталыы сылдьыбыта. Билигин хос, хос-хос сиэннэрэ 
туруталаан барыахтара, хайа эрэ үйэҕэ тиийэн Дакар курдук номоххо киирэр дьон 
үөскүөхтэрэ.

Маҥаас нэһилиэгэ (Дьокуускай, 2007. – С. 36-39) кинигэттэн

ОЛОҔУМ КЭРЧИКТЭРЭ

Маҥааска 50 сыллар саҥаларыгар бэһис кылаас арыллыбыта. 
Директорынан Титов Николай Михайлович үлэлээбитэ. Учуутал-
ларынан Николаев Олимпий Николаевич, Николаева Анастасия 
Николаевна, Боескоров Гаврил Данилович, Долгунов Василий Сер-
геевич, Кардашевский Василий Капитонович. Биһиги сэттискэ 
үөрэнэрбит саҕана саҥа учууталлар кэлбиттэрэ. Соҕурууттан Кня-
зева Татьяна Алексеевна нуучча тылын учуутала, Роженцов Лев 
Владимирович, начальнай кылааска нуучча тылын үөрэтэрэ. Софронов 
Николай Семенович өссө уруккуттан баар этэ. Петрова Розалия 
Терентьевна, Миронов Александр Александрович үрдүк үөрэхтээх, 
сэттис кылаастарга классовод этэ. Еремисова Розалия Васильевна 
нуучча тылын учуутала – Далыр кырдьаҕас учуутала Еремисов 
Василий Семенович кыыһа. Васильева Анна Васильевна историяны үөрэтээччи, 
үрдүк үөрэхтээх. Билиитэ-көрүүтэ, кэпсээнэ-ипсээнэ элбэҕэ, киһи иһиттэр эрэ 
истэ олоруох курдук буолааччы. Ленин томнарын киллэрэн ааҕааччы. Бу улахан 
томнары эһиги ааҕыҥ, үөрэннэххитинэ инники бэйэҕитигэр туһалаах буолуоҕа 
диир этэ. Онтон саҥа дьыл саҕана ыалдьан барбыта, биһиги ыалдьарын билбэт 
этибит. Семенов Никита Иванович үрдүк үөрэхтээх, Өргүөт киһитэ. Борисов Захар 
Николаевич Захарович нуучча тылын учуутала. Нуучча тылын учуутала быйыл 
элбэх, арыый сынньаныам диэн Захар Николаевич үөрбүт. Урут наар нуучча тылын 
биэрэр этэ. Дьууһурунай учууталлар сарсыарда стройдатан баран арааһынайы бары 
кэпсээччилэр. Биирдэ Олимпий Николаевич харандаас хайдах оҥоһулларын туһунан 
кэпсээтэ. Твердай, мягкай харандаастар бэлиэлэрин онтон билбитим. Перемена 
аайы танцылааччыбыт, Александр Александрович сабыс-саҥа аккордеоннаах, онон 
оонньооччу, хороводтуубут, ыллыырбыт, ону барытын дьуһуурунай учууталлар 
оонньотоллор.

Саҥа дьылга елка туруорабыт, биһигини оонньуур оҥорон аҕалаҕыт диэн буолла. 
Лааппыга оонньуур диэн олох суох. Миигин куосканы оҥороҕун диэтилэр. Ол 
курдук, оҕоҕо барытыгар задание биэрдилэр. Мин ол куосканы хайдах оҥоруохпун 
сатаан санаабакка эрэй да бөҕөнү көрбүтүм. Онтон дьэ хайдах эрэ оҥордум. Ол 
курдук оҕолор бары оҥорбуттар. Ол оонньуурдарбытын учууталлар салалталарынан 
барытын ыйаталаатыбыт. Көрүөххэ үчүгэй баҕайы буолла. Розалия Васильевна, 
Розалия Терентьевна, Татьяна Алексеевна хороводтуурга, ыллыырга үөрэппиттэрэ. 
Александр Александрович аккордеоҥҥа оонньуур, оҕолор концерт туруорбуппут. 
Оччолорго электричество уота суох, чүмэчинэн оонньуурбут. Кыһыҥҥы өрөбүл бү-
тэн, үөрэнии саҕаланна. Татьяна Алексеевна уруогар Николай Михайлович киирэн 
баран уруок ортотуттан тахсан баран хаалар. Атын учууталлар киирдэхтэринэ, уруок 
бүтүөр диэри олорооччулар. Николай Михайлович киирдэ даҕаны кэлэҕэйдээн 
сатаан саҥарбат буолан хаалар, онтон тахсан барда да спокойно кэпсээн киирэн 
барааччы. Бэйэтэ да спокойнай, оргууй аҕай сылдьааччы. Билбэтэххэ да мөҥөн-
этэн, кыыһыран-тымтан турааччыта суох. Онно Николай Михайлович учууталыттан 
уһуллубута. Сааскы өрөбүлгэ Далырга өрүс бэтэрээ өттүнээҕи оскуолалар оҕолоругар 
спартакиада буолбута, биһиги, оскуола оҕолоро, учууталлара, атынан киирбиппит. 
Интернакка түһэрбиттэрэ. Онно концерт, хайыһарга күрэхтэһии буолбута. Биһиги 
оскуола маҥнайгы миэстэни ылбыппыт. Далырдар биһиги учууталларбытын 
хайҕаабыттара, Розалия Васильевна уонна Николай Михайлович үчүгэй үлэлэрин 
түмүгэ диэбиттэрэ. Биһиги үөрэн-көтөн дьэ кэллибит. Күн уһаан, халлаан сылыйбытын 
кэннэ оҕолор, учууталлар буоламмыт эһиилги оттук маспытын илии эрбиитинэн 
эрбээн саһаанныыр этибит. Команданан куоталаһан үлэ көхтөөхтүк барааччы, үөрүү-
көтүү, көр-нар бөҕө буолааччы. Роженцов Лев Владимирович оҕолорго фотоаппарат, 
рукоделие куруоһуогун ыытааччы. Лев Владимирович сахалыы билбэт, биһиги 
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оҕолорбут нууччалыы билбэттэр, ол да буоллар чугасаһан, сааскынан уолаттар Лев 
Владимирович дии-дии батыһа сылдьар буолбуттара. Фото куруһуогар үөрэнэннэр, 
сааскынан оҕолор хаартыскаҕа түһэрэр, бэчээттиир буолбуттара. Глянцевай, 
матовай диэн араартыыллар. Маҥааска аан-маҥнай хаартыска диэни ити учуутал 
үөрэппитэ. Маҕаһыыҥҥа хаартыска кумааҕыта, эмэ, бэчээттиир тэрилэ диэн суох 
этэ. Барыта бэйэтин харчытынан булунан бэчээттээн, оҕолорго босхо тарҕатар этэ. 
Ол хаартыскалар билигин миэхэ элбэхтэр.

Рукоделие куруһуогар маһынан арааһынайы оҥороллоро. Хараабылы оҥорон 
баран түспүт хаартыскалара баара. Пионерскай ,комсомольскай тэрилтэлэр бааллара, 
оҕолору комсомолга ылаттыырбыт, комсомольскай мунньахтар буолуталыыллара, 
пионерскай сбордар буолаллара. Учком диэн тэрилтэ, председателинэн Васильев 
Василий Сергеевич үлэлиирэ. Үөрэҕи, бэрээдэги көрөрө, кэмиттэн кэмигэр 
мунньахтыыра, араас буоппуруостары көрөллөрө. Онон бэрээдэк үчүгэй буолара, 
үөрэххэ тардыныы да барара. Интернат баара, 16-тан тахса оҕо олорооччу, сэбиэ- 
диссэйинэн Еремисова Раиса Семеновна биир сыл үлэлээбитэ. Биһиги бириэ-
мэбитигэр үгүстэрэ үрдүк үөрэхтээх, үрдүк культууралаах, киэҥ билиилээх, сайаҕас 
санаалаах, оҕоҕо намыын-намчы сыһыаннаах учууталлар үлэлээн ааспыттара. 
Розалия Васильевна, Александр Александрович саас ыал буолбуттара. Уонна ол  
күһүнүгэр Далырга орто оскуола арыллыбытыгар, биһигини илдьэн онно үөрэп-
питтэрэ. Биһиги оскуолаттан бүттүбүт да колхозка, ыһыыга үлэлэһэрбит, хортуоска 
олордорбут, хаппыыста үлэтигэр көмөлөһөрбүт. Улахан дьону кытта хоруу хорсор-
бут. Онтон ыһыахтаан баран сиилэстиирбит. Онтон үргүлдьү окко киирэрбит,  
биһиги от мунньарбыт, от кээсиһэрбит. Оскуолаҕа киириэхпитигэр дылы биир күн  
өрөөбөккө үлэлиирбит. Миигин сорох сыл интернакка ылбат этилэр, онон 5-6 
километрдаах сиртэн сылдьан үөрэнэрим.

Егорова Е.Л.
2016 сыл.

КИҺИЭХЭ ТӨРӨӨБҮТ ДОЙДУТА
ТӨРӨППҮТ ИЙЭТИН КЭРИЭТЭ

Мин төрөөбүт дойдум Маҥаас. Бу төгүрүк алааска оҕо сааһым, 
үлэлээбит сылларым ааспыттара. Олохпун да манна түмүктүүрүм 
буолуо...

Оҕо саас өйдөбүлэ хайдах этэй?
Биһиги дьиэбит Харбаала арҕаа баһыгар, саамай үрдүк кырдалыгар 

турар. Аҕам Петров Евгений Андреевич, Токутта Тайылатыттан төрөөбүт 
киһи. Кыра оҕону оҕото суох Петров Андрей Петрович (Киччэччи 
Өндөрөйө) иитэ ылбыт. Өссө эбии Бороскуо диэн кыыһы ииппиттэр. 
Ииппит оҕолорун бэйэтин аатынан суруйтарбыт. Кыыстарын аата 
Петрова Прасковья Андреевна. Эһэм кэргэнэ Максимова Мария 
Тихоновна Тылгыныттан төрүттээх. Эһэм аах бэйэлэрэ кыыс оҕолоно 
сылдьыбыттар да эрдэ өлбүт. Аата Быралгы диэн эбит. Эһэм өйдөөх 

оҕонньор буолан, икки улахан типовой дьиэни туттаран хаалларбыт. Ол дьиэлэрэ 
баар буолан биһиги тыыннаах хаалбыппыт буолуо дии саныыбын. Ити икки улахан 
дьиэлэртэн сорох өттө хонтуора, балыыһа, маҕаһыын, бэкээринэ буола сылдьы-
быттара. Дьоммут ити дьиэлэригэр, аас-туор сылларга, остуорастаан биир муннугар 
кыстыыллара. Аҕабыт 1942 с. иккис ыҥырыыга баран, сэрииттэн эргиллибэтэҕэ. 
Техникаҕа сыстаҕас буолан бастакы от охсор массыынаны таҥан үлэлэппитэ. «Кыра 
оҕолордоохпун, кырдьаҕас ийэлээхпин. Колхозка саамай тутаах киһи буоллаҕым 

дии. Онон сэриигэ ылбаттар ини», – диэн эрэнэ сылдьыбытын туһунан Иванова 
Александра Иннокентьевна кэпсээбит этэ. Кэлин «Память» кинигэҕэ кини снайпер 
буолан бааһыран Смоленскай уобаласка госпиталга 1944 с. от ыйыгар өлбүтүн 
туһунан сурулла сылдьар.

Кыра сылдьан ытанньах да этим: «Бу оҕо наһаа ытанньах, арааһа аҕата сэрииттэн 
эргиллэн кэлбэтин түүйэр быһыылаах», – диэн кырдьаҕастар кэпсэтэллэрэ. Ийэм 
Петрова Ирина Герасимовна эмиэ Тылгыныттан төрүттээх. Чэкэлээн Дьарааһын 
кыыһа. Күнү быһа колхоз үлэтиттэн ордубат. Сарсыарда утуйа сыттахпытына барар, 
киэһээ утуйбуппут кэннэ кэлэр. Сороҕор сиргэ хоноллор, онон күнү быһа эбэбит 
көрүүтүгэр хаалабыт. Оччолорго алааспытыгар аҕыйах ыал баара. Биһиги, кыра 
оҕолор, оонньоон күммүтүн барыырбыт. Николаева Оля, Максимова Христина, 
Борисов Алик, Васильев Савва, Тимофеев Иван, Иванов Иван, о.д.а. оҕо сааһым 
доҕотторо буолаллар.

Туойунан иһит оҥостон, отунан-маһынан сүөһүлэнэн оонньуурбут. Алааспыт 
сайын барыта араҕас сибэккинэн бүрүллэрэ, күөрэгэй таптаан уйа туттара.

Дьиэбит таһыгар абаҕам Данилов Никифор кэргэнэ Өрүүнэлиин, кыыстара 
Мавралыын, уолаттара Охонооһойдоох Никиталыын олороллоро. Өрүүнэ эбэм балта 
этэ. Дьэ булт бөҕөнү бултаан, туһахтаан, тиргэлээн кус, куобах сүгэн киллэрэллэрэ, 
булт да элбэх быһыылааҕа. Бултаабыт бултарын ыалларынан үллэрэн, биһигини 
улаханнык аччыктаппатахтара.

Хомойорум диэн, уоллара Данилов Никита Никифорович учуутал үөрэҕин 
бүтэрэн хоту Аллайыахаҕа үлэлии баран суорума суолламмыта. Ууга түһэн өллө диэн 
биллэрии кэлбитэ. Ол хомолтолоох сурахтан дьонноро улаханнык айгыраабыттара, 
үйэлэрэ уһаабатаҕа. Киэҥ билиилээх, үлэһит ыччат үүнэн испитэ. Кинигэ бөҕөнү 
ааҕар, уруһуйдьут бэрдэ этэ. Биһиэхэ мультик уруһуйдаан көрдөрөрө. Ол уруһуй 
хамсыырын наһаа да дьиктиргиир этибит. Эдьиийим Мавра иитиллибит дьоннорун 
көрөн-истэн анараа дойдуга атаарбыта. Билигин көмүс уҥуохтара Бэттиэмэҕэ баар. 
Онон мин эдьиийбэр Мавра Даниловнаҕа, күтүөппэр Тимофей Петровичка махталым 
улахан. Эппитим курдук, дьиэбит сороҕор хонтуора буолара. Дьэ былыр улахан 
мунньахтар буолаллара. Түүнү быһа мунньахтыыллара: араас кириитикэ, үлэ былаана 
онно иһиллэрэ. Устар ууну сомоҕолуур уус тыллаах кырдьаҕастар онно бааллара: 
Львов Павел Павлович, Иванов Степан (Солобуой), Прокопьев Кирилл Гаврильевич, 
Илларионов Спиридон Петрович, о.д.а.

Кыра баҕайы унуохтаах Тыаһыт оҕонньор биирдэ кэпсээн ааста: «Уолум Бүөтүр 
тыыннаах үһү. Өлүөхүмэҕэ олорор эбит, ол иһин оҕом өлөн-охтон биэриэ суохтаах 
этэ. Кэл эрэ, тоҕойуом, тустуох эрэ», – диэн үөрэн, ис-иһиттэн сырдаан көтөҕүллэн 
турара харахпар бу көстөн кэлэргэ дылы.

Маҥаас кырдьаҕастара барахсаттар... Үлэ бөҕөнү үлэлээн, биир да күн кэтэх 
тардыстан сыппакка, анараа дойдуга бардахтара...

Саас эрдэттэн миигин оҕус сиэтиитигэр үлэһэн ылаллара. Хайдахтаах да оҕуһу 
иннин ылар этим. Сороҕор оҕус самыытыгар туран көтүтэрим. Оҕус айааһааһына 
эмиэ биир туспа сатабыл.

Сайын окко Солобуой Ыстапаан барахсан үлэтин быыһыгар илимнээн, сибиэһэй 
собо сиэтэн абырыыр да этэ. Киэһэ кэлэн сынньаныа дуо, окко туттуллар тэрили 
барытын абырахтыыра, оҥороро. Хаһан сынньанара буолла, сынньалаҥ суох 
оҕонньотторо этэ. Бэйэлэрин холобурдарынан биһигини үлэҕэ ииппиттэрэ.

Арыый улааппытым кэннэ сайын Саввинов Байбалга сыһыараллара. Сайыны 
быһа оскуола оһоҕун барытын өрөмүөннүүбүт, сороҕор саҥа оһох тутабыт. Киниттэн 
үөрэнэн оһохчут буолбутум. Төһөлөөх оһоҕу туппуппун бэйэм да билбэппин. Оһоҕуҥ 
ичигэс, бөҕө-таҕа диэн хайҕааччылар.

Өссө махтанарым диэн – мас уустарыгар. Тулаайах оҕо көрөн үөрэнэр буоллаҕа 
дии. Мас суорбатын хомуйа таарыйа Попов Николай, Михайлов Иосиф, Герасимов 
Егор Андреевич, о.д.а. уһаналларын көрөн маска сыстаҕас буолбутум. Убайым 
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Андрей да бэркэ уһанар этэ. Тугу сатыырын көрдөрөн-үөрэтэн биэрэрэ. Биир улахан 
уус киһи убайым Григорьев Николай Николаевич буоллаҕа дии. Киһини чуҥкуппат 
кэрэ киһи буоллаҕа. Уопсайынан Токутталар бары уустар. Дьиэ-уот бөҕөнү туттан 
олорбуттар, өссө туспа колхоз буолаары туруорса сылдьыбыттар диэн кэпсээччилэр. 
Сэрии иннигэр кыанар эр дьоннор элбэх буолан, оннук сананнахтара. Мин 
кырабыттан уһанар этим. Оҕолорго ох саа, кыра булт сэптэрин оҥорон лэппиэскэҕэ 
атастаһарым. Оччолорго уол оҕо үксэ булчут. Күрдьүгэс, бурҕаа бултааһына бөҕө. 
Бурдук бааһынатыгар үөскүүр бурҕааны, күрдьүгэһи вредитель курдук көрөҕүн. 
Маҕаһыын эмиэ былааннаах быһыылааҕа. Бултаабыт булпутун наардаан, суортаан 
тутталлара, харчытын утары төлүүллэрэ. Борисов Алик биһикки үксүн сортовой 
түүлээҕи туттарарбыт. Үөрэх тэрилэ, кэмпиэт атыылаһан дьоллонорбут. Биир 
үөрүүлээх түгэнинэн муҥха буолара. Чугастааҕы күөллэри тарданнар, балыкка 
кыра-кыаммат барыта тиксэрэ. Киэһээ хайаан да сибиэһэй балык сиэн астынан 
утуйарбыт, Маҥаас мунхатын, Маҥаас минньигэс соботун туһунан бэйэтэ туспа кэрэ 
кэпсээн буоллаҕа. Хайдахтаах да собону дойдум соботугар тириэрдибэппин. Маҥаас 
талааннаах дьонунан баай дойду. Маҥаастан төрүттээх буолла да хайаан да ырыаһыт, 
уус бэрдэ буолар: Львов Андрей Алексеевич (Өтүйэлээх Өндөрөй), Спиридонов 
Николай Спиридонович (Агрогородогу тутуспут, Быллыан уола), Михайлов Николай 
Иосифович, о.д.а. Бу уус дьоннор республикаҕа биллэр уустар буолаллар.

Төрөөбүт дойдубар олорбутум, үлэлээбитим – дьолум. Үөрэппит оҕолорум 
махталларын ылбытым – саамай улахан наҕараадам.

50-тан тахса сыл кэргэмминээн Ирина Никитичналыын өйөһөн-өйдөһөн 
олорбутум. Аҕыс оҕону, сүүрбэччэ сиэни улаатыннардым.

Маҥаастан кынат анньынан атын сиргэ үлэлии сылдьар биир дойдулаахтарбар, 
төрөөбүт нэһилиэктэригэр үлэлиир бар дьоммор бары үтүөнү баҕарабын. Маҥаас 
аатын ааттата сылдьаргытыгар махтанабын, эһигинэн киэн туттабын.

Захар Евгеньевич Петров, пенсионер.

ЭБЭМ ООННЬООБОТОХ ОҔО СААҺА

Мин эбэм Васильева Варвара Сергеевна 1934 с. От Арыылаахха 
төрдүс оҕонон төрөөбүтэ. Дьонноро орто сэниэ ыаллар, 30-ча сүө-
һүлээх, сылгылаах этилэр, сороҕун аска-таҥаска атастаһан, сэрии 
ынырык сылларыгар сэниэтик олорбуттара. Эбэм  биһиэхэ кэпсээччи: 
«Сэрии буолбутугар чугас дьонноро сэриигэ ыҥырыллыбыттара. Эһэм 
быраата Петров (иитиллибитинэн) Бүөтүр сэрииттэн бааһыран кэлбитэ, 
кэлин колхозка бэрэссэдээтэллээбитэ. Сэрии саҕана аччыктаан ас 
көрдөһөр хаамаайы дьоннору хоннорон, өссө ыһык биэрэн ыыталлара 
дьоммут. Ол саҕана хороччу улааппыт кыыс фермаҕа ынах хомуйарым, 
ынах ыаһарым уо.д.а. хаһаайыстыба үлэтэ элбэх буолара. Аҕам сүрдээх 
үлэһит-тиэтэл киһи этэ, үтүлүктээх бэргэһэтин кыбынан, эккирии 
олорон чэйдиирин өйдүүбүн, колхоз үлэтигэр хараҥаттан-хараҥаҕа 

үлэлиирэ. Ийэм Аана колхозка ыанньыксыттыыра. Аҕам Сэргэй олорор күөллэригэр 
От Арыылаахха күһүн аайы бииргэ төрөөбүт убайын Муҥхаһыт Саабаны кытта 
кыттыһан муҥха тэрийэллэрэ. Собо бөҕөнү баһан ыалынан түҥэтэллэрэ. Дьон 
махталын ылан, билигин да кырдьаҕастар ах-тан ааһаллар. Сэргэйдээх Сааба мындыр 
муҥхаһыт буоланнар, балыгынан аһаан, аччыктаабакка сэрии сылларын этэҥҥэ 
туораатыбыт дэһэллэрэ. Дьоммут үлэһит, мындыр буоланнар, наһаа аччыктыырбытын 
өйдөөбөппүт диирэ эбэм. Хос эһэбинэн биһиги хос сиэннэр киэн туттабыт, оҕолоро 
Мунхаһыт Сааба туһунан ахтыы таһаарбыттара наһаа үчүгэй, итинник үтүөкэн удьуор 

дьонноохпут диэн билэбит. Эһэм Сэргэй куоратынан сылдьан дьон тугу үүннэрэрин 
көрөн, сиэмэ аҕалан арааһы барытын: моркуобу, хортуоппуйу, эриэппэни, оннооҕор 
табаҕы, үүннэрэр үһү. Эбэм бииргэ төрөөбүттэрэ: Васильев Федор Сергеевич, 
Васильев Василий Сергеевич, Васильева Мария Сергеевна, Васильева Варвара 
Сергеевна (эбэм), Васильева Александра Сергеевна, Васильева Ольга Сергеевна.

Эбэм Варвара Сергеевна сэттэ оҕону уонна үс тулаайах аймаҕын оҕотун иитэн 
атахтарыгар туруортаата. Кини кэргэнэ (эһэм) эрдэ өлөн, соҕотоҕун уон оҕону ииттэ. 
Кини 25 сиэннээх, 5 хос сиэни көрүстэ, онтон дьоллонон үөрэр. Билигин Дьокуускай 
куоракка сиэннэрин харайсан, биһиэхэ күүс-көмө буолан олорор. Мин эбэбэр сыл 
аайы баран күүлэйдиибин, киниэхэ баҕарабын этэҥҥэ аматык сылдьарыгар, бу 
курдук биһиги тапталбытыгар угуттанан уһуннук олороругар.

Сиэнэ.
 2009 с.

САЛЛАР ААНАТА

Саллар Ньукулай бухатыыр аҥардаах киһи эбит. Эдэр сааһыгар 
ыраах сиринэн ыырданан, киэҥ сиринэн тэлэһийэ сылдьан 39-с 
эһэтин өлөрөөт: «Алдьархайы оҥоһуннум, 39 эһэни өлөрдүм. 40-с 
эһэм адьырҕа буолар буолла. Эһэҕэ баттатан өлүөхпүн баҕарбаппын», 
– диэн сонно ойуурга аймаммыт.

Син сааһырбыт, сэрии дьылын ортотугар диэри олорбут, 5 
сиэннэммит. 40-с эһэтин, дьолго, көрсүбэтэх. Дьоҥҥо сүбэлиир эбит: 
«Эһэни көрүстэххитинэ, куттанымаҥ-уолуйумаҥ. Эргэнэ хара тыа 
иччитэ Баай Барыылаах эһиэхэ биэрэн турар, ол иһин хагдаҥ эһэни 
үүрэн аҕалла. Ыраахтан ытымаҥ, чугаһатан баран тирээн турар курдук 
ыттахха эрэллээх».

Саллар Ньукулай түөрт кыыстаммыт. Үһүс кыыс Аана, уол буолба-тах 
буруйугар, эр киһи оҥорор бары үлэтигэр эр киһиттэн итэҕэһэ суох үөрэммит. Туохтан  
да иҥнэн-толлон турбат сытыы-хотуу 18-19 саастаах кыыһы «Харбаала» колхоз уот-
сэрии сылларыгар биригэдьииринэн аныыр. Оччолорго Аана аата Биригэдьиир 
Аана этэ. Кини уус киһи чочуйан оҥорбутун курдук уһун дьылыгыр уҥуохтаах, күн 
уота хаһан да сиэбэт мап-маҥан сирэйдээх, тырымнас харахтаах кыраһыабай кыыс 
этэ. Улахан дьоҥҥо Аана атын хаачыстыбата болҕомтоҕо ылыллыбыта. Дьону кытта 
уопсай тылы түргэнник булар, эппит тылын дьоҥҥо ылыннарар, үлэ бары көрүҥүн 
ымпыгар-чымпыгар дылы билэр, киһиэхэ барытыгар тэҥ сыһыаннаах кыыһы дьон 
хара маҥнайгыттан сөбүлээбитэ.

Дьон чулуулара сэриигэ баран, үлэһит илии тиийбэккэ, эдэр биригэдьиир кыыска 
сүрдээх мэһэйи үөскэппитэ. Хаһан да хотууру туппатах дьахталлар уонна оҕолор 
оҕонньоттору кытта тэҥҥэ от охсон мүлүктэһэр буолбуттар. Биир да техника суох, 
үлэ барыта илии күүһүнэн. Эр дьон үлэтэ барыта: булуугунан сир хорутуу, суол 
солооһуна, чөҥөчөк түөрүү, күргэ тутуута, ойуур баһаарын утары охсуһуу, саһаан 
охсуута... – хаалааччыларга сүктэриллибитэ.

140 нырыыны Аана бэйэтэ тоҥуу хаары оймоон, быһан бэлэмниир. Эдэр оҕолор 
итэҕэс быһалларын иһин, Сааба аны киниэхэ быстарар буолбут. Аны күөлгэ киирэн 
көрбүттэрэ - муҥхалара хайа эрэ күөлгэ алдьаммыт буолар. Ону Аана сонно таһырдьа 
икки илии сыгынньах туран онон-манан абырахтаабытын кэннэ түһэрэллэр. Онон 
аны мэлдьи ситиилээх, быһахтаах, сүгэлээх сылдьарыгар тиийбит. Барыта ыксал, 
хараҥаттан хараҥаҕа харбыалаһыы.

1942-1943 сылы Аана олох умнубат. Бурдуктара куһаҕанын үөһэ аны хаһыҥ сиэбит. 
Ыаллар быйылгы үүнүүттэн мэлийбиттэр, колхозка сиэмэ эрэ бурдуга чуут кэлбит. 
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Ити дьыл байыаннай мунха буолан, күҥҥэ 10 да тонна балыгы ылбытыҥ иһин, 
муҥхаһыттарга киэһээ күөһү эрэ бэрсэн баран, барытын фроҥҥа ыыппыттара. Хас 
да ыал хоргуйа сыспыт. Аһа суох ыаллар оҕолоругар күнүс оскуолаҕа итии аһылык 
тэриллибит. Дьолго, ити дьыл сааһа эрдэлээбит, Куоһаҕаска, От Арыылаахха, 
Балаҕакка куйуур буолбут. Биригэдьиир Ааналаах куйуурга эвено тэриммиттэр. Аана 
эдьиийэ Маарыйалыын, Уйбаныап Ыстапаан кыыһа Өрүүнэлиин, Уйбаныап Ыстапаан 
II... – барыта 6-7 буолан кыттыһан куйуурдаабыттар. Тугу булбуттарын холбообуттар. 
Бэйэлэрэ киэһээҥҥи күөһү эрэ ылбыттар. Ордубут балыктарын Аана хоргуйаары 
гыммыт ыалга атынан кэрийэ сылдьан түҥэтэн биэрбит. Куйуурдаан, син балаччаны 
сиэбиттэр. Ол эрэн, Сааба муҥхата абыраабыт. Суол алдьанан, балыктарын үөскэ 
ыыппат буолбуттар.

Күүстээх үлэтин күнүс бэлэмнээн баран, түүн утуйан сынньаналларын оннугар 
муҥхалыы киирэллэр. Түүн балык куоппат. Ити муҥха туһунан Аана маннык диир: 
«Хоргуйан эрэр ыалтан амаларын саас сыарҕаҕа тиэйэн, От Арыылаах ыалларыгар 
хоннорорбут. Балыкпыт таҕыстаҕына, киһи ыытан били дьоммун аҕалтарарым. Олох 
кыаммат ыалга, ферма үлэһиттэрин иһиттэригэр балык кутан илдьэн биэрэрим. 
Инньэ гынан, сэрии усталаах-туоратыгар ким да хоргуйан өлбөтөҕө». Сэрии 
содулуттан дойдуга ыарахан кэм үөскээбитигэр, бары биир сомоҕо түмсүүлээх 
буолбуттар. Дьиҥэр даҕаны биир бэйэлэрэ 2-3 киһи оннугар үлэлээн, дьонноро 
сэрииттэн түргэнник кыайан-хотон чэгиэн доруобуйалаах эргиллэн кэлэллэрин 
кэтэһэллэрэ. 1943 с. саас Аананы оройуоҥҥа бастыҥнар мунньахтарыгар ыыппыттар. 
Каникул кэмигэр быһыылаах. Орто оскуола эргэ корпуһугар улахан тэрээһиннээх 
мунньах буолбут. Көрүдүөргэ бырааһынньык остуолун тарпыттар. Сэриини кытта 
күрэстэспит тыыл хоһуун дьоннорун чиэстээбиттэр, өссө күүскэ үлэлииллэригэр 
кыым сахпыттар. Ити туһунан Аана этэр: «Ыам ыйын 1 күнүгэр 1943 с. Васильев 
Павел Даниловичтаах бурдуктарын сирин алдьаппыттара. Колхоз ыһыытын ыам 
ыйын 2 күнүттэн саҕалаабыппыт. Ыһыы графига 6 күн буолааччы. Ол иһин сири 
арыый эрдэттэн сир ирдэ да алдьатар этибит. Бурдукпут бытыгыраан эрдэҕинэ, 
Ньукуола саҕана ыам ыйын 21, 22, 23 күннэригэр киһини сототун ортотугар эрэ 
тиийбэт хаар түспүтэ. Хаар ууллан, намыһах бааһына ууга барбыта. Дьэ, онно айдаан. 
Биир оҕонньор кэлэн хоруу хоро сылдьара, ону чуут тохтоппутум, мөккүөр бөҕө. Ол 
бааһынаттан өлгөм үүнүү кэлбитэ».

Ити аата сөптөөх диэбиттэрин, соруйтарыыта суох үлэлии сылдьаллар, көмөлөһө 
сатыыллар эбит. Аҕыйах ыйынан дьыл хайдах буолуон ити кэмҥэ ким да билбэт. Таба 
таайдахха – дьолуҥ. Аана 15 сыл устата биир да күн өрөөбөккө эдэр бэйэтэ сааһырыар 
диэри биригэдьиирдээбит. Хас да төгүл нэһилиэк Советын депутата. Хата, Чинэкигэ 
кэргэн тахсан, онон босхоломмут.

Чинэкигэ тиийэн Бортунуой Аана дэппит. Ийэтэ кыыһын 8 саастааҕар иискэ 
үөрэппит. Аана иис бары көрүҥүн дьиҥнээхтик баһылаабыт киһи. Түүлээххэ элбэхтик 
иистэннэ быһыылаах. Саҥыйах, бэргэһэ, унтуу арааһа кини уус илиитинэн оҥоһуллан 
тахсаллар. Кып-кыра сыыһы да уокка укпат, наарын булларан аттаран сэлиэччик, 
суорҕан, тэллэх оҥорор. Сатаан иистэммэт киһиэхэ Аана: «Ити сатаабаппыт диэн 
сүрэҕэлдьииргитин этэҕит. Киһи сатыырын киһи сатыахтаах», – диир. Кини унтууну 
тигэр эрэ буолбатах, аны бэйэтэ улларар. Лукин кини унтуутун сыыһа улларбыт. 
Онтон кыһыйан Аана биир күн унтуу улларар сыахха кэлэн кэпсэтэ-кэпсэтэ көрбүт. 
Үөрэннэҕэ ити. Онтон ыла элбэх унтууну улларбыт.

Маҥааска тахсан биир улахан оҕус тириитин саарылаа, оҕолуун 11 киһи кэтэр 
саппыкытын тикпит. Киирсэбэй саппыкы уллуҥун көтүрэн улларбыт. «Кытаанаҕа 
бэрт этэ, илиибин сиэбитэ», – диир. Ону барытын алдьаныар диэри кэппиттэр. Дьэ 
үлэ! Биир оҕус тириитэ 11 киһи кэтэр саппыкыта буолар. Оттон биһиэхэ төһөлөөх 
тирии умайара, сытыйара буолуой?

Сахалыы национальнай таҥаһынан кыттан, оройуон ыһыаҕар бириэмийэ ылбыта. 
Илин-кэлин кэбиһэрин, быраата норуот маастара Прокопьев Анисим Григорьевич 

хаалбыт инструменын ылан, Аана бэйэтэ оҥостубута. Хайа металл кытаанаҕын, 
хайата сымнаҕаһын, хаһан оҥостуох дьоҥҥо, биһиэхэ, сүбэлии сатаабыта.

Быраата, оһуохайдьыт Егоров Егор Егорович кэтэр таҥаһын барытын, кыл 
сэлээппэтиттэн дэйбииригэр тиийэ, Аана бэйэтэ оҥорбута.

Аана аны курусубаһыт. Күрүчүөгүнэн улахан былаат баайан 5 кыыска бэлэхтээбитэ. 
Уустук баайыылаах, наһаа үчүгэй ойуулаах.

Улуус киинигэр кини Оһохчут Аана дэппит. Уунан ититэр оһоҕу кытта сатыыр 
эбит. Биир киэһэ телевизорга: «Үөдүгэй кулуубугар Анна Егорова сахалыы тойугун 
хайҕаатылар», – диэтилэр. Эмиэ соһуйуу-өмүрүү.

Урут мин истэрбэр хаһан да ыллаабатах киһи этэ. Аны хоһоонун оройуон 
хаһыатыгар бэчээттэттилэр. Икки хоһоонун өйүттэн аахта. Дьиҥнээх норуот 
стилинэн суруллубут сиппит-хоппут, чочуллубут, тыла тылтан ситимнэһэн кэлэр 
наһаа үчүгэй хоһооннор. «Уруккута ыллыыр этим, ону тыыным кылгаан, ааҕарбар 
да баһыыба» – диэбитэ. Итиччэ уһун хоһооннору биирдэ да бутуллубакка 80-чалаах 
киһи өйүттэн ааҕар. Дьэ, талаан! Чахчы да маладьыас!

Аҕата Саллар Ньукулай олоҥхоһут үһү. Бииргэ төрөөбүт эдьиийин Маарыйа 
сиэнэ Михаил Тимофеев диэн эдэр ырыаһыт Басыгысовы агитациялыы элбэхтик 
ыллаабыта. Ол оҕо сирэйдиин-харахтыын, куоластыын Ааналаахха майгынныыра. 
Аана да эрдэ дьарыгырбыта буоллар, ыллыах-айыах киһи хааллаҕа.

Егорова Анна Николаевна сэрии ыар кэмнэригэр мындыр өйүнэн, сатабылынан, 
үтүө дууһатынан дьону хоргуйууттан өрүһүйүүтэ, олоҕу чөлүгэр түһэрэр кэмҥэ үлэҕэ 
көҕүлээһинэ учуоттаныахтаах, болҕомтоҕо ылыллыахтаах. Кини дьоҕура, талаана 
барыбытыгар холобур буолуохтаах. Аанаҕа кырдьар сааһыгар халыҥ хаххалаах, суон 
дурдалаах, бөҕө тирэхтээх буоларыгар, чэгиэн сылдьарыгар, үөрэ-көтө уһуннук, 
дьоллоохтук олороругар баҕарыаҕыҥ!

Мария Кирилловна Прокопьева

«ААҔАР БАЛАҔАН» БАСТАКЫ СЫЛЛАРА – МАҤААСКА

Ааспыт үйэ биэс уонус сылларыгар Маҥаас нэһилиэгэ туох да 
суола-ииһэ суох, үрэх баһа дойду этэ. Сатаатар Аҕа дойду сэриитэ 
бүтүөҕүттэн 6-7 эрэ сыл  ааспыт буолан, олох таһыма олус ыарахан 
кэмэ этэ. Ол эрээри, дьоно-сэргэтэ эйэҕэстэрэ-сайаҕастара уонна 
үлэһиттэрэ бэрдэ.

1952 с. Үөһээ Бүлүүгэ алта ыйдаах библиотекардар куурустарын 
бүтэрбит кыыһы – миигин, Алексеева Мария Ивановнаны, Түҥ өрүс 
түбэтигэр Маҥааска ыыталлар. Оччолорго, кыһын ахсынньы ый аам-
даам тымныыта сатыылаан турдаҕына, хачыма сыарҕалаах атынан, 
сыарҕатыгар тулуупка хам эриллэн айаннаан тиийбитим. Оччотооҕу 
аттар үлэҕэ, сырыыга үөрэнэн сымнаҕас да, түргэн да буолаллара. 
Айанныырбытыгар, куруук түүн курдук этэ, аппыт куруук айанныырын 
сөҕө санаабыппытын өйдүүбүн. Ол тиийбиппэр, Васильев Павел Даниловичтаахха 
олохтууллар. Бубякина Т., ойуур үлэһитиниин, бииргэ бэркэ диэн олорбуппут. 
Бөдөҥ-һадаҥ Эрэкиинэ кэлэн-баран курбалдьыйан, туран-олорон, үлэлээн-хамсаан, 
көрөн-истэн абыраабыта.

Павел Данилович нолуок агена буолан куруук командировкаҕа сылдьар, 
дьиэтигэр хонор-хоноһо, сылдьар-ыалдьыт курдуга. Оччолорго билиҥҥи курдук 
кулууп, СДК диэн ааттаммат этэ, быһа «Ааҕар балаҕан» диэн ааттанара. Кэлбит нөҥүө 
күммэр үлэлиэхтээх хоспор киирбитим, аҕыйах устуука «Ленин суола», сурунааллар 
муостаҕа сыталлара уонна туох да суоҕа. Мин иннибэр Саввинов Никита үлэлээбит, 
ыалдьан атын сиргэ, эмтэнэн баран, көспүтэ. Онон библиотекарь быһыытынан 
ньуултан үлэбин саҕалаабытым.
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Ити саҕана көмөлтө харчы сэбиэккэ көрөллөр этэ: сылга 1000 солкуобайы, кэлин 
балтараалыыны көрөр буолбуттара. Оройуоҥҥа «Книготорг» маҕаһыына баара, 
Саввина Анна диэн атыыһыттаах. Ол харчынан кинигэ сакаастаан, уурдаран ыларым. 
Онон ити сыл аҕыс сүүсчэ кинигэни булбутум. Үлэлээн уурайарбар, үс аҥаар ты-
һыынча кинигэ хаалбыта. Cуругу-бичиги билэр диэн икки сыл курдук сельсоветка 
сэкирэтээринэн талан үлэлэппиттэрэ. Арҕаа Маҥаас киһитэ Иосиф Игнатьевич Ми- 
хайловы кытта билсэн ыал буолбуппут. Чинэкигэ олохтоох Мэхээс оҕонньор биир-
гэ төрөөбүт быраата Ыкынаатай уола этэ. Кэргэним туһунан ахтыбычча ахтар буол-
лахпына, Дьокуускайга биир сыллаах тутуу прорабын үөрэҕэр баран үөрэммитэ. 
Бэйэтэ олус үчүгэйдик маһынан туттара. Дьоно-сэргэтэ дэлэҕэ да «Тутуу Уоһуга» 
диэн аат быһыахтара дуо. Оччолорго оройуоҥҥа Левчев диэн нуучча киһитэ тутууга 
прорабтыыра, куруук кэлэн тутууну бэрэбиэркэлиирэ. Уолбут Руслан саҥа тыллана 
сылдьан Левчеви көрөн баран: «Оо, атын киһи кэллэ», – диэбитин хойукка дылы 
күлүү оҥосторбут. Оҕолонон сэкирэтээрбиттэн уурайан библиотекабар көспүтүм. 
Акимов Петр Акимович сэкирэтээрдиир буолбута.

1954 сыллаахха Прокопьев Кирилл Гаврильевич быыбарданан Сургуулуктан 
көһөн кэлэн үлэлээн барар. Мыыдарас, бэрээдэктээх, ирдэбиллээх киһи буолан үлэ, 
бэрээдэк да тупсан барбыта. Партийнай тэрилтэни Аҕа дойду сэриитин кыттыылааҕа, 
учуутал Акимов Петр Акимович салайбыта.

«Саҥа олох» колхоз Бэттиэмэтигэр, Мотуруоска, Тимирдьиҥҥэ, Чоҥороҕо, 
Балаҕакка улахан хотоннору, ити сирдэргэ түөртүү кыбартыыралаах дьиэлэри, 1961 с. 
саҕалаан аҕыс кылаастаах оскуоланы (1964 с. үлэҕэ киириэр дылы), уонунан ааҕыллар 
титииктэри Уоһугум прорабтаан туттарбыта. Кэтэх саҥа улахан дьиэлэр да тутуллан 
барбыттара, ити тутуулар мастар оҕуһунан, атынан ойууртан таһаллара. Оччотооҕу 
дьоннор барахсаттар сүрэхтэрэ-бэлэстэрэ, үлэһиттэрэ бэрдэ.

Оччолорго, отутус сыллардааҕы ыччаттар-комсомолецтар олус көхтөөхтөрө. 
Бастаан Львов Антон I сэкирэтээрдиирэ. Онтон Васильев Василий Васильевич 
сэкирэтээр буолбута. Кулууп тулатын барытын эргиччи бөҕө-таҕа гына буор-босхо 
хомсомуолларын кытта оҥорбуттара. Ол тутуулара бу хойукка дылы турбута.

Нэһилиэнньэҕэ концерт көрдөрөрбүт да, хантан музыка эҥин кэлиэй, үҥкүү эҥин 
туруорарбытыгар айахпытынан музыкалыыр этибит.

Онон да буолуо, «Ньургун Боотур» олоҥхоттон быһа тардан оонньуурбут. 
Васильев Василий Васильевич Ньургун Боотур оруолун толороро, куйуһутан дьэ 
тойуктаах киһи этэ. Улуу Кудаҥса да буола сылдьыбыта. Кыттааччыларбыт: Львов 
Антон II кэлин үөрэнэн суоппар буолбута, Васильев Федор Павлович почтальоннуура, 
Дмитриева Александра Николаевна, Михайлова Екатерина Ивановна, Федоров Егор 
Семенович, Михайлов Иосиф Игнатьевич, Николаев Тимофей Романович-Моруок, 
кэлии, нуучча учууталлар Розенцов уонна Князева Розалия нууччалыы частушканы 
ыллыыллара. Петрова Розалия Петровна, Васильева Варвара Саввична (Чоху кыыһа), 
фельдшер Саввинова Анна Саввична, Петрова Татьяна Федоровна, Петрова Тамара 
Ивановна сыанаттан түспэт артыыстарбыт этилэр. Васильев Николай Евсеевич-
Кучах хорумуоскаҕа оонньуурга үөрэммитэ. Семенов Петр Васильевич баянист 
буолан баран, үөрэххэ баран өлбүтэ. Кырыкыйга атынан концертыы барарбыт, 
күһүөрү уонна саас. Фестиваль диэн ааттаан оройуоҥҥа эмиэ атынан барарбыт. 
Бэйэбит учаастактарбытын умнуохпут дуо, куруук буоллаҕа дии. «Бүргэс», «Молния», 
«Тигээйи» диэн ааттаах хаһыаттаах, куоталаһыы дуоскалаах сылдьарбыт. Билигин 
санаатахха, наһаа да үлэлиир эбиппит, утуйбат да курдук эбиппит. Бостунуопкаҕа: 
«Күтэр уолун баҕас кэһэтиэм», – диэбиппэр дьоннор күлүстүлэр. Оонньуу кэнниттэн 
Дмитриев Лев Львович: «Тоҕо миигин ыыстыыгын?» – диэн баран күлэн «ырсайа» 
турар, дьон күлсэллэр, мин куттанным, кыбыһынным даҕаны, онуоха: «Оонньоон 
этэбин, хата ыллыырыҥ үчүгэй баҕайы, кытаат», – диэн санаабын көтөхпүтэ. Дьэ оннук, 
араас барыта баара. Кэлин музыкальнай үнүстүрүмүөннэр баар буолбуттара. Чоҥоро 
кулуубугар Федотова Варвара Тимофеевна үлэлээбитэ, олус бэркэ ыллыыра. Мэйик 

кыыһа Санникова Зоя кылгас кэмҥэ кэлэн үлэлээн иһэн культпросвет училищеҕа 
үөрэнэ барбыта, Таатта Ытык Күөлүгэр ыал сурахтааҕа. Далыр орто оскуолатын 
бүтэрбит Васильева Мария Саввична сэттэ уонус сылларга олус таһаарыылаахтык 
үлэлээн иһэн үөрэххэ барбыта. Саха тылын учууталынан өр сылларга үлэлээн, 
билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор.

Иван Елисеевич Иванов кулууп директорынан үлэлээбитэ, ону толору сырдатан 
тураллар. Ортотугар Егоров Егор Егорович лаппа ситиһиилээхтик үлэлээбитэ, 
култуура үлэтин туйгуна буолбута. Билигин Поскачина Александра Николаевна КК 
директорынан, Лазарева Степанида Ивановна худругунан, Тимофеева Изабелла 
Ивановна библиотекарынан үлэлииллэр.

Тыа сиригэр «Ааҕар балаҕан» тэриллэн үлэлииригэр барыта бастакы саҕалааһын 
буолан, суохтан баар гынар олус элбэх үлэлээҕэ. Ол да буоллар, оччотооҕу дьоннор 
билиигэ-көрүүгэ тардыһыылара, оҥоро-тута сатааһыннара, көхтөрө-нэмнэрэ, 
сүрэхтэрэ-бэлэстэрэ бэрт буолан барыта сатанан, табыллан иһэрэ. Мин үлэлиирбэр 
колхоз бэрэссэтээтэлэ Оконосов И., сельсовет бэрэссэдээтэлэ Прокопьев К.Г., 
партийнай тэрилтэ сэкирэтээрэ, учуутал, фронтовик Акимов П.А. элбэх көмөнү 
оҥорбуттара. Ордук Акимов Петр Акимовиһы бэлиэтиибин, Маҥаас олоҕор-дьаһаҕар 
улахан үтүөлээх-өҥөлөөх киһинэн ааҕабын. Олохтоох тыллаах-өстөөх буолан үөһээ 
салалтаҕа туруорсубута туолааччы.

Алексеева Мария Ивановна,
 84 саастаах Герой ийэ

КУЛУУП ҮЛЭТЭ – 70-С СЫЛЛАРГА

1968 с. мин орто оскуоланы бүтэрэн төрөөбүт нэhилиэкпэр кулууп 
сэбиэдиссэйинэн үлэбин саҕалаабытым. Оччотооҕуга Чоҥороҕо эмиэ 
кулууп баар этэ. Онно Федотова Варвара Тимофеевна үлэлээбитэ. 
Учаастактарга Бэттиэмэҕэ, Чоҥороҕо, Тимирдьииҥҥэ, Мотуруоска, 
Быталаахха фермалар бааллара. Нэһилиэк ыччата сороҕо үөрэххэ, 
армияҕа буолан, дойдубутугар ыччат ахсаан өттүнэн аҕыйах этэ эрээри, 
үлэҕэ барытыгар төhүү күүс буолара, сынньалаҥы да сатаан тэрийэрэ. 
Кулуупка биир хоско сельсовет уонна отделение хонтуората, биир 
хоско библиотека, кыра хоско радиоузел, таhыттан киирэр ааннаах 
улахан хоско остуорас элбэх оҕолоох аҥардас ийэ Семенова Мария 
Николаевна олорбута. Дьэ ити курдук кыараҕас соҕустук үлэлээбит 
эбиппит эрээри, көрүдүөргэ киэҥ буолан кыараҕас дии санаабат этим. 
Кулуупка киэһээ аайы киинэ, сороҕор мунньах, концерка бэлэмнэнии буолара, эр 
дьон мустан бильярд оонньууллара. Онон үлэ-хамнас күөстүү оргуйар, дьон-сэргэ, 
ыччат мустар нэһилиэк эргийэр киинэ этэ.

Комсомольскай тэрилтэ секретара Гаврильева (Сыбахова) Елизавета Дмитриевна, 
солбуйааччыта Саввинова Люция Никитична сүрдээх инициативалаах, тэрийэр 
дьоҕурдаах учууталлар сыал-сорук оҥостон ыччаты кытта таһаарыылаахтык 
үлэлээбиттэрэ. Совхоз комсомольскай тэрилтэтин секретара Федоров Анатолий 
Макарович комсомольскай конференцияҕа отчуотугар биhиги тэрилтэбит 
культурнай-маассабай үлэни үчүгэйдик тэрийэрин бэлиэтээбитэ.

1968 с. ахсынньыга Тылгыны – Маҥаас үйэлээх доҕордоhуутун маҥнайгынан 
Тылгынылар саҕалаабыттара. Бу көрсүһүү саҕаланыаҕыттан, нэhилиэк салалтатыгар 
үлэлээбит дьон улахан суолтаны уураллара. Үлэһит илии тиийбэтин үрдүнэн, 
солбуйар дьону булан кыттар дьону босхолууллара, нэһилиэк баар-суох соҕотох 
техникатын биэрэн, тэрийэн ыыталлара. Сельсовет председателэ Семенов Егор 
Николаевич, управляющайдар Васильев Василий Васильевич, Отов Егор Николаевич 
этилэр.



МАҤААСТАР 227226

Уус-уран самодеятельность көҕүлээччилэринэн буолаллара учууталлар: Сидорова 
Татьяна Спиридоновна, Петров Захар Евгеньевич – баянистар, Гаврильева Елизавета 
Дмитриевна үҥкүүнү туруорааччы, Саввинова Люция Никитична, Трофимов Василий 
Егорович, Федотова Варвара Тимофеевна – кулууп үлэһитэ, Васильев Николай 
Евсеевич баяҥҥа оонньуура, сценкаҕа кыттара.

Спортивнай күрэхтэһиини тэрийээччилэр Филиппов Иннокентий Николаевич, 
Трофимов Василий Егорович этилэр. Илларионов Илларион Петрович, Григорьев 
Николай Николаевич, Григорьев Алексей Алексеевич, Иванов Егор Максимович 
тустууга, мас тардыhыытыгар, Трофимов Василий Егорович атах оонньуутугар, 
Акимов Петр Акимович, Семенов Егор Николаевич, Саввинов Дмитрий Игнатьевич 
саахымакка, дуобакка, Максимов Прокопий Иванович теннискэ кытталлара.

Мин икки сыл үлэлээн баран үөрэххэ барбыппар, кулуупка Иванов Иван Елисеевич 
киирэн уһун кэмҥэ үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ уонна биһиги саҕалаабыппытын 
биир да сыл тохтоппокко утумнаахтык тэрийэн, дьиҥнээх доҕордоhуу түһүлгэтэ 
оҥорбут үтүөлээх. Үлэлиир кэммэр кулууп үлэтигэр көмөлөспүт бары табаарыстар-
бар, аҕа саастаах дьоммор итии-истиҥ махталбын этэбин. Барыгытыгар дьолу-
соргуну, ситиһиини баҕарабын.

Васильева Мария Саввична.
 2008 сыл ахсынньы ый

СПОРТКА АНАММЫТ ОЛОХ

Мин 1954 сыл ыам ыйын 22 күнүгэр Маҥааска Христина Игнатьевна, 
Тит Данилович Григорьевтар колхозтаах дьиэ кэргэннэригэр 
төрөөбүтүм. 1968 сыллаахха Тылгыны – Маҥаас күрэхтэһиитэ 
саҕаламмыта. Ол күрэхтэһиини олус умсугуйа, ымсыыра көрбүтүм. 
Ол саҕаттан оскуолаҕа ыытыллар тустуу, чэпчэки атлетика, атах 
оонньуутун секциялара ыытыллаллара, олорго дьарыктанарбыт. 
Оччолорго оҕо барыта активнайдык кыттара-дьарыктанара. 1970 
сыллаахха оскуолаҕа абсолютнай чемпион буолбутум, ол миэхэ көҥүл 
тустуунан, дуобатынан дьарыктанарбар «суол аспыт» буолуохтаах. 1972-
1974 сс. армияҕа сулууспалаабытым. 1975-1978 сс. Душанбе куоракка 
физкультурнай техникумҥа үөрэммитим. Бүтэhик студенныыр сылбар 
74 киилэҕэ Таджикскай ССР чемпиона буолбутум. Ити сыл Ташкеҥҥа 

Орто Азия студеннарын күрэхтэһиитигэр хапсаҕайга абсолютнай чемпион буолбутум. 
Студенныы сылдьан икки сыл стройотрядка үлэлэспитим, үксүн хлопок хомуйуутугар 
үлэлиирбит. Араас омук дьонун кытта бииргэ алтыһан иллээхтик-эйэлээхтик 
сылдьарбыт, атааннаhыы, омугунан араарсыы диэн отой суох этэ. Үөрэхпин бүтэрэн 
төрөөбүт оройуоммар физкультура учууталынан, тренеринэн үлэлээбитим. 1984 
сылтан Ис дьыала отделыгар үлэҕэ киирбитим, 23 сыл үлэлээн, майор званиелаах 2007 
с. пенсияҕа олоробун. Үөһээ Бүлүүгэ, Уус Алдаҥҥа, Дьокуускайга, Аллараа-Халымаҕа, 
ол иhигэр 4 сыл спецназка Дьокуускайга, үлэлээбитим. Спордунан дьарыктаныы 
киһини араас омуктары кытары алтыһыннарар, элбэх сирдэргэ сырытыннарар. 
Элбэх доҕордоох-атастаах буолаҕын. Быйыл тустубутум 40 сыл буолла, барыллаан 
ааҕыыбынан, 400-чэкэ күрэхтэһиигэ кытынным. Хапсаҕайдаһан тустууга кынат 
үүннэрбит сирим төрөөбүт дойдум – Маҥаас. Тустубутум тухары оскуолабар 1970 с.; 
ыһыахха 1975 с.; студеннар ортолоругар 1978 с.; Ташкеҥҥа, Душанбеҕа, Үөһээ Бүлүү 
Буучугураhыгар 1980, 1978 сс.; оройуоҥҥа 1981, 1991 сс.; Бычырдааҥҥа 1995, 1997 с.; Уус 
Алдаҥҥа 1984 с.; Бүлүү зонатыгар 1986 с.; Румянцевка 1994 с.; Аллараа Халымаҕа 2006 
с.;  Дьокуускайга 2001 с. – уопсайа 16-та абсолютнай чемпион буолбутум.

Көҥүл тустууга 1979 сылга Дьокуускайга ыытыллыбыт Бүтүн Союзтааҕы турнирга 
үhүс миэстэ, 1980 с. көҥүл тустууга 1979 сылга Дьокуускайга ыытыллыбыт Бүтүн 

Союзтааҕы турнирга үhүс миэстэ, 1980 с. Бастакы спортивнай спартакиадаҕа иккис, 
1982 с. Уус Алдаҥҥа чемпион, 1983 с. Саха сирин чемпионатыгар 82 киилэҕэ хаста да 
призердаабытым. «Динамо» обществоҕа элбэхтэ призер, чемпион буолуталаабытым. 
Гиирэ анньыытыгар чемпионнаан, элбэхтэ призердаан турардаахпын. Саахымакка 
Дьокуускайга (УВД) үhүс буолбутум, Бүлүү зонатыгар, киин зонаҕа бастаталаабытым. 
Республикаҕа үстэ кыттан бастаабытым. (Таджикистаҥҥа  үөрэнэ сылдьан көҥүл 
тустууга 74 кг 1978 с. чемпион, көҥүл тустууга Афиныга аан дойдуга бастыыр иһин 
күрэхтэһиигэ иккис миэстэ, Польшаҕа үһүс миэстэ, 2015 с. ветеран тустууктарга 
Москваҕа чемпион).

Спордунан дьарыктанан элбэх сиргэ сырыттым, элбэх куораттары көрдүм.
Тылгыны – Маҥаас бастакы күрэхтэһиилэрин оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан олус 

умсугуйа көрөрбүт. Концертарын олус сөбүлүүрүм, ырыалара-тойуктара, оһуокайдара 
ордук курдук буолара. Спортивнай күрэхтэһиилэр олус чиэhинэйдик, доҕордуу 
быhыыга-майгыга ыытыллаллара. Хаhан да мөккүөр, кыыһырсыы суох буолааччы. 
Онон мин спордунан дьарыктанарбар ити күрэхтэһиилэр элбэх билиини-көрүүнү 
биэрбиттэрэ, бастакы үчүгэй оскуоланы барбытым да диэххэ сөп. Ордук өйбөр спорт 
маастара Дмитрий Типанов, Степан Кириллов, үөhээ ыйааһыҥҥа тустар республика 
чемпиона Гаврил Матвеев олус үчүгэй физическэй көрүҥнэрэ өйбөр олорон хаалбыт.

Онон бу табаарыстыы күрэхтэһиилэр өссө да салгыы бара туралларыгар баҕарыам 
этэ. Спорт диэн чөл олох, доҕордоһуу, доруобуйа, чэгиэн өй-санаа.

Н. Григорьев.
2008 сыл

ҮЛЭТТЭН ДЬОЛЛОНУУ

Күн-дьыл биллибэккэ ааһар. Номнуо кыырыктыйбыт баттахтаах 
Петр Павлович Львов пенсионер аатын ылан бочуоттаах сынньалаҥҥа 
таҕыста. Ыччат наставнига, үтүө сүбэһитэ диэн кинини мээнэҕэ 
эппэттэр. Бүөтүр оҕо сааһа Маҥаас нэһилиэгин Сталин аатынан 
колхоһугар ааспыта. Уодаһыннаах 1941, сылга гитлеровскай фашизм 
Ийэ дойдубутугар түөкүннүү саба түспүт кэмигэр кыракый Бүөтүр 12 
саастааҕа.

Кыракый «Чоҥоро» колхоз хоһуун-хоодуот эдэр уолаттара, ситэн-
хотон үлэ үгэнигэр сылдьар бэйэлэрэ саа-саадах тутан кыргыһыы 
толоонугар сэриилэһэ барбыттара. Түҥ өрүс тардыытыгар сытар 
Маҥаас нэһилиэгин колхозтарыгар Ийэ дойду ыар кэмнэригэр үлэ 
күөстүү оргуйбута. Манна бааллара, оҕолор, дьахталлар, эмээхситтэр. 
Ким билбэтий, «Чоҥоро» колхоз сэрии ыар кэмнэригэр сиртэн үрдүк үүнүүнү 
ылыыга, төрөл сүөһүнү үөскэтиигэ оройуоҥҥа биир кыанар хаһаайыстыба 
буолбутун. Ол сылларга Чоҥоро ыаллара үгүс ыарахаттары туоратыыга түүннэри-
күнүстэри үлүскэннээхтик үлэлээн, үгүс дохуоту үллэстэллэрэ, государство түһэрэр 
нолуоктарын кэмиттэн кэмигэр төлүүллэрэ, заемҥа суруттарыы активнайдык 
ыытыллара. Манна бааллара колхозтаах хоһууттара: Евсей Егоров, Ульяна Львова, 
Павел Львов, Иона Беллигирянов, Тит Иванов, о.д.а. Бу колхоһу сайыннарыыга 
үгүс сыраларын биэрбит дьонунан Захар Николаевич Борисов учуутал, Михаил 
Николаевич Борисов, Семен Степанович Саввинов, Михаил Данилович Тимофеев, 
о.д.а. буолаллар. Оччотооҕу сэрии кэминээҕи үүнэн иһэр көлүөнэ ыччаттар сэриигэ 
барбыт убайдарын, аҕаларын солбуйан, аар тайҕаттан тутуу, оттук маһын таһаллара, 
тибиилээх киэҥ толооннортон оҕуһунан, атынан ферма сүөһүтүгэр от тиэйэллэрэ. 
Бииртэн биир үлэ күөрэйэн тахсан иһэрэ. Манна үлэттэн аккаастанан туора туруу 
суоҕа. Эдэр-эмньик саастарын үлэҕэ анаабыт Анна Токоемова, Варвара Борисова, 



МАҤААСТАР 229228

Анна Николаева, Петр Львов, Гаврил Платонов, Екатерина Егорова кыайыылаахтык 
үлэлииллэрэ. «Чоҥоро» колхоз туттар сэбин-сэбиргэлин оҥорууга үгүс сыратын 
биэрбит Куонаан Уус, киэҥ хоннохтоох от охсооччу, чулуу булчут Сергей Степанович 
Григорьев эдэр көлүөнэ дьону үлэҕэ көҕүлүүллэрэ. Петр Павлович ол сэрии кэминээҕи 
ыар сыллары этинэн-хаанынан билбитэ. Кыракый уолчаан өһөс оҕус муннугар 
эриллибитэ, сыспай сиэллээҕи көлүнэн ырааҕы чугаһатара. Кыра эрдэҕиттэн тыа 
сирин араас үлэтигэр эриллэн, үлэни таптыы үөрэммитэ.

1945 сыллаахха «Чоҥоро» колхозтаахтара ыһыыга бэлэмнэнэн ыһыы сиэмэтин 
суортаан, бэлэмнээн, кыракый ыскылаакка кууллаан, сааһылыы сылдьан үөрүүлээх 
сураҕы – Кыайыы буолбутун истибиттэрэ. Үөрүү-көтүү өрөгөйө кыракый колхоз 
олохтоохторун кууспута. Дьиэ-дьиэ аайы ньэчимиэн алаадьы хобордооххо 
сырылаабыта, хаһаас астарын хайаҕы, көбүөрү, бэл диэтэр үөрэни, барчаны, туох 
кыалларынан, саха саныыр үтүө аһын астаабыттара. Ыал-ыал ахсын сэһэн-сэппэн 
үксээбитэ. Кыайыы кэрэ ырыата, муусуката сайылык ыалларыгар сатыылаабыта. 
Оҕо аймах сайылык киэҥ нэлэмэн хонуутугар мохсуо бырахсан, харах симсэн, 
сахалыы кылыйан тахсара. Бу үтүө кэмҥэ, бу үтүө үөрүүлээх күөх сааска барыта 
сырдаабыта. Хоһууттар, тыа сирин бастыҥ стахановецтара, алдьаммыт-кээһэммит 
хаһаайыстыбаны салгыы сайыннарарга туруммуттара. Улааппыт, үлэ ыарахаттарын 
толору баһылыыр дьоҕурдаах Бүөтүр уол колхозтаах хоһууна буолан, дьон махталын 
үгүстүк ылара.

Урукку бытархай хаһаайыстыбалар бөдөҥөөн барбыттара. Урукку Маҥаас 
нэһилиэгин үс колхоһун оннугар Микоян аатынан бөдөҥсүйбүт хаһаайыстыба 
тэриллибитэ. Микоян аатынан колхоз сүөһүтэ элбээбитэ, оттуур ходуһата кэҥээбитэ, 
үүнүүлээх бааһыналар сир ахсын долгуһаллара, сыспай сиэллээх сыһыы-сыһыы 
аайы дэлэйбитэ. Үлэһит дьону үлэҕэ аттаран туруорууга эдэр эрчимнээх үлэһиттэр 
наада буолбуттара. Дьэ, ол да иһин хоһуун үлэһити, саҥа үүнэн иһэр эдэр киһини 
Петр Львову, биригэдьиир көмөлөһөөччүтүнэн анаабыттара. Эдэр үлэһит ыарахантан 
толлубакка, производство командирын быһыытынан араас өрүттээх үгүс үлэни 
ыытыспыта. Чоҥоролор: «Биһиги Байбалбыт уола Бүөтүр үтүө-сэмэй майгылаах, 
дьон туһугар кыһаллар», – диэн мээнэҕэ хайҕаан эппэттэр этэ. Бүөтүр аан-бастаан 
үлэһит киһи олоҕун-дьаһаҕын көрөн баран, киниттэн үлэни ирдиирэ. Оттон ханна 
үлэ кыаллыбат сиригэр, аан-бастакынан бэйэтэ үлэлээн көрдөрөн, үлэһит дьону 
көҕүлүүр идэлээҕэ.

50-с сыллар ортолоругар тимир көлө – трактор аан бастаан Маҥаас нэһилиэгэр 
үктэммитэ. Оччотооҕу МТС-тан тахсыбыт трактор сир оҥоһуутугар үлэлээбитэ. Төһө 
эмэ дэһээтинэлээх сири аҕыйах хонукка хорутан бурдук ыһаллара. Оччотооҕу тимир 
көлө күүһэ-күдэҕэ бар дьону сөхтөрөрө. Онтон аҕыйах кэм иһинэн колхозка түргэн 
сырыылаах автомобиль баар буолбута. Үөһээ Бүлүүттэн Маҥааска бастакы автомобилы 
Чоҥоро бэйэтин ыччата Петр Тимофеев сүүрдэн аҕалбыта. Ырааҕы чугаһатар, 
ыараханы чэпчэтэр бииртэн биир техника баар буолан испитэ. Нэһилиэккэ бастакы 
трактористар Егор Акимов, Михаил Тимофеев, Егор Иванов, Алексей Алексеев 
баар буолбуттара. Трактор көлө урукку кэмнэргэ сайын эрэ үлэлиир буоллаҕына, 
кыһыннары оту-маһы сыарҕанан тиэйии олохтоммута. Алта уонус сыллартан 
тракторынан оту кэбиһэр буолбуттара. Бэртээхэй тракторист Василий Сабаров ДТ-54 
тракторын бүтүн киэҥ ходуһа устун тохтоппокко оту кэбистэрэн, дьону салыннарар 
түбэлтэлэрэ баара. Эбэтэр трактор туруутун таһаарбакка, тохтоло суох күн устата  
оту кэбиһэллэрэ. Күн-дьыл биллибэккэ ааһар. Түҥ түбэлэригэр оттоммут оту, 
оччолорго стоговоз үөскүү илигинэ, иккилии-үстүү сыарҕаны холбоммут трактор 
тиэйэрэ. Бу трактор фермаҕа күн ахсын иккилии сырыыны оҥороро. Ол да буоллар, 
от тиэйиитэ эрдэ бүтэн, трактордар ордор бириэмэҕэ тутуу, оттук маһын тиэйиигэ 
туруналлара. Манна үлэни былааннаахтык аттаран туруорууга бырабылыанньа 
сэбиэтэ үгүс моргуордаах мунньахтары тэрийэрэ. Нэһилиэк бастыҥ дьонун түмэн 
сүбэлэһэллэрэ. Бу мунньахтарга эдэр биригэдьиир Петр Павлович лоп-бааччы 

тылынан инники үлэ былаанын ырытан, аҕа саастаах салайааччыларын астыннарара. 
Колхоз үлэтигэр үгүс сылларга буспут-хаппыт опыттаах салайааччылар Кирилл 
Гаврильевич Прокопьев, Спиридон Петрович Илларионов уонна өр сылларга 
олохтоох сельсоветы салайбыт Павел Данилович Васильев эдэр эрчимнээх үлэһит 
Петр Павлович дьоһуннаах салайааччы буолар кыахтааҕын таайбыттара. Кинилэр 
сыыстарбатахтар этэ. Петр Павлович Львов отуттан тахса сыл производство 
командирын быһыытынан тохтобула суох үлэлээтэ. Нэһилиэк бастыҥ киһитэ 
Петр Павлович төрөөбүт нэһилиэгин сайдыытыгар үгүс сыратын биэрдэ. Маҥаас 
нэһилиэгин бөдөҥсүйбүт бөһүөлэгин тупсарыыга, күннэтэ сайдыытыгар кини сэмэй 
кылаата эмиэ баар. Үлэттэн дьолун булбут киһи П.П. Львов олохтоох Совекка хас 
да ыҥырыыга депутатынан талыллыбыта. ССКП райкомун, райсовет исполкомун, 
колхоз, совхоз салалталарын уонунан Бочуотунай грамоталарынан, Махтал 
суруктарынан наҕараадаламмыта. Үйэтигэр үлэ киэнин түбүктээҕин үлэлээбит 
Петр Павлович бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсан быар куустан олоруон эбэтэр сис 
туттан баран дьаарбайыан сөп этэ. Ол да буоллар, кырдьары киэр кыйдаан баран, 
кини быйыл кыһын чугас доҕорунуун, булчут мындыр идэтин баһылаабыт наставник 
Васильев Василий Васильевичтыын Тыалыччыма тардыытыгар таһаарыылаахтык 
бултаатылар. Эбэтэр кыстык икки кварталыгар биирдии бэйэлэрэ үстүү тыһыынча 
солкуобайтан ордуктаах күндү кылааннааҕы бултаан, Ийэ дойдуга туттардылар. 
Кини билигин күөх быйаҥы үлүмнэһэн оттуу сылдьар. Дьэ бу буолар дьоһун киһи 
үлэҕэ үтүө дьулуура. Биһиги кэпсиир биригэдьиирбит, эдэр ыччат үтүө наставнига 
Петр Павлович дьэ итинник киһи!

Иван Иванов.

ҮҮНЭР КӨЛҮӨНЭНИ ИИТИИГЭ

Мин, Васильева (Константинова) Екатерина Петровна, 1949 с. бэс 
ыйын 14 күнүгэр I Боотулууга төрөөбүтүм. 1965 с. 8 кылааhы Боотулууга 
бүтэрэн баран, Үөhээ-Бүлүү Барахов аатынан оскуолатын 1967 с. 
бүтэрбитим. Элбэх оҕолоох ыал улахан оҕото буоламмын, дьоммор 
көмөлөhөр сыаллаах райкомол 2-с секретара Докторова Л.Н, районо 
сэбиэдиссэйэ Платонов А.Н. көмөлөрүнэн Маҥаастааҕы оҕо саадыгар 
иитээччинэн үлэлээбитим. Онно оскуоланы бииргэ үөрэнэн бүтэрбит 
кыргыттарбын Иннокентьева М.Л. уонна Чоросова Ф.Г. кытта 1967-
1968 үөрэх дьылын үлэлээн түмүктээбиппит. Кыргыттарым үөрэх 
туттарсыбыттара, мин өссө 1 сыл үлэлээн баран 1969 с. Сургуулуктааҕы 
оҕо саадыгар үлэлии барбытым. Саҥа типовой детсад үлэҕэ киирээри 
турара. Нюрбатааҕы педкылааhы бүтэрбит Данилова Раиса Степановна 
диэн кыыhы кытта үлэлии кэлбиппит. Саҥа дьиэбитигэр отопление киллэрбиттэрин 
кэннэ детсад үрдүн известкалааhын, сууйуу-сотуу, кырааскалааhын буолбута. Саҥа 
дьылы көрсө саҥа дьиэҕэ киирбиппит.

1970 с. Дьокуускайдааҕы 2 №-дээх педучилищеҕа  үөрэнэ киирбитим. 1972 с. 
училещены үчүгэйдик үөрэнэн бүтэрэрбин кытта районо дьаhалынан Сургуулук 
детсаадыгар сэбиэдиссэйинэн анаабыттара. Ол саҕана детсадка 50 оҕо сылдьара, 
круглосуточнай, биир эрэ күн өрөбүллээх этибит. Нэhилиэккэ ыытыллар 
мероприятиеларга эдэр буоламмыт, куруук үөрүү-күлүү, оонньуу аргыстаах көх-
төөхтүк кыттарбыт. Араас субуотунньуктарга, холобур, дулҕа кырбааhыныгар, 
фермаҕа үлэhиттэри солбуйууга элбэхтик сылдьарбыт. Тамара, Галя, мин, Галина 
Николаевна буолан бииргэ олорбуппут. Мас хайытан киллэрэн оhох оттуута, 
сарсыарда эрдэ туран оһоҕу көрүү-истии, сөпкө сабан үлэҕэ барыы туhугар элбэх 
үлэни, түбүгү эрэйэрэ.
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1975 с. Маҥааска 1967 сылтан билсибит киһибиниин – Васильев Спиридон 
Саввичтыын холбоhон ыал буолбуппут. Кэргэним зоотехник идэлээх. 1992 с. 
совхозтар ыhыллыахтарыгар диэри Маҥаас отделениетыгар управляющайдаабыта.

Өрүс бэтэрээ өттүгэр аан маҥнайгынан Маҥааска 50 миэстэлээх типовой детсад 
1969 с. сэтинньи ыйга тутуллан үлэҕэ киирбитэ.

Дьиэбит түhэн, сорох сиринэн тэллэй буолан, туруга өссө мөлтөөн испитэ. Ону 
2004 с. үөрэх управлениета 250 тыh. солк. үбү көрөн, 100 тиити ойууртан киллэрэн, 
ыаллар сүүсчэ бэрэбинэни биэрэннэр, 15 киhилээх эдэр ыччат биригээдэтэ 
дьулуурдаахтык үлэлээн, нэhилиэк дьоно бары турунан элбэхтик субуотунньуктаан, 
урукку детсад аҥаарын саҥа акылаакка көhөрөн тутаммыт, 25 оҕо сылдьар детсада 
буолан үлэлии турар. Бэйэни салайаныыга киирэргэ дьиэ-уот өрөмүөннэнэн, оҕо 
оонньуур площадката оҥоhуллан, территория саҥа лиис олбуорунан төгүрүтүллэн 
бүтэн эрэр.

Кэлиҥҥи сылларга Далырдааҕы кустовой методическай холбоhукка киирсэн, 
хардарыта опыт атастаhыыта, семинардар, консультациялар, аhаҕас дьарыктар 
куруук ыытыллаллар. Оҕолор математикаҕа, нуучча тылыгар мини-олимпиадаларга 
ситиhиилээхтик кытталлар. Биэс детсадтан математикаҕа I, нуучча тылыгар II-
III миэстэлэртэн түспэттэр. КМО иhинэн ыытыллар «Чуопчаара ыллыаҕыҥ» диэн 
ырыа-үҥкүү күрэҕэр ситиhиилээхтик кытталлар.

«Иитээччи 2001 с.» диэн конкурска Федотова С.Е. кыттан Далыр КМО-тугар 
бастаан, оройуон күрэҕэр кыттыбыта. Көрөөччүлэр биhирэбиллэрин ылбыта. Сте-
панова И.А. БПУ-ну бүтэрэн баран Маҥааска 27-с сылын үлэлиир. Оҕолору ордук 
ырыа, оhуохай өттүгэр эрчийэр.

Совхозтар 1992 с. ыhыллыбыттарын кэннэ, 1993 сылтан бэйэбит сүөhүбүтүгэр 
пайга ылбыттарбытын холбоон 20-чэ сүөhүлэнэ сылдьыбыппыт, бааhынай хаhаа-
йыстыба буолбуппут. Онон Маҥааска бастакы бааhынай хаhаайыстыбаны биhиги 
тэриммиппит.

Аҕабыт 1992-1996 сс. мясомолкомбинакка приёмщигынан бу тэрилтэ ыhыллан 
ликвидацияҕа барыар диэри үлэлээбитэ. Сыл аайы сибиинньэ, кууруссаны 20-чэлии-
ни ииттэр этибит. Билигин 12 ынах сүөhүлээхпит уонна 10-тан тахса сылгылаахпыт. 
Онон оҕолорбут кыраларыттан үлэҕэ эриллэн-мускуллан улааппыттара. Уолаттар 
булка, балыктааhыҥҥа үөрүйэхтэр.

Маҥааска 1975 с. ыал буолан кэлиэхпиттэн 2011 с. диэри үлэлээтим.
Оҕо тэрилтэтигэр детсадка барыта 42 сыл үлэлээбиппиттэн 40 сыл – сэбиэ-

диссэйинэн. 3 оҕолоохпун. Кыыспыт Уус-Алдаҥҥа почта начальнигынан үлэлиир. 
Улахан уол учуутал, кыра уол землеустроитель. Бары үстүү оҕолоохтор. Онон 9 
сиэннээхпит.

Васильева Екатерина Петровна, СР үөрэҕэриитин туйгуна,
СР үөрэҕэриитин бочуоттаах бэтэрээнэ,

Маҥаас нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо.
 2016 сыл

КҮННҮҮН СЫРСАР ҮЛЭҺИТ

Эһэм Тимофеев Капитон Тимофеевич Чинэкигэ Ойуун Күөлүгэр олорбут 
Токуһуй Тимэппий бастакы ойоҕуттан соҕотох уола. Эһэм ийэтэ өлбүт, дьоно ийэтин 
аймахтарын кими да эппэтэхтэр, Токуһуй иккис ойоҕо – Сургуулук Дьүөлэкээн 
төрдүс уолун Күтэр Сэмэн кыыһа. Түөрт кыыһы төрөтөр. Аана – Саввинов Степан 
ойоҕо. Онтон Семен, Никита, Вера, Федора төрүүллэр. Татыйаана – Лазарев Тарас 
ойоҕо. Оҕо суох. Суоппуйаттан Николай, Афанасий, Василий Яковлевтар төрүүллэр. 
Николай Никитич – советскай-партийнай үлэһит, райком II секретара, сэрии 
бэтэрээнэ. Афанасий Никитич Москваҕа Тимирязев аатынан академияны бүтэр-

битэ. Советскай-хозяйственнай үлэһит. Василий Никитич идэтинэн 
нуучча тылын учуутала, Ньурбаҕа райкомҥа үлэлээбитэ. Маарыйаттан 
Аана, Сэмэн төрүүллэр. Сеня Тимофеев 1947 сылтан детдомҥа орто 
оскуоланы бүтэриэр диэри иитиллибитэ. Үөрэҕэр үчүгэй буолан 
Артекка сынньаммыта. Орто оскуоланы бүтэрээт, детдомҥа үлэлии 
хаалбыта. 1961 сыл быарынан ыалдьан өлбүтэ. Аанаттан сиэн суох.

Эһэм Тоҥус кыыһа Настааны кэргэн ылар, үс оҕоломмуттар. Ийэм 
Варвара, Лазарь уонна үһүс уол төрөөбүтүн аймахтарыгар Көҕөрөөн 
Уйбаанын аахха ииттэрэ биэрбиттэр. Ити суруйааччы Айталын ийэтэ 
Огдуос төрүөн иннигэр. Сэттэ саастаах оҕону олус эрдэ уһугуннаран, 
хотоҥҥо көмөлөһүннэрэллэр эбит. Түптэттэн уот ыла сылдьан уокка 
сиэтэн өлбүт.

Эһэм, наһаа сүрэхтээх киһи, ойууру солоон, бурдук ыһан, сүөһү ииттэн, орто 
сэниэ ыал быһыытынан олорбут. Сэрии иннинэ, ийэлэрэ ыалдьан, Маҥааска көһөн 
кэлбиттэр.

Бастыҥ колхозтаах буолбут. Сайын күн тахсыаҕыттан күн киириэр диэри үлэлиир. 
Ардыгар күнүс туох эмит наадаҕа дьиэтигэр охсулуннаҕына «күн куотта!» диэн 
сүүрүүнэн сылдьара, олорбокко да үлэтигэр ыстанара. Ол иһин эһэбин сайын хаһан 
да көрөөччүм суох. Харбаалатааҕы звено салайааччыта эбит. Ол аата дэриэбинэ 
ыалларын үлэҕэ туруорааччы. Сэрии кэмигэр эһэм салайар звенота ньэһимиэн 
үрдүк үүнүүтүн ылбытын туһунан оройуон хаһыатыгар Саввинова Мария суруйбута 
аҕыйах сыллаахха «Үөһээ Бүлүү» хаһыатыгар «Саһарбыт страницалар кэпсииллэр» 
диэн рубрикаҕа тахсыбыта. Ол кэмҥэ буолуо, күһүн үлэ бүппүтүн кэннэ эһэм элбэх 
алаадьыны оҥотторон, Роман аҕата Прокопьев Баһылайдыын наҕылыччы уһуннук 
олорон, үөрэн-көтөн, астынан чэйдээбиттэрин өйдүүбүн. Ол үлэҕэ кыайыыны 
бэлиэтээһин курдуга. Эһэм кыра уҥуохтаах, бэйэтигэр сөп эттээх, үөһээ уоһугар 
кугас, кылгас бытыктаах, сырдык харахтаах нууччалыы киһи.

Мин: «Тоҕо бытыгыҥ кыһылый, хараҕыҥ араҕаһый?» – диэн токкоолоһооччубун. 
Кыһын дохуот үллэстиитигэр саамай элбэх дохуоту эһэм аахсыбыт. Аһын барытын 
тиэнэ охсон ылбыт. Председатель Сергей Прокопьев кэлэн кыыһырыы бөҕө буолбут: 
«Кыһыл обуоһунан тиэйиэхпитин бэйэтэ тиэммит, сэрэппит үрдүнэн күүппэтэх, 
хайдах буолбут оҕонньоруй?!» Күтүөтэ Кирилл сэрииттэн кэлбитигэр үөрүү бөҕөнү 
үөрбүт.

Улаханнык ыалдьа-ыалдьа, ону биллэрбэккэ, сайыны быһа үлэлээбит. Кыстык 
хаар түһүүтүгэр куртаҕынан сытынан кэбиспитэ. Саҥатын ийэм кыайан истибэт 
буолта. Онон Балбаара биһикки тылбаастаан биэрэрбит. Ыарыыта хам ыллаҕын аайы 
өйө-санаата барыта сэриигэ эргиллэн кэлэ турара. Хас да күн: «Сэрии ханна тиийтэ 
буолуой, биһиэннэрэ кыайан иһэллэрэ эрэ?» – диэбитэ. Ону биһиги ийэбитигэр этэн 
кини санаатын чэпчэтиэх, уоскутуох дьон буолуохпут дуо – истэн эрэ кэбистибит. 
Бэйэтэ биһиэхэ өй укпатаҕына, кыһаллыбат дьоммут. «Оо, Гитлер, хара түөкүн, 
хоттороро буоллар», – диэхтээбитэ, онтон уу-чуумпу буолбута. Биһиги утуйдаҕа 
диэн оонньуу олорбуппут. Ийэбит хотонуттан киирэн өҥөйөн көрөн баран, ытыы-
ытыы: «Эһэҕит эрэйдээх быстыбыт, дьаһайыам, түргэнник ыалга тахсыҥ», – диэт, 
уотун отто хаалбыта.

Бу Кыайыы буолуо сыл аҥарын иннинэ этэ. 1944 сыл сэтинньи. Советскай 
кыраныысса ыраастаммыт кэмэ эбит. Кырдьыга да, кыайыы туһугар түүннэри-
күнүстэри күүстээх үлэни үлүһүйэн үлэлээн, доруобуйатын толук уурдаҕа. Гитлер 
баҕайы сур бөрөлүү уоран саба түспэтэҕэ буоллар, эһэбит биир эмит сыл сылдьыа 
хааллаҕа. Табаарыһа Баһылай кини кэнниттэн уһаабатаҕа. Онон иккиэн саамай 
элбэхтик үлэлээтэллэр даҕаны, ааттара ааттаныа биллибэт.

 
Мария Кирилловна Прокопьева, сиэнэ
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КЫҺЫЛ КӨМҮС СЫБААЙБА
(Сэрии, үлэ ветераннара Варвара, Николай Семеновтар дьоро киэһэлэрэ)

Соторутааҕыта биһиги нэһилиэкпит ытык-мааны кырдьа-
ҕастара Варвара Иннокентьевна уонна Николай Иннокентьевич 
Семеновтар дьоллорун холбоон, алаһа дьиэ тэринэн, сүүс-
сүүстэриттэн өйөнсөн олорбуттара үйэ аҥара туолбутун бэ-
лиэтиир дьоро киэһэлэрэ буолан ааста.

Кинилэр кимнээхтэрий? Ийэлэрэ Варвара Иннокентьевна 
төрөөбүт төрүт сириттэн харыс сири халбарыйбакка, үйэтин 
тухары чэрдээх илиитинэн харыыта суох үлэлээбитэ. Кини 
төрөөбүт дьоно – аҕата Иннокентий Ивановтаах (Күүлэй), 
оччолорго бэйэлэрин кыанар дьон эбиттэрэ үһү. Төрөппүттэрэ 
Маҥаас сайдыытыгар үгүстүк үлэлээбит үтүө дьон этилэр. 
Варвара бииргэ төрөөбүттэриттэн эдьиийэ Александра Инно- 
кентьевна нэһилиэгэр салайар үлэлэргэ үлэлээбитэ. Олох-
тоохтор үтүө махталларын ылбыт эмиэ ытык-мааны кырдьаҕас. 
Бииргэ эҥэрдэһэн улааппыт балта Софья Иннокентьевна 
Тыаһыт Прокопьевтарга иитиллибитэ, киирбит-тахсыбыт 
хоһуун дьахтар сааһын ортотугар тиийэн иһэн өлбүтэ. Быраата 
Николай Иннокентьевич эмиэ үлэни-хамнаһы кыратыттан 
билэн улааппыта. Колхоз-совхоз үлэтин ветерана. Варвара 
Иннокентьевна саҥа чороччу улаатан истэҕинэ, аҕата, кинини 
чугас аймаҕар Солобуой Ыстапааҥҥа иитиэххэ биэрэр. Ыстапаан 

иитийэх кыыһыгар олус амарах сыһыаннааҕа. Варвара бииргэ иитиллибит эдьии- 
йин Өрүүнэ оҕолорун көрөн-харайан сүһүөхтэригэр туралларыгар күүс-көмө 
буолбута. Ол да иһин Варвара Иннокентьевна, Николай Иннокентьевич ыал буол-
буттара үйэ аҥардаах юбилейдарын бэлиэтиир күннэригэр балыстара, бырааттара 
махтал, баһыыба тылларын маанытын этэн, эмээхсин барахсан олус да долгуйда.

Онтон Николай Иннокентьевич Семенов аҕыс уонча сааһыгар чугаһаабыт 
xohуyн оҕонньор күн бүгүнүгэр диэри нэһилиэк күннээҕи олоҕор эттиин-хаанныын 
ыалдьар, эдэрдэргэ сүбэ-ама биэрэр үтүө киһи. Кини олорбут олоҕо эмиэ баай, киэҥ 
ис хоһоонноох. Ол курдук эһэтэ Сибиэмсик Өлөксөй (Алексей Семенович Семенов) 
инньэ ыраахтааҕылаах үйэҕэ ыраах Киренскэйинэн, Бодойбонон, көмүстээх тайҕанан 
тэлэһийбит, киирбит-тахсыбыт, сытыы, сырдык сэбэрэлээх үтүөкэн киһи эбитэ үһү. 
Тайҕаҕа сылдьан икки уол оҕоломмут. Улахан уола Лэгиэнтэй, кыра уола Уйбаан 
диэн ааттаммыттар. Улахан уол аҕатын аатын сүкпүт. Кыра уол – Уйбаан Бойлохов 
(Иван Федотович Бойлохов) кэлин аатырбыт кыһыл партизан, «Арбаҥда» колхоһу 
төрүттээбит биһиги улууспут бочуоттаах киһитэ Сибиэмсик Өлөксөй уола этэ.

Сибиэмсик Өлөксөй кырдьар сааһыгар төрөөбүт төрүт сирин уолун Лэгиэнтэйи 
кытта булбута. Лэгиэнтэй дойдутугар кэлэн ыал буолан эмиэ дьиэ-уот тэринэр, оҕо 
төрөтөн, уруу-аймах үксэтэн барбыта. Оҕо сааһыттан ыраах сирдэринэн тэлэһийэн 
үөскээбит буолан, кини булдунан-алдынан дьарыктанара. Ол сылдьан Үөһээ 
Бүлүү улууһун соҕуруу тайҕатыгар бултуу сылдьан үлүйэн өлө сыһар, икки атаҕын 
быстарар. Итинтэн сиэттэрэн, дьиэтигэр олорор инбэлиит буолар. Аҕата оһолго 
түбэспит кэмигэр Николай Семенов Эрдэһиттэр диэн ыалга иитиллэн киһи буолар. 
Сибиэмсик оҕонньору көрөр-харайар. Ынырыктаах ыар сэрии саҕаламмытын иккис 
сылыгар Николай Семенов бэбиэскэ тутан кырыктаах кыргыһыы, кыа-хаан ортоту- 
гар биирдэ баар буолар. Хаста да контузия ылар. Атаҕар бааһыран 1945 сылга 
сэрииттэн сыыйыллан дойдутугар «Хорсунун иһин» медаллаах кэлэр. Дойдутугар 
кэлээт, ыһыллыбыт-тоҕуллубут хаһаайыстыбаны сөргүтүүгэ син биир сэриигэ курдук 
үлэ үөһүгэр түһэр. Армия олоҕун барбыт оччотооҕу эдэркээн киһи ханнык да үлэт- 
тэн туора турбакка, чэрдээх илиитинэн үлэлээбитинэн барбыта. Сэрии ыар сылла-

рын аас-туор олоҕо ордук «Саҥа олох» колхоһу таарыйан, элбэх киһи аччыктаан 
өлбүт этэ.

Мотуруос түбэтигэр Николай Семенов сэрии иннинэ көрбүт-харайбыт эһэтэ 
Өлөксөй Сибиэмсик, сиэнэ уол сэрииттэн кэлэрин күүппэккэ, 104 сааһыгар Быталаах 
алааска Сонтороохторго олорон өлбүтэ. Ытык кырдьаҕас көмүс уҥуоҕа Быталаахха 
үйэ-саас тухары хаалбыта. Буор уҥуох билиҥҥэ диэри олус үчүгэйдик турар. Николай 
Иннокентьевич Семенов эһэтин уҥуоҕун уонча сыллааҕыта тимир эрэһиэҥкэнэн 
эргийбитэ.

Николай Семенов кэлбит күнүгэр бэйэтин кытта саастыы төрүт олохтоох 
дьахтары Варвара Иннокентьевна Иванованы кытта дьоллорун холбоон, ыал буолан 
туспа буруо таһаарынан, үйэ аҥаара олорон кэллилэр. Тыа сирин боростуой үлэһит 
дьонноро Семеновтар колхоз-совхоз түбүгүттэн илиилэрин араарбакка үлэлээн 
баран уонча сылтан бэттэх пенсияҕа олороллор.

Ол да иһин билиҥҥи рынок кэмигэр суулаһан олорор коллективнай предприятие 
директора Николай Петрович Михайлов кыһыл көмүс сыбаайбаларыгар сөп 
түбэһиннэрэн, пайщиктаахтар убаһа бэлэхтээбиттэрин иһитиннэрэн үөрүүлэрин 
өссө үрдэттэ.

Дьоллоох дьоро киэһэҕэ ырыа-тойук, оһуокай ньиргийдэ, үөрүү-көтүү үксээтэ. 
Дьоллоох буолуҥ, ытык кырдьаҕастарбыт!

Иван Иванов.
1995 с.

ОЛОҔУ – ХАЙДАХ БААРЫНАН

Эбэм Иванова Екатерина Семеновна (Боччоҕор Сэмэн кыыһа) 
1862 сыллаах төрүөх. 1961 сыллаахха кырдьан өлөөхтөөбүтэ. Элбэх 
кэпсээннээх-сэһэннээх этэ, баҕар миигин саататаары даҕаны 
буолуо. Эдэригэр Чайда уолугар кэргэн тахсыбыт да оҕоломмотох. 
Уҥуохпунан биир саһаан этим диирэ, модьу-таҕа буолан дьонтон 
ордук үлэлиирин, муҥхаҕа-куйуурга муус анньарын, мас кэрдэрин, 
хоруу хаһарын, көтөҕөрүн-сүгэрин, тиҥэһэ кунаннар харсалларын 
абааһы көрөн, муостарыттан ылан антах анньан, бэттэх тардан сатаан 
харсыһыннарбакка, устунан уохтара-кылыннара уостан тохтоон 
хаалаллара үһү. Илим Ыйаабыт хоруутун хаһыытыгар дьонтон 
ордук элбэҕи хаспытын иһин баай Хандыы маҥан өҥнөөх тыһы 
тарбыйаҕынан хамнаһын төлөөбүт. Ол тарбыйахтан удьуордаан маҥан 
өҥнөөх элбэх сүөһүлэммиттэр. Кэргэнэ өлбүтүн кэннэ Иванов Игнатий Ивановичка 
(Эппиэскэ) кэргэн тахсыбыт Икки кыайар хоһуун улэһит дьон аҕыйах сылынан 
элбэх сүөһүлэммиттэр. Колхозка киирэргэ кыралыын, улаханныын 16 ынах сүөһүнү 
холбообуттар. Совхоз эстиэр дылы бурятскай боруода ынахтар бааллара, билигин 
да биирдиилээн бааллар. Хандыы баай cүөһү хаанын уларытаары атыылаһан атын 
сирдэртэн аҕалтыыра үһү. Эһэбит Ыкынаачай, убайа Сонтороох Баһылайдыын 
Өлүөхүмэ Аанньааҕар күһүн баран кыстаан, үлэлээн үп, бурдук, чэй булунан, саас 
суол кэлтэйиитэ кэлэллэрэ үһү. Илиилэригэр-атахтарыгар кыанар дьон буолан 
сырыттахтара. «11 хонон сылдьарбыт. Супту Түһэр 9 хонон сылдьара», – диирэ эһэм.

Сааһыраннар кыахтарынан сүөһүлэрин ииттэн олордохторуна алдьархайдаах  
Аҕа дойду сэриитэ саҕаланар. Эр дьон үксэ сэриигэ барар. Онуоха сут-кураан 
дьыллар «сатыылыыллар». Ыспыт бурдуктарын эрдэ түспүт хаһыҥ үлүтэн, хоргуйуу 
саҕаланар.

Киһилии председателлээх Харбаала, Сталин колхозтар дьоно-сэргэтэ төһө да 
хоргуйдаллар, аччыктаан өлүүнү таһаарбатахтара. Харбаалаҕа Прокопьев Сергей 
Васильевич (Тыаһыт уола) дьоно хоргуйан эрэллэрин биллэр эрэ, атаҕын тоһуппут, 
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сиһэ бэтистибит диэн аах оҥорторон ынах да, сылгы да сүөһүнү өлөттөрөн түҥэтэрэ 
үһү. «Бурдук атаҕа» диэн ааттаан сиэмэ да бурдугуттан ирээттиирэ үһү. Дьоно-
сэргэтэ аһынан: «Сэргэй, сэрэниэххин, аны үрдүкү былаас истэн, иэдээн буолаарай» 
диэтэхтэринэ, «ол мин соҕотох киһи диэн, дьонум эрэ тыыннаах буоллуннар» диирэ 
үһү. Оччолорго даҕаны сурах-садьык иһиллэн эрдэҕэ – уҥуоргу Намҥа бурдук 
атаҕын дьонугар түҥэтэн, Ахталба Дьарааһын хаайыыга түбэспитин, ЦК-ҕa ааһынан 
босхоломмутун иҥин тустарынан.

Оттон «Саҥа олох» колхозка Саввинов Иннокентий Кириллович сэриигэ 
барбытыгар, аҕата Кирилл Саввинов солбуйан хаалар. Бэйэтин эрэ иннин көрүнэр 
ымсыы киһи колхоһун сылгытын уоран сиэн, хаайыыга түбэһэр. Сут сылга, 
кырдьаҕастар кэпсииллэринэн, «Саҥа Олох» колхоз дьоно 17 киһи аччыктаан өлбүт. 
Ханан да, хайдах да көннөрүллүбэт ынырык дьыала. Биһиги дьоммутун «аас дьыл» 
тумнубатах, ийэм (Васильева Марфа Егоровна) колхозка дайааркалыыр кэмигэр 
кэргэнэ Васильев Семен Васильев хоргуйан өлөр, ону дьон оҕус сыарҕатыгар ууран 
биэрбиттэрин, Хампаҕа илдьэн Хандыы Никиитэ үүт уурар оҥкучаҕар сэттис киһи-
нэн түһэрэр. Онтон ыла «Сэттэ киһи уҥуоҕа» тумуһах аатырар.

Ийэбит төннөн кэлбитигэр, бэйэҥ да, оҕоҥ да иэдэйиэххит, дьоҥҥутугар бара 
сатааҥ диэн сүбэлииллэр. Уолун таҥаһын сыыһыгар суулаан, салааскаҕа олордор, 
быанан кэлгийэн баран соһон Улахан Күөллүүр. Баран иһэллэрин дьон көрөннөр, 
эһэбит быраата Иванов Тит Васильевич (Сонтороох уола) ферматтан сыарҕалаах оҕус 
ылан, кэннилэриттэн батыһар. Дьонум Булбут сыырын кыайан тахсымына, ийэбит 
охто сытарын, сыарҕаҕа тиэйэн дьонугар аҕалан биэрэр. Ол киэһэ эһэбит кытарах 
бургунаһын өлөрөн, ол көхсүн хаанын иһэрдэн, кэлин этиттэн сиэтэн, икки ыйынан 
ийэбит, дьэ, атаҕар туран кэлэр. Аччыктаан, этэ испит киһини эмискэ аһаппаттар. 
Ол саас ийэбит бостууктуур, күһүнүгэр дайааркатыгар төннөр. 1966 сылга дылы 
дайааркалаабыта, онтон ыарыһахтаан 1970 сыл бэс ыйын 1 күнүгэр баара-суоҕа 55 
эрэ сааһыгар олохтон барбыта.

Убайбын Васильев Василий Семеновиһы кэриир аҕабыта бүтэһик сырыытыгар 
(1935 сылга сылдьыбыт) сүрэхтээбит, билигин сурукка киирэринэн 1936 с. диэн, 
онон «тыыл ветерана» диэн ааттан мата сылдьар. Кырдьаҕас дьонноох буолан, 
кинилэри иитээри үөрэхтэн маппыта, ол оннугар көтөр, кыыл суолун «ааҕарга» кыра 
сааһыттан үөрэммитэ, туһахтаан-тиргэлээн, куйуурдаан-туулаан дьонун ииппитэ. 
17 сааһыттан Максимов С.Н. (Мыттыыны), Иванов Ст.И. (Быйакыны) Васильев Пр.В. 
кытта ыраах Амыһааҕынан, Солокуутунан, Дьондокуутунан, Олоохуна сиһинэн, Туус 
Тукулаанынан бултаһар. Хара үлэҕэ эриллибит буолан, мууһу анньарын сөбүлээн, 
Васильев Савва Васильевич (Мукучай Саабата) муҥхатыгар илдьэ сылдьар, чомой уол 
оҥостор. Таба көрүүтүгэр Боотулууга көмөҕө колхозтар киһи ыыталлар. Онно баран 
дьон үтүөлэрин Хооно Уолун Баһылайы, Архыыбы, Дьоодьону билсэр, Тыһакыытынан, 
Ыарыкчаанынан эргийэн көрөллөр. Хас да сыл сылдьыбытын кэннэ, хата, табаларын 
эһэннэр, Маҥааһыгар кэлэр.

Алексеев Дмитрий Саввич кыыһын Еленаны сөбүлүү көрөн, ыал буолан 8 оҕону 
төрөтөн атахтарыгар туруордулар, элбэх сиэн тапталлаах эһээтэ.

Табаһыттаан бүппүтүн кэннэ сылгыһыт гыналлар. Оччолорго бөдөҥсүйбүт кол-
хоз наһаа элбэх сылгыланан, Илин, Орто, Арҕаа арыыларынан эргийэн көрөллөрө, 
хаһыыта аҕыйах буолан, сылгы наһаа өлөрө. Ону салалта кэлин билэн, сылгыны 
аҕыйатан, өлбөттөрүн ситиспитэ. Тутууга өр сылларга үлэлэспитэ, хас да хотон, 
уопсай дьиэлэр, 50 миэстэлээх детсад, 1964 с. үлэҕэ киирбит саҥа оскуола кини 
чэрдээх илиитин иһинэн ааспыта. «Боотулуу» совхоз тэриллибитигэр  кыһынын кад- 
ровай булчутунан, сайынын субай бостуугунан 16 сыл эҥкилэ суох, үрдүк көр-
дөрүүлээхтик үлэлээбитэ. Үчүгэй үлэтин иһин совхоз, отделение элбэх бочуотунай 
грамоталарынан, сыаналаах бэлэхтэринэн наҕараадаламмыта. Сыралаах үлэтинэн 
олоҕу тутустаҕа.

Е.Е. Васильев, учуутал.
2005 с.

ТУТУУ УОҺУГА

Биһиги аҕабыт Михайлов Иосиф Игнатьевич 1928 сыллаахха Үөһээ 
Бүлүү улууһун I Боотулуу нэһилиэгин Чинэкитигэр элбэх оҕолоох 
дьадаҥы ыалга иккис оҕонон төрөөбүт.

Аҕалара – Игнатий (Кынаачай), ийэлэрэ – Поликсиния (Балы-
һыанньа). Кынаачай Хотоһун Дьөгүөр кыыһа Огдооччуйа диэн 
аҕыс оҕолоох дьахтартан алтыс оҕонон төрөөбүт. Кынаачай дьонун 
араспаанньатынан Герасимов буолуохтааҕын, Михайловтарга-Көҕө-
рөөннөргө иитиллибитинэн Михайлов диэн буолбут эбит.

Кынаачайдаах Балыһыанньа 9 оҕолоруттан 4 оҕо тыыннаах ордубут: 
Даарыйа, Уоһук (биһиги аҕабыт), Охонооһой, Аана. Аҕа дойдуну 
көмүскүүр сэрии сылларыгар улахан курааннар кэлэннэр, кыаммат 
кырдьаҕас-ыарыһах дьоҥҥо 1942 сылтан аччыктааһын сыллара 
охсоннор, аҕалаах ийэлэрэ утуу-субуу биир сыл иһигэр өлбүттэр. Оҕолоро төрдүөн 
тус-туһунан тарҕаһан хаалбыттар. Улахан кыыс Даарыйа улахан быраатын Уоһугу 
кытта Маҥааска Чоҥороҕо колхуоска үлэлии тиийбит. Эдьиийэ Даарыйа колхуоска 
ыанньыксыттыы сылдьан, сэллигинэн ыалдьан уһаахтаабатах. Охонооһой Боотулууга 
аймахтарынан сылдьан, нэһиилэ 6 кылаас үөрэхтэммит. Дьуона диэн аймаҕар 
кэлэ-бара булдуттан аһаан, колхуоска сылгыһытынан ыар ыарыы буолуор дылы 
үлэлиир. Онтон Дүллүкүгэ кэлэн 12 сыл сытан өлбүтэ, ыал буолбатаҕа. Кыра кыыс 
Аана детдомҥа иитиллибитэ. Кэлин типографияҕа наборщигынан тахсыылаахтык 
үлэлээбитэ. Биир уолламмыта, үс сиэннэрин көрсө олорон, ыалдьан суох буолбута.

Аҕабыт Уоһук эдьиийэ ыалдьан, оройуон балыыһатыгар уһуннук эмтэнэр кэмигэр 
Чоҥороҕо ыал аайы сылдьан, алтыс кылааһы бүтэрбит. Львова Мойоо уонна Бүөтүр 
(Килэҥий) диэн эмээхсиннээх оҕонньорго олорон, Сталин аатынан колхозка араас 
үлэҕэ сырыттаҕына, тутууга дьоҕурдааҕын көрөн, 1950 сыллаахха Дьокуускайга тутуу 
маастардарын үөрэҕэр ыыталлар. 1953 сыллаахха үөрэҕин бүтэрэн кэлэр уонна 
Микоян аатынан колхозка араас үлэҕэ сылдьар.

Онтон 1954 сыллаахха уонтан тахса киһилээх тутуу биригээдэтин тэрийэн 
маастардыыр. Ол кэмҥэ барыта илии үлэтэ этэ – маһы кэрдии, тиэйии, эрбээһин, 
тыырыы. Тутуу үлэһиттэрэ олус кыахтаах, үлэлэригэр бэриниилээх этилэр: Алексеев 
Байбал, Семенов Охонооһой, Попов Ньукулай, Прокопьев Сүөдэр, Герасимов 
Дьөгүөр, Семенов Баһылай, Григорьев Өлөксөй, Дмитриев Махсыым, Прокопьев 
Бүөтүр, Львов Өлөксөй, Борисов Уйбаан, Григорьев Ньукулай уо. д. а. Кэлин эдэрдэр 
эбиллибиттэрэ: Тимофеев Михаил, Львов Антон II, Григорьев Сергей.

1960 сылтан улахан тутуулар саҕаламмыттара: Чоҥороҕо, Харбаалаҕа, Бэттиэмэҕэ, 
Мотуруоска, Тимирдьиҥҥэ, Балаҕакка сылын аайы утуу-субуу типовой хотоннор, 
ыанньыксыттар олорор уопсай дьиэлэрэ тутуллубуттара. 1963 с. Маҥааска 8 
кылаастаах оскуола, 1968 с. детсад тутуутугар аҕабыт маастардаабыта. Нэһилиэккэ 
бу бастакы улахан тутуулар этилэр.

1970 с. Ньурбаҕа тырахтарыыстар куурустарыгар үөрэнэн кэлэр. Тутуу маһын 
таһыытыгар тахсыылаахтык үлэлээбитэ. Филиппов Иннокентийдыын иккилии 
стоговоһунан от тиэйиитин райоҥҥа биир бастакынан саҕалаан, социалистическай 
үлэ хас да төгүллээх кыайыылааҕынан буоланнар, район бастыҥнарын сүлүөтүгэр үс 
төгүл субуруччу сылдьыбыта. 1972 с. ахсыс пятилетка маяктарынан буолан, ВДНХ-ҕа 
бара сылдьыбыта.

Итинник тахсыылаахтык үлэлии сылдьан, ыараханнык ыалдьан 1975 сыллаахха бу 
олохтон барбыта. Кини ситэри олорботох олоҕун оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ 
салҕыыллар.

 Алексеева Мария Ивановна, кэргэнэ.
2015 с.



МАҤААСТАР 237236

КИМ ДА УМНУЛЛУО СУОХТААХ

Баччааҥҥа диэри ким даҕаны кини туһунан хаһыакка сырдаппата. 
Прокопьев Сергей Васильевич аҕата – Маҥаас Муода уола Тыаһыт 
Баһылай. Ийэтэ – Далыр Хадаҕайа кыыһа Аана. Аана артыыстар 
Николай, Фома Баскаровтар аҕаларын кытта бииргэ төрөөбүт.

Тыаһыт оҕолоро Сергейдээх Мэхээлэ 1935 с. колхозка бастакынан 
киирбиттэр. Элбэх эдэр ыалы агитациялаан киллэрбиттэр. Сергей 
Васильевич 1941 с. сэриигэ бастакы ыҥырыкка барар. 1942 с. илиитигэр 
араанньы буолан дойдутугар эргиллэр. Кини кэлбит пароходунан 
убайа Мэхээлэ сэриигэ бараары турара. Бу убайын тиһэх көрүүтэ этэ. 
Өрүс биэрэгэр Сергей Васильевиһы сэриигэ бараары турар дьоҥҥо 
туһаайан тыл этэригэр көрдөспүттэр. Бу ыҥырыкка Маҥаастан 
«Харбаала» колхоз председателэ Герасимов Николай Игнатьевич эмиэ 

барар. Онон Сергей Васильевиһы кини оннугар «Харбаала» колхозка 1942-1944 сс. 
председатель гыналлар.

Бу сут-кураан, хоргуйуу, уот сэрии саамай ыарахан сыллара. Сергей Васильевич 
ынырык сэриини, дьон өлүүтүн, фашист кырыгын илэ хараҕынан көрбүт киһи 
тыылга бэйэтэ тэрийбит «Харбаала» колхоһун колхозтаахтара хоргуйар, эстэр 
кутталлаахтарын таба өйдөөбүт. Ол иһин правление чилиэннэрин кытта мунньах-
таан, дьону хайдах быыһыыбыт диэн сүбэлэһэр эбиттэр. Күһүн эрдэттэн отторун-
мастарын тиэйэн, таҥастарын-саптарын абырахтанан, муус тоҥно даҕаны тымныы 
түһүөр диэри элбэх күөлү тардан мунхалыыр буолбуттар. Кинилэр дьоллоругар, 
айылҕаттан муҥхаһыт Васильев Савва Васильевич тарпыт күөлүттэн биирдэ да илии 
соттубатаҕа. 17-18 сааһыттан колхоз биригэдьииринэн 15 сыл үлэлээбит, билигин 
77 саастаах Егорова Анна Николаевна I этэрин истиэҕиҥ: «Сарсын тардыахтаах 
күөлбүтүгэр бүгүн дьону ыытан ойбон аллартаран, чардаат оҥорторон, нырыы 
быстаран, 2 муҥханы биирдэ түһэрэргэ бэлэмнэтэрбит. Сарсыныгар дьахталлары, 
обургу оҕолору, оҕонньотору киллэрэн бары муҥхалыырбыт. Мин дояркалартан 
уонна кыаммат ыалтан иһиттэрин хомуйан, онно өлүүлэрин кутан ыкса киэһээҥҥэ 
диэри сыарҕалаах атынан тиэйэн балыкпын түҥэтэрим. Киэһэ ол собону сиэн 
утуйаллара. Тардыбыт соболорун аҥарын колхозка уопсайга уураллара, аҥарын ол 
киэһэ үллэстэллэрэ.

Ыаллары кэрийэн, хайа ыал хайдах туруктааҕын билэрбит. Быстан эрэр ыалга 
бурдук атаҕа, эриллибит үүт, балык биэрэрбит. Ыксаллаах балаһыанньа буолбута. 
Ыкса саас Сэргэй ыксаан, ыһыыга ууруллубут сиэмэ бурдугуттан кырыйан, кыралаан 
бэрсэр идэлэммитэ. «Эн бу тоҕо биэрэҕин, сиэмэҕин бүтэрээри гынныҥ», – 
диэтэхтэринэ: «Элбэх киһи хоргуйан өлүөҕүнээҕэр,соҕотох мин хаайыыга өлбүтүм 
ордук ини», – диэн эппиэттиирэ. Дьэ, бу буолар дьиҥнээх норуот уолун эппиэтэ. 
Киниэхэ да баар эбит ээ, сиэмэ бурдугун ыспыты хаайар туһунан кытаанах ыйаах. 
Оччотооҕу маҥаастар ким да үҥсэ, хобулуу барбатах, үтүө дьыаланы бары саҥата 
суох өйөөбүттэр.

Анна Николаевна уутугар-хаарыгар киирэн кэпсии олордо: «Правление 
чилиэттэрэ Иванов Трофим Иванович, суотчут Васильев Федор Сергеевич, 
биригэдьиир Михайлова Варвара Федоровна, ферма сэбиэдиссэйэ Петрова Ульяна 
Михайловна уо.д.а. сүрдээх чиэһинэй, көнө дьон этилэр. Оччотооҕу колхозтаахтар 
наһаа сүрэхтээх этилэр, ким да үлэттэн аккаастамматаҕа. Ыһыыны 5 хонукка 
бүтэриэхтээхпит. Ол иһин дьоммут аҕыйаҕын, кыамматын учуоттаан, сир ирдэ да 
бааһынаны хоруттаран барарбыт. Түүннэри сменанан үлэлиирбит. Дьиҥэр эрдэттэн 
саҕалаан ити ыйбыт кэмнэригэр син бүтэрэрбит. Күһүн бурдук, оҕуруот аһа бөҕө 
үүммүтэ. «Харбаала» колхозка биир да киһи хоргуйан өлбөтөҕө», – диэн кэпсээнин 
түмүктээтэ. 1944 с. Сис Мэйигэр «Ворошилов» колхозка ыыппыттара.

Мин 1962 с. Мэйиккэ үлэлии тиийбиппэр, Өлөксүөйэп Маппый кырдьаҕас киирэн:

– Эн Борокуоппайап Сэргэй кыыһаҕын дуо? – диэн ыйыппыта.
– Суох, Кирилл кыыһабын.
– Пахай, мин Сергей кыыһа буоллаҕа диэн киирбитим, атын эбиккин дии, – диэн 

наһаа хомойбута. Табах уматтан тардыбыта. Онтон салгыы:
– Сэргэй сэрии саҕана биһиэхэ Сис Мэйигэр бэрэссэдээтэллээбитэ. Кини үлэлээн, 

мин бу чыып-чаап дии сылдьабын. Элбэх киһи тыынын өрүһүйбүтэ, – диэбитэ.
Үчүгэй киһи үтүө дьыаланы оҥорбута норуокка умнуллубатах. Сэргэй бэрт 

кылгас үйэтигэр эндирдээх олоҕу олорбута. Үстэ кэргэннэммитэ. 1936 с. Петрова 
Прасковья Андреевналыын холбоспута, 4 оҕоломмуттара. Киһи ымсыырар олохтоох 
ыала этилэр. Ол эрэн, эдэр киһи хас да сыл дьиэтиттэн тэйэн сылдьыыта бастакы 
кэргэниттэн, таптыыр оҕолоруттан улахан айдаана, тыаһа-ууһа суох арахсарыгар 
тириэрпит.

Сэрии кэнниттэн Сэргэй барыларын соһутан, хомотон, күүс өттүнэн тоҕо түһэн, 
тапталы таҥара оҥостон, 7 оҕолоох Хандыы А.А. кытта холбоспута. «Саҥа олохтон» 
Хороҕо көһөн киирбиттэрэ, 2 оҕоломмуттара. Биирдэ биһиги Маҥаастаан иһэн алта 
буолан хонон турардаахпыт. Кус бөҕөнү тото сиэн, арыылаах алаадьыны уобалаан, 
мааны бөҕөнү маанылатан биир ыалга 17 буолан утуйбуппут.

Кыра оҕолор аҕаларыгар төһө да үчүгэйдэрин иһин, сорох улаатан эрэр оҕолорго 
маачаха аҕанан олорор ыарахана. Саанньалаах Сэргэй төһө да баҕарбаталлар, 
арахсарга күһэллибиттэрэ. Сэргэй дойдутугар тахсан кыыһын Надятын олус 
суохтуура. Биһиэхэ киирэн кими да кытта кэпсэппэккэ, Дуняны кууһан олорон 
сыллаан-уураан, аймаммыт дууһатын уоскута сатыыра, ким да диэки хайыспакка 
таһырдьаны былдьаһара. Олоҕун бүтэһик сылларыгар, 1949 с. этэ, Егорова Анна 
Николаевналыын холбоспуттара. Сэрии кэннинээҕи сылларга кураанах дьиэҕэ 
киирэн, мал-сал тэринэн, ас-үөл булунан олороллоро туспа ыарахаттардааҕа. 
Иккиэн сатабыллаах, эрчимнээх дьон онтон чаҕыйбатахтара. Сэргэй 4 оҕотун, 
80-чалаах аҕатын, 80 сааһын ааспыт ийэтин эдьиийин Маарыйаны ылан, сүөһүлээх 
ньир-бааччы ыал буолбуттара.

Сэргэй түргэн-тарҕан туттунуулаах наһаа үчүгэй мас ууһа этэ. Дьиэтин көтөхпүтэ, 
олоппос, остуол, орон оҥорбута, бэл, суунар тааһын кытта маһы ыпсаран уу тэстибэт 
гына оҥосторо. Аана оҕолорго олус амараҕа, ырыахтара диэн боссоон аһатара. 
Аҕалара суоҕар кыыһы хоонньоһон утуйара. Ону оҕолор билиҥҥэ диэри истиҥник 
саныыллар.

1950 с. күһүн Сэргэй Алааска фермаҕа таарыйан ааспыта. Биһиги дьукаах 
олорор ыалбыт ийэтэ Марыыналыын улахан дьон иккиэйэх этибит. Сэргэй тугу эрэ 
ыйыппытыгар биһиги:

– Суох, – диэбиппит.
– Ол тоҕо суоҕуй?
– Суох кытаанах, суоҕу суоруллубат, – диэн мөккүспүппүт. Сэргэй ону сөбүлүү 

истибэтэҕэ:
– Суох диэн баран сис туттан сылдьаҕыт дуо? Хороҕо аҕас балыстыылар бааллар. 

Кинилэр сатаабатахтара диэн суох, туохтан да иҥнэн турбаттар, аһара баайдык 
олороллор.

«Ол тулаайах хаалан баран, туох да суоҕуттан тугу оҥорор дьахталларый?» диэн 
начаалынай кылаас үөрэнээччитэ толкуй бөҕөҕө түспүтүм.

Кылгас үйэлэниэх буолан, айылҕа бары үчүгэйин киниэхэ иҥэрбит курдуга. 
Сымнаҕас, элэккэй майгы, киэҥ көҕүс, мындыр уус, байанайдаах булчут. Орто 
уҥуохтаах, хатыҥыр Сэргэй саалаах, ыттаах, табаах уобуулаах наһаа үөрэн, чэпчээн 
бултуу элэстэнэн иһэр буолааччы. Айылҕа оҕото айылҕалыын алтыстаҕына, ыраас 
көй салгынынан сайа тыыннаҕына эрэ сатанара. Арыгыны ас эрэ быһыытынан 
биирдэ эмэтэ амсайар эбит, өйүн сүтэриэр диэри испэтэх, тэлиэс-былаас хаампатах.

1952 с. «Харбаалаҕа» бөрө буулаабыт. Сэргэйдээх айа ииппиттэрин табаарыһа 
умнан эспэтэх. Сэргэй дьиэтин таһыгар бултуу тахсан айаҕа атаҕын таптарбыт. 
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Атынан хас да күн айаннаан оройуону булаллар. Хирург нуучча дьахтара Сэргэй 
«үөһэнэн быс» диэбитин ылыммакка, бааһын аннынан быспыт. Онто сатамматаҕар 
иккиһин дьэ үөһэнэн быспыт да, хойутаабыттар. Сергей Васильевич хомолтолоохтук 
күн сириттэн туораабыта. Дьоно аһыы бөҕөҕө ылларан тулаайах хаалтара, сэттэ 
аҥыы ыһыллыбыттара. Хируру аҕам үҥсэн үлэтиттэн уураттарбыта, ыарахан буолан 
хаайыыга олорботоҕо. Сэргэйтэн 7 оҕо хаалбыта. Оҕолорун ийэлэрэ уонна сорохторун 
детдом уонна интернат иитэн син киһи буолбуттара.

Сорох оҕолор тулаайах хаалан ыарыһахтаан кыайан үөрэммэтэхтэрэ, дьоллоох 
олоҕу олорбокко кылгас үйэлэммиттэрэ хомолтолоох. Улахан Бүөтүр Сургуулукка 
оттуу сылдьар сиригэр сылгылар язваттан өлбүттэрэ. Анализ барыта үчүгэй диэн 
кинилэри салгыы үлэлэппиттэрэ. Ыкса күһүн ыран, дьүдэйэн кэлбитэ. Сэтинньигэ 
быарыгар улахан операцияны барбыта, Саҥа дьылга чуут тиийбитэ. Кыра Бүөтүр 
Ньурба 1 №-дээх оскуолатыгар математика учууталынан үлэлээбитэ, 2 оҕолоох, 
хас да сиэннээх. Кыыһа Варвара Сергеевна Сургуулукка фельдшер. Доруобуйа 
харыстабылын туйгуна, 5 оҕолоох, сиэннэрдээх.

Алексей Сергеевич булчут, оҕолордоох. Илья Сергеевич Маҥааска олорор, элбэх 
оҕолордоох, үрдүк үөрэхтээх учуутал. Надежда Александровна Дьокуускайга үрдүк 
үөрэхтээх библиотекарь. Дьэ итинник, Сергей Васильевич ситэ олорботох олоҕо 
оҕолорунан, сиэннэринэн салҕанар.

Кэргэнэ Борускуо кэнники кэргэн тахсан үс оҕоломмута. Бастакы уолун Сэргэй 
диэн ааттаабыта мээнэҕэ буолбатах. Оройуоҥҥа киирдэҕинэ Саанньаҕа, Аанаҕа 
хайаан да күүлэйдиирэ, дьүөгэлии буолбуттара. Кинилэргэ Сэргэй туһунан кэрэ 
өйдөбүл хаалбыта.

«Аҕа дойду сэриитин кэмигэр 1941-1945 сс. килбиэннээх үлэтин иhин» медалынан 
кини наҕараадаламматах. Ол кэмҥэ Хороҕо көһөн, билбэт сиригэр олордоҕо. 
Таарыччы эттэххэ, Маҥаас үс колхоһуттан сүүстэн тахса киһи, ол иһигэр соҕотох 
«Харбаала» колхозтан 50 киһи медаль ылбыт. Бу даҕаны көрдөрөр Сэргэй Васильевич 
салайааччы быһыытынан дьонун көҕүлээн, кыайыы туһугар хайдахтаах улахан 
кылааты киллэрбитин.

Аҕа дойду сэриитигэр төрөөбүт дойдутун этинэн-хаанынан көмүскээбит, тыылга 
колхозтаахтары хоргуйууттан быыһаабыт Прокопьев Сергей Васильевич сырдык 
кэриэһэ ханнык да кэмҥэ умнуллуо суохтаах, саатар оҕолоругар, сиэннэригэр үтүө 
өйдөбүл быһыытынан хаалыахтаах.

Мария Кирилловна Прокопьева

ТЫЛГЫНЫЛАРДЫЫН БЫЛЫРГЫТТАН ДОҔОРДУУБУТ

1935 сыл кыраныыссаны Түҥ өрүhүнэн быhаннар I Үөдүгэй нэhи-
лиэгэр сылдьыбыт Тылгыныны уонна Түүлээх ууhун араартааннар, 
Тылгыны бэйэтэ туспа нэhилиэк буолан Бүлүү оройуонугар, Түүлээх 
ууhа Маҥаас нэhилиэгэр сыhыарыллыбыттара.

Бииргэ буккуhан олорон, биир нэhилиэк буолан, хардарыта кө-
мөлөсүhүү, бииргэ бултааhын, муҥхалааhын уруккуттан баара. Ол 
сылдьан ыал буолуу да элбэҕэ. Сэрии бастакы сылларыгар дьон ач-
чыктаан, хоргуйан барбыттарыттан ыксаан, Тылгынылар дьоннорун 
өрүhүйээри, колхоз бырабылыанньатыттан көҥүллэтэн, Муҥхаhыт 
Саабаны Тылгыныга ыҥыран муҥха оҥоттороллор. Көмө киhинэн 
Дмитриев Лев Львовиһы илдьэ барар. Ол кыhыны быhа муҥха баайар, 
таҥан бүтэрэн, саас хобурга муҥхалаан собо бөҕөнү баhаллар. Лиэбэ 

Онооннуурап Дьабаас кыыhа Сөдүөрэни билсэн, ыал буолан сүгүннэрэн кэлбитэ.

Сулгуҥдаҕа ыалларга сытаннар Түҥ Элгээттэрин, баhа-атаҕа биллибэт Бул-
балыҥда диэн эбэлэрин тылгынылардыын кыттыhан Фёдоров Илья (Бурхаан) диэн 
коммунист муҥхаhыттарынаан туоналыыллара. Балык бөҕөнү ылаллара. Онно 
эдьиийбит Христина колхозтан тэриллибит тылгынылар муҥхаларын бригадатыгар 
сылдьара үhү. Аҕабыт Сааба улахан балта Христина совет председателинэн, 
бригадирынан үлэлээбит Иванов Константин Матвеевичтыын (Хоохот Көстөкүүнэ) 
ыал буолан, Тылгыны Толоонугар олорбуттара. Кэргэнэ эрдэ өлбүтэ. Бэйэлэрэ 
оҕолоро суоҕа. Онон Матвеев Петр Константиновиhы, Иванова Прасковья 
Константиновнаны ииппитэ. Сэрии кэмигэр тулаайах хаалбыт оҕолору Федотов 
Федяны, Такарова Феодосияны ииппитэ. «Аҕа дойду сэриитин кэмигэр 1941-1945 сс. 
килбиэннээх үлэтин иhин» медаль кавалера 30 суотай бурдугу быhан, түүтээхтээн 
кэбиhэр стахановец, хоhуун үлэhит этэ.

Аҕам быраата Васильев Егор Васильевич (Харааччын), сэрии ветерана Тылгыныга 
үлэhитинэн, бүдүрүйбэт сүhүөхтээх бөҕө тустуугунан, сытыары-сымнаҕас, көнө-
көрсүө майгытынан улаханнык убаастанар киhи, олорон ааспыта. 1973 сыл үр-
дүк үөрэҕи бүтэрэн кэлэн дойдубар 1992 сыл совхозтары ыhыы буолуор диэри 
зоотехнигынан, управляющайынан үлэлээбитим.

1974-1977 сс. Тылгыны – Маҥаас табаарыстыы көрсүhүүлэригэр иккитэ 70 кг. мас 
тардыhыытыгар, биирдэ тустан кыайбытым. Хас сылын аайы ыытыллар табаарыстыы 
көрсүhүүлэр спортивнай тэрээhиннэригэр, дьарыктааhыныгар, судействотыгар 
Васильев Е.Е., Мандаров К.И. сылдьалларын уонна кыттаннар кыайалларын-
хотоллорун өйдүүбүн. Кыттар спортсменнар, концерка кыттааччылар, күүлэйдии 
да барааччылар солбуктарын булуу, айанныылларыгар техниканан хааччыйыы от-
деление салалтатын ытык эбээhинэhэ этэ. Сороҕор саhаан сыарҕатыгар сылаас-
сылааспытыгар ыга симсэн, ырыа-тойук аргыстаах кимнээҕэр тоҥмокко көрдөөхтүк 
айанныырбыт. Кэлин техника элбээн, бортовой массыынанан да барбыттарын иhин 
«Беларусь» тракторынан арыаллаталлара. Суол тибиитэ суох үчүгэй кэмигэр туохха 
барытыгар туhаныллар водовоз массыынаҕа шофёр Тимофеев Иван Никитич 5-6 
киhини симэн илдьэрэ, аҕалара.

Ыччат нэhилиэккэ туохха барытыгар төhүү күүс буолар. Ыччакка тирэҕирэн 
үлэлиир, кинилэр санааларын табар салалта үлэтэ тахсыылаах буоларын олох 
көрдөрөр. Нэhилиэктэр икки ардыларыгар спортивнай күрэхтэhиилэргэ, гастроллуу 
барарыгар техниканан хааччыллара. Салалтаҕа үлэлиирим тухары үөрэххэ бараач-
чылары хаhан да хааччахтаспатаҕым. Олоруҥ үөрэххэ киирбэтэхтэрин да иhин уоп-
пускаларын суотугар дуоhуйа күүлэйдээн эргиллэн кэлэн, үлэ үөhүгэр үөрүүнэн 
түhүнэн кэбиhээччилэр. Онон үлэhит илиинэн тутайбат этибит. Ол да иhин, ыччат 
элбэх буолан, спорка, производственнай көрдөрүүлэргэ ситиhиилэммиппит.

Отделение совхозка, оройуоҥҥа бастаан знамя ылара. 1975, 1976, 1977 сс. оройуоҥ-
ҥа сайыҥҥы спартакиадаларыгар субуруччу бастаан, спортзал тутуутун ситэрэргэ 
үп көрүллүүтүн ситиспиппит. Хас көрсүhүү аайы икки хаан уруулуу нэhилиэктэр 
доҕордоhуулара өссө күүhүрэн, эдэрдэр тапталлаахтарын булсаннар, ыал буоланнар, 
ыччат бөҕөнү тэниттилэр. Бу үйэлээх доҕордоhуу икки нэhилиэк социальнай-
экономическай сайдыыларыгар төhүү күүс буолбута. Тылгынылар биhигиттэн тутуу 
маhын көҥүллэтэн ылан, производственнай объектарын, ыаллар да дьиэлэрин тутан 
дьэндэппиттэрэ. Тылгыны «Күүлэт» совхоз киинэ буолан, балысханнык сайдыбыта, 
техниката элбээбитэ. Онон запчаhы «Ботулуу» совхозпутуттан булбатахпытына, 
табаарыстарбытыттан тылгынылартан ыларбыт. Оннооҕор «Беларусь» трактор аҥаа-
рын биэрэн ыытааччылар. Доҕордоспут дьонноругар оннук дэлэгэй, амарах этилэр.

Аҕам өлбүтүн кэннэ кыл муҥхата, уонча сыл сулууспалаан баран, үйэтин моҥоон 
быраҕыллыбыта. Ол кэннэ уонча сыл маҥаастар муҥханы умна быhыытыйбыттара.

Отделение управляющайынан үлэлии олорон үйэбитигэр дьарыктаммыт 
муҥхалааhыны сөргүтэр санааттан, дьону аhатаары, отделение наадатыгар балыгы 
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туттарыы 1988 с. Тылгыны муҥхаhыта Кононов Иван Герасимович диэн ытык 
кырдьаҕаhы кэпсэтэн, кынатынан 70 м. усталаах, улахан ийэлээх, аллараанан балыгы 
ыыппатын диэн байбаралаах муҥханы туттуллар сэптиин-сэбиргэллиин, уhун 
үтүмэхтиин оҥотторон ылбытым, махталым улахан.

Эт-хаан уруулуу тылгынылар барахсаттары кытта былыргыттан доҕордоhон, олох 
ыарахан кэмнэригэр хардарыта көмөлөсүhэн, өйөhөн-убаhан этэҥҥэ туораан, өссө 
сылын аайы концертаах, табаарыстыы спортивнай күрэхтэhиилэрдээх көрсүhэн, 
оонньоон-көрүлээн, ыллаан-туойан кэлбиппит. Билигин даҕаны тыа сирин, эдэр 
саас романтикатын эдэрдэр салгыы сайыннаран, дойдулара чэлгийэ сайдарыгар 
дьоhуннаах кылааттарын киллэриэхтэрэ диэн эрэл кыыма баар.

Васильев Спиридон Саввич, үлэ ветерана.
2008 сыл

ТӨРӨӨБҮТ ДЬОНУМ ТУҺУНАН

Аҕам Михайлов Федор Михайлович эhэтэ кыра уҥуохтаах, улахан 
муруннаах оҕонньор, ол иhин Тоҥсоҕой диэбиттэр. Ол оҕонньор 
уҥуоҕа Дьиэкээҥҥэ Улахан Матыыга тахсар аартык сыырыгар сытар 
дииллэрэ. Ол уола Мэхээлэ, мин аҕам аҕата Көтөрдөөх сиригэр 
Лахаайы диэн сиртэн Таркаайы Өлөксөй кыыhа Марфаны кэргэн 
ылбыт. Өлөксөй 9-10 оҕолооҕо үhү. Эhэм мин 2-3  саастаахпар өлбүтэ, 
оччоҕо биhиги Дьиэкээҥҥэ үрдүк өтөх анныгар олорорбут. Аҕам аах үс 
бииргэ төрөөбүттэр. Улаханнара Михайлов Иннокентий Михайлович 
(Лаппаакы Лэгэнтэй), онтон Сүөдэр, кыралара Анна. Иннокентий 
оҕолоро Өлөксөөн – Васильев Савва кэргэнэ: үс кыыс, биир уол 
оҕоломмуттара – Ирина, Спиридон, Мария, Александра. Бары этэҥҥэ 
ыал-күүс буолан олороллор. Уола Михайлов Спиридон Иннокентьевич 

уоллаах кыыс оҕолонон баран 1942 с. сэриигэ баран эргиллибэтэҕэ. Уола Уйбаантан 
уоллаах кыыс оҕо Үөhээ Бүлүүгэ олороллор. Кыыhа Ульяна элбэх оҕолоох, элбэх 
сиэннээх. Эмиэ Үөhээ Бүлүүгэ олороллор. Уола Михайлов Егор Иннокентьевич эдэр 
сааhыгар Бүлүү училищетыгар үөрэнэ сылдьан 1942 с. От Арыылаахха сөтөл буолан 
өлбүтэ. Кыра кыыhа Өрүүнэ Ньурбаҕа Ноговицын Семен Гаврильевич диэн киhиэхэ 
1950 с. кэргэн тахсан элбэх оҕолонон, сиэннэнэн баран аҕыйах сыллаахха өлбүтэ. 
Биhиги, бииргэ төрөөбүттэр, эмиэ элбэхпит. Татьяна Мэйиккэ Сергей диэн киhиэхэ 
кэргэн бара сылдьан 1 уол оҕоломмута. Өлбүтэ. 1942 сыллаахха арахсан кэлэн  өр 
сыл ыалдьан эрэй бөҕөнү көрөн өлбүтэ. Николай ыал буолбакка сылдьан 1941 сыл 
балаҕан ыйын 1 күнүгэр, мин оскуолаҕа киирэрбэр сэриигэ барбыта. Биллэрии да 
кэлбэтэҕэ. Марфа 7 оҕоломмута. Кэргэнэ Степанов Степан Егоровичтыын бэрт 
иллээхтик олорон өлбүтэ. Балбаара кэргэнэ суох сылдьан 4 уол, 1 кыыс оҕоломмута. 
Билигин кини аатын ааттатар элбэх сиэннээх, хос сиэннэрдээх. Биhиги иннибитигэр 
2 кыыс оҕо төрөөн өлбүт. Оттон аҕам аах балтыттан Аанаттан Давыд диэн уолу иитэ 
ылбыттара улаатан киhи буолан баран, 1942 сыл саас сэриигэ ыҥырыллан баран, 
эргиллибэтэҕэ. Биллэрии суох этэ. Мин, саамай кыралара, Дүллүкү Үрэнин кыыhа 
Феофанова Татьяна Васильевналыын 1961 сыллаахха ыал буолан 3 уол, 2 кыыс 
оҕолонон, Дүллүкү эбэ барахсаҥҥа этэҥҥэ олоробут. Улахан кыыс Света Дьокуускай 
куоракка 2 уол оҕолоох, кэргэннээх. Үрдүк үөрэҕи бүтэрэн үлэлии сылдьар. Кыра 
уол Сашка үрдүк үөрэхтээх физкультура учуутала. Дүллүкүгэ үлэлии сылдьар. 
Улахан уол Миша детсадка үлэлиир. Яков хаhаайыстыбаҕа сүөhү-сылгы көрөн-
истэн, хаhаайыстыбаны тутан олорор дьоммут. Кэргэним Таня биhикки кыралаан 
көмөлөhөбүт. Саас баттаан көдьүүс кыра буолла. Аҕам балтын Аннаны Чинэки киhитэ 
Саввинов Петр Яковлевич (Нэҥнэҕэр Бүөтүр) диэн киhи кэргэн ылан 7 уолу төрөппүт. 

Онтон улахан Николай, Алексей диэн уолаттар сэрииттэн кэлбэтэхтэрэ. Данил 
диэн уол босхоҥноон өлбүтэ, Давыды мин дьонум ииппиттэр. Оччугуй Ньукулай 
уҥа өттүн тыҥалары курдат ыттаран кэлэн Үрэн кыыhа Раисалыын ыал буолан, 6 
оҕону төрөтөн, маҕаһыыҥҥа атыыhыттаан, бэркэ олорон өлбүтэ. Билигин оҕолоро, 
сиэннэрэ элбэхтэр, үөрэхтээх, үлэhит буоланнар, дьон убаастабылыгар сылдьаллар. 
Василий (Бытара) ыал буолбутун билбэппин, оҕото суох. Оччугуй уолу Уйбааны оҕо 
эрдэҕинэ Кыhыылап дииллэрэ, хойут Андаатар диэн хос ааттаабыттара. Ол сылларга 
ньурбалар отторо үүммэккэ кэлэ сырыттахтарына, Анна диэн кыыhы кэргэн ылан 
2 кыыс, 1 уол оҕоломмута. Билигин оҕолоро, сиэннэрэ бэркэ олороллор. Уйбаан 
бэрт күүстээх, кыахтаах тустуук этэ. 1964 с. Ботулуу ыhыаҕар сылдьыбытым. Онно 
Боотулуу бэртэрин кытта тустан иккис миэстэ буолбута. Бөдөҥ, күүстээх, бэйдиэ 
киhи тустубат дьонун охторон, иккис миэстэ буолбутун көрөн сөхпүтүм. Аны туран 
туох баар бириистэрин харчытын холбоон, ас, арыгы ылан туспа түhүлгэлээн олорон 
аhыыллар эбит. Миигин ыҥыран аhаппыта. Оччоҕо бэрээдэк наhаа үчүгэй этэ, сэhэн, 
күлсүү, оонньуу бөҕө буолбуппут. Биир да киhи этиhэ-охсуhа сылдьарын көрбөтөҕүм. 
Үчүгэй да бириэмэ эбит. Биир эмэ улахан холуочук киhини дьиэтигэр илдьэн 
иhэллэр. Боотулуу барахсан ыhыаҕар сылдьыбыппын билигин да саныыбын.

Дьэ аны ийэм муҥнаах туhунан. Ийэм Федора Тураах Сыhыытыгар элбэх оҕолоох 
Яковлевтар дьиэ кэргэннэригэр төрөөбүт. Оҕолоро элбэх буолан буолуо, Балдьааҥ-
ҥа олорор Хараарбахтар диэн ыалга иитиллибит. Ону аҕам кэргэн ылбыт. Мин 
ийэбин хойукка диэри эмэрбин өйдүүбүн. Онон да үйэм син уhаатаҕа. Ийэ барахсан 
үүтэ өлбөт мэҥэ уута буоллаҕа. Убайдарым сэриигэ баран өлөн, ол аhыытыгар 
оҕустаран кылгас үйэлэммитэ. 1945 сыллаахха, мин үөрэнэ сырыттахпына, күн 
сириттэн барбыта. Эбэбит Марфа эмээхсин сүүhүттэн тахсан баран өлбүтэ. Биир 
мап-маҥан тиис үүммүт диэн эдьиийдэрим көрөр этилэр. «Абааhылар умуннулар» 
диирэ – умнубатахтар этэ, 1945 сыл саас өлбүтэ.

Аҕабын, рентгеннэр дьикти киhи эбиккин, сүрэҕиҥ уҥа өттүгэр баар, итинник 
киhини көрбөтөхпүт дииллэр диирэ. Абаҕам уҥа илиитин тарбаҕа барыта холбоhо 
сылдьара уонна хаҥас илиититтэн кыра этэ. Онон дьикти айыллыылаах дьон этэ.

Кыра сылдьан абаҕам туох эрэ маhы лэкэчэккэ ууран туран мүлүр-халыр 
суора турдаҕына, аҕам «лып» гыннаран ылаары, аата суох тарбаҕын быhа охсубута 
лэкэчэккэ хаалбыт, ыксаан көлүйэҕэ киирэн өр баҕайы ууга сылдьан мүлүрүппүттэр. 
Аны абаҕам айаны булан иитэн баран, балта Аннанан эстэрбит. Онто ырбата сүнньүгэ 
баран түспүт, ону ньылбы тардан ылбыта хаан бөҕө өрө ыhылла түспүт. Ону ууга 
соhон киллэрэн күнү быhа ууга илдьэ сылдьан баран утутан кэбиспиттэр. Дьоно 
кэлэн куобах тириитин уокка кэриэрдэн эмтээбиттэр. Оччолорго онтон атын да 
эмп суох буоллаҕа. Убайым балтым биhигини дэҥнэтэлээн турар диирэ. Аны абаҕам 
биир саас сүтэн хаалбыт. Хойут истибиттэрэ – дьону кытта тайҕаҕа барсыбыт. Биир 
дуу, икки дуу сыл буолан баран чугастааҕы ыалтан кэлэр курдук киирэн кэлбит. Туга 
да суох, хата тыыннаах кэлбитигэр үөрбүттэр. Убайым улдьаа, сырыылаах киhи этэ 
диэччи аҕам.

Биhиги аҕабыт Сүөдэр бэйэтин кыанар киhи эбитэ үhү. Кини кэпсиирэ: «От 
охсуутугар күүлэйгэ, Алексеев Данил (Дакар) бастыыра, иккис Прокопьев Василий 
(Дэбдээhин), үhүс Егоров Николай (Саллар), төрдүс киhинэн мин барарбыт. 
Кэннибититтэн дьон бөҕө батыhара. Сүөhү өлөрөн сыатыгар саламаат бөҕө сиирбит. 
Биhиги итииргээн хахха сири буларбыт. Оттон Данил түүтэ суох арбаҕаhын 
курданан баран саамай күн көрөр сиригэр олороро уонна хаhан да көлөhүн тахсан 
сотто сылдьарын көрбөтөҕүм. Ол аата чахчы кыахтаах буолан илистибэт». Биирдэ 
Кубалыҥда ыалларыгар сылдьан баран Хоту Уолбаҕа суолу таhынан буурдаабытын 
Үгүлээт диэкиттэн сылдьар баай киhи көрөн баран саллыбыта үһү: «Ити киhи тугу 
эмэ былдьаан-талаан баран куоттаҕына туох да ситиэ суох», – диэбит. Данил талыы-
былдьыы сылдьыа дуо? Биирдэ Далыр Күүлэтигэр кэргэнэ Марина аймахтарыгар 
атын сүүйтэрэн кэбиспит. Ол аты өттүккэ хааллан турарын биир сарсыарда улахан 
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баҕайы киhи сырса сылдьарын көрөн баран дьулайан киирбэтэхтэр. Хайаан да 
ылаары кэлбитэ буолуо диэбиттэр. Аҕам доҕорун, чахчы кыанар киhи, сэмэйэ бэрт 
буолан таах хаалбыт диирэ.

Аҕам сүүстэн тахса туунан балыктыыр этэ. Дьиэкээҥҥэ отучча мунду туута, 
Саҥа Күөлгэ отучча ардьа, аны Сэмэн Билиилээҕэр отучча ардьа, аны Арыылаах 
үрэҕэр сүүрүккэ икки. Хатыҥнаах кытыытыгар күөнэххэ туулуура, 5-6 тууну 
угарын, баран сүгэн кэлэрбит. Наhаа элбэх да буолбатар, күөнэх, собо аҕаларбыт. 
Кэлбиппит, Харбаалаттан икки-үс эмээхсин сороҕо тымтакалаах, сороҕо ыаҕайалаах 
буолаллара. Онно биэрэн ыыталлара. Ол муҥнаахтар тугу биэриэхтэрэй? Күhүн 
аҕам тыынан тиргэлиир, миэхэ тыаҕа тиргэ иитэн биэрэрэ. Күн тахсыыта киирэн 
көрөрүм. Улахан кус иҥнибит буоллаҕына, ыллым да баhын хайа ыстыырым, 
кыайан өлөрбөт буоллаҕым – аҕам үөрэҕэ этэ. Күҥҥэ отучча, сороҕор түөрт уонча 
куhу иккиэн ыларбыт. Ону күhүн лааппы тутара. 10 киилэ кус этигэр 1 миэтэрэ 
хаахымай биэрэллэрэ. Ол сырсыыта этэ. Хаахымай ыстааннаах киhи мааны киhи 
курдук көстөрө. Биhиги биир киэhэ кус, биир киэhэ Саҥа Күөл соботун сиирбит. 
Ол собо сиир киэhэ дьоннор миигиттэн истэн, хоно кэлэллэр этэ. Бултаммат дьон, 
дьахталлар кус, собо бэриһиннэрэн үөрэн-көтөн, баhыыба бөҕө биэрэллэрэ. Аны уу 
ото охсорбут, уу былакыта сиэн, хадьымал хайыта анньан баас бөҕө буолара. Аны 
сайыны быhа атах сыгынньах сылдьан атаҕым хатыран эрэй бөҕөнү көрөрүм. Киэhэ 
балык хоргунунан бистэрэн баран ол аhытан, ытыы сыhарым. Күhүн оттуу сылдьан 
тымныы баҕайыга аҕам туутун көрөн, балык таhаарарын буhаран сиэн абыранар 
этибит. Күhүн туу мундутун үөлэн баран таhырдьа таhааран тоҥоро түhэн киллэрэн 
сиир минньигэс да буолара, билигин санаатахха, бирээмэ сымыhаҕым уута сүүрэр. 
Хойут Харбаалаҕа көhөн баран, Дьиэкээн тула хандаа туhах куобахха иитэрбит. 
Куобах бөҕө ылан, ампаарга ыйаан иhэрбит. Ампаарга киирдэххэ, тула мыылай маҕан 
буолан көстөрө. Ону кыhын от тиэйэ сылдьан, от анныгар тиэйэн кэлэрин кыhыны 
быhа сиирбит. Аны, саас күөлбүтүгэр аҥхатыы диэн туу угарбыт. Ойбон тоҥмот 
кэмигэр тууну туруору угуллар. Мунду, кыра бычаах бөҕө тахсан баран күнүс күн уота 
сылыйдаҕына уутугар түhээри, таппыт туутугар ортотунан киирээччи. Хата, андаатар, 
биhиги дьолбутугар, кэлэ илигэ. Баара буоллар, лаппа хоргуйарбыт хаалбыта. Мас 
тууну курдаттыы сылдьыа этэ. Сайын туулаан, күhүн куобахха туhахтаан сиирбит. 
Ол саҕана колхозка туох дохуот кэлиэй? Ыарахан да бириэмэ этэ. Аны, саас ыhыы 
үлэтэ ыгыма, барыта байыаннай бириэмэнэн ааҕыллара. Хата, Харбаала дьонун 
дьолугар Прокопьев Сергей Васильевич сэрииттэн эрдэ кэлэн, бурдук атаҕын, 
турнепс биэрэн абыраабыта. Сэриигэ сылдьыбыт колхоз председателэ Маҥааска 
кини эрэ буолан, Васильев Савва муҥхалаан балык сиэтэн, аччыктаан иhэн эрэр 
дьону муҥханы батыһыннаран, балык сиэтэн өрүhүйбүттэрэ. Онон Сергей уонна 
Савва Маҥаас дьонун өрүhүйбүт үтүөлээхтэр. Ону билигин билэр дьон махтанан 
кэриэстииллэригэр баҕарабын. Аны туран, Боотулууга Оноҕоччут диэн баай киhи 
олорбут. Ол баай уоллаах кыыhы ыал оҥорон баран, биир маҥаас тыhаҕаhы, биир 
маҥаас убаhаны биэрэн баран, бу сүөhүлэр төрүттээх-уустаах буолуохтара диэбит. 
Онон маҥаас сүөhүлээх маҥаастар диэбиттэр. Ол баай атыыр оҕуhу аттыы көлүйэн 
баран ураҕас төбөтүгэр тимир анньан баран куҥҥа тэhитэ анньан кымньыылыыра. 
Дьикти киhи үhү. Туох да көлөттөн атыыр оҕус ордук көлө быстыбата диирэ. Ол 
Оноҕоччут Боотулуу Аҥала диэн күөлүгэр уңуоҕа баара. Элбэх тиит үүнэн турарын 
көрбүттээхпин. Хойут самолет түhэ сылдьыбыта, хайаатылар буолла.

Дьэ, манан түмүктүүбүн.
Михайлов Михаил Федорович, Маҥааска төрөөбүт, улааппыт  үлэ, 

тыыл бэтэрээнэ, Дүллүкү нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо.
2009 сыл
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Юрий биһикки, үгүс саха ыччатын курдук, Сэргэлээххэ билсибиппит. 
Мин университекка медфак 5-с куурсугар үөрэнэр этим. 14-с корпуска 
олорорум. Биирдэ медфакка ханнык эрэ биэчэргэ бараары гынныбыт. 
Аллараа этээскэ кыргыттардыын өр баҕайы кинилэр билэр уолларын 
күүттүбүт. Ригаттан кэлбит Юрий диэн уол дииллэр. Өр күүтэн 
кыһыйдаҕым буолуо, боростуой, хара баҕайы курдук көрдүм. Ол 
биэчэргэ кими кытары үҥкүүлээбитин даҕаны көрбөтөҕүм.

Арай ол Юрий сотору-сотору Сэргэлээххэ биһиги хоспутугар 
кэлэр. Кыһын тымныы-туман бөҕөтө. Биирдэ Белинскэй аатынан 
библиотекаҕа бараары тэринним, онно Юра барыста. Онтон ыла 
доҕордоһон бардыбыт.

Ригаҕа авиационнай институт 5-с куурсугар үөрэнэр. Дьокуускай 
авиапордугар практикаҕа сылдьар эбит. Убайа портка үлэлиир, онтон чугас 
олороллор, Юрий кинилэргэ дьиэлэнэр. Биһиги ол хаһан даҕаны умнуллубат 14-с 
корпуспут 94-с хоһугар Үөһээ Бүлүү, Ньурба, Покровскай уонна мин, Чурапчы, 
кыргыттара буолан олорорбут. Ити 5-с курска диэри туох даҕаны биэчэр, танцы 
диэҥҥэ соччо сылдьыбаппыт. Үөрэхпит ыарахан, практикабыт куорат араас ба-
лыыһаларыгар буолар. Үөрэхтэн ордубаппыт. Юрий кэлиэҕиттэн киинэҕэ, театрга 
сылдьар буоллубут. Кыргыттарым бары кырасаабыссалар. Зина диэн подругам 
Коля диэн доҕордоох, бааһынай уол. Юрий биһикки кинилэрдиин төрдүө буолан 
үҥкүүгэ сылдьабыт. Сэргэлээххэ адьас «звездалар» буоллубут. Саҥа дьылы бииргэ 
көрүстүбүт, компания бөҕө түмүстэ. Практиката бүтэн, Юра олунньуга Ригаҕа барда. 
Суруйсуу, ахтыһыы бөҕө. Саас ыам ыйыгар сибэкки букеттаах, муус-маҥан плащтаах 
тиийэн кэллэ. Юра наһаа чаҕылхай дьүһүннээҕэ уонна мэлдьи мичээрдии сылдьар 
этэ. Ригаттан, омук сириттэн кэлбит буолан, барыта сонуннук көстөрө. Кожанай 
кейстээх, хас да фотоаппараттаах, таҥаһа-саба эмиэ сабыс-саҥа курдук. Уулаах 
Ааҥҥа Зина дьонугар хаһыа да буолан тахса сырыттыбыт. Үөрүү-көтүү, көр-нар.

Аҕыйах хоноот, Юрий Ригатыгар төнүннэ.
Сайын от ыйыгар Зина биһикки врачебнай практикаҕа Баатаҕайга бардыбыт, 

быраастары солбуйан үлэлээтибит. Ол саҕана Баатаҕайга улахан авиаотряд да баара, 
геологтар да бааллара. Ыарыһахтарбыт бары нууччалар. Туох даҕаны үҥсүү-харсыы 
суох, үчүгэйдик үлэлээтибит. Онно күн киирбэт, оҕолор түүнү быһа утуйбаттар. Күнүс 
утуйар буоллахтара буолуо. Яна өрүстэрэ олус сүүрүктээх, будулуйа сытар.

Юрий сайыҥҥы практиката бастаан Харьковка, онтон Ташкеҥҥа этэ. Ол 
преддипломнай практиката наһаа уһун, от ыйыттан алтынньы 20 күнүгэр диэри. 
Араас самолету үөрэтэллэр, диплом суруйаллар, ол самолеттары чертежка 
түһэрэллэр быһыылаах этэ. Сотору-сотору суруйар, наһаа ахтар этэ. Дойдутун да 
ахтара. Ол да буоллар, хайаан даҕаны үөрэхпитин бүтэриэхтээх буоллахпыт. Юраҕа 
үөрэнэригэр дьоно Акимовтар уонна аймахтара да көмөлөһөр быһыылаахтара, 
талбытын атыылаһар, көҥүл кэлэр-барар этэ. Москваттан, Ташкентан маннааҕы 
порт летчиктарын билэр буолан «зайчиктаан» босхо кэлэрэ. Ол саҕана фрукта, 
таһаҕас таһар рейс элбэх этэ. Атырдьах ыйын бүтүүтэ дойдутугар бара сылдьыбыта. 
Мин Чурапчыттан киирдим, Өлүөхүмэҕэ хортуоска хостооһунугар 6-с курстар барар 
буоллубут. Юрий куоракка кэлэн күүтэ сылдьар эбит. Кэһиитин дьуухала, туос 
тууйаска хап-хара моонньоҕон уонна бөдөҥ баҕайы үөлүллүбүт собо аҕалбыт. Уулаах 
Ааҥҥа Зиналаахха бара сырыттыбыт. Куйаас баҕайы этэ. Ньургуһун тыллыбытын 
көрөн соһуйдубут аҕай. Төннөрбүтүгэр Покровскайтан иһэр автобуска киирдибит. 
Иккиэн муус-маҥан таҥастаахпыт – Юрий джинсовай көстүүм, миэнэ көннөрү. 
Мин Ирина Хакамада курдук кып-кылгас стрижкалаахпын. Юрий хап-хара куудара 
баттахтаах. Автобус иһэ хайдах эрэ чуумпуран хаалла. Кэлин, өр буолан баран биир 
кийиит буолбут кыыс «ол эһиги этигит» диэн кэпсээбитэ, өйдөөн хаалбыт эбит.
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Миигин Өлүөхүмэҕэ атааран баран Юра Ташкеҥҥа төнүннэ. Эмиэ арахсыы, 
ахтылҕан, суруйсуу. Өлүөхүмэҕэ дэриэбинэттэн дэриэбинэҕэ хортуоска 
хостооһунугар көһө сылдьабыт. Хортуоска кэнниттэн Өлүөхүмэттэн хаарга баттата 
сыһан, балаҕан ыйын бүтүүтэ кэллибит. Ахсынньы саҥатыгар Рига авиационнай 
институтун юбилейыгар Юрий биһигини, 94-с хоһу барыбытын, ыҥырда. Дьонум 
харчы ыыттылар. Эльвира диэн подругам: «Сэрэн, үөрэххин быраҕан онно 
хаалаайаҕын», – диир. Ол саҕана зачет бөҕө. Онтон Юраҕа суруйдум: «Думала-
думала, решила не ехать. Лучше куплю на эти деныи плащ и свитер Гане», – диэн. 
Бу акаары, көнөтүнэн «үөрэх кыаллыбат» диэхпин. Өһүргэммэтэ, ол да буоллар, 
күүппүт этэ. Рига студеннарыгар гимн тылын суруйбут этэ. «Бөтүүктээх кырдьаҕас 
Рига – эдэркээн саастарбыт биһигэ...» диэн саҕаланар. Рига элбэх башнялаах, олор 
үрдүлэригэр бөтүүктээх. Онтон ахсынньы бүтүүтэ Юра бэйэтэ тиийэн кэллэ. Эмиэ 
үөрүү-көтүү, Саҥа дьыл... Каникулбар олунньуга тиийиэх буоллум, онон арыый 
чэпчэки санаалаах араҕыстыбыт.

Каникулга кыргыттарым Москваҕа, Ленинградка бардылар. Мин, Рига аэропорда 
Румбула сабыылаах буолан, Ленинградка көттүм, онтон поеһынан дьэ Ригаҕа тиий-
дим. Тоҕо эрэ Марков Федя көрүстэ, телеграмма тиийэригэр Юра суох эбит. Ригаҕа 
тиийбиппэр хосторугар көрсүһүү курдук оҥорбуттара, онно Дьокуускайтан өссө  
Федя икки аймах уолаттара бааллара. Биирэ эмиэ Марков Федя диэн, билигин муу-
һунан оҥорор биллиилээх скульптор. Юра адьас солото суох, диплом көмүскээри 
сылдьар. Ол да буоллар, Риганы көрдөрбүтэ. Старай Ригаҕа, Домскай соборга, 
Юрмалаҕа, Саласпилска сылдьыбыппыт. «Юрас перле» (морская жемчужина) 
диэн рестораҥҥа сырыттахпытына «ханнык омуктарый» диэн мөккүспүттэр этэ. 
Маҕаһыыннарга эҥин сороҕор били уолаттардыын сылдьабыт. «Сакта» диэн 
сувенирнай маҕаһыыҥҥа Федя быраата харчытын уордарбыта. Быысапкалаах сот-
тор атыыласпыт. Ону убайдара «Бу 500 солкуобайдаах соттор» диэн күлэн бөҕө. 
Юралыын хос куортамнаан туспа олорбуппут, онтон Москваҕа кэлбиппит. Биир 
хоноот, Дьокуускайга төннүбүтүм. Юра «Көрсүҥ» диэн Максимов Гошаҕа телеграмма 
биэрбит, онон портка көрсөн унты, сылаас таҥас аҕалбыттара. Юра кинилэргэ 
Рижскэй бальзам ыыппыта. Онтон кулун тутарга Юрий үөрэҕин бүтэрэн кэллэ. Кулун 
тутар 8 күнүгэр Чурапчыга таҕыстыбыт. Эдьиийим Анна Гаврильевна, күтүөтүм Се-
мен Николаевич үөрэ-көтө көрүстүлэр, көрсүһүү оҥордулар. Аҕам балыыһаҕа сытар 
этэ. Ол да буоллар, Болтоҥоҕо эмиэ көрсүһүү оҥорбуппут. Таайым Иван Иванович 
Ермолаев ГАЗ- 51 диэн грузовой массыынанан аҕалбыта. Дьонум-сэргэм Юрийы 
көрөөт олус сөбүлээбиттэрэ. Ийэм-аҕам үөрүү бөҕө.

1974 сыл кулун тутар 26 күнүгэр Болтоҥоҕо загсаламмыппыт. Кулун тутар 31 күнүгэр 
студенческай сыбаайба оҥордубут. Курашов аатынан уулуссаҕа баар остолобуойга. 
Музыка, үҥкүү-битии бөҕөтө. Юра бэйэтэ тэрийбитэ. Миэхэ шаферынан Вера 
Местникова буолбута, Юраҕа Миша диэн аймаҕа уол. Вера хотуттан кыһыллар чыыр 
балык аҕалбыт этэ. Ону Юра табаарыстара, Маҥаас уолаттара Гоша Васильевтаах 
кыспыттара. Ыалдьыттарбыт саха бастыҥ ыччаттара – Рига авиационнай институтун 
бүтэрбит инженер уолаттар уонна быраас үөрэҕин бүтэрэн эрэр мин доҕотторум, 
нууччалар да сахалар да бааллара. Үөһээ Бүлүүттэн Юра ийэтэ Александра 
Иннокентьевна, саҥаһа Галина Александровна, убайа Николай Захарович уонна 
бырааттара, аймахтара, Чурапчыттан ийэм Варвара Ивановна, эдьиийдэрим Анна 
Гаврильевна, Елена Ивановна кэргэттэринээн уонна бырааттарым Алексей, Ганя, 
Вася сылдьыбыттара.

Дьэ итинтэн ыла биһиги Юрийдыын 42 сыл ыал буолан олорбуппут. Иннибити-
гэр дьол-үөрүү да, эрэй-буруй да күүтэрэ. Биһиги санаабытыгар аҥардас үөрүү 
күүтэр курдуга. Эдэрбит, иккиэн бииргэбит, үрдүк үөрэхтээх үлэһиттэрбит. Бастаан 
Маяковскай аатынан уулуссаҕа дьиэ аҥаарын куортамнаан олорбуппут. Аҥаарыгар 
Коля Тулааһынаптаах (биллиилээх мелодист) олоро сылдьыбыттара. Афанасий 
диэн колоритнай баҕайы көрүҥнээх хаһаайыннаахпыт, олбуорга атын кыра 

дьиэтигэр олорор. «Бык» диэн ааттыыр ыттаах, улахан торбос саҕа. Ол сайын мин 
экзаменнарбын туттардым, быраас буоллум. Ол быыһыгар абитуриеннар Ганя, Вася, 
Уйбаанчык бааллар. Бэрээдэк бөҕөлөр, уҥуохтарынан, көрүҥнэринэн бары Юрий- 
тан хаалсыбаттар. Киэһэ аайы уулуссаҕа тахсан футбол, волейбол оонньууллар. 
Афанасий үчүгэй баҕайы уолаттардаммыт курдук буолан хаалла. Мин респу-
бликанскай оҕо балыыһатыгар интерн-быраас буоллум. Юрий Маҥан пордугар үлэҕэ 
киирдэ. Ганяны эмиэ үлэҕэ онно киллэрдэ. Иккиэн сарсыарда сүүрүүнэн Софронов 
аатынан уулуссаҕа служебнай автобуска бараллар. Кыһын ыарахан летнай унтылаах 
буоланнар, сүүрэр тыастара лиһигирээн түннүк нөҥүө иһиллэр этэ. Кэлин даҕаны 
Афанасийы кытары Юрий, Ганя билсэр, кэпсэтэр этилэр.

Юрий дьиэҕэ-уокка миигиннээҕэр быдан сыһыаннаах буолан биэрбитэ. Мин 
кыра эрдэхпиттэн интернат бэлэмигэр сылдьыбытым. Онон соччо тугу да сатаабат 
этим. Арай сууйуу-сотуу, хомуйуу-бэрээдэктээһин өттүн уонна иистэнэри 
сөбүлүүрүм. Дьиэ-уот малын Юра бэйэтэ булара-талара. Ол бу холодильник, диван, 
телевизор, иистэнэр массыына хайдах баар буолбуттарын олох өйдөөбөппүн. Бэйэтэ 
атыыласпыт буоллаҕа.

Олус киэҥ билиилээх, быһаарыылаах, өйдөөх, кытаанах принциптэрдээх этэ. 
Идэтин таһынан элбэх интэриэстээҕэ, сөбүлүүр дьарыктааҕа. Ригаттан кэлэригэр 
элбэх араас кинигэ, искусство туһунан альбом, киинэ устар камера, хас да фотоаппарат 
аҕалбыт этэ. Бэйэтэ хоһоон суруйар, хаартыскаҕа үчүгэйдик түһэрэр этэ. Иккиэн 
элбэҕи аахпыт, элбэх биир интэриэстээх этибит. Тута үлэҕэ баттатан, олох бириэмэ 
тиийбэт курдуга. Ол да буоллар кыыһырсыы, кыҥкыйдаһыы олох суоҕа.

Сотору портка дьиэ биэрбиттэрэ. Кыараҕас, сыырастаах, аны дьукаахтаахпыт, 
Карл диэн. Кыһаммаппыт, үөрүү-көтүү бөҕө. Сүрдээх сылаас дьиэ этэ. Кыргыттарбыт 
Айта, Саша төрөөбүт дьиэлэрэ. 6–7 сыл буолан баран биирдэ капитальнай өрөмүөн 
оҥороннор, благоустроеннай дьиэ буолбута. Карл айдаана суох көһөн хаалбыта. Онон 
үс хостоох дьиэлээх буоллубут. Биһиги Юрабынаан дьиэбитин оҥоруу, киэргэтии 
бөҕө. Палас, көбүөр, дорожка, мебель, тюль барыта баар буолла. Санаабытыгар наһаа 
наряднай, уютнай, адьас кэмпиэт хоруопкатын курдук буолла.

Дьууруй саамай үлүһүйэр, сөбүлүүр дьарыга булт эбит. Ону мин били Ригаҕа, 
Ташкеҥҥа суруйсуубут кэмигэр, маҥан плащ, хоһооннор саҕана олох билбэт этим. 
Дьэ, ыал буолаат, арай саас, күһүн аайы булка тэринии, барыы буолуталаата. Мин 
бастаан ыытымаары мөккүһэбин, ытыыбын эҥин. Биирдэ сайыһан Нам Үөдэйигэр 
тахсыстым. Юрий ииппит дьоно Поскачиннар удьуор булчут эбиттэр. Ииппит аҕата 
Өлөксөй хоту Өлөөҥҥө тиийэ сылдьар булчут эбитэ үһү. Убайа Ньукулай Игнатьевич 
эмиэ булчут, сааһыт бэрдэ эбит. Дьууруй кыра эрдэҕиттэн булка уһуйуллубут. Онон 
ытаа да ыллаа, бу сөбүлүүр дьарыгын, бултуурун кыайан бопсор кыах суох буолла. 
Прокопьев Захар диэн биир дойдулааҕын булла, эмиэ авиаинженер.

Кэҥкэмэ диэки бултуур базалаах ветеран оҕонньору билэр эбит, Николаев 
Николай диэн. Элбэх тайахсыт ыттаах. Ол диэки булт даҕаны, сир аһа даҕаны дэлэй. 
Кус-хаас, балык бөҕөтө. Хайдах эрэ Маҥаас курдук айылҕалаах. Күһүн тайахтыыллар. 
Биирдэ Захардыын эһэ өлөрбүттэрэ. Ону Дьууруй биһиги дьиэбитигэр сиэр-туом 
тэрийэн эһэ төбөтө сиэһини оҥорбуппут. Суордуу «хуук-хаах» диэн саҥардыбыт.

Захар кэргэнэ Дуся долган омук, тыллара син биир сахалыы. Наһаа эйэҕэс, 
иистэнньэҥ бэрдэ. Миэхэ унты выкройката аҕалбыт этэ. Захар Ригаҕа самбоҕа 
чемпион эбитэ үһү. Кэлин Дуся дойдутугар Красноярскай кыраайга көспүттэрэ. 
Кэлин Кэҥкэмэҕэ баар база, онно баар күөллэр Дьууруй дойдута курдук буолбуттара. 
Табаарыстарбыт, күтүөттэрбит, кийииттэрбит, бырааттарбыт бары сылдьыбыттара.

Күһүн аайы Чурапчыга куобахтыы тахсара. Ол саҕана куобах элбэх, бултааһын 
көҥүллэннэҕинэ, сүүсчэкэ киһилээх хас эмэ күн «күрэх» диэн бултуу бараллара. 
Биирдэ Муомаҕа кыыл табаҕа бултуу бара сылдьыбыта, Сукуев Кеша диэн табаарыһын 
кытары. Ол бэйэтэ туспа сэһэн. Таба тыһа, тайах, таба этэ, элбэх балык аҕалбыта. 
Эмис тайах этэ адьас сибиинньэ этин курдук буолар эбит.
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Кыргыттарбыт иккиэн 4-5 саастарыгар диэри детсадка миэстэ суох буолан 
сылдьыбатахтара. Оҕолорун үксүн Юрий көрөн улаатыннарбыта. Маҥан пордугар 
инженер, смена начальнига этэ. Сменанан үлэ буолан нэдиэлэҕэ үстэ-түөртэ түүн, 
иккитэ-үстэ күнүс үлэлиирэ. Мин участковай педиатр буоллум, атын миэстэ суох 
уонна хамнаһа арыый үрдүк. Сороҕор үлэбиттэн кэлбитим, Дьууруйум түүҥҥү 
сменаҕа барбыт буолар. Сарсыарда кини кэлбитэ – мин үлэбэр, сороҕор онтон 
үргүлдьү түүҥҥү дьуһуурустубаҕа балыыһаҕа барабын. Ол кэнниттэн дьиэбэр 
кэлбэккэ, поликлиникаҕа приемҥа, вызовка барабын. Оҕолору сороҕор ыалбыт 
эмээхсиҥҥэ хаалларабыт, сороҕор бэйэлэрэ олороллор.

Мин ийэм, аҕам эрдэ, Сашенька төрүү илигинэ суох буолбуттара. Онон сайын  
аайы Үөһээ Бүлүүгэ барарбыт. Оройуон кииниттэн Юрий дойдута Маҥаас 10 көс, 
самолет эрэ тиийэр, сайын суол суох. Хаайтарыы бөҕө. Порт үлэһиттэрин Юрий 
билэр буолан, санрейс эбэтэр почта эҥин диэн вертолет көтүтэн ыыта сатыыллар 
этэ. Хайдах эмэ тиийиэххэ эрэ наада. Дьууруй дьоно, тиийээт сүөгэйгэ сөтүөлүүгүн 
диэбит курдук, дэлэй астаах-үөллээх ыал этилэр. Ийэтэ Александра Иннокентьевна, 
аҕата Петр Акимович Маҥаас ытыктанар ыала. Аҕата сельсовет председателэ, 
почта начальнига, партийнай тэрилтэ секретара курдук үлэлэргэ үлэлээбитэ, сэ-
рии ветерана. Ийэтэ эмиэ сельсовет секретарынан, маҕаһыын сэбиэдиссэйинэн 
үлэлээбит. Наһаа бултаах-алтаах дойду. Дьоно-сэргэтэ олус эйэҕэстэр, бары 
кыахтаахтык олороллор. Кус, балык дэлэй. Акимовтар сүөһү-ас бөҕөлөөх ыаллар. 
Дьууруй сайын аайы оттоһор этэ. Кыргыттар улаатыылара биһиги эмиэ окко барсар 
буолбуппут. Техника кыайан сылдьыбат, оттуур сиргэ диэри атынан эбэтэр сатыы 
бараҕын. Барыта илиинэн оттооһун, кумаар-кырдаайы бөҕөтө. Куруук эрэһиинэ 
саппыкылаах, сеткалаах сэлээппэлээх сылдьарбыт. Күһүөрү быраатым Ганя уонна 
Дьууруй убайа Уйбаан кустуу кэлэллэрэ. Уйбаан эмиэ авиатор, Дьокуускай пордугар 
бортмеханик, летчик этэ. Сороҕор Вася Слепцов эмиэ баар буолааччы. Биирдэ 
быраатым Миша Слепцов кэлэ сылдьыбыта. Эмиэ оттоһоллор, бултууллар. Кус, балык 
бөҕөнү аҕалар этилэр. Ыалларга түҥэтэр этибит. Уоппуска бүтүүтүн саҕана Юрий 
хайаан даҕаны аймахтарыгар Поскачиннарга, Григорьевтарга ыалдьыттата илдьэрэ. 
Ыга киэргэнэн, оҕолор бантик, платье, Юрий летнай көстүүм, мин хобулуктаах 
түүппүлэ кэтэн сатыы илин дэриэбинэҕэ барабыт. Субуруһуу. Юрий биһигинэ суох 
туох да иһин барбат. Биирдэ Григорьевтарга тиийдибит. Айта, 4 саастаах кыра 
кыыспыт, дьиэҕэ хаалла. Тит Данилович утары көрсө таҕыста. Кирилиэскэ турар, 
сорочкалаах, үчүгэй баҕайы жилеттаах. Дорооболоһуу, эҕэрдэлэһии буолла. Арай 
Айта саҥарбат. Дьууруй: «Тоҕойуом, дорооболоһууй», – диэтэ. Кыыспыт: «Ленин 
буолбатах эбит», – диир. Тит Данилович мух-мах буолла, биһиги кистии-саба күлсэн 
ыллыбыт.

Юрий дьоно сиэннэрин уонна миигин олус маанылыыр, күндүтүк саныыр этилэр. 
Көмөлөһөллөрө, кэһии бөҕө ыытар этилэр. Миэхэ Александра Иннокентьевна 
«үлэҕэр наряднайдык сырыт» диэн таҥас-сап ылан кэһии уурбут буолара. Мин 
участковай быраас куруук маҥан халаат, халпаак кэтэн баран сылдьар буоллаҕым дии. 
Туох да наряд наадата суох. Ол саҕана ол-бу корпоративнай биэчэр эҥин диэн суоҕа. 
Александра Иннокентьевна наһаа элбэх кэпсээннээх, былыргыны-аныгыны барытын 
анаарар, эмиэ да олус юмордаах этэ. Маҥаас историятын, дьонун-сэргэтин туһунан 
бэрт баҕайытык кэпсиир этэ. Бары киниэхэ «үчүгэйдэр» эбэтэр «муҥнаахтар».

Юрий кыра эрдэҕинэ атын ыалга иитиллибит – Поскачиннарга. Ону наһаа 
туоһуласпат этим. Дьууруй бэйэтэ ииппит ийэтин Киристиинэни, ииппит дьонун 
наһаа үчүтэйдик саныыра. Биһиэхэ куруук үс ийэлээхпин, үс аҕалаахпын диэн 
кэпсээн бөҕө буолара. Төрөппүт ийэтэ-аҕата, ииппит ийэтэ-аҕата, аны сурукка 
киирбит ийэтэ-аҕата. Майгыта убайа Уйбаантан атын этэ, ол ииппит дьонун курдук 
буоллаҕа буолуо.

Юрий Маҥан пордугар биир убаастанар, саамай билиилээх инженердэрэ этэ. 
Самолет ханна эмэ тиийэн саахалга түбэстэҕинэ куруук кинини командировкаҕа 

ыытыллара, хас да техниктээх. Оҥорон аҕалбыт буолаллара. Үлэлэрэ уустук, 
барыта регламент быһыытынан. Маҥан пордугар баар авиатехниканы барытын 
биэс тарбаҕын курдук билэр, барытыгар допустаах этэ. Онон смена начальнигынан 
үлэлээбитэ. Хамнаһа сорох тойотторунааҕар үрдүк этэ. Сотору-сотору харчынан 
премия, хайҕал сурук ылара. Хаста даҕаны соҕуруу специализацияҕа бара 
сылдьыбыта. Ригаҕа, Запорожьеҕа, Уралга. Ол –  категориятын, хамнаһын үрдэтээри. 
Биһиэхэ кэһии, таҥас-сап бөҕөтүн аҕалара. Саша кыра эрдэҕинэ папа оҕото этэ. «Папа 
такой хорошенький, кругленький. Папа теплый как печка» диэн күллэрэрэ. Биирдэ 
кыргыттарыгар чемоданы толору таҥас аҕалбыта. Сашенька «какой счастливый 
день» диир, оскуолатыгар нэһиилэ барда. Айта улаатан иһэн наһаа уһун испииһэк-
сакаас оҥорор, барыта импортнай буолуохтаах. Папата толоро сатыыр буоллаҕа. Ол 
оннугар бэйэтигэр тугу да ылан аҕалбытын соччо өйдөөбөппүн.

Дьэ итинник үчүгэй баҕайытык олордубут. Сабыс-саҥа «Нива» массыына 
ыллыбыт, дача тутуннубут. Оҕолорбут оскуолалара аттыбытыгар баара. Ыалларбыт 
бары үчүгэйдэр, летчиктар, учууталлар, туох да айдаан суох. Аймахтарбыт, дьоммут-
сэргэбит эмиэ этэҥҥэлэр. Итинник олохпут тупсан испитэ баара...

Онтон 90-с сыллар ортолоругар перестройка, ыһыллыы-тоҕуллуу буолла. 
Хамнас кэмигэр кэлбэт, ас-таҥас атыыламмат. Авиация ыһыллан киирэн барда. 
Икки сыл кэриҥэ хамнас биирдэ эмэ кыралаан кэлэр. Массыынабыт мөлтөөтө. Юрий 
үлэтин кэнниттэн таксилыыр. Ол харчытынан ас ылан аҕалар. Кыргыттар ити саҕана 
университекка үөрэнэ сылдьаллар. Таҥас-сап мөлтөөтө, харчы да суох.

Маҥан порда ыһылла сыста. «По собственному желанию» уурайдахха, икки 
сыллаах хамнас толору төлөнөр диэтилэр. Дьууруй оҕолорун үөрэттэрээри уурайда. 
Хамнаһынан саҥатык «УАЗ» массыына, оҕолорго таҥас-сап ыллыбыт. Кыһын суол 
аһыллыыта ити массыынатынан Үөһээ Бүлүүгэ барда. Түҥ өрүскэ муус аннынан илим 
үтэн балыктаабыттар этэ. Эт, балык бөҕөтүн аҕалбыта. Кэлэн баран управлениеҕа 
үлэҕэ ыҥырбыттарын, хамнаһа кыра диэн киирбэтэҕэ. Саас «Комдрагмет» тэрийбит 
көмүс хостуур фирмаҕа солбуйааччы дириэктэринэн ыллылар. Өймөкөөҥҥө барда. 
Онно үлэлии сылдьан хайаҕа аварияҕа түбэһэн уурайбыта. Сиһин дэҥнээбит этэ.

Эмискэ балыыһа дьоно буоллубут. Юрийга, доруобай, сүүрэ-көтө, үлэ үөһүгэр 
сылдьыбыт киһиэхэ, хайдахтаах охсуу буолуой. Нейрохирургияҕа сиһигэр операция 
оҥордулар. Күннэри-түүннэри оҕолорбунаан хардары-таары ыарыылыыбыт. 
Ыарахан ыарыһах буолан пропуск биэрбиттэрэ, туспа палатаҕа сытара. Онтон 
неврологияҕа көһөрбүттэрэ. Уопсайа 2 ыйтан ордук эмтэнэн тахсыбыппыт. Ити 
кэмнэргэ Юрий балта Марианна, быраатым Ганя уонна Юрий табаарыһа Прокопьев 
Валерий олус өйөөбүттэрэ. Дьиэбитигэр тахсарбытыгар Юрий бастаан сытар ыарыһах 
этэ. Валерий кэргэниниин Лизалыын сотору-сотору кэлэллэрэ. Лиза невропатолог 
быраас Юрийы араастаан эмтээбитэ, пиявканан диэн, түөн ууран диэн. Мин массаж-
гимнастика оҥоробун, олордо, туруора сатыыбын. Быраастарбыт тренажер оҥорон 
биэрбиттэрэ, тутуһан хаамар, турар гына.

Дьууруй сүрдээх кытаанах санаалааҕа, хайаан даҕаны туруом, хаамыам диэн 
эрэллээҕэ. Кэлин дьиэтин иһигэр икки тайахтаах сылдьар буолбута. Кыргыттарбыт 
үөрэхтэрин бүтэрээт, утуу-субуу кэргэн тахсыбыттара. Күтүөттэрбит Бэргэн, Алек-
сандр үчүгэй дьонноох-сэргэлээх, бэйэлэрэ эмиэ үчүгэй уолаттар түбэспиттэрэ. 
Дьууруйга төрөппүт уолаттарын курдук буолбуттара. Бэргэн математик-программист, 
Саша сибээс инженерэ.

Дьууруй күтүөттэрин «көтөр кынаттарым, сүүрэр атахтарым» диир этэ. Саас, 
күһүн аайы хайаан да булка илдьэ бараллара. Ганя күтүөттэрэ Толя, Стас эмиэ 
көмөлөһөллөрө. Өссө Спартак, Юрик диэн студеннардаах этибит. Спартак Дьууруй 
племяннига, убайа Уйбаан уола. Юрик мин быраатым, Ульяналаах уоллара. Бу икки 
студент «два веселых гуся» диэбит курдук наһаа эйэлээх, бэрээдэктээх этилэр. 
Дьууруй хонтуруолугар сылдьаллара. Расписаниелара, преподавателлэр, куратордар 
ааттара, хаһан ханнык зачет, экзамен буолара барыта Дьууруй киниискэтигэр сурулла 
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сылдьара. Харчыларын эмиэ кини тутара, төһөнү туохха туттубуттарын бэлиэтэнэр 
этэ. Бу уолаттар күтүөттэргэ бырааттарын, биһиэхэҕэ оҕолорбут курдук буолбуттара. 
Эбээбит Дьууруйга «хайаан да Спартагы үөрэттэр, киһи-хара оҥор» диэн суруйара. 
Биэстии сыл биһиэхэ олорон үөрэнэн, билигин үрдүк үөрэхтээх учууталлар.

Дьууруй үөрүнньэҥ майгылаах этэ, дьон ортотугар сылдьарын сөбүлүүрэ. 
Куруутун хайдах эрэ өрө көтөҕүллүүлээх, үөрүүлээх баҕайытык олорор этибит. 
Эдэр эрдэхпититтэн көмүс күһүнү, маҥнайгы хаары, кыһыҥҥы бырааһынньыктары 
барытын бэлиэтиир этибит. Кэлин миэхэ кулун тутар ый нагрузкалаах буолааччы. 
Күтүөппүт Бэргэн, сиэммит Эрчимэн, Юрик, убайбыт Уйбаан уонна Дьууруй бэйэтэ 
бу ыйга төрөөбүттэрэ. Барыларыгар подарок, эбиитин Миленаҕа, Сашаҕа, Айтаҕа 
дьахталлар аан дойдутааҕы күннэринэн эмиэ ыларым. Барытын холбоон, кулун тутар 
9 күнүгэр бэлиэтиирбит. Саас хаар баарына өрөбүллэргэ Маҥаҥҥа хайыһардыы 
барар буоларбыт. Ганялаах хайыһар суола тэлэр этилэр. Оҕолорго анаан кылгас, 
бэйэлэригэр уһун.

Биир сиэммит Дьуур муус устар 14 күнүгэр төрөөбүтэ. Онно айылҕаҕа тахсарбыт. 
Эмиэ салааска, хайыһар, шашлык буһарыыта буолара. Туллуктар кэлбит буолаллара, 
ону хаартыскаҕа түһэрээри Айталыын хаарынан сыыллар эҥин быһыылаахпыт. 
Уолаттар Юрик, Спартак хомуур хапсаҕай диэн Бэргэни охторо сатыыллара. Икки 
өттүттэн бөрө оҕолорун курдук түһэ сатыыллара. Бэргэн улахан телогрейканы кэтэн 
баран, баҕана курдук турар, хамсаабат. Дьууруй биһиги күлэр аҕай этибит. Салгын 
саанан сыал ытыыга Дьууруй бирииһигэр күрэхтэһии буолара. Онно Айта, Мария 
Спиридоновна кыайаллара.

Туймаада ыһыахтарыгар Дьууруйдуун көтүппэккэ сайын аайы сылдьар этибит. 
Үс Хатыҥҥа Дьууруй палатка туруортаран, иннигэр түһүлгэ тэрийтэрэр этэ. Айтабыт 
сахалыы иһит-хомуос, киэргэл аҕалара. Кэлин сахалыы таҥас таҥнар буолбуттара. 
Кыргыттар ас астаан аҕалаллар, биһиги алаадьы, убаһа этэ буһаран илдьэбит. Остуол 
тардабыт, онно оҕолорбут, сиэннэрбит, аймахтарбыт, биир дойдулаахтарбыт да 
кэлэн аһаан, сынньанан бараллара. Дьууруйу кытары кэпсэтии, үөрүү-көтүү бөҕө 
буолаллара. Кэлин 2015 сылга эрэ барбатахпыт, куйааһа бэрдэ, Дьууруй бэйэтэ 
баҕарбатаҕа.

Сайын ортото аны Чурапчыга тахсарбыт. Эдьиийбитин Анна Гаврильевнаны илдьэ 
сайылыкпытыгар Чуораайыттаҕа барарбыт. Дьууруй Ригаҕа эрдэҕиттэн Чуораайытта 
сайылык туһунан билэр этэ. «Чуораайытта алааска Чурумчуку кэлбит» диэн 
оонньуур-күлэр буолара. Иккис дойдутун курдук буолбута, ахтар этэ. Кэлин ыарыһах 
да буолбутун кэннэ сыл аайы тахсарбыт. Онно Улялаахха уонча хонобут, биллэҕэ 
Максим Романович Дьууруйу өйүүр-убуур, сороҕор 2–3 «Прадо» массыына бииргэ 
тиийэбит. Айталаах онтон Хайахсыкка бараллар, биир массыына куоракка төннөр, 
биһиги хаалабыт. Болтоҥоҕо Дьууруй ордук балыктыырын, окко сылдьыһарын 
сөбүлүүрэ. Сааҥкыга сылдьааччыбыт. Кэлин оҕолор улаатаннар, киһи үлэҕэ тиксибэт 
буолбута. Биир сайын сиэммит Милена кыраабылын кимиэхэ да биэрбэккэ кып-кыра 
бугул оҕолорун туруоран эһээтин үөрдүбүтэ, ходуһа хоһууна аатырбыта.

Сир астааһына, дьэдьэн-отон хампаанньата эмиэ араас көрүдьүөстээх буолара. 
Уля, Максим тыаҕа киирдэллэр эрэ сүтэн хаалаллар. Кыргыттартан ким эмэ 
сүрэҕэлдьээн тыаттан эрдэ таҕыстаҕына, папабыт уу иһэрдээт төттөрү ыытар. Тыа 
саҕатыгар күлүккэ эбэтэр палаткаҕа хаалар этэ. Дьиэҕэ хаалбат, хайаан да барсар этэ. 
Ити барыыны-кэлиини барытын эрдэттэн Дьууруй былааннаан, аһы, булт тэрилин, 
илимнэри, тыыны, палатканы, биноклу, радиону ылларара. Кини былааныттан 
туораабат буоларбыт.

Кэлин сааскы булка 2015 сылга күтүөппүт Саша эрэ барсар курдук буолла. Онтон 
Дьууруй бырааттарын, Маҥаас уолаттарын Алигы, Степаны ыҥырда. Миигин «хайаан 
да барсаҕын» диэтэ. Нам Үөдэйигэр хочоҕо тиийдибит. Күөллэр бары мууһунан көрө 
сыталлар, тымныы баҕайы. Кыракый көлүччэлэри булан кустаатылар. Дьууруйу 
дурдаҕа Степан илдьэ киирдэ, аҕыйах кустаахтар. Онно киһи сөҕүөн курдук, 

Дьууруйга байанайа биэрэ сатаата – мас көтөрө диэн, куобах диэн, көҕөттөр диэн. 
Барыта атахпыт анныттан кэриэтэ бултаатыбыт.

Дьууруй арааһынай хроническай ыарыыта элбэх этэ. Итинник ыарахан травмалаах 
киһи уопсай доруобуйата эмиэ сатарыйар. Булка бараары гыннар эрэ үтүөрэн хаалара. 
Бэйэтэ санаата кытаанах (психически устойчивай), табах-арыгы диэни билиммэт этэ. 
Дьонтон ордук-хоһу санаммат буолан, дьон киниэхэ эмиэ оннук сыһыаннаһаллара.

Мин 2014 сылтан үлэбиттэн уурайбытым. Дьууруй ити сыл инсультаабыта. Куруук 
«оҕолорум туһугар олоро сатыыбын» диир этэ. Оҕолорбут, сиэннэрбит эһээлэрин 
аатын түһэн биэрбэт дьон буолуохтара диэн эрэнэбин. Кыргыттарбыт Айта педиатр-
невропатолог, Саша эколог-экономист, күтүөттэрбит эмиэ специалистар, улахан 
тэрилтэлэргэ үлэлииллэр. Дьон тэҥинэн дьиэ-уот, квартира, массыына баар. 
Сиэннэр — оскуола оҕолоро. Дьууруй оҕолорун атахтарыгар туруоран, сиэннэригэр 
эмиэ көмөлөһөн барда.

Дьон билигин Дьууруйу сааһын тухары инбэлиит, дьиэҕэ олорбут киһи курдук 
саныыллара буолуо. Авиацияҕа 25 сыл үлэлээн, «Авиация ветерана» буолан пенсияҕа 
тахсыбыта. Ыарахан, эппиэттээх баҕайы үлэ этэ. Үксүн тымныыга, таһырдьа үлэлиирэ. 
Онтон кэлиҥҥи үлэтигэр производственнай травма буолан эмиэ туспа пенсия ылара. 
Онон материальнай өттүнэн туох да кыһалҕаны билбэт этибит.

Мин Дьууруйу соҕотох тапталым, кэргэним буоларынан, көннөрү киһи 
быһыытынан да олус убаастыырым. Көнө-судургу майгытын, биһиэхэ, дьиэ 
кэргэнигэр, бэриниилээх амарах сыһыанын, хара өлүөр диэри ахсаабатах тапталын, 
кыһамньытын иһин. Итинник алдьархайга түбэһэн, инбэлиит буолан да баран 
санаатын түһэрбэккэ 15 сыл устата олоххо тардыһан, биһигини кытары тэбис-тэҥҥэ 
үөрэ-көтө сылдьан, олоҕу салҕаан баччаҕа кэллэхпит. Кини биһикки эйэлээх, биир 
санаалаах, биир иитиилээх дьон буолан олох араас ыарахаттарын аастахпыт.

Дьууруй баарына, дурдалаах-хаххалаах курдук сананарым. Дьиэтигэр олорон 
барытын ыйа-кэрдэ, сүбэлии олорооччу. Оҕолорбутунаан биир дьиэ кэргэн курдук 
олорорбут. Нэдиэлэ аайы кэлэн папаларын кытта көрсөн-сүбэлэһэн барааччылар.

Билигин да Дьууруйга ону эппэтэхпин, ону ыйыппакка хаалбыппын дии саныырым 
элбэх. Хайыахпыный, суох буолбуту төннөрбөккүн.

 Поскачина Мария Михайловна, кэргэнэ,
СР доруобуйатын харыстабылын туйгуна, үлэ ветерана.

КҮНДҮ БАЛТЫМ ДУНЯ ТУҺУНАН

Дэриэбинэ Баҕадьаҕа көспүтүн кэннэ, Дуня 1954 сыллаахха Сургуулук 
начаалынай оскуолатыгар I кылааска үөрэнэ киирдэ. 3 хостоох уопсай 
дьиэ уҥа хоһугар Сэбиэт председателэ Борисова Ирина Борисовна 
кыыһа Раялыын олорор. Биһиги хаҥас хоһу бас билбиппит. Бары уопсай 
аһыыбыт. Өктөөп бырааһынньыгар Боотулууттан кэлбиппэр ийэм эттэ: 
«Дуня үчүгэйдик ыллыыр. Эдьиийигэр ыллаан иһитиннэр эрэ!». Дуня 
Рая хоһуттан тахсан тойтоллон туран ыллаата. Кырдьык, үчүгэйдик 
ыллыыр эбит, уһун тыыннаах. Үөрдүбүт, хайҕаатыбыт.

Ити дьыл сааһыгар Маҥааска көстүбүт. 1955-1956 сылларга 
Дуня Маҥаас сэттэ кылаастаах оскуолатыгар II кылааска үөрэннэ. 
Сургуулукка нуучча тылыгар нуучча кыыһа Александра Васильевна 
үөрэппит буолан, Дуня нууччалыы үчүгэйдик билэр эбит. (Александра 
Васильевна кэнники Филипп Иванович Корякин кийиитэ буолбута.) Маҥаастааҕы 
учуутала Захар Николаевич Дуняҕа оҕолор нуучча тылыгар суруйбут үлэлэрин 
бэрэбиэркэлэтэр үһү. Аҕам биһикки: «Ити дьүһүннээх киһиэхэ бэрэбиэркэлэтэр, 
сүрэҕэ да суох учуутал», – диэн мөҥүттэрбит. Ол туһунан балтыбар соторутааҕыта 
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эппиппэр: «Захар Николаевич наһаа үчүгэйдик үөрэтэрэ, ол да иһин мин учуутал 
буолтум», – диэбитэ. Ол аата тэтэрээт бэрэбиэркэлээри ымсыырар эбит. Оччотооҕу 
оҕо сааска алҕаһы булуу үспүйүөнү тутуу курдук буолуо.

Кылааска 7-8 оҕо үөрэммитэ, үксэ үөрэхтэригэр кыахтаах эбиттэр. Директор 
Титов Николай Михайлович математика уруогар киирбит. Оҕолор уста кээмэйин 
бара сылдьаллар эбит. Дириэктэр: «Биир сантымыатыры көрдөрүҥ эрэ», – диэбит. 
Дьэ, ким тугу өйдүүрүнэн көрдөрбүт. Сорох быластаабыт, сорох миэтирэ аҥаарын, 
сорох оннооҕор кыраны көрдөрбүт. Арай Максимов Вася диэн оҕо тарбаҕын суонун 
саҕаны сэрэнээн-сэрэнэн тутан олорбут. «Тоҕо да кыратай», – диэн күлбүттэр. 
Директор кэрийэн көрөн баран, Вася эрэ киэнэ сөбүн эппит.

Вася Максимов Өлөөҥҥө орто оскуоланы үчүгэйдик бүтэрэн, Москваҕа 
үөрэнэ бараары сылдьан, балыктаары ууга былдьаммыта. Улахан убайа Прокопий 
Ленинградка Герцен аатынан пединститукка үөрэнэрэ, кыра убайа Николай 
Томскайга быраас үөрэҕин бүтэрэн, Сунтаарга олохсуйда. Поскачин Юрий Далырга 
үөрэнэ сылдьан математика олимпиадатыгар республикаҕа миэстэлэспитин, 
новосибирскайдар быһа университеттарыгар ылбыттара. Икки сыл үөрэнэн баран, 
мин математик буолуохпун баҕарбаппын диэн, Ригаҕа 5 сыл үөрэнэн үйэтин 
тухары самолет инженер-механиктарын начальниктара буолар. Саввинова Люда 
– историк, иитэр үлэ завуһа, Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна, Саха 
Республикатын бочуоттаах учуутала. Ханды Надя – үрдүк үөрэхтээх библиотекарь, 
Саха Республикатын культуратын үтүөлээх үлэһитэ. Надя, арааһа, Маҥааска үрдүкү 
кылааска үөрэммитэ буолуо.

Дуня III кылааска үөрэнэ сырыттаҕына, уу баһар күөллэрин Матыыны оскуола 
оҕолоро муҥхалаабыттар. Уп-уһун нырыынан күнү быһа ойбон булкуйан илиилэрэ 
дэлби тоҥмут. Муҥхаларыгар баһаам балык кэлбит. Биирдии оҕоҕо куул аҥаардыыта 
собо тиксибит. Аҕыйах киһи аттаах, сорох оҕустаах, ким эрэ салааскалаах эбит. Оттон 
үгүстэр куулларын бэйэлэрэ соһоллоругар тиийбиттэр.

Дуня итиннэ сынньанан, манна сынньанан ирээтин нэһиилэ соспут. Аны I 
кылааска үөрэнэр икки быраата куулларын кыайбакка быдан ыраах хаалбыттар. 
Эдьиийдэрэ төттөрү төннөн кэлэн оҕолорун балыктарын сосуһар. Оннук эрэйдэнэн, 
сыһаҕастаһан үлүйэллэрэ чугаһаабыт, бөҕүөрэн эрэр оҕолору колхозтаах Мэхээлийэп 
Сүөдэр оҕонньор от тиэйэн иһэн көрөр. Сыарҕалаах отугар олордон, дьиэлэригэр 
аҕалан биэрэр. Олох бары оскуолатын ааспыт үтүө санаалаах Сүөдэр кыра оҕолор 
бүгүҥҥү күннээҕи балаһыанньаларын таба өйдөөн, буолаары турар быһылаантан 
мүччү туттаран ылыыта кэлэр көлүөнэҕэ кэпсээҥҥэ сырыттын. Арааһа, онтон ыла 
оҕолору муҥхаҕа урукку курдук, дьоннорун эрэ кытта ыытар буолбуттар.

Дуня Маҥааска V үөрэнэ сырыттаҕына, Григорьев Николай Евсеевич (били 
Боотулууга дьукаах олорон Дуняны көрөр-харайар уол) нуучча кыыһа кэргэннээх, 
оҕолоох тиийэн кэлэр. Николай Евсеевич Дунялааҕы нуучча тылыгар үөрэтэр. 
Арааһа, Николай Дуняны билбит быһыылаах. Дуня кэлин эппитэ: «Наһаа үчүгэйдик 
үөрэтэрэ, мин киниэхэ атаахтыыр этим», – диэн. Биллэн турар, үчүгэй үөрэнээччини 
учуутал сөбүлүүр. Ону сэргэ, балтым баара буоллар, маннык буолуо этэ диэтэҕэ.

Дуня сайын оскуола пришкольнайыгар уоппускаҕа барбыт учууталы солбуйан, 
оҕолору салайан оҕуруокка үлэлэтэр. Хамнаһын рис куруппа биэрбиттэрэ. Хааһы 
сиэн бары үөрбүппүт. Хаһыҥ түһээри гыннаҕына, ийэм Дуняны кытта тэҥҥэ сылдьан 
түптэлииллэр. Ийэбит сайын устата хаста да хортуоппуй көмсүбүтэ, бэрэбиэркэлиирэ. 
Сөптөөх үүнүүнү ылбыт буолуохтаахтар.

Саас үөрэнээччилэр оскуола чиэһин көмүскээн, оройуоҥҥа концерт туруораллар. 
Мин Далырга кулууп таһыгар турдахпына, Маҥаас массыыната оройуонтан иһэр. 
Дуня кузов үрдүгэр туран үөгүлээтэ: «Мин соҕотоҕун ыллаан (соло) «5» сыананы 
ыллым». Наһаа үөрбүт быһыылаах. Балтым үчүгэйдик сылдьарыттан астынным.

Мин Бүлүүгэ педучилищеҕа киирбиппэр, дьонум манна көһөн кэлбиттэрэ. 
Оҕолор сайын аайы промкомбинакка Догордурова Мария уонна Гуляев Семен 

салалталарынан кирпииччэ үктүүллэрэ. Ол хамнастарын 70 солк. күһүн дьонум 
миэхэ биэрэн Бүлүүгэ атаараллар.

Дуня манна Исидор Барахов аатынан оскуолаҕа английскайга «5»-кэ үөрэммит. 
Английскай тыл учуутала буолар баҕалаах эбит. Аҕата Бүлүүгэ училищеҕа киир диэн 
хаайар. Ол иһин биирдэ миэхэ күүлэйдии кэллэ. Биир хоско уонтан тахса буолан 
олоробут. Амма кыргыттара үөрүү бөҕөлөр. Сорохтор ыанньыксыттаабыттар.

Мэҥэ-Хаҥаластан 32 саастаах учуутал диплом ылаары быйыл биһигинниин 
үөрэнэр. Дуняны учуутал буолаары сылдьар диэн сэрэйдилэр быһыылаах. Үөһэ-
аллара туруоран, хаартыскаҕа түһүү кытаанаҕа. Дуня даҕаны студент көрдөөх-
нардаах, эйэлээх олоҕун сөбүлээтэ быһыылаах.

Мин училищены бүтэрэн кэлэрбэр, дьүөгэлэригэр олорон, экзамеҥҥа бэлэмнэнэ 
сылдьара.

Ийэм биһикки кистэлэҥ санаабыт: «Дуня проваллыыра буоллар, 14 саастаах оҕо 
сибилиҥҥиттэн мээнэ барыа дуо», – диэн. Маҥаастааҕы учуутал убайа Дмитриев 
Степан Николаевич Дуня хайдах сылдьарын бэрэбиэркэлээн кэллэ. Кыым сахта 
быһыылаах. Степан Николаевич миигин эмиэ баран көрсүбүтэ. Кыыспыт экзамены 
киһилээбэтэх, киирэн хаалла.

Хас да сыл үлэлээн баран, орто үөрэх кыра диэн, мин Дьокуускайга университекка 
саха тылыгар киирдим. Ректорат салаатыгар экзамеҥҥа бэлэмнэнэ сылдьан, Бүлүүгэ 
училищеҕа музыкаҕа үөрэппит учууталым Санников Василий Иванович саха тылыгар 
кэтэхтэн үөрэнэ сылдьарын көрүстүм.

– Василий Иванович, мин балтым Дуня хайдах үөрэнэрий?
– Ол кимий, эн балтыҥ Дуня диэн?
– Прокопьева Дуня.
Киһим чочумча толкуйдаан баран эттэ:
– Дуся Прокопьеваны этэҕин дуо? Эн балтыҥ эбит дуу? Ол Дуся сүрдээх киһи. 

Ааттаах спортсмен, музыкант, училище киэн туттар киһитэ. 
Мин балтым мин курдук туохха да дьоҕура суох буолуохтааҕын санаабыт. Бүлүүгэ 

тиийэн балтыбын көрүстэҕин аайы, эн эдьиийгин университекка көрүстүм диэн иһэр 
эбит.

Бырааттарым ситэн ылан, Капитон Москваҕа Баумаҥҥа, Семен Суриков аатынан 
институкка үөрэнэ киирдилэр. Кыыспыт Балбаара дайаарка түбүктээх үлэтиттэн 
ордон кыракый кыысчаанын Сардаананы кыайан көрбөтүн истэн, ийэм манна 
аҕалтаран көрөр идэлэннэ. Бастакы сиэн барыбытын ол кэмҥэ абылаата. Олох 
ытаабат, наадатын этэр, дьонун умнан да барда. Аан бастаан манна хаамта, арыый 
улаатта. Эбэтин кытта хоонньоһон утуйар.

Биирдэ сайын Михаил Андреевич оҕолоргор көмө диэн 100 солк. харчыны аҕалан 
биэрдэ. Ийэм кумааҕыга суулаан сыттыгын анныгар уктубут. Сарсыарда ынах ыы 
тахсыбытыгар Сардаана ону булан ылан көрбүт, суутугар укпут. Ийэм киирэн харчытын 
көрдүү сатыыр да, булбат. Ол иһин Сардаанаттан сэрэнэн ыйытар: «Сардаанаа, оҕом 
үчүгэй оҕо, харчыны көрбүтүҥ дуо?» Кыыһа ырбах гыммыт уонна хааман түөрэҥэлээн 
кэлэн оһох айаҕыттан кум-хам тутуллубут кумааҕыны сиргэ бырахпыт. Ийэм көрбүтэ: 
били 100 солк. бүтүн сылдьар эбит. Кыыһын мөхпөтөх, сыллаабыт. Ол харчыны манна 
атын наадаҕа туттубуппут. Оҕону дьоно ахтыбыттарыгар Дуня илдьэн биэрдэ.

Аҕабыт 60 солк. хамнастаах сылдьан, түөрт студены үөрэттэрэр буолла. Ол иһин 
коммунальнай начальнига Тюляхов Константин Терентьевич завхозтуу сылдьар 
аҕабытын сайын окко ыытта. Мин аҕабын солбуйан үлэлиир буоллум. Үөрэххэ 
барар харчыбын буллум. Иккис сылбытыгар аны ийэбин завхозтатта. Миигин 
уоппускаҕа барбыт эдьиийим Дакаярова Мария оннугар кассир гынна. Васильева 
Анна (Булҕаахтыр Аана) сүбэлээн-амалаан, күлэн-үөрэн үтүө да киһи этэ. Көстөкүүн 
барахсан, сэрииһит сэрииһит курдук, саамай кыһалҕалаах кэммитигэр өрүһүйэн 
турар.

Саас Маҥаастан икки күтүөт, Миитэрэйдээх Уйбаан кус, анды бөҕөнү аҕалаллар, 
кыһын тайах этэ, балык киирэ турар.
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Уолаттары аҕам Бырадьылааҥҥа окко илдьэр. Таарыччы соболоон кэлэллэр. 
Күһүн закупка сүөһү туттаран, ол харчытынан Москваҕа үөрэнэ бараллар. Биллэн 
турар, сэбиэскэй стипендия элбэҕэ, босхо уопсай дьиэ, утуйар таҥас абыраабыта.

Түөрт сыллаах түбүктээх үлэ түмүгэр Дуня ырыаҕа, музыкаҕа үчүгэй бэлэмнээх, 
спорка да кэккэ ситиһиилэрдээх эбит. Хоту анаабыттар. Күһүн атырдьах ыйыгар 
училище үс дьүөгэлии кыргыттара хоту бараары министр кабинетын айаҕар 
уочараттаан тураллар. Уус Алдан Найахы оскуолатын директора сэрэйэн, кыргыттары 
кытта кэпсэтэн, икки кыыһы начаалынай учууталынан, Дуняны ырыа учууталынан 
анатан, дойдутугар илдьэ тахсыбыт.

Кыргыттар үһүөн бииргэ олорбуттар, өссө Харбалаахтан Барахова Люда ийэтэ 
тиийэн оһохторун оттон, астарын астаан, кыргыттар бэлэмҥэ олорбуттар быһыылаах. 
Ийэлээх аата ийэлээх диэн биһиги эмиэ үөрбүппүт. Дуня этэринэн, ахсыстарга 
ырыа үөрэтэ киирбит, баҕар, биэчэргэ бэлэмнэнии буолуо. Оҕолор оҕо курдук 
үчүгэйдэр үһү. Арай биир улахан кыыс наһаа кыыһырар, абааһы көрөр эбит. Кэнники 
истибитэ, били кыыс уруогун билбэтэҕин иһин, кини иннинэ үөрэппит учуутал 
эппит: «18 сааскар диэри ахсыс эрэ кылааска үөрэнэҕин уонна тугу да билбэккин. 
Эн саастыылаахтарыҥ учуутал буоллулар. Билигин биир учуутал киириэҕэ, көрөөр!»

Найахылар эдэр кыргыттары ытыс үөһэ түһэрбиттэр, хордарыгар холбоон 
кэбиспиттэр. Найахы хора республикаҕа аатырбыта.

Дуняны дьоно бу дойдуга көрдөһөн аҕалтардылар, райкомолга уопсай отделга 
үлэлиир буолла. Ити дьыл найахылар манна концертыы кэллилэр. Кыргыттар бары 
дьүөгэлэригэр Дуняҕа хоно кэлбиттэр. Салайааччылара кыра уҥуохтаах, хара төгүрүк 
сирэйдээх Васильев Семен Гаврильевич эмиэ кэлсибит. Кыргыттар Сэмэннэрин атын 
сиргэ хонноро сатаабыттарын истибэккэ, атын оройуон олоҕун билээри кэллэҕэ.

Күһүн Дьокуускайтан студеннар хортуоска хостуу кэлбиттэр. Хоннорорго уопсай 
сир суох, онон райкомоллар үллэстэн дьиэлэригэр илдьибиттэр. Дуня икки уолу 
аҕалбыт. Мин үөрэ санаатым. Уол барахсан кыыс курдук буолуо дуо, бор, талымаһа 
суох, боростуойа сыттаҕа. Аһылыкка тахсан көрбүтүм: кып-кыра, хап-хара сэмэй тыа 
оҕолоро ньыкыһан олороллор. Сэрэйдэххэ, Дуня бырааттарыгар майгыннаттаҕа. 
Кэпсэтэн билбитим, саха тылыгар киирбиттэр. Мин төһө провал баарын, хайа 
уопсайга олордубуттарын барытын сурастым. Уолаттартан наар биирдэстэрэ 
эппиэттиир. Тыа дьоно тыа ыалыгар үчүгэйкээн миини тото иһэн, астынан хоннулар. 
Күһүн үөрэнэ тиийбиппэр, ол уолаттарым дорооболоһон ааһаллар. Били ыйыттахха 
эппиэттиир уол Егор Неймохов норуодунай суруйааччы буолбута. Дуняҕа ол туһунан 
эппиппэр, соһуйуу бөҕө. Егор Неймохов Далыр Бааҕынаанап Бүөтүр кыра кыыһын 
кэргэн ылбыт. Үөһээ Бүлүү киэн туттар күтүөтэ буолбут.

Дуня райкомолга үлэлии сылдьан Болгарияҕа экскурсиялаан кэллэ. Кинилэри 
кытта барсыбыт кырдьаҕас учуутал Ефимов Василий Васильевич Болгарияны 
фашистартан босхолоспут эбит. Фронтовигы чиэстээн бөҕө буолбуттар. Комсомоллар 
кини остуолугар олорсубуттар.

Эһиилигэр Дуня дьүөгэтинээн Евдокия Янсуковналыын Литваҕа баран күүлэйдээн 
кэлбиттэрэ.

Маҥаас уолугар Григорьев Алексейга кэргэн таҕыста. Кэргэнэ армияҕа 
сулууспалыы барбытыгар, дьонугар кэлэн Исидор Барахов аатынан оскуолаҕа I 
кылааһы үөрэтэр буолбут. Икки кылаас эбит. Төрөппүт үксэ оҕолорун уопуттаах 
кырдьаҕас учууталга биэрэ сатыыллар, эдэр киһиэхэ үөрэттэриэхтэрин баҕарбаттар. 
Арай арҕаа эҥэр ыаллара улгумнук үөрэттэрэргэ сөбүлэспиттэр. Үгүс оҕотун аара 
суолга аргыстаһан, оскуолаҕа илдьэ барар эбит.

Биирдэ биир кыыс умнан дьиэҕэ үлэтин толорботох. Учуутала: «Уруок кэннэ 
хаалан толоруоҥ», – диэбит. Арай бүтэһик уруокка били оҕо саҥата суох ытаан 
барбыт. Ол иһин оҕолортон ыйыппыт:

– Ити тоҕо ытыырый?
– Уруок кэннэ хааларыттан куттанан ытыыр, – дэспиттэр.

– Чэ, оччоҕо куруук толорор буол, – диэн дьиэтигэр ыыппыт.
Ол оҕо туйгуннук үөрэммит. Софронов Илья Семенович: «Евдокия Кирилловна 

үчүгэйдик үөрэтэн, Роза оскуоланы кыһыл көмүс медалынан бүтэрдэ», – диэбитэ.
Судинов Владимир Петрович манна сылдьан: «Евдокия Кирилловна начаалынайга 

үчүгэйдик үөрэтэн, Лидам оскуоланы кыһыл көмүс медалынан бүтэрдэ», – диир. 
Ону Дуняҕа эппитигэр: «Лида бэйэтэ үөрэххэ дьоҕурдаах оҕо этэ», – диэбитэ. 
Ханнык баҕарар талааны, дьоҕуру кэҕиннэрбэккэ сириэдитэн биэрдэххэ, сайдар 
кыахтаах. Судинова Лида – Дьокуускайга геология институтун инженерэ. Богданова 
Настя – политолог, наука кандидата, РСФСР депутата Зоя Корнилова сүбэһитэ. 
Софронова Роза – медсестра. Варламова Капа – тыа хаһаайыстыбатын техникумугар 
нуучча тылын үөрэтэр. Слюгров Рома – Хабаровскайга Илин Сибиирдээҕи салайар 
аппараат академиятын бүтэрбит. Физкультура учуутала. Николаев Леня – Эдьигээн 
милициятын начальнига. Ильин Андрей – юрист. Дакаяров Женя – инженер-
электрик. Захарова Таня – үрдүк үөрэхтээх начаалынай кылаас учуутала. Тимофеев 
Андрей – Үөһээ Бүлүү гимназиятын физкультураҕа учуутала. Васильева Нина – ХИФУ-
га математика преподавателэ, аспирантка. Васильев Леня – республиканскай лицей 
физик учуутала. Наумов Тускул – гранильнай промышленность инженерэ. Долгунов 
Ваня – юрист.

Дунялаах Өлүөсэ икки оҕолоох ыал биир кыра хоско биһиэхэ олороллор. Туспа 
көһөөрү саҥа дьиэ тутуннулар. Оһохторун кирпииччэтэ суох эбит. Ол иһин сайын 
Дунянан кирпииччэ үктэтэ сырыттыбыт. Михаил Андреевич ону таба көрөн саҥа бөҕө 
буолла: «Хайдах буолан Дуняҕа кирпииччэ үктэтэҕитий? Кыыскыт ыарахан, сотору 
декретнэйин ылыа». Ийэлээх аҕам соһуйуу бөҕөлөр, үөрүү да баһаам. Аҕыйах ыйынан 
үһүс кыыс Чээнэ күн сирин этэҥҥэ көрбүтэ. Билигин сааһыран баран санаатахха, 
Михаил Андреевич барахсан үтүө да дьыаланы оҥорбут эбит. Дьон олоҕун өрүһүйэн 
өлбөт-сүппэт өйдөбүлү хаалларбыт.

Евдокия Кирилловна учуутал үлэтигэр 40-тан тахса сыл үлэлээбит. Бу оскуолаҕа 
12 начаалынай кылааһы үөрэтэн таһаарбыт. Оччотооҕу начаалынай үстүү сыллааҕа.

2 №-дээх оскуола саҥа аһыллыбытыгар төрөппүттэр оҕолорун физмакка биэрээри 
тыаттан көһөн кэлэ-кэлэ наһаа элбэх оҕону биэрэ сатыыллара. Биир кылааска 45 оҕо 
буола сылдьыбыта.

Оскуола кыараҕаһынан, үбэ-харчыта көрүллүбэккэ, директор 2 кылааһы 
астарбатаҕар, учуутал 2 төгүл ыарахан үлэҕэ сылдьыбыта. Кылааска салгын 
тиийбэт этэ. Бу кылаастан кимнээх туох үлэһит буолбуттара: Поротова Света – 
икки үрдүк үөрэхтээх: Уралга тыа хаһаайыстыбатын институтун бүтэрэн агроном, 
Новосибирскайга экономическай институту бүтэрбит. Дьаһалтаҕа дьарыктаах 
буолуу киинигэр сүрүн специалист. Васильева Дора – социальнай харысхал 
министерствотыгар экономист. Варфоломеева Лида – Москваҕа гидромелиоративнай 
институту бүтэрбит. Миронов Сеня – юрист, быыбарынай комиссия сүрүннүүр 
специалиһа. Васильева Ира – Новосибирскайга экономическай институту бүтэрбит. 
Кузьмина Ира – пединституту бүтэрэн учуутал. Николаева Леля – педучилищены 
бүтэрбитэ. Федорова Аля – подполковник.

Евдокия Кирилловна бу оскуолаҕа төрдүс начаалынай кылааһын ылыытыгар 
миигин продленкаҕа (уһатыллыбыт күҥҥэ) бииргэ анаабыттара. Бу оҕолор 2010 
сылга оскуоланы бүтэрбиттэрэ 20 сылын бэлиэтээтилэр. Мин үс кылааска үлэлээн 
баран пенсияҕа тахсыбытым.

Евдокия Кирилловна математиканы өйдөтөр методиката сүрдээх күүстээх этэ. 
Үс кылааска үлэлээбитим тухары биир да сыыппараны дуоскаҕа суруйбатаҕым. 
Оҕолор кимтэн да көмөтө суох уу-чуумпутук олорон, бэйэлэрэ суоттууллар. Урут 
ортоку звеноҕа сылдьан алгебраны 7-с кылааска тиийэ бэйэм дуоскаҕа суоттаан 
биэрэрим. Евдокия Кирилловнаҕа миэли үс кылааһы быһа туппатах буолан, тарбаҕым 
бааһырара тохтообута. Министерство инспектора атын учууталларгар көмөлөс диэн 
сүбэлиирин истибитим.
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Бу үс кылаас оҕолоро балтым кыргыттарын кытта саастыы курдук буоланнар, 
уопсай тылы начаас булбуппут. Сүрдээх көрсүө, сэмэй, охсуһар туһунан санаабат 
оҕолор этилэр. Онон биирдэ да мөҕүллүбэтэхтэрэ. Саас хайыһар кроһугар ортоку 
кылааһы Евдокия Кирилловна өрүскэ сүүрдүбүтэ. Данилов Витя сирэйэ кып-кыһыл 
барабаан саҕа буолбут. Оҕолорун куоппут, учууталыттан быдан ыраах көстөр эбит.

I кылааска үлэлиирбэр завучтар Евгений Данилович, Владимир Иевич, кэлин 
Александра Еремеевна үрдүкү кылааска ыалдьыбыт учууталы солбуйтаран, икки 
сменанан үлэлэппэтэхтэригэр билиҥҥэ диэри махтанабын. Бастакы кылааһым 
кыргыттара Дьокуускайга тыа хаһаайыстыбатын академиятыгар бухгалтер, 
экономист үөрэҕин бүтэрбиттэр. Бухгалтердар: Николаева Лариса – экономист, 
Семенова Маша, Семенова Наташа, Иванова Галя, Тарасова Варя, Семенова Аня, Ким 
Маша – экономист, Михайлова Марина, Федотова Айталина.

Ветеринардар: Ефимова Ира, Михайлова Саргы – икки үрдүк үөрэхтээх: ветеринар, 
экономист, Куприянова Люба.

Кэнники кылаастарга учуутала баһыйар. Английскай тылы бүтэрбиттэр: 
Платонова Оля, Алексеева Айта, Захарова Айта – Соҕуруу Кореяҕа олорор, Львова Аля, 
Харлампьева Таня – университекка преподаватель, Семенова Аня – университекка 
үлэлээн баран РОНО-ҕа үлэлээбитэ. Быйыл юрист үөрэҕин бүтэрэр, Пинигина Айта 
– университекка үлэлээбит, Степанова Вера – биолог-эколог, Тюляхова Надя – саха 
тыла, Старостина Роза – пединститут.

Училищены бүтэрбиттэр: Слепцова Ася, Никифорова Аня, Федоров Сергей, 
Григорьева Маша, Филиппов Гоша – художественнай училище, ювелир. Никифоров 
Кирилл – физрук. Васильев Алик – Тааттаҕа психолог.

Медиктэр: Сидорова Марианна, Степанова Саргы – врачтар. Михайлова Марина, 
Павлова Маша – фельдшердэр. Егорова Аня, Михайлова Нюргуяна, Михайлова Катя, 
Ханды Аня, Васильева Ира – медсестралар.

Семенов Игорь – судно инженерэ, Семенов Дьулустан – инженер-геолог 
Светлайга, Семенов Павлик –  Дьокуускайга «Ленагаз» отделын начальнига, Иванов 
Коля – Дьокуускайга инженер-геолог, Сидоров Ваня – «Стерх» страховой компания 
отделын начальнига, Муксунов Вася – Ньурбаҕа «Сахателеком» начальнига, 
Никифоров Кирилл – физрук, Кэбээйи улууһун нэһилиэгэр баһылыгынан үлэлии 
сылдьыбыт.

Юристар: Тумусов Алеша, Иванова Туяра, Степанова Вера, Семенова Анна 
Андреевна, Федорова Аля – подполковник, Семенова Аня – дьаһалтаҕа сааһын ситэ 
илик оҕолор дьыалаларыгар үлэлиир.

90-с сыллартан саҕалаан бу оҕолор уларыта тутуу кэмигэр оскуоланы бүтэрбиттэр. 
Урут биһиги оскуолаҕа «эһиги коммунизмҥа сайдыылаах олоххо олоруоххут, 
онно бары барыта босхо буолуо, үөрэниэххэ, онтон үлэлиэххэ эрэ наада» диир 
буоллахпытына, кинилэр харахтарын ортотугар тэрилтэ бөҕө сабылынна, ас-таҥас, 
айан сыаната халлааҥҥа тиийэ харбаста. Муммут кус оҕолорун курдук буоллулар. Ол 
эрэн кыргыттар тулуурдаах буоланнар, ордук хото үөрэммиттэр. Сорохтор иккилии 
үрдүк үөрэхтээхтэр. Үчүгэйдик үөрэммит, кыахтаах төрөппүттэрдээх уолаттар 
сөптөөх идэни талан, бэркэ үлэлии сылдьаллар. Үгүс уол ити кэмҥэ ыал буолбут. 
Мээнэ таах сылдьыахтааҕар ол сөп. Оҕолорун иитэргэ эппиэтинэстээх, үлэҕэ 
көхтөөх, сүрэхтээх буоллахтара.

Ортоку үлэлээбит кылааспар саамай элэккэйдэрэ Адамов Владик этэ. Биирдэ 
эмэ ырыа, физкультура уруога эрдэ бүттэҕинэ, кыһыҥҥы бытархан тымныыга 
сыгынньаҕын сүүрүүнэн кэлэн, суумкабын илдьэ барааччы. Оскуолатын бүтэрэригэр 
оройуон үрдүнэн оҕолорго Үрүҥ Уолан буолбута. Чечня сэриититтэн этэҥҥэ 
орденнаах эргиллэн кэлэн, олоҕун оҥоһунна. Үчүгэйкээн кэргэннээх, үс оҕолоох, 
быйыл кэтэхтэн ТХА-ҕа инженер-механик үөрэҕэр киирбит. Доҕоро Саша Алексеев 
ити үөрэххэ IV курс эбит. Учуутала Евдокия Кирилловна Владик ыһыахха көрсөн 
сыллаата диэн наһаа үөрбүт этэ.

Евдокия Кирилловна кылааһыгар хаалларыахтаах оҕотугар мунаардаҕына, 
миигиттэн ыйытааччы, 2 оҕону хаалларбыппыт. Кыргыттар чиҥэтэн үөрэнэн, учуутал 
буолбуттара.

Бу ахтыыбар төһө оҕону көтүппүтүм биллибэт, хом санаабатыннар. Кэнники 
үөрэппит алта кылааһын оҕолорун олох да көрбөтөҕүм. Хойут оскуола үбүлүөйүгэр 
үөрэппит учууталларын бэйэлэрэ ахтыахтара, хайдах дьон буолбуттарын кэпсиэхтэрэ.

Учуутал үлэтэ төһө да эрэйдээҕин, сылаалааҕын иһин, үөрэппит оҕоҥ сүрэҕэр, 
дууһатыгар үчүгэй өйдөбүлү хаалларбыт буоллаххына, саамай бочуоттаах, ытыктанар 
идэ.

Дунялаах Өлүөсэ 40-тан тахса сыл ыал буолан олорбуттарын устатыгар биирдэ 
да кыыһырсыбатылар. Өлүөсэ сымнаҕаһа сыттаҕа. Хаһаайыстыбаны үксүн Дуня са- 
лайар. Ыал буолбутун кэннэ илиитигэр дьоҕурдааҕын билбитим. Унтууну тигэр 
буолбута. Оҕуруонан билэ тигэрэ, бастыҥа оҥороро. Бээһиҥкэ, көстүүм баайара, 
курусубаны да сатыыра.

Бырааһынньыкка сырыттахха, наһаа минньигэс ас эгэлгэтин астыыра. Дуня 
үлэтигэр сылдьар кэмигэр Өлүөсэ эрдэ кэлэн, хочуол оһоҕун оттон, киэһээҥҥи 
күөһүн бэйэтэ өрөөччү. Ааттаах повар буолбут этэ. Үлэҕэ атааннаспакка, ким 
бокуойдааҕынан бэйэ-бэйэлэрин ситэрсэн биэрэллэрэ.

Бастакы сиэн Алешик 2 саастааҕар Дьокуускайга санаторийга сыппыта. Ол иһин 
Света аҕатынаан биэ ыан, үүтүн оҕоҕо иһэрдэн үтүөрдүбүттэрэ. Кэнники сүөһү 
туппуттарыгар, хотоҥҥо үксүн Сардаана сылдьара, кыргыттар бары, бэл Клара ынах 
ыырга үөрэммиттэрэ. Сүөһү көрүүтүн кыайбакка тохтоппуттарыгар, саас-сааһынан 
бииртэн биир кыылы: хааһы, кууруссаны, хоруолугу боруобалаабыттара.

Туох эмэ үөрүү-көтүү эбэтэр кыһалҕа тирээтэҕинэ, эдэр киһини Дуняны 
ыытааччыбыт. Онон барыбытыгар иэстээҕин курдук санаан, куруук көмөлөһө 
сылдьааччы. Балта Клараны (Филиппов Кешалаах) 9 оҕолоох ыалы Тылгыныттан 
көһөрөн аҕалан, бэйэтин дьиэтигэр дьукаах олордубута.

Ол кэнниттэн эдьиийэ Балбаараны (Тимофеев Иваннаах) Маҥаастан көһөрөн 
аҕалан дьукаах олордон, бу дойдуга олохсуппута. Дьиҥэр, Уйбааннаах улахан 
кыыстара Сардаана улаханнык ыалдьан, сотору-сотору эмтэнэр буолан, суоллаах-
иистээх сир наада буолбута.

Дуня дьоно баалларыгар, оҕолорун дьонноругар көрдөрөн, үлэлии-үлэлии 
кэтэхтэн үөрэнэн, Магадан пединститутун ситиһиилээхтик бүтэрбитэ.

Дуня ситэ олорботох олоҕун, ыра санаатын оҕолоро, сиэннэрэ салҕаатыннар. 
Ийэлэрин, эбэлэрин курдук үтүө дьон буоллуннар!

 Мария Кирилловна Прокопьева, эдьиийэ,
бэтэрээн учуутал

УЧУУТАЛЫ ТАҤАРА ОҤОСТОН
(Маҥаас оскуолатын 85 сылыгар)

Үөрэммит оскуолаҥ үбүлүөйүгэр анаан ахтыыта суруй, – диэн сорудах-көрдөһүү 
ыккардынан дьаһайдылар. Ону мин испэр үөрэ-долгуйа иһиттим. Хайа да киһиэхэ оҕо 
сааһа олоҕун чаҕылхай сааскыта, үйэтин-сааһын тухары сүрэҕин сүүдүтэр, дууһатын 
угуттуур ымыыта, уйадыйа ахтар умнуллубат үтүө өйдөбүлэ буоллаҕа эбээт. «Оҕо 
сааспын саныахпын, оҕо буолан ылыахпын...» диэн ырыаҕа этиллэринии, ол быдан 
дьыллар быллаардарын кэтэҕэр саспыт оҕо сааспыт күлүмүрдэс күннэригэр көҥүл 
босхо күөлэһийэ оонньоон, көрүлээн-нарылаан ааһыан ким баҕарбат буолуоҕай?! 
Киһи түүлээх холбукатын иһигэр оҕо саас чаҕыл күннэрин хас биирдии түгэнэ 
ымпыктаан-чымпыктаан субу баардыы хатанан хаалар эбит, ол оннугар билигин 
бэҕэһээҥҥини билбэт буола тутатына таһы-быһа умнуллан иһэрэ дьикти. Итинтэн 
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сэдиптээн, киһи эдэригэр ыра санаа кынатыгар көтөхтөрөн киэҥ 
кэскил кэтэһэригэр, дьол-соргу тоһуйарыгар бүк эрэнэн, сырдыгынан 
сыдьаайа, күлүмэхтии көтүтэ, кэнэҕэскинэн киэптэнэ сылдьар, оттон 
кырыйдаҕына төттөрүтүн ааспыты ахта, үөскээбит үйэтин сайыһа, 
үтүө өйдөбүллэринэн угуттана олорор буолар эбит диэн бэйэм туспар 
бөлүһүөктүү түмүк оҥоһуннум. Ол эрээри, ааҕааччыбар оҕо сааспын 
уйадыйа-манньыйа ахтарбынааҕар үбүлүөйдээх оскуолам туһунан 
билиһиннэрэрим ордук кэрэхсэбиллээх буолара чахчы.

Түҥ эбэ хотун уҥа хонноҕор саһан сытар түҥкэтэх үрэх баһа 
дойдунан сураҕырар бадарааннаах Маҥаас түбэтигэр сэбиэскэй 
былаас барахсан ырааҕыттан чаҕыйбакка, сырыытыттан саллыбакка 
сырдыкка-сайдыыга сирдиир оскуоланы атыттартан хаалсыбакка 

1930 с. аспытыгар, ыччат дьон бука бары улуукан махталлаахпыт. Билиҥҥи курдук: 
«Билигин харчы суох, кэнники уочаракка хаалаҕыт», – диэн кэбиспиттэрэ да буоллар, 
оччотооҕу быстарыктаах кэми учуоттаан баалаабаккар тиийэр буоллаҕыҥ. Өссө ити 
иннинэ Чоҥороҕо кииннээн «ликбез» диэн ааттанар улахан дьону, оҕолору түмэн 
суруйарга-ааҕарга үөрэтэр оскуоланы аһан улахан сэргэхситиини таһаарбыттара. 
1928-1930 сс. үлэлээбит ликбез учууталынан аатырар Күүстээх Мордьоноохоп 
(А.П.Васильев), ону кытта Дьабадьы Уола (И.К.Васильев) үлэлээбиттэрэ. Онно 
үөрэммит дьон нэһилиэктэрин иилээбиттэрэ-саҕалаабыттара, сорохторо улууска 
тиийэ салалтаҕа тардыллыбыттара.

Маҥаас олоҕор-дьаһаҕар улахан сабыдыалы оҥорбут Хандыылар тустарынан 
бэрт кылгастык ахтан-санаан ааһар хайаан да наада. Аатырбыт баай Хандыы тоҕус 
оҕолоох, чороҥ соҕотох ынахтаах Ноҥнос Уйбааннаах диэн быстар дьадаҥы ыалга 
сэттис оҕонон төрөөбүтэ диэн кэпсииллэрэ. Борбуйун көтөҕөн иһэн Соломуонап 
диэн атыыһыкка бэдэрээччит буолан Аанньааҕынан, Бодойбонон сылдьан ирээт 
арыытын-этин иннэҕэ, сүүтүккэ эргитэр. Оччоҕо бэлэм таҥас диэн суох, ынах, сылгы, 
таба, куобах тириитин имитэн ыал ийэтэ, эбэтэ тиктэҕинэ эрэ таҥастанаҕын, онуоха 
иннэ, сүүтүк ыал тыын суолталаах сүрүн үстүрүмүөнэ буолар. Онтон сэдиптээн 
Бүлүү эҥэр биир улахан баайа, атыыһыта буолар. Төһө баайдааҕын билэр киһи суох, 
быһа барыллаан, таба, сылгы, ынах баайа тумустааҕынан 800-900 буолара буолуо 
дииллэрэ. Уопсай хотоно суох, нэһилиэк былаһын тухары отун биэрэн туран ыалларга 
айахтыыр – ынах баһыгар аны күһүн буут арыыны биэрээриҥ, онтон ордугун бэйэҕит 
иһээриҥ диэн кэпсэтэр. Ол иһин кини сүөһүтүн былдьаһыгынан ылаллара.

Хандыы оччотооҕу кэмҥэ улахан прогрессивнай киһи эбит. Үөрэҕэ суох киһи 
сайдыбат үйэтэ үүннэ диэн оҕолорун барытын үөрэхтээбитэ, киэҥ сиринэн тэлэһийэ 
сылдьар мындыр киһи олох сайдыыта хайа диэки иэҕиллэн эрэрин курдат көрөн 
эрдэҕэ. Хандыы диэн кини оҕо эрдэҕинээҕи таптал аата, ону оҕолоро, сиэннэрэ бары 
фамилия оҥостубуттар. Дьиҥнээх сурукка киирэр аата Иннокентий Иванович Иванов 
диэн. Кини үтүөтүнэн Маҥаас ыаллара сэппэрээтэр, иистэнэр массыына, дьэрэкээн 
ойуулаах араас иһит-хомуос, таҥас-сап диэннэргэ ким-хайа иннинэ тиксибиттэрэ. 
Ону таһынан, бөдөҥ-садаҥ, эбириэн-эриэн, саадьаҕай, чуоҕур, хара, хомуолай эҥин 
сүөһүлэри Хандыы ынаҕын удьуордара диэччилэр – хантан, туох боруоданы аҕалан 
тэниппитин ким билиэй.

Ити эрээри ыарахан дьылҕалаах ыал эбит. Аҕалара 81-с хаарыгар сылдьан 1917 
с. ыалдьан өлбүтэ, бэйэтиттэн алта сыл балыс Даарыйа диэн көрүөхтэн кэрэ, толуу 
бааһынай дьахтара кэргэннээҕэ өссө эрдэ өлбүт. Кинилэр биэс оҕолоохторо үйэлэрэ 
уһаабатахтар. Ол курдук, Маарыйа диэн улаханнара Үөһээ Бүлүүгэ кэргэн тахсаат 
өлбүт, Балбаара кыратыгар суорума суолламмыт. Орто уол Дима Дьокуускайдааҕы 
учуутал семинариятын бүтэрээри сырыттаҕына бассабыыктыы өйүн-санаатын 
өһөөн, баайдар ыамалара үлтү эттээн өлөрбүттэр. Улахан уол Микиитэ Ленин 
партиятыгар киирэн нэһилиэнньэни өйдөтөр үлэҕэ үлүһүйэ сылдьан, туундара 
буурҕатыгар түбэһэн хас да суукка хаар анныгар хонон сыыстарбыт, суорҕан-тэллэх 

киһитэ буолбут. Кини Бүлүү бассабыыктарын Бараахабы, Ардьакыабы, Батаакап 
оҕолорун Серафимы, Мусяны кытта ыкса табаарыстыы эбитэ үһү уонна бандьыыттар 
төһө киһилээх, туох сэптээх ханан киирэн иһэллэрин ыалдьа да сытан наарыһынайа 
Буккунунан биллэрэ сыппыт. Ону Говоров баандата Мастааҕынан Үөдүгэй улууһун 
быраабатыгар Далырга кэлэн дьон тыллабырынан туттаран ылан ыттаран өлөрөр. 
Оннооҕу сиһиктээһини киһи куйахата күүрүөх курдук ынырыктаан кэпсииллэр.

Микиитэни бандьыыт Говоров тоҥ ампаарга хаайа сытан хас да хонукка ээҕин 
этитэ, бэйэтин диэки тарда сатаабыт уонна турар да кыаҕа суох куул курдук киһини 
кыайбакка, соһон таһааран күрдьүккэ өйөннөрөн олордубуттар. Кэтэҕиттэн ытаары 
гыммыттарыгар: «Эһигини уун-утары сылдьыбытым, өлөрбөр да эһиги сиэмэх 
сирэйгитин саралаан өлүөм», – диэбитигэр эргитэн баран ытан саайаллар. Олорор... 
Ол курдук, хаста да ытан баран: «Олорбутунан хаалара сатаммат, кыайтарбатах 
аатырыаҕа. Баран түҥнэри тэбэн кэбиһиҥ!» – диэн дьаһайбытыгар өтөҥкөстөһөн 
тиийэн тэбиэлээн ньиллиргэппиттэригэр дьэ түөрүллэр. Бу муҥнаах өлөн баран 
олороохтуур эбит. Оттон Микиитэ разведчигын Хара Таныыны (П.П. Петров) 
ыттахтарын аайы хаан чыһыыран тахсарын хаарынан саба туттаат ойон туран иһэр 
этэ диэн сөҕөн кэпсииллэрэ. Тиһэҕэр сааларын сэбин харыстаан соҕооччунан 
төбөтүн хайыта сынньан өлөрбүттэр. Ити курдук Микиитэлээҕи кытта улуус 
волревкомун председателэ М.А. Оконосовы, волревком чилиэннэрин Г.А. Иванову, 
С.И. Алексеевы, милиционердары Я.М. Ортойбохову, М.Н. Борисовы кыыллыы 
сэймэктээн өлөрбүттэрэ. Ити 1922 с. муус устар саҥатыгар этэ.

Итинтэн аҕыйах хонон баран 1922 с. муус устар 18 күнүгэр Хандыы эмсэх 
куурдар кыра уонна тиһэх оҕото Микииппэр былаҕайга былдьаппыта. Ол маннык 
буолбут. Төгүрүктээһиҥҥэ түбэһэн Бүлүүгэ ыксаллаах быһыы-майгы үөскээбитигэр 
Дьокуускайтан Н.И.Снитко этэрээтин көмөҕө ыыталлар. Ол дьоммут Хампаҕа кэлэн 
хаайтаран хаалаллар. Аны Сниткоҕа көмө этэрээти Бүлүү штаба хомуйар, онно 6 ЧОН 
байыаһа, 11 доброволец студеннар киирэллэр уонна В.А. Шатаев командирдаах ат-
таах этэрээт Хампаҕа түһүнэр. Хохочой алаас киһи уҥуохтаах тумуһаҕын эргийэ кө- 
төн эрдэхтэринэ саалар тыастара биирдэ барчалана түһэллэр, сонно тута 10 
комсомолец өлөн охтор. Хаалбыт 7 киһи килэҥ суолга сытан ытыалаһан көрөллөр 
да сааскы сырдык түүн тутуһан туран кэриэтэ тэһитэ ытыалыыллар. Микииппэр 
төлө туттаран доҕоро Абарайдыын куотан иһэн аны иккис тоһуурга кэлэн 
былдьаналлар. Ити Куонаан бандьыыт тоһуурун билбэккэ, хомолтолоох киирэн 
биэрии этэ. Хохочойдооҕу 17 комсомолец хомолтолоохтук өлүүтэ Саха сирин 
үрдүнэн дуораһыйбыта уонна хаанымсах бандьыыттарга аба-сата уотун күөртээбитэ. 
Ол курдук, Хандыы улахан уонна оччугуй уолаттара 25 уонна 20 саастарыгар аҕыйах 
хонук быысаһан суорума суолламмыттара – оччолорго сибээс суох, онон убайа 
өлбүтүн истибэккэ хаалбыта чуолкай.

Кырдьаҕас Хандыыны таҥараны-абааһыны итэҕэйбэтэ, ойууттары элэк-хаадьы 
оҥосторо, онон удьуорун быста, имниин эһиннилэр диэн үөлээннээхтэрэ өһүрэ 
сылдьыбыттара дэһэллэрэ, кинилэри норуот олус аһыйбыта. Ити дьон үйэлэрэ 
уһаабыта буоллар, Маҥааска оскуола өссө быдан эрдэ аһыллыахтаах этэ. Ол курдук, 
Микииппэр Бүлүүтээҕи церковнай-приходской уонна начальнай училищелары 
1920 с. бүтэрээт, Далырга учууталлаан иһэн дойдутугар тахсан аҕата анаабыт 200 
ынаҕыттан аккаастанан туран, Боруллуо көлүйэтигэр турар дьонун тоҕус хостоох 
аарыма дьиэтин ылан оскуола аһан үлэлэтэн испитэ. Ону бандьыыт өрө туран 
куоракка киирэргэ күһэллибитэ.

Хата, биһиги дьолбутугар, Микиитэттэн уоллаах кыыс оҕолор хаалбыттар эбит. 
Кини сааһыран иһэн Үгүлээт аҕабыытын сиэнин Ирина Михайловна Попова диэн 
17 сыл балыс кыыһы кэргэн ылбыт – уолун эһэтин аатынан Иннокентий, кыыһын 
Фелицада диэн ааттаабыттар. Быстыбыт удьуору сап саҕаттан салҕааннар, бу оҕолор 
дьон буолбуттара. Киэсэ политсыылынай кыыһын Александра Андреевна Дягилеваны 
кэргэн ылан 9 оҕоломмута, Фелицада 4 оҕото тэнийэн эмиэ халыҥ аймах буолла. 
Билигин Хандыы удьуордара эбэлэрин батан бүтүннүү сиэнчэрдэр.
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Киэсэ абаҕата Микииппэр быстах өлүүгэ былдьатан ситиспэтэх ыра санаатын 
олоххо киллэрэн, 1928 с. Бүлүү училищетын бүтэрээт, Түҥ хаҥас кытылыгар турар 
Сулгуҥдаҕа эһэтин кыстык дьиэтигэр оскуола астарбыта. Онтон 1930-1931 үөрэх 
дьылыгар «Саҥа олох» колхоз киинигэр Бэттиэмэҕэ аҕатын улахан дьиэтигэр астарбыт 
оскуолата «Тюляхская начальная школа» диэн аатынан регистрацияламмыта. 
Онно Кырыкыйтан, Чоҥороттон тиийэ барыта 42 оҕо мустан үөрэммитэ, Бүлүүттэн 
К.И.Веревкина кэлэн үлэлэспитэ. Оччолорго оскуола астарарга кадр уонна база 
быһаарар оруоллаахтар быһыылаах. Онон Хандыы баай киэҥ уораҕайдара суоҕа 
уонна үөрэхтээх сиэнэ турууласпатаҕа буоллар, биһиги түҥкэтэх түбэбитигэр өссө 
да төһө өр үөрэх-сайдыы харгыстаныа биллибэт этэ. Маҥаас кырдьаҕастара кинини 
Хандыы Киэсэ диэн таптаан, ытыктаан ааттыыллара, оттон үөрэммиттэр дэгиттэр 
талааннаах учуутал этэ диэн астынан кэпсииллэрэ.

1933 с. оскуоланы нэһилиэк илин уһугуттан аны арҕаа уһугар Чоҥороҕо 
көһөрөллөр. Нэһилиэк кыайар-хотор уус дьоно Саллар, Оруһуок, Чөкөллө, Күүлэйэп, 
Күтэр уола Лиэп, Мукучай Тэрэппиинэ киэҥ-куоҥ оскуола дьиэтин биир сайын 
иһигэр өрө тутан таһаарбыттара. Онно Чоҥоро, Чинэкэ, Көтөрдөөх, Тимирдьин, 
Харбаала, Түүлээх ууһун түбэлэрин 80 оҕото түмсэн оскуола паартатыгар олорбуттара. 
Таарыччы аҕыннахха, былыр Маҥаас Боотулууну, Далыры кытта кыраныыссалара 
Тыалыччыманан барара эбитэ үһү. Кырдьык, Оноҕоччут, Чинэкэ, Көтөрдөөх хотутун 
киэҥ-куоҥ алаастара Маҥаас территориятыгар өтөн киирбиттэрэ көстө сытар, ону 
олохтоохтор билиҥҥэ диэри «Арҕаа Маҥааһынан» ааттыыллар.

Моргуордаах мунньахтар кэннилэриттэн буоллаҕа буолуо, кэмниэ-кэнэҕэс 1939 
с. эрэ сир ортотугар, нэһилиэк киинигэр Харбаалаҕа көһөрбүттэрэ. Онно нэһилиэк 
салалтата Собо Күөлүн аартыгар турар сугулаан дьиэтин туран биэрбитэ. Оҕо 
элбээн, баппаккалар Киччэччи Өндөрөйө (А.П. Петров) диэн нэһилиэк бастакы 
кинээһин киэҥ-куоҥ дьиэтигэр сэрии саҕана көһөрбүттэрэ. Ыраахтан сылдьар 
уонна тулаайах оҕолорго Тиһэр Кынаачайын дьиэтигэр интернат олохтообуттара. 
Сэрии кэнниттэн ити дьиэҕэ икки сыл мин эмиэ үөрэммитим, онон оччотооҕу 
событиелар тыыннаах туоһулара буолабын. 1947 сыл. Сэрииттэн тыыннаах ордубут 
фронтовиктар кэлитэлээн, олох сэргэхсийэн эрэр кэмэ этэ. Ийэм Эмиэрикэ 
куулунан ноторуускалыы сүгэр сүумка тигэн биэрбитин кэтэн оскуолаҕа тиийэбин. 
Илин уонна соҕуруу өттүнэн салаалардаах дьикти оҥоһуулаах киэҥ-куоҥ дьиэ эбит. 
Кыралары ньулобуой кылаас диэннэр, илин хоско киллэрдилэр. Түннүк аннынааҕы 
кэккэҕэ лиһигирэс уолаттар, кыргыттар туспа олороллор – кинилэр төрдүстэр үһү. 
Учууталбыт үөһэ уоһа хап-хара бытыктаах, кыбыгылдьыйан хаамар хатыҥыр соҕус 
киһи киирэн үөрэппитинэн барда. Ити мин бастакы учууталым Николай Николаевич 
Николаев этэ.

Оччолорго учебник кэмчитэ, кылааска 3-4 баарын уларсыһа сылдьан үөрэтэбит. 
Кумааҕы олус кэмчитэ, арыт хаһыаты тэтэрээт курдук кырыйан-тигэн строкалар 
быыстарыгар суруйарбыт. Ол кырыымчык олох мин төбөбөр тоһоҕо курдук хатанан 
хаалбыт быһыылаах – тугу барытын харыстыы-кэмчилии үөрэнэн хаалбыппын. 
Арыт бэйэбиттэн кэлэйэбин даҕаны, биирдэ эмит суруксуттаары гыннахпына, 
лииһи быыһа суох тилэри уонна икки өттүгэр суруйа олорор буолабын. Айыы-
кэрии, билигин кумааҕы саҕа дэлэй суох, дьон аҕыйахтыы тылы суруйа-суруйа ааһа 
тураллар эбээт. Кыҥнары килиэккэлээх чистописание тэтэрээтэ кэлэн муҥмутун 
муҥнаабыта, графаны батыһыннаран буукуба оҥоро сатыырбыт хайдах да сатаммат. 
Мукулайданыы кытаанаҕа буолар, сыыҥ-сыраан субуллар. Ол сылдьан бөрүө 
хотуолаан биир үлүгэрэ. Аны дьиэҕэ үлэни толороору кинигэлээх киһиэхэ сүүрэҕин...

1949 с. Сэбиэт Павел Данилович Васильев туруорсан 20 тыһ. солк. ылбытынан 
тирэҕирэн, Чоҥоротооҕу оскуола дьиэтин Харбаалаҕа көһөттөрбүтэ уонна 
онуоха эбии 4 кылааһы, киэҥ көрүдүөрү саҥа туттаран, сэттэ кылаастаах оскуола 
аһыллыбыта. Оскуола саалатыгар саҥата суох киинэ көрөрбүт, бырааһынньыктарга 
миитин, кэнсиэр буолара, түүнүн-күнүһүн араарбакка барар колхоз унньуктаах 

уопсай мунньаҕа ыытыллара, быыбардарга дьон-сэргэ тоҕуоруһара. Саҥалаах киинэ 
кэлбитигэр биирдэ көр бөҕө буолбуттаах – экраны толору киэптээн сүүнэ улахан поезд 
хара тордоҕунан илгистэн, хаһыытаан бытарыта-бытарыта уун-утары чыһыырдан 
иһэрин көрөөт, дьон сылбырҕата таһырдьа ыстаммыта, мөдөөт өттө ыскамыайка 
анныгар симиллибитэ. Сэриилээх киинэҕэ артиллерийскай канонада тиҥийдэҕинэ, 
снарядтар тоҕуга бардахтарына, киһи көхсүгэр саһан дьигиҥнэһэ олорор дьон эмиэ 
баар буолара. Биир тылынан, биһиги оскуолабыт нэһилиэк кулуубун солбуйара.

85 сыл усталаах туоратыгар эҥинэ бэйэлээх төһөлөөх учуутал үлэлээн ааспытын 
туох ааҕан ситиэ баарай. Арай, мин тус бэйэм үөрэммит, дириҥник ытыктаабыт 
аҕыйах учууталбын ахтан ааһыахпын сөп. Этэн аһарбытым курдук, бастакы учууталым 
Николай Николаевич, кэлин билбитим, төрүт киһи төрүөҕэ, ытык киһи ыччата эбит. 
Дьоно Ньуккаалаах (аҕата Н.Г. Николаев, ийэтэ Д.В. Николаева) аҕыс оҕолоох, 50-
ча сүөһүлээх ньир-бааччы олорор ыаллар үһү. Дьиктитэ, Ньуккаа оҕолоро бары 
учууталлар, үөрэх саҥа сайдан эрдэҕинэ, бу сэдэх көстүү. Кинилэртэн түөрт оҕото 
Маҥааска уутуйан туран учууталлаабыттара.

Николай кэннинээҕи иккис уол Олимпий 1932 сылтан Бэттиэмэ да, Чоҥоро да, 
Харбаала да оскуолаларыгар барытыгар бэрт уһуннук үлэлээбитэ. Кини туттан-хаптан 
сылдьардыын, көстөр дьүһүннүүн, киирэн-тахсан, көрөн-истэн элэҥнэтэн, олус 
энергичнэй ала-бэлиэ киһи этэ. Кини саха тылын грамматикатын, литературатын, 
ботаниканы, зоологияны, географияны чахчы баһылаан, идэтийэн туран дириҥник 
хорутан үөрэтэрэ. Кини оскуолабыт соҕуруу эркинигэр киэҥ сири кутуйах да киирбэт 
гына титиригинэн симии чыыскалатан пришкольнай учаастак тэрийбитэ, онно 
почваны оҥорууну, уоҕурдууну, хайа үүнээйигэ тугу уонна төһөнү эбии аһатары, уу 
кутары эҥин ымпыктаан-чымпыктаан салгыбакка үөрэтэрэ. Тыл уустук сокуоннарын 
дьаныһан үөрэппитинэн сааспыт тухары туһанныбыт. Уруок кэнниттэн хаалларан 
олус умсулҕаннаах, сытыы сюжеттаах кинигэлэри ааҕар идэлээҕэ. Ачыкытын сүүһүгэр 
анньынан баран хараҕар ыкса тутан ааҕан добдугуратара. Көрдөххө, нууччалыы 
кинигэ, ону хайдах тута тылбаастыы охсон уу сахалыы уран тылынан ааҕарын сөҕөр 
буоларбыт. Чахчы күүстээх айар талааннаах киһи эбит этэ. Олимпий Николаевичка 
мин эрэ сүгүрүйбэтэҕим буолуо, төһөлөөх элбэх үөрэнээччилэрэ итии тапталларын-
махталларын сүрэхтэригэр сөҥөрдөн илдьэ сылдьаллара биллибэт.

Ньуккаа үһүс оҕото кыыс – Настаа. Кини Чоҥоро, Харбаала оскуолаларыгар 
убайдарын кытта уһуннук үлэлээбитэ, үксүн начальнай кылаастары үөрэтэрэ. 
Кырачааннар иккис ийэлэрэ этэ. Алтыс оҕонон күн сирин көрбүт Александр 
Николаевиһы бүтүн Саха сирэ билэр – уран тыллаах бэйиэт, отутус сылларга 
аатырар Арбиталааҕы кытта тилэх тэпсэн айар тыл аартыгын тэлбитэ, уоттаах сэрии 
толоонуттан эргиллэн кэлэн баран 50-с сылларга тахсыылаахтык айбыта-туппута. 
Бүлүү педучилищетыгар, И. Барахов аатынан оскуолаҕа өр үлэлиир сылларыгар элбэх 
талааннаах дьону такайбыта. Киэҥ сиринэн тэлэһийбит дэлэй билиилээх-көрүүлээх 
талааннаах учуутал 1956-1959 сылларга Маҥаас оскуолатын директорынан үлэлээн 
ааспытын олохтоохтор умнубаттар. Ити курдук Ньуккаа оҕолоро Маҥааһы таптаан, 
дойду оҥостон өр сылларга үлэлээн, айан-тутан ааспыттара.

Суола-ииһэ суох түҥкэтэх түбэ диэн атарахсыппакка, үөрэх салаата үтүөкэннээх 
учууталларынан харыыта суох хааччыйа турбутун улахан махталынан ахта саныыбын. 
Оччотооҕу оҕолор учууталы таҥара оҥостон сүгүрүйэллэрэ, кини такайыытын 
өйдөрүгэр-сүрэхтэригэр иҥэрэн иһэллэрэ, билиигэ-көрүүгэ тардыһыылара олус 
күүстээх этэ. Ол да иһин ити сылларга үтүө үлэһит дьон, дойдуга итии тапталы 
иҥэриммит патриоттар, үгүс үөрэхтээх, идэлэрин баһылаабыт специалистар үүнэн-
иитиллэн тахсыбыттара.

Мин көлүөнэм өйүгэр-сүрэҕэр үөһэ ахтыллыбыттартан ураты Василий Захарович 
Анисимов, Павел Андреевич Дягилев, Захар, Степан Николаевич Борисовтар, 
Петр Герасимович Федотов, Кирилл Николаевич Соргоев, Софрон Иннокентьевич 
Поскачин, Гаврил Данилович Боескоров, Василий Сергеевич Долгунов, Иван 
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Николаевич Тимофеев, Василий Егорович Данилов, Иван Николаевич Тимофеев, 
Николай Михайлович Титов, Мария Петровна Васильева, Прокопий Степанович 
Прокопьев, Петр Акимович Акимов, Николай Семенович Софронов, Розалия 
Терентьевна, Тамара Ивановна Петровалар, Анисим Григорьевич, Александр 
Александрович Мироновтар, Розалия Васильевна, Раиса Семеновна Еремисовалар, 
Анна Васильевна Семенова, Василий Степанович Львов, Степан Николаевич 
Дмитриев, Лев Владимирович Роженцов, Людмила Ивановна Смирнова, Татьяна 
Владимировна Князева, Прокопий Степанович Лебедкин, Ираида Михайловна, Иван 
Максимович Ивановтар, Зинаида Константиновна Апросимова, Дмитрий Павлович 
Васильев, Николай Капитонович Кардашевскай, Александра Иннокентьевна 
Ханды, Анна Ивановна Окурова, Никита Иванович Семенов, Татьяна Спиридоновна 
Сидорова, Василий Иванович Ан, Петр Сергеевич Васильев, Никифор Никифорович 
Иванов, Иван Саввич Андреев, о.д.а. үтүөкэннээх учууталлар сырдык ааттара, 
чаҕылхай уобарастара үйэлэр тухары өспөккө дириҥник иҥэн сылдьаллар, кинилэр 
киһи кэрэтэ-мааныта маннык буолуохтаах диэн талан ылбыт курдук олус истиҥ, 
ураты, сэмэй, көнө сүрүннээх, муҥутуур чиэһинэй, дэгиттэр талааннаах, дириҥ-
далай билиилээх, киэҥ көҕүстээх, ыраас-чэбэр олохтоох, нэһилиэги иилэһэр 
олус көхтөөх, кэрэ сэбэрэлээх, ала-бэлиэ барахсаттар этилэр. Итинник дьоҥҥо 
иитиллибит, бэлэспитигэр силлэппит биһиги көлүөнэ дьоллоох дьоммут!

Николай Васильев, СР бэчээтин туйгуна,
«Журналистикаҕа кылаатын иһин» үрүҥ көмүс знак кавалера

ҮТҮӨҔЭ-КЭРЭҔЭ УҺУЙБУТ ТАПТАЛЛААХ ОСКУОЛАБЫТ...
(Маҥаас оскуолатын 85 сыла)

Киһи олоҕо, кырдьык, наһаа түргэн, түннүгүнэн чыычаах элэс 
гынан ааспытыгар тэҥнээх. «Номнуо, бэлиэр дуо?» дии саныыгын: 
оскуолатааҕы мэник-тэник кэмнэриҥ, биир үөлээннээхтэргин кытга 
«ферма кыргыттара» ааттанан сүөһү ыарахан үлэтигэр миккиллииҥ, 
бастакы киэҥ аартыкка үктэнэр, сырдыкка талаһар санаалаах үөрэх-
билии кыһатын тутуһууҥ, олоҕуҥ укулаатын оҥостон, оҕо-уруу 
тэнитэн, этэҥҥэ ыал буолан олорууҥ уонна күн тура-тура «үлэ-дьол» 
дииллэринии, таптыыр үлэҕинэн дуоһуйуу...

Оттон, сыллар-хонуктар аастахтарын аайы эйигин тулалыыр 
дьон-сэргэ тугун-хайдаҕын сыаналыырыҥ, ырытарыҥ элбээн, ордук 
дьэҥкэрэн иһэргэ дылы буолар эбит. Ордук олох аартыгын арыйаргар 
бастакы олук уурбут дьонуҥ – учууталларыҥ туһунан. Кырдьыга даҕаны, 

билбэти билэр, аахпаты ааҕар, суруйар оҥорон, кыракый дьон аан дойдуну көрөр 
харахтарын аһартан, кинилэр сиппит-хоппут киэҥ билиилээх, араас дьоҕурдаах, 
дойдуга, норуокка туһалаах буола үүнэллэригэр суол тэлэйэн биэрэртэн ордук 
үтүөкэннээх идэ баар буолуо дуо? Учуутал... учууталтан барыта саҕыллан тахсар эбит 
үөрэнээччи инники олоҕун суолун тэлиитэ, киһи-хара буолан тахсыыта.

Кырдьыга да, оннук... Тапталлаах оскуолабыт 85 сыл тухары төһөлөөх элбэх 
ыччаты иитэн-такайан, үөрэх-билии суолугар сиэтэн киллэрэн олох киэҥ аартыгар 
үктэннэрбитэ буолуой? Ол былаһын тухары оскуола олоҕун остуоруйатын кэпсиир 
биир балаһаҕа баппат даҕаны, матырыйаал аҕыйаҕынан, кыаллыбат даҕаны. Ол эрэн, 
Үөһээ Бүлүү киин библиотекатын кыраайы үөрэтэр отделын сэбиэдиссэйэ, САССР 
культуратын үтүөлээх үлэһитэ, өр сылларга библиотека сэбиэдиссэйинэн үлэлээбит 
О.Д. Федорова улуус нэһилиэктэрин историятын тыа библиотекардарынан кэмигэр 
хомуйтаран таһаартаран, ол иһигэр Маҥаас нэһилиэгин кинигэтигэр, оскуола былыр 
хайа төрүттэниэҕиттэн суруллубут, туохха да тэҥнэммэт наадалаах матырыйаалы 

биһиги биир дойдулаахпыт, Маҥаас оскуолатын боруогуттан куорсун анньынан 
тахсыбыт, РФ Журналистарын союһун чилиэнэ, ССРС бэчээтин туйгуна Николай 
Павлович Васильев суруйуутуттан үгүһү, элбэҕи, наадалаах бэлиэтээһиннэри ааҕан 
билэҕин. Оттон быйыл, өссө үөрүүлээҕэ, бу үбүлүөйдээх сылынан оскуолабыт 
туһунан ахтыы кинигэ бэлэмнэнэн бэчээккэ бу күннэргэ тахсаары сылдьара оскуола 
үгүс сылларга үлэлээбит сырата-сылбата, үөрэнээччилэрин ситиһиитэ уонна, 
биллэн турар, тапталлаах учууталларбытыгар ананар махтал тылларбыт үйэ-саас 
тухары кинигэҕэ тиһиллэн үйэтитиллэриттэн өссө ордук долгуйаҕын.

Күндү ааҕааччым, Маҥаас оскуолатын былыргы остуоруйата бэчээккэ 
тахсыбытынан, бу балаһаҕа толкуйдаан баран, оскуола – үөрэнээччитинэн, үөрэнээччи 
– оскуолатынан киэн туттар диэн санааттан араас кэмнэрдээҕи үөрэнээччилэр 
ахтыыларыттан бэрт кылгастык быһа тардан киллэрэбин.

Васильева Ирина Саввична, үлэ ветерана:
Ийэлээх аҕам кырата бэрт, кыайан сатыы сылдьыа суоҕа диэн эрдэ оскуолаҕа 

биэрбэтэхтэрэ. Онон тоҕус саастаахпар оскуолаҕа киирбитим. Ол саҕана Маҥаас 
оскуолата сэттэ кылаастаах этэ. От Арыылаах диэн сиртэн биэс биэрэстэни хааман 
үөрэммитим. Михайлов Спиридон Иннокентьевич диэн сэрииттэн эргиллибэтэх 
таайым оҕолорун Ульянаны, Уйбааны кытта аргыстаһан сылдьар этибит. Оскуолаҕа 
үөрэнэрбэр буспут куобах буута ыһыктаах буоларым, оҥтум тоҥон хаалбатын диэн 
хоонньубар укта сылдьарым. Атаҕым олус ыарыйдаҕына, аймахтарбар Харбаалаҕа 
Васильев Сергей Васильевичтаахха, сороҕор атын аймахтарбар хонор этим. Үһүс 
кылааска үөрэнэ сырыттахпытына корь ыарыы турбута, онно Иванов Степан (Чыс) 
балта Мария диэн бииргэ үөрэммит кыыспыт олохтон туораабыта. Биһиги үөрэнэр 
кэммитигэр тэтэрээт, кинигэ оскуолаттан биэрэр этилэр. Кинигэлэрбит эргэ да 
буоллаллар, бурдугунан тиэстэ оҥорон килиэйдээн илдьэ сылдьарбыт. Иккилии-
үстүү буолан кыттыһан туһанарбыт. Суруйар чэрэниилэбит иһитэ хаппаҕа суох буолан, 
тохтон эрэйдиирэ. Айаммыт да уһуна уонна кумааҕынан бүөлүүрбүт оборон ылан, 
куруук чэрэниилэтэ суох буолааччыбын. Ону, хата, Максимов Данил Спиридонович 
(кэлин прокурор буолбута) чэрэниилэтинэн туһанарбын көҥүллээччи.

Нуучча учуутала баарын өйдүүбүн, Роженцов Лев Владимирович диэн быһыылааҕа. 
Ол учуутал барахсан үөрэтэрэ үчүгэй этэ диэн өйдөөн хаалбыппын. Бииргэ үөрэммит 
оҕолорум Петров Захар Евгеньевич, Токоемова Мария Кононовна, Максимова 
Христина, Васильев Иван Алексеевич (билигин Горнай улууһугар олорор), Петрова 
Мария, Герасимов Николай Егорович, Максимов Данил Спиридонович этилэр. 
Маҥаас оскуолатыгар араас кэмнэргэ эргиччи дьоҕурдаах, үлэлэригэр бэриниилээх, 
дьоһуннаах учууталлар үлэлээн ааспыттара. Үөрэммит оскуолабытын өрөгөйдөөх 
үбүлүөйүнэн эҕэрдэлиибин! Билигин үлэлиир коллективка айымньылаах үлэни 
баҕарабын! Үөрэтэр ыччаккыт ситиһиилэринэн үөрдэ-көтүтэ турдуннар, эһиэхэ 
махталлаах буоллуннар!

Прокопьева (Васильева) Галина Павловна, үрдүк категорнялаах педагог:
Маҥаас 8-с кылаастаах оскуолатыгар 1-кы кылааска 1964 сыллаахха сүүрбэччэ 

буоламмыт үөрэнэ киирбиппит. Бастакы учууталбыт Окурова Анна Ивановна этэ. 
Математика, нуучча тылын предметтэрин киһи өйүгэр түһэр гына үөрэтэрэ. Нуучча 
тылын үөрэтэригэр дьиэтиттэн араас аһылыгы аҕалара: саахар, лэппиэскэ, о.д.а., 
уонна сиэтэ-сиэтэ «я кушаю сахар, лепешку...» диэн этэрэ, ону биһиги үтүктэ-үтүктэ 
минньигэс баҕайытык сиэн кэбиһээччибит. Ырыа уруогар гитараҕа оонньуура, ону 
наһаа сэргээн истэрбит. Бастакы кылааска үөрэнэ сылдьан октябренок буолбуппут.

Иккис кылаастан төрдүс кылааска диэри Санникова Елизавета Алексеевнаҕа 
үөрэммиппит. Кини олус кыһамньылаах учуутал этэ, идэтин олус сөбүлүүрэ, 
дьаныардаах, бэриниилээх, холку, сэмэй майгылааҕа. Үрдүкү кылааска үөрэ-
нэрбитигэр кылаас салайааччытынан физкультура учуутала Петров Захар Евгеньевич 
үлэлээбитэ. Хас биирдии оҕо үөрэҕэр үчүгэйдик үөрэнэригэр, кылаас коллектива 
эйэлээх, иллээх буоларыгар Захар Евгеньевич улахан кыһамньытын уурара. Ол да 
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иһин буолуо, биһиги кылааспыт оскуолаҕа биир бастыҥ көрдөрүүлээх кылаас этэ, 
оскуола иһинэн ыытыллар тэрээһиннэргэ куруук бастакы миэстэни ыларбыт.

Үөрэппит учууталларбыттан ордук тоһоҕолоон бэлиэтиэм этэ оскуола 
дириэктэрин Александров Василий Ивановиһы, идэтин үрдүктүк баһылаабыт, 
ирдэбиллээх математика учууталын, оскуола завуһун Д.И.Саввиновы, саха тылын 
учууталын А.С.Саввинованы, нуучча тылын учууталын Людмила Семеновнаны, 
география учууталын Г.Д.Григорьеваны, физкультура учууталын, кылааспыт 
салайааччытын Петров Захар Евгеньевиһы. Кинилэр бары айылҕаттан айдарыылаах 
учууталлар уонна кинилэргэ түбэһэн үөрэммит биһиги дьолбут эбит. Кырдьык 
даҕаны, биһиэхэ чиҥ билиини, олоххо ситиһиилээх буоларбытыгар бастакы олугу 
кинилэр уурбуттара.

Прокопьева-Павлова Дария Николаевна, СР культуратын туйгуна:
Биһиги кылаас 20-чэ буолан, 1957, 1958 сыллардааҕы төрүөх оҕолор, 1965 

сыллаахха Маҥаас орто оскуолатын боруогун атыллаабыппыт. Оскуолаҕа үөрэнэр 
кэмнэрбитигэр бэйэлэрин идэлэрин баһылаабыт дьоһуннаах учууталларга үөрэнэн 
ааспыт дьоллоохпут. Ол курдук, музыка учуутала Татьяна Спиридоновнаҕа элбэх 
оҕо махтанар буолуохтаах. Дьэ, чахчы талааннаах учуутал, оҕолору нотаҕа тиийэ, 
баяҥҥа оонньуурга үөрэтэрэ, хор бөҕөнү бэлэмнээн ыллатара. Оннооҕор биһиги 
кыргыттарбыт Федотова Таня, Петрова Таня лаппа үчүгэйдик баяҥҥа оонньуур 
буолбуттара. Аны 5-с кылааска үөрэнэрбитигэр историяҕа, географияҕа Галина 
Дмитриевна диэн сүрдээх ирдэбиллээх үөрэппит тиэмэтин хайаан да эппиэттэтэр, 
дуоскаҕа таһааран картаҕа үлэлиирбитин, билиибитин тургутан көрөр, таҥнар 
таҥаспытын, баттахпыт өрүнүүтүгэр тиийэ бэрэбиэркэлиир, биир тылынан 
«строгай», бары куттанар учууталлаах этибит. Галина Дмитриевна үҥкүү куруһуогун 
тэрийэн, элбэх оҕону үҥкүү кэрэ эйгэтигэр угуйбута. Күн аайы кэриэтэ фестивальга 
бэлэмнэнэн, араас омук үҥкүүтүн мөҕүллэ-мөҕүллэ, сороҕор указканан дьарылла-
дьарылла үөрэтэн тиритии-хорутуу. Ол оннук эрчийэн бары бэркэ хамсанар, салгыы 
Боотулуу, Далыр оскуолаларын солбуллубат, бэлэмнээх үҥкүүһүттэрэ буолан тах- 
сыбыппыт. Ол барыта кэлин, студенныыр да кэммитигэр, үлэһит да буолан 
тахсарбытыгар туһалаабыта. Аны ити сыллартан саҕалаан биир саамай махтанар 
учууталбытынан Петров Захар Евгеньевич буолар. Кини үтүөтүнэн, улахан иитэр-
үөрэтэр дьоҕурдааҕынан, оскуола ол кэмнэрдээҕи үөрэнээччилэрэ спортка туох да 
сүрдээх бэлэмнэниини, эрчиллиини баран, элбэх күрэххэ кыайыыны аҕалбыттара. 
Захар Евгеньевич уруокка спортивнай таҥаһын таҥна сылдьарыттан саҕалаан 
биһиэхэ холобур буолара. Ол саҕана спортивнай саала суох эрээри, ити көрүдүөрбүт 
оҕотугар баскетболу, араас спортивнай турниктарга гимнастическай этюдтары 
кытары үөрэтэрэ, оннооҕор, киһи сөҕөрө, вальска кытта үөрэтэн, биһиги, уолаттар-
кыргыттар, бары вальска эргийэр буолбуппут. Киһи кинини сымнаҕас учуутал 
диэбэт. Бары толлор этибит. Построениеттан саҕалаан, ким таҥаһа суох кэлбитин, 
туох биричиинэнэн сылдьыбаппытын ыйыталаһар (кыргыттар биричиинэбит 
элбэх буоллаҕа), ким спортивнай ыстаана тобуктаммытын тиийэ токкоолоһор. 
Аны, спортивнай тэриллэри, туох баар хайыһарыттан, баскетбол мээчиктэриттэн 
саҕалаан гимнастическай перекладина, козел курдук оҥоһуктары, спортивнай 
триколарыгар тиийэ сакаастаан, чэ быһата, инвентарь барыта толору этэ. Аны 
хайыһарга дэлби эрчийэн, Үөһээ Бүлүүгэ киирэрбит уонна хайаан да миэстэлэһэн 
тахсарбыт. Оскуолаҕа үөрэнэр кэмнэрбитигэр математикаҕа, геометрияҕа Дмитрий 
Игнатьевич, Василий Алексеевич, саха тылыгар Александра Сергеевна, нуучча 
тылыгар Федора Дмитриевна, химияҕа Мария Семеновна уонна классоводпутунан 
Василий Алексеевич туох баар билиилэрин-көрүүлэрин биэрэн туран үлэлээбиттэрэ 
бу олорор олохпутугар, үлэлии сылдьар үлэбитигэр кинилэр биэрбит, такайбыт 
үөрэхтэрэ туһалыы, көмө-тирэх буола сырыттаҕа. Кылааспытыттан киэн тутта 
ааттыа этибит билигин биһиги кэккэбитигэр суох оҕолорбутун: дуобакка маастарга 
кандидат Владимир Львову, тыа хаһаайыстыбатыгар дьулуурдаахтык үлэлээбит 

Мария Поскачинаны, Мария Петрованы. Киэн туттабыт билигин да үлэ үөһүгэр 
сылдьар, Чурапчы улууһун оскуолатыгар завуһунан өр сылларга үлэлээбит, 34 сыл 
педстажтаах, улууска «Учитель года-2006» күрэххэ I м, республикаҕа ыытыллыбыт 
«Учитель года-2007» күрэххэ II м. Алексей Васильевы, Бүлүү куорат дьахталларын 
сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ, куорат Сэбиэтин депутата, Саха сирин дьахталларын 14-с 
съеһин делегата Люба Прокопьеваны, биэс оҕотун үрдүк үөрэхтээн үлэһит оҥорбут 
Зоя Степанованы.

Оттон бу үбүлүөйдээх сылга оскуолабыт үөрэнээччилэрин ситиһиилэрин 
көрөн өссө үөрэҕин, киэн туттаҕын. Ол курдук, 2014-2015 үөрэх дьылыгар «Шаг в 
будущее» НПК-ҕа Трофимова Сахая, Трофимова Уйгууна I м, Лазарева Уруйдаана III 
м (сал. Трофимова А.Д., Васильева В.В.), «Мир увлечений» диэн оҕо айар талаанын 
улуустааҕы күрэҕэр Трофимова Сахая III м, Трофимова Уйгууна «Юный художник» 
Саввина Маша «Юная поэтесса» номинацияны (сал. Трофимова А.Д.), улуус активист 
уонна лидер оҕолорун сүүмэрдиир «Стремление» уонна «Дьулуур» күрэҕэр Львов 
Павел II м, Бүтүн Россиятааҕы черчение олимпиадатын сүүмэрдиир түһүмэҕэр 
Трофимова Уйгууна II м (сал. Трофимова А.Д.), улуус волейболга күрэҕэр уолаттарга  
II м (сал. Саввин В.Н.), улуус «Снежный барс-2015» байыаннай-спортивнай күрэххэ 
III м (сал. Саввин В.Н.), улуус спартакиадатыгар баскетболга уолаттарга II м, кыргыт-
тарга I м (сал. Саввин В.Н.), «Чугдаара ыллыаҕыҥ» кустовой ырыа, үҥкүү күрэҕэр үс 
I м (сал. Корякина Л.Н.), волейболга бастыыр иһин улуус кубогын федерациятын 
супер-финалыгар II м (сал. Саввин В.В.), улууска оҕолор спартакиадаларыгар мас-
рестлиҥҥэ Егоров Алеша II м, Григорьев Саша III м, Прокопьев Коля III м (сал. 
Саввин В.Н.). Дьиэ кэргэнинэн экологическай бырайыакка Васильева Даяна III м (сал. 
Корякина Л.В., Васильева В.В.). Улуустааҕы НПК-ҕа «Искорка» Михайлова Иванна III 
м (сал. Степанова М.А.), улуустааҕы «Прокопьев ааҕыыларыгар» Михайлов Ариан III 
м (сал. Дярикова Р.П.)., Егорова Маша III м (сал. Степанова М.А.), Михайлова Иванна 
III м (сал. Дярикова Р.П.), Мандарова Аисия I м (сал. Корякина Л.Н., Афанасьева 
Е.В.) Районнааҕы «Шаг в будущее» НПК-ҕа Лазарева Уруйдаана, Трофимова Сахая, 
Трофимова Уйгууна II м ылаттаатылар (сал. Васильева В.В.). Оһуохайга Герасимова 
Семенина III м, Егорова Маша II м, (сал. Егоров Е.Е.). Республикатааҕы «Полярная 
звезда» күрэххэ «Дьэрэкээн» муода-студия II, Трофимова Уйгууна быыстапкаҕа 
I степеннээх лауреат (сал. Трофимова А.Д.), республикатааҕы «Шаг в будущее» 
научнай-чинчийэр конференцияҕа Лазарева Уруйдаана III м (сал. Васильева В.В.), бу 
конференция иһинэн ыытыллар логическай оонньууга Трофимова Уйгууна, Лазарева 
Уруйдаана III м (сал. Трофимова Д.), «Инфоурок» норуоттар икки ардыларынааҕы 
дистанционнай олимпиадаҕа Васильева Даяна I м, Тимофеева Валерия II м, Егорова 
Лилияна, Мандарова Аисия, Томская Анна III м (сал. Корякина Л.Н.), «Сулусчаан-2015» 
Алексеева Ньургуяна III ст. лауреат (сал. Иванова М.Н.), «Дьэрэкээн» студия II ст. 
дипломант (сал. Трофимова А.Д.), Лазарева Уруйдаана, Николаева Александра III ст. 
дипломант (сал. Лазарева С.И.).

2015-2016 үөрэх дьылыгар: Трофимова Уйгууна «Изобразительное искусство» 
I ст. лауреат, Кэнтиккэ мас-рестлиҥҥэ хамаанданан I м, дуобакка хамаанданан 
III м, саахымакка Мандарова Аисия II м, Үөһээ Бүлүүгэ баскетболга хамаанданан I 
м, кыргыттарга I м, уолаттарга III м (сал. Саввин В.Н.), «Прокопьев ааҕыыларыгар» 
Михайлова Иванна III м, Михайлов Ариан III м, Егорова Маша III м, фотокуонкуруска 
3-c кылаас коллектива III м, «Угаровскай» НПК Саввина Маша III м, улуустааҕы НПК-
ҕа Петрова Вилюя I м, Петрова Айсена II м, «Макет усадьбы Угарова» 8-c кылаас II м, 
Мандарова Аисия III м, Петров Арсен III м, улуустааҕы олимпиадаҕа литератураҕа 
Обутова Света I м, ветераннарга көҥүл тустууга Россия чемпиона, аан дойду II 
призера Н.Т.Григорьев хапсаҕайга турнирыгар Михайлов Ариан I м, Михайлов Арсен 
II м, Григорьев Алеша II м, Михайлов Андрей, Токоемов Ганя, Обутов Костя, Мыскатов 
Сеня, Семенов Миша III бириистээх миэстэлэргэ тигистилэр (сал. Саввин Н.).

Хайдахтаах курдук ситиһиилэрий! Бу барыта – учуутал үлэтин түмүгэ, учуутал 
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ситиһиитэ!
Тапталлаах оскуолабыт, өрүү да бу курдук үүнэр көлүөнэ ыччаты сайыннаран, 

билии-көрүү аартыгар көтүтэ тур!!!

Дария Прокопьева-Павлова, СР культуратын туйгуна, Үөһээ Бүлүү
культуратын ветеран үлэһитэ, 1973 сыллааҕы выпускник

АҔАМ ААТЫН ҮЙЭТИТИИ – ЫТЫК ИЭҺИМ

Хас баардии киһи сиргэ төрөөн, олох олорон, дьонугар-сэргэтигэр 
бэйэтин туһунан бэлиэ хаалларыахтаах. Удьуору ууһатар, олоҕу 
салгыыр, үүнэр үйэ үтүө дьонугар хаалларыы – киһи олоҕун сүппэт-
өспөт бэлиэтэ, улуу дьоло буолар. Сааһыран баран олорбут олоххун 
ырытан көрдөххүнэ, тоҕо эрэ үчүгэй өттө өйгөр киирэр. Оттон олоххо 
араас түгэннэр бааллар бөҕө буоллаҕа.

Биһиги тапталлаах төрөппүттэрбит: аҕабыт Прокопьев Федор 
Прокопьевич, ийэбит Прокопьева Александра Петровна сүүс-
сүүстэриттэн өйөнсөн эйэ дэмнээхтик 55 сыл олорон, олох араас 
ыарахаттарын тулуйан, 11 оҕону төрөтөн, онтон 3 эрэ оҕону тутан 
хаалан, ыар аһыыларын киэр кыйдаан, хаалбыт үс кыыстарын 
биэбэйдээн, улаатыннартаан, үлэһит оҥортоон, ыал буолалларыгар 

тиийэн, сиэн оҕо хайдах курдук минньигэһин билэн бу дойдуттан барбыттара.
Аҕабыт 1900 сыллаахха Үөһээ Бүлүү улууһун Маҥаас нэһилиэгэр кыанар ыалга 

төрөөбүт. Дьонноро уонтан тахсата оҕоломмуттар да бары эрдэ өлбүттэр, арай биир 
балта ыал буолан, үс оҕолонон баран эдэр сааһыгар өлбүт. Ол үс оҕоттон тулаайах 
хаалбытын алталаах саастааҕар аҕабыт бэйэтин аннынан суруттаран иитэ ылбыт, ол 
онтон өссө үс кыыс баар буолбуппут. Эдьиийбит аата Прокопьева Дария Федоровна; 
эдьиийбит 1962 с. өлүөр хараҕа ыалдьан оройуон балыыһатыгар сытан тахсыбыта 
уонна онно ыал буолан хаалбыта. Үөрэҕэ суох буолан Маҥааска субан сүөһүнү 
(«Саҥа олоххо» ферма баар этэ) көрөр этэ. Ыал буолан үс оҕоломмуттара, икки кыыс 
(игирэлэр), биир уол, билигин олор бары ыаллар, 8 дуу, 9 дуу сиэннээх.

Аҕабыт үөрэҕэ суох, онон хайа кыанар буолуоҕуттан, хара өлүөр диэри хара 
үлэттэн илиитин араарбакка сылдьан бу дойдуттан барбыта. Отой оҕо сааһыттан 
уус илиилээҕэ биллэн ыҥырыкка сылдьар мас ууһа буолбут. Маҥааска олорбут 
дьиэбитин 19 саастааҕар дьону көмөлөһүннэрэн тутуспут. Далырынан Хороҕо тиийэ 
барар эбит. Ыал буолан, оҕолонон-урууланан да баран син биир, ханна ыҥырдылар 
да барара, аны үйэлэрин тухары сүөһүлээх этилэр, онон колхозка, совхозка дьиэҕэ 
көстүбэккэ үлэлиир этэ.

Үөһээ Бүлүүгэ балыыһа – оҕо балыыһата, инфекционнай балыыһа тутуллуохтарын 
иннинэ, хас биирдии тыаҕа былаан түһэрбиттэр (аҕам кэпсээнинэн), баччалыы 
бэрэбинэни кэрдэн киллэрэҕит диэн. Оччотооҕуга хантан массыына, тыраахтар кэлиэ 
баарай, барыта оҕуһунан, атынан тиэйэн оройуоҥҥа киллэрэллэр. Онно аҕабыт биир 
бастакынан ыҥырыллан сылдьыбыт, хас хонугунан, төһөлөөх сыра-сылба бөҕөнөн 
илдьэллэрэ буолуой?

Аны 1935-1936 сылларга Алданынан, Ааллаах Үүнүнэн бэдэрээккэ сылдьар. Ити 
таһаҕас таһыыта 1934-1947 сылларга диэри барбыта, массыыналар баар буолбуттарын 
эрэ кэннэ дьону дойдуларыгар тарҕаталаабыттар. Улуустарынан, нэһилиэктэринэн 
бирикээс ыыталыыллар: баччалыы аты, баччалыы киһини ыыталыыгыт диэн, 
оччотооҕу сокуон кытаанах, онон баралларыгар эрэ тиийэллэр үһү.

Онтон дойдутугар кэлэн баран 1943 сыллаахха армияҕа барыар диэри эмиэ тутууга, 
колхоз араас үлэтигэр үлэлиир. 1941 сыллаахха сэрии буолбутугар тылланан бараары 
гыммытын, сааһыҥ хапсыбат (саастаах диэн) уонна доруобуйатынан тохтоон эр 

диэбиттэр. Бэдэрээккэ сылдьан тоҥуу-хатыы ханна барыай. Онтон дьэ 1943 с. сэриигэ 
буолбакка, үлэ фронугар диэн ааттаан, ийэбитин кытта бииргэ төрөөбүт Васильев 
Евсей Петровиһы кытта бииргэ ыыталлар. Мантан Бүлүү өрүһүнэн борокуотунан хас 
да күн айаннаан Мальта ыстаансыйаҕа тиийэн сүөкүүллэр уонна аһаталыы, сынньата 
түһэн баран аҕалаах таайбын икки аҥыы арааран атын-атын сирдэргэ ыыталыыллар. 
Аҕам командирбыт куһаҕан киһи түбэһэн сор бөҕөтүн көрдөрбүтэ диирэ, хоргуйуу 
диэн тугун онно билбитим диирэ, сүрүн астара хаппыт килиэп сыыһын кытта 
хаппыыста, хаппыыста уута, концлагерь дьонун курдук уҥуохтаах тириибит эрэ 
хаалбыта диирэ. Мин отой өлүөхпүн (эһиги ыйааххытыгар) үтүө дьоннор көрсөн, 
абыраабыттара диир этэ. Аҕабын бааһынай көрүҥнээҕин иһин уруурҕаабыттара дуу, 
аһыммыттара дуу, остолобуойдарын повардара ону-маны көмөлөһүннэрэн баран 
тото аһаталлар эбит уонна барарыгар килиэп биэрэллэр эбит, ону биир өлүүгэ 
сылдьар дьонноругар илдьэн бэрсэр эбит, атын күннэргэ түүн оҕуруот үүннэрбит 
бааһыналарыгар (күһүҥҥү өттүгэр) киирэн хортуоска, турунуопус, моркуоп хостоон 
сиикэйдии-буһуулуу сии сатыыллар эбит. Мэтээлгэ үчүгэй үлэһиттэри түһэрбиттэр 
да, командирдара аахайбакка тиксэрбэтэх.

Онтон 1945-1946 сылга Японияны кытта сэриигэ үргүлдьү илдьэ бараллар уонна 
1946 сыл бүтэһигэр дьэ босхолууллар. Сэрии иэдээнин, алдьархайын, дьон өлүүтүн, 
хаан тохтуутун онно көрөн саллан кэлбит. Дьолго, хата бааһырбакка кэлбит. Ол 1943 
с. били таайбынаан Мальта ыстаансыйатыттан арахсыбыппыт диэбитэ, аны 1946 с. 
эмиэ ол ыстаансыйаҕа ол остолобуойга көрсүһэ түспүттэр. Таайым үлэ фронуттан 
иһэр эбит. Дьэ онно үөрүү-көтүү бөҕө буолан дойдуларыгар бииргэ айаннаан 
кэлбиттэр. Уонна иккиэн эмиэ үлэ үөһүгэр умса түһэллэр.

Төрөппүттэрбит биһигини үөрэттэрээри, 1971 сыллаахха Үөһээ Бүлүүгэ көһөн 
киирбиттэрэ. Манна да кэлэн Үөдүгэй нэһилиэгэр совхозка 82 сааһыгар дылы бэйэтэ 
кыайар үлэтигэр үлэлээбитэ. Биир киэҥ баҕайы күөлү киниэхэ анаан кэбиспиттэр, 
онно 40-тан тахсалыы тонна оту оттоон туруорар этэ. Кыһын фермаҕа охранник-
тыыра, ыарытыйар буолтун кэннэ чугас бурдук үүннэрэр икки киэҥ бааһыналардаах 
этилэр, онно харабынайдыыр, кэрийэ сылдьан бүтэй абырахтыыр. Үчүгэй үлэтин 
иһин Москваҕа ВДНХ-ҕа быыстапка көрдөрө ыытаары сырыттахтарына ыалдьан, 
барбакка хаалбыта. Күтүөппүт Алексей Семенович Иванов – учуутал, сэрии ветерана 
илдьэ барыах буолбута табыллыбатаҕа.

Аҕам 1987 сыллаахха эмискэ сүрэҕинэн ыалдьан өлбүтэ. Оройуоҥҥа киирбитин 
кэннэ күтүөм А.С.Иванов военкоматынан онон-манан сүүрэн-көтөн, докумуон 
булаттаан таайбыт Васильев Евсей Петровиһы кытта иккиэннэрин сэрии ветераннара 
оҥорторбута.

Ийэбит Прокопьева Александра Петровна 1915 сыллаахха Маҥаас нэһилиэгэр 
иккис оҕонон күн сирин көрбүт. Барыта 5 оҕо төрөөбүтүттэн, улахан кыыстара 
Васильева Ирина Петровна Томскай диэн киһиэхэ кэргэн тахсан, Томскай Тимофей 
диэн ааттаан оҕо ииппиттэр, таптал аата Туукка диэн. Егоров Егор Егорович 
ииппит аҕата, аҕата Туукка кып-кыратыттан оһуохайы көтүппэккэ илдьэ сылдьан, 
оһуохайдьыт буоларыгар уһуйбутун-такайбытын билэбит. Туукка бэйэтин кэмигэр 
аатырбыт оһуохайдьыт этэ, ыал буолан элбэх оҕолордонон, сиэннэрдэнэн баран 
өлбүтэ. Аҕата Томскай Егор Семенович диэн, миэхэ аҕатынаан түспүт хаартыскалара 
баар. Мин билэрбинэн, биэс оҕоттон эдьиийбит Васильева Мария Петровна эрэ 
үөрэнэн, учуутал буолан, ити идэтинэн пенсияҕа тахсыар диэри үлэлээбитэ. Оттон 
Васильева Акулина Петровна дьиэ хаһаайката, кэргэнэ Күүстээх Мордьоноохоп 
(учуутал, спортсмен, фронтовик) – Алексей Петрович Мордьоноохоп буолар. 
Кинилэр үс кыыс оҕоломмуттара билигин үһүөн бааллар. Күтүөм мин төрүүр сылбар, 
1947 с., сэрииттэн улаханнык бааһыран кэлэн, өлбүт. Улахан кыыс Золотарева 
Зинаида Алексеевна фельдшер үөрэҕин бүтэрэн дойдутугар Маҥааска хас да сыл 
фельдшеринэн үлэлээбитэ, билигин пенсияҕа олорор, үс оҕолоох, элбэх сиэннээх. 
Орто кыыс Лидия Алексеевна фельдшер-лаборант идэтин баһылаан, пенсияҕа 
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барыар диэри үлэлээбитэ. Лидия Алексеевна кэргэнэ Филиппов Лазарь Степанович 
Үөһээ Бүлүү уһук нэһилиэгин –  Сургуулук биир чулуу киһитэ, партийнай, советскай, 
хаһаайыстыбыннай үлэһит, киһи ирдэбилэ дириҥин-чычааһын үөрэтэр учуонай, 
ырыалары айар мелодист, инженер, Ленскэй курдук улахан оройуону уон сыл 
устата баһылаан-көһүлээн салайбыт партийнай лидер, Саха государственнай 
университетын профессора. Мин кинилэргэ, Лазарь Степанович Москваҕа үрдүкү 
партийнай үөрэххэ икки сыл үөрэнэрин тухары олорон, культпросвет училище 
библиотечнай отделениетыгар үөрэммитим, онон дьоммор улахан махталлаахпын. 
Мин онно үөрэнэр кэмнэрбэр үс оҕолоох этилэр, икки оҕолоро уолаттар (игирэлэр) 
Дьулустаан уонна Лазарь, кыыстара Ньургустаана үс-хас саастааҕа, уолаттар 
начальнай кылааска үөрэнэр кэмнэригэр үөрэхпин бүтэрэн дойдубар үлэлии 
кэлбитим.

Кыра кыыһа Соколова Маргарита Алексеевна билигин Бүлүү куоракка олорор, 
үлэлиир, народнай театр режиссера, СР культуратын үтүөлээх үлэһитэ, 2 оҕолоох, 
сиэннэрдээх.

Биһиги ийэбит Прокопьева Александра Петровна 11-дэ оҕоломмутуттан икки 
кыыс баарбыт. Орто балтыбыт үс оҕотун үөрэттэрэн, үлэһит оҥортоон баран уһун 
ыарахан ыарыыттан ыалдьан өлбүтэ. Ийэбит эмиэ үөрэҕэ суох, үөрэниэн баҕарбыт 
да, дьоно үөрэттэрбэтэхтэр. Ыал буолан баран элбэх сүөһүлээх этилэр, ону, дьиэтин-
уотун көрөр, сүөһүлэригэр от оттуур. Аҕабыт дьиэҕэ көстүбэт үлэһит, сэриигэ барыан 
иннинэ тутууга сылдьар, онтон бэдэрээккэ барар, онтон аармыйаҕа барар. Ийэбит 
эдэригэр сааһыт этэ, сайын кустуур, кыһынын тииҥниир. Дьонноро аармыйаҕа 
барбыттарын кэннэ үс хааһы биирдэ охторон түһэрбит. Онтон икки хааһын эрэ 
нэһиилэ аҕалан ийэтин, аҕатын үөрдүбүт. Сайын миигин батыһыннара сылдьан 
чугас күөллэргэ кустааччы, кыһын дьиэбэр хаалларан баран, ытын илдьэ тииҥнии 
тахсааччы. Аны нолуокка диэн, арыы бөҕөнү оҥорон баран ону уулларан иһиттэргэ 
тоҥорор этэ, ону кэлэн илдьэ бараллар эбит. Сытыы диэн Далыр икки Харбаала икки 
ардыларыгар баар сиргэ хас да сыл олорбуппут, онно олордохпутуна 1952 с. Наталия 
диэн балтым төрөөбүтэ. 1953 с. От Арыылаах диэн сиргэ көһөн кэлбиппит. Онно 
кимнээх эрэ олоро сылдьыбыт эргэ дьиэлэрин оҥостон олорбуппут. Ити сылга мин 6 
саастаах этим, «Сталин өллө» дии-дии куйуурга кэлбит дьоннор ытаһан бөҕө буола-
буола миитиннииллэрин өйдүүбүн. Онтон Харбаалаҕа дьэ көһөн кэлбиппит, аҕам 
19-тааҕар туттарбыт дьиэлээх эбит этэ, онно урут ийэм дьоно олоро сылдьыбыттар.

Мин аҕам сэрииттэн кэлбитин кэннэ, 1947 с., төрөөбүппүн, кыра сылдьан ыарыһах 
этим. Маҥаас аҕыс кылаастаах оскуолатын үөрэнэн бүтэрэн баран, сааһым ыраатан, 
оройуоҥҥа аймахтарбар олорон киэһээҥҥи оскуоланы 3 сыл үөрэнэн, 1971 с. бүтэрэн 
баран биир сыл эдьиийбин солбуйан, интернакка воспитателлаабытым. Ол саҕана 
физмат оскуола баар этэ, онно учууталынан Алексеев Михаил Андреевич үлэлии 
сылдьара, сарсыарда аайы киирэн проверкалыыр этэ. 1972 с. культпросвет училище 
библиотечнай отделениетыгар туттарсан киирэн, икки сыл үөрэнэн бүтэрэн баран 
дойдубар анаттаран кэлэн, билигин умайан суох «Найрамдал» диэн кинотеатр үөһээ 
этээһигэр оҕо библиотекатыгар 15 сыл үлэлээбитим, онтон Үөдүгэй нэһилиэгин 
библиотекатыгар 17 сыл үлэлээн баран, сынньалаҥҥа олоробун. Кэлин иккистээн 
кэргэн тахсыбытым, кыыс оҕолоохпут. Кэргэним 18 сылтан ордук олорбуппут кэннэ 
ыалдьан өлбүтэ, үрдүк үөрэхтээх учуутал этэ. Кыыһым Дьокуускайга ыал буолан 
олорор, биэс сиэннээхпин. Үлэлээбит бэлиэм диэн: элбэх грамоталаахпын, культура 
туйгунабын, үлэ, культура бэтэрээнэбин.

Орто балтым Прокопьева Наталия Федоровна орто оскуола кэнниттэн Якутскайга 
сиэстэрэ үөрэҕин бүтэрэн эмиэ дойдутугар оройуон иһигэр харах сиэстэрэтинэн 
үлэлээбитэ. Онтон кэргэнин, Тамалакаантан төрүттээх тутуу инженерэ Тюляхов 
Иннокентий Иннокентьевиһы кытта Нам нэһилиэгэр олохсуйбуттара. Наталия 
биэнсийэҕэ барыар диэри детсадка сиэстэрэлээбитэ, үс оҕолоохтор – биир уол, 
икки кыыс. Улахан уол уонна кыыс Москваҕа олороллор, уол Яна диэн кэргэннээх, 

икки оҕолоохтор. Строганов аатынан художественнай институту бүтэрэн, онно 
учууталлыыр, кыыс экономист идэлээх. Кыра кыыс орто специальнай медик идэлээх, 
медцентргэ сиэстэрэлээн баран ыал буолан, оҕолонон олорор.

Кыра балтым Прокопьева Надежда Федоровна эмиэ медик идэлээх. Оҕо 
консультациятыгар фельдшердиир. Биир уол, икки кыыс оҕолордоох, оҕолоро 
ыаллар, биэс сиэннээх. Улахан кыыһа Дьокуускайга эмиэ ийэтин курдук медик 
идэлээх, билигин доруобуйаларынан мөлтөх оҕолор детсадтарыгар сиэстэрэлиир. 
Кыра кыыһа эмиэ куоракка олорор, ыал буола илик, культурология учуутала, детсадка 
воспитателлиир, уола Александр газ тэрилтэтигэр үлэлиир.

Балтым Надежда Федоровна билигин да оҕо консультациятыгар үлэлиир. 
Сыралаах үлэтэ үрдүктүк сыаналанан, Саха сирин уонна Россия Доруобуйатын 
харыстабылын туйгуна буолбута.

Онон төрөппүттэрбит баҕа санааларын толорон, үөрэхтээх, үлэһит дьон 
буоллубут. Ыал буолан оҕо-уруу төрөтөн, оҕолорбутун үөрэхтээх үлэһит оҥортоон, 
олох суолугар бигэтик тирэннэрдибит, билигин сиэннэрбитин көрсөбүт. Үөрэҕэ суох 
да буоллаллар, бу барыта ийэбит-аҕабыт өҥөлөрө, кыра эрдэхпититтэн сүрэхтээх, 
үлэһит буоларга такайбыттара. От-мас үлэтигэр тэбис-тэҥҥэ сырытыннарбыттара. 
Уонна оттон бэйэбит да көрө сылдьар буоллахпыт дии, кинилэр бэйэлэринэн холобур 
буолалларын. Бааллара буоллар, төһө эрэ үөрүөх этилэр. Ийэбит 1989 сыллаахха 73 
сааһыгар, аҕабыт 1987 сыллаахха 86 сааһыгар үс сылынан быысаһан сүрэхтэринэн 
өлбүттэрэ.

Ийэлээх аҕабыт биһигини көрөн-харайан, үлэттэн чаҕыйбат, сүрэхтээх дьон гына 
ииппиттэрэ, ол олохпутугар төһүү күүс буолбута. Бу олох олорон ааспыт олохпутугар 
ийэлээх-аҕабыт биэрбит иитиилэрэ, уһун иллээх олохторо биһиги көлүөнэҕэ уонна 
кэлэр көлүөнэлэргэ өлбөөдүйбэт холобур буола туруо.

Улахан кыыһа Елизавета Федоровна Прокопьева,
СР культуратын туйгуна, үлэ бэтэрээнэ,

культура бочуоттаах бэтэрээнэ

СҮРЭХПИТИГЭР ӨРҮҮ ТЫЫННААХ

Киэсэ 1951 сыллаахха олунньу 16 күнүгэр Бүлүү куоракка күн сирин 
көрбүтэ. Кини Мария Романовна иккис оҕото. Мария Романовна дьоно 
төрүт Тылгыны нэһилиэгин олохтоохторо. Киэсэ олорор оҕо эрдэҕинэ, 
Маҥаас олохтооҕо Поскачин Николай Игнатьевич Мария Романовнаны 
кэргэн ылан, Маҥааска көһөрөн аҕалар. Онон Киэсэ ойор күннээх оҕо 
сааһа Маҥааска ааһар. Киһини өйдүүр буолуоҕуттан, саамай чугас 
киһитинэн эбэтэ Киристиин эмээхсин буолар. Кини такайыытынан, 
дьиэ ис-тас үлэтигэр кыра эрдэҕиттэн миккиллэн, үлэни таптыы 
улаатар.

1950 уонна 1951 сыллардааҕы төрүөх оҕолор иккис кылаастан бары 
бииргэ үөрэммиппит, онон мин Киэсэни кытта 2-стэн 5-һи бүтэриэхпэр 
диэри биир кылааска үөрэммитим. Кып-кыра уҥуохтаах, сүүрбүт-
көппүт хатыҥыр уол буолааччы. Куһаҕаны оҥорбот, бэрээдэги кэспэт да буоллар, 
сүүрэрэ-көтөрө элбэх буолан, аата ааттанааччы. Паартаҕа бииргэ олорооччубут да, 
Киэсэ кыргыттары атаҕастыырын өйдөөбөппүн.

Аҕата Ньукулай Игнатьевич турбут-олорбут, кэлбит-барбыт сүрдээх үлэһит, 
байанайдаах булчут киһи этэ. Ийэтэ Мария Романовна совхоз бастыҥ ыанньыксыта, 
оҕолоннум диэн олорон хаалбакка, куруук хотон ыарахан үлэтигэр үлэлээбитэ. Сии-
кырбас оҕолору эбэлэрэ Киристиин эмээхсин көрөн-харайан улаатыннартаабыта. 
Онон оҕолор бары эбэлэрин Киристиин эмээхсини үчүгэйдик саныыллар. Эмээхсин 
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бэйэтэ да көстөр дьүһүнүнэн, үлэһитинэн, суобаһынан-майгытынан нэһилиэгин 
дьонугар-сэргэтигэр тарбахха баттанар, биир ытыктанар кырдьаҕас этэ.

Киэсэ бэһискэ киирэр күһүнүгэр аҕалара күн сириттэн барбыта, онон элбэх 
оҕолоох ыалга кини саамай улаханнара буола түһэр. Төһө да элбэх буоллаллар, 
дьиэлэрэ улахан буолан, куруук дьукаахтаах этилэр. Киэсэ кыратын да иһин отун-
маһын була сатыыр эбит. Биирдэ Тылгыныттан табанан дьоннор кэлбиттэр. Онно 
таба уларсан ойуурга мас тиэйэ тахсыбыт. Оҕус сыарҕатын курдук элбэх баҕайыны 
тиэйбит, табата кыайбакка турар, ол иһин көҕүрэтэн-көҕүрэтэн аҕыйах мас хаалбытын 
кэннэ, табата дьэ барбыт. Таба кыаҕа суоҕун оҕо хантан билиэ баарай?

Оскуолаттан кэлэн иһэн пилораматтан харбыл соһон, мунньан, кыра күөстэнэр 
хоспох оҕото оҥорбут. Оһоҕун эбэтин кытта куолаан туппуттар. Эбэтэ үөрэн бөҕө 
буолаахтаабыт.

Тохсуһу бүтэрэн баран Бүлүү педучилищетыгар үөрэнэ киирэр. Ол саҕана 
уолаттары үөрүүнэн ылаллара. Онно тиийэн баран эбэтин ахтан, туалекка тахсан 
ытыыр эбит. Ийэтин балта Өрүүнэҕэ олорбут. Практикаҕа сырыттахтарына, училище 
умайан хаалбыт, биир да докумуон хаалбатах. Оҕолор кэлбиттэригэр, ким дьиэтигэр 
барыан баҕалаах дьиэлээҥ диэбиттэр. Киэсэ эбэтин ахтара бэрдин иһин, үөрүүтүн 
кытта төннүбүт. Онно эбэтэ үөрбүтүн эриэхсит! Далырга үөрэнэ сылдьан Маҥаас 
оҕолоро дьиэлэригэр кэлэллэр эбит. Дьиэтигэр кэлэн бырааттарын-балыстарын, 
кыра манньалаан, дьиэлэрин үлэтин үлэлэтэр үһү. Далырга үөрэнэ сырыттаҕына, 
кырата да бэрт буоллаҕа, оҕолор син дьээбэлииллэр эбит. Ону бииргэ үөрэнэр уола 
Васильев Иван (соторутааҕыта орто дойдуттан барбыта) көмүскүүрэ үһү. «Оскуолаҕа 
үөрэнэ сылдьан элбэхтик оҕо тыытарыттан быыһаабыта, бэйэтин кыанар да уол этэ», 
– диэччи.

Убайа Дьууруй Киэсэттэн биэс сыл аҕа, онон Далыр орто оскуолатын бүтэрэн, 
Новосибирскайынан, Риганан үөрэнэ барар. Каникулга кэллэҕинэ Киэсэни үчүгэйгэ 
такайан: «Табах, арыгы куһаҕан, хаһан да испэт, тардыбат буолаар», – диир эбит.

Онуһу бүтэрэн баран, атаҕын арамачыыһа сүрэҕэр охсон, оройуон балыыһатыгар 
сыппыта. Мин туббольницаҕа сытар этим. Көннөрү биир дойдулаахтар курдук 
билсэр этибит. Онтон эмтэнэн бүтэн, дойдубутугар Маҥааска тахсан, кини үлэтин 
радиһынан, мин детсадка ньээҥкэнэн саҕалаабыппыт. Саллааттыы барыан наһаа 
баҕарар этэ да, доруобуйатынан сыыйан кэбиспиттэрэ. Сулууспалаабатаҕыттан 
сүрдээҕин хомойор этэ.

1969 сыл кулун тутарга сыбаайбалаан ыал буолбуппут. Икки өттүттэн тэҥ соҕус 
дьон этибит. Эдьиийим Евдокия Кирилловна (2011 с. орто дойдуттан барбыта) 
таҥаспытын-саппытын, аспытын-үөлбүтүн бэрийэн ыал оҥортообута. Эдьиий 
Дуунньа Киэсэни кыра эрдэҕиттэн билэр буолан, дьонноро Маҥааска ыаллаһан 
олорбуттар, сүрдээх иллээх, табаарыстыы этилэр. Күһүн балаҕан ыйыгар икки игирэ 
кыргыттарбыт төрөөбүттэрэ.

Киэсэ «Дүллүкү» совхоз Маҥаас отделениетын тырахтарыыһа буолбута. Утуйар 
уутун, бириэмэтигэр аһыырын-сиирин умнан туран, хара сарсыардаттан түүн 
үөһүгэр дылы от-мас тиэйиитигэр оройунан түһэр. Дьиэтигэр сылдьар ыалдьыт, 
хонор хоноһо буолар. Үлэ бөҕөнү үлэлиир. Чиэстэнэрэ-бочуоттанара, грамота 
ылара элбээн иһэр. Бастыҥ үлэһит, депутат буолан араас мунньахтарга, слеттарга 
сылдьара. 1975 с. Коммунистическай партия чилиэнэ буолар. Партийнай билиэтин 
Михаил Ефимович Николаевтан тутар, ол саҕана М.Е.Николаев Үөһээ Бүлүүтээҕи 
райком I секретара этэ.

1972 с. күһүнүгэр «Дүллүкү» совхоз директора Сидор Афанасьевич Филиппов 
ыҥыран ылан: «Уон кылаас үөрэхтээххин, БСНХБ-гар салайааччы быһыытынан 
биэс киһини Москва куоракка илдьэ бараҕын», – диэн путевка туттарар. Киэсэ ол 
саҕана Дьокуускай да куораты көрө илик этэ. Хайыай? Барарыгар тиийэр. Маҥаастан 
бастыҥ тутааччы механизатор И.И.Михайлов уонна Далыртан түөрт үлэ бастыҥнара: 
үс дьахтар, биир биригэдьиир А.М.Михайлов бааллар. Дьокуускай куоракка убайа 

Дьууруйдаах олороллор. Онон эрэх-турах сананан дьонун илдьэ айаҥҥа аттанар.
Дьокуускайтан көтөр күннэрэ буолар. Киэсэ дьонун кэнники салоҥҥа олордон 

баран, бэйэтэ инники олорор. Москваҕа тиийбитэ, биир дьахтара суох, ыксал буолар. 
Хайыай? Гостиницаларыгар тиийэн олохторун булаллар. Биирдэ быыстапкаларыттан 
кэлбиттэрэ киһилэрэ кэлэн олорор эбит. Бары үөрэн өлө сыспыттар. Ол маннык 
буолбут: самолекка ордук киһини ылан баран, бүгүҥҥү билиэттээх ким баарый 
диэбиттэригэр, тыа киһитэ көнөтө бөҕө, «мин» диэн илиитин ууммутугар түһэрэн 
кэбиспиттэр. Онтон вокзалга аймана сырыттаҕына, дьолго, Москваҕа көтөр улахан 
дуоһунастаах киһи түбэһэ түһэн илдьэ кэлбит. Киһитэ Киэсэни мөҕө тоһуйбут: «Туох 
буолбут салайааччыгыный? Дьоҥҥун аара таммалата сылдьаҕын», – диэн. Киэсэ 
утары: «Мин таммалаппатаҕым. Инньэ диир буоллаххына, дьахтаргын бэйэҥ илдьэ 
сырыт», – диир. Киһитэ онно сымнаан: «Чэ, бэйэҥ ыл, үчүгэйдик сынньаныҥ», – 
диэбит. Ити кэмҥэ мин таайдарым Сэмэн, Капитон Прокопьевтар Москваҕа үөрэнэ 
сылдьаллар этэ. Кинилэр эмиэ солбуйса сылдьан, Москва кэрэ-бэлиэ сирдэрин 
көрдөрбүттэр.

Киэсэ төһө да кыратын-хатыҥырын иһин, спорт национальнай көрүҥэр холонор 
этэ: кылыыга, үстэ ыстаныыга, мас тардыһыытыгар, тустууга. Ол эрээри ордук сө-
бүлүүр көрүҥэ тустуу – хапсаҕай, көҥүл тустуу. Ол курдук, грамоталарын көрдөххө, 
1968 сылтан 1994 сылга дылы спорт араас көрүҥэр син миэстэлэһэр эбит. Биир күн 
өрөбүлэ суох үлэлии сылдьар киһи хантан эрчиллиилээх буолуой? Түүн ортото 
үлэлээн кэлэн, аҕыйах чаас утуйа түһэн баран, күрэхтэһэ барааччы.

Эдэриттэн да ис органа үөтэтэ суох этэ. 1976 с. Украинаҕа Морщин куоракка 
«Мраморный дворец» диэн курорка сынньанан кэлбитэ. Киэсэ ханна да сырыттар, 
омугуттан, дуоһунаһыттан тутулуга суох, дьону кытта кэпсэтэн-ипсэтэн уопсай 
тылы булар майгылаах этэ. Оччолорго тыа оҕото хантан нууччалыы үчүгэйдик 
билиэ баарай? Бииргэ сытар дьонун кытта булкуйа-тэлкийэ син ис санаатын этэн, 
кэпсэтэн-ипсэтэн бэркэ сынньанан кэлбитэ.

Киэсэ төрүттэрин дойдутугар Тылгыныга олорбуппут. Бастаан «Күүлэт» сель-
потугар тырахтарыыстаабыта. Бэркэ үлэлии сылдьан, партия дьаһалынан, Тылгыны 
отделениетыгар биригэдьииринэн анаммыта. Бэркэ үлэлээбитэ, дьон убаастабылын 
ылбыта. Тылланан отделениеҕа тырахтарыыстаабыта. Түүннэри-күнүстэри таһаа-
рыылаахтык үлэлээбитэ, ол сырыттаҕына мэхээнньигинэн анаабыттара.

1981 с. саас эдьиий Дуня тоҕус оҕолоох ыалы, оҕолор үөрэнэллэригэр үчүгэй 
буолуо, тыаҕа барымаҥ диэн ыҥыран, Үөһээ Бүлүүгэ бэйэтин дьиэтигэр уон биир 
киһини олордо киллэрэр. Күтүөтэ Алексейынан сирэйдэнэн, Киэсэ промкомбинакка 
тырахтарыыһынан үлэҕэ киирэр. Уҥуоҕа кырата, иитимдьитэ элбэҕэ – сорохтор аһы-
на, сорохтор сэнии да санаабыттара буолуо. Киэсэ ону түһэн биэрбэтэҕэ. Хайа үлэҕэ 
киириэҕиттэн техниканы билэрэ-көрөрө, туран-олорон, эмиэ түүннэри-күнүстэри 
үлэлээн дьон убаастабылын ылбыта. Уҥуоҕа кырата бэрдин иһин буолуо, Семенов 
Ваня (Баһылайка Баанньа) бастаан Киэсэни хаадьылыыр эбит. Ол иһин биирдэ Киэсэ 
тыраахтар кабинатыттан тимир ылан тыраахтар тула сырсан, Баанньаны атаҕынан 
куоттарбыт. Онтон ыла Киэсэлээх Баанньа сүрдээх иллээх дьон буолбуттар.

Ити күһүн суос-соҕотоҕун мас бэлэмнэнэн, саас омук дьонугар 12х9-таах биэс 
хостоох дьиэ холлоҕоһун туттарар. Ол саҕана улахан оҕолорбут 12-13 саастаахтара. 
Икки оһох кирпииччэтин оҕолорбутун кытта үктээммит, оһохпутун бэйэбит туттубут. 
Ол оһохпут билиҥҥэ дылы бэркэ турар. Атын оҥоһуутун Киэсэ эмиэ түүннэри-
күнүстэри үлэлээн, күһүн дьиэбитигэр киирбиппит. Бу орто дойдуга араас майгылаах 
дьон олорон ааһар буоллахпыт. Ордук санаһыы, дьоҥҥо мөкүнү баҕарыы баар 
буолар. Биир билэр киһибит «бу Киэсэ итиччэ элбэх иитимдьилээх киһи хайдах 
итиччэ улахан дьиэни туттарда» диэн үҥсэн турар. ОБХСС-тар хаһыспыттара: маһын 
билиэтэ, тыраахтарын, пилораматын үлэтэ барыта ый аайы хамнаһыттан тутуллан 
испит эбит, онон тохтообуттара. Ону туох диэххиний? Киһиэхэ үтүөнү баҕарбат дьон 
майгылара буоллаҕа.

Промкомбинакка үлэлии сырыттаҕына, 1983 с. күһүн партия райкомун уурааҕынан, 
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Үөһээ Бүлүү дэриэбинэтин кытта силлиһэ сытар «Үөдүгэй» совхоз Карл Маркс аатынан 
отделениетыгар сүөһү биригэдьииринэн аныыллар. Урут эмиэ биригэдьиирдии 
сылдьыбыт буолан, син үлэтин хайысхатын билэр буоллаҕа. Оройуон таһа буолан, 
дояркалара үлэҕэ тахсыбакка борогууллууллара, уотурбаларын куулун туттарбакка 
быраҕан кээһэллэрэ. Онтон да атын итэҕэс-быһаҕас ханна барыай? Дьэ ону этиһэн-
эллэһэн син сүнньүн булларан үлэлиир. Техника күүһүн сатаан туһаммакка, эмиэ 
эрэйдэммит отделение эбит. Ол иһин көрдөһөн, тырахтарыыстыы барар. Аны тимир 
көлө дьонун кытта эҥэрдэһэн, от-мас тиэйиитэ бөҕө буолар. Урут сыарҕа үрдүттэн 
сүөһүлэрин аһатар-аһаппат олорбут буоллахтарына, отторо-мастара саппаастанан 
үөрүү-көтүү, хайҕал үрдүгэр сылдьаллар. 1980 с. саас, Киэсэ «Үөдүгэй» совхозка 
үлэлии сырыттаҕына, миэхэ «Герой ийэ» бочуоттаах ааты иҥэрэллэр. Онно эмиэ 
үөдүгэйдэр үөрүүлэрэ-көтүүлэрэ, бэлэхтэрэ-туһахтара бөҕө. Ити иһин оччотооҕу 
совхоз хонтуоратын үлэһиттэригэр куруук истиҥник махтана саныыбын. Ол саҕана 
совхоз дириэктэрэ М.Г.Сибиряков этэ. Киэсэ ыарыйдар да син биир үлэ бөҕө, 
доруобуйатын туругун мин эрэ билэр буоллаҕым дии. Этэн-этэн, нэһиилэ тылбар 
киллэрэн, Марк Гермогенович суоҕуна (уоппуската эбитэ дуу) Үөһээ Бүлүүтээҕи 10 
№-дээх СПТУ-га үлэлии киирэр.

Үлэтэ совхоз үлэтин курдук да буолбатар – эппиэттээх. Оройуон киинигэр 
саҥа көһөн киирэн, оннуларын булар кэмнэрэ буолан, үлэ элбэх. Тыраахтарынан 
Дьокуускайтан таһаҕас таһыыта, тутуу маһын бэлэмнээһин, гараж, мастарыскыай 
тутуута. 1986 с. тохсунньу ыйга В.И.Ленин аатынан Челябинскайдааҕы тракторнай 
заводка ый аҥара курска үөрэнэн кэлбитэ. Сөбүлээн үлэлиир тимир көлөтө хайдах 
оҥоһулларын көрөн, үөрэнэн, астынан аҕай кэлбитэ.

СПТУ-га үлэлии сылдьан 1985 с. сайыныгар, алта киһилээх механизированнай 
звено тэринэн, Балаҕаннаахха Саллыгынай түбэтигэр от оттууллар. Былааннарын 
аһара эрдэ толорон, урулуоннаммыт оту хотоннорун кыбыыларыгар таһан биэрэн, 
республикаҕа ааттара ааттанар.

1990 с. промкомбинатыгар төннөн кэлэн тырахтарыыстыыр, мэхээнньиктиир. 
Уларыта тутуу буолан, ыһыллыы-тоҕуллуу саҕаланар. Промкомбинаты ол дьалхаан 
эмиэ тумнубатаҕа. Элбэх үлэһиттээх, техника бөҕөлөөх, улахан мастарыскыайдаах, 
сыахтаах тэрилтэ үөһэттэн аллара түһэр курдук сыыйа эстэн барбыта. Бүтэһигэр, 
киһи сык гына түһүөх, туох эрэ алдьархай сотон ааспытын курдук, дьиэлиин-уоттуун 
биир да суох буола ыһыллан хаалбыта. Промкомбинат үлэлээн олорбут сирин 
киһи харааста көрөр буолбута, ону хата билигин уһаайбаҕа биэрэннэр, ситтэҕинэ-
хоттоҕуна үчүгэй көрүҥнэнэр ини.

1994 с. оҕолорбутун үөрэттэрээри, Дьокуускай куоракка көһөн кэлбиппит. 
Саҥа кэлбит дьоҥҥо ыарахаттар элбэх буоллахтара дии. Ону аймахтарбыт, Киэсэ 
табаарыстара көмөлөһөн, дьиэ булан пропискалаан, үлэ көстөн, аа-дьуо син 
оннубутун булан, куорат ыала буолбуппут. Бастаан «Холбос» СМУ үлэлээбитэ. Эмиэ 
ыһыллан хаалар. Куорат администрацията, балаһыанньабытын учуоттаан, бырыһыана 
суох кредит, уһаайба сирэ биэрэн, 1997 с. сайыныгар дьиэ туттан, күһүнүгэр 
киирбиппит. Уолаттар утуу-субуу ыал буолбуттара, төрдүөннэрин аймахтарбытын, 
табаарыстарбытын мунньан сыбаайбалаабыппыт. Киэсэ ыарыйдар да, тугу эрэ булан 
син биир дьарыктаах буолара, биир күн дьиэҕэ тиэрэ түһэн олорботоҕо.

Аны Бэчээт дьиэтигэр, бастаан, «Саха сирэ» хаһыат редакторын бастакы 
солбуйааччы И.И.Ксенофонтов суоппара буолар. Чурапчы, Амма, Хаҥалас, Уус-Алдан, 
Горнай, Таатта, Мэҥэ-Хаҥалас улуустарынан командировкаҕа сылдьар. Сонун дьону 
кытта билсэн, сири-дойдуну көрөн астыныы бөҕө. «Саха сирэ» хаһыат үлэһиттэрин 
сүрдээҕин сөбүлээбитэ. Н.И.Харлампьеваттан саҕалаан, суоппардарыгар тиийэ 
барыларын кытта уопсай тылы булар этэ. Дьоно-сэргэтэ боростуой, сүрдээх иллээх 
коллектив диэн мэлдьи астынар, убаастыыр этэ. Киэсэ олоҕун-дьаһаҕын, үлэтин–
хамнаһын учуоттаан, «Саха сирэ» хаһыат коллектива 2007 с. «Ытык Аҕа» диэн 
бэлиэҕэ мэктиэ сурук түһэрэр. Төһө да эдэрин иһин, үрдүкү салалта сөптөөх диэн, 

«Ытык Аҕа» бочуоттаах аата иҥэриллэр. Киэсэ онно сүрдээҕин үөрбүтэ, махтаммыта. 
Хаһыатчыттар үлэлэрэ киэһэ хойукка дылы буолар эбит, хаһыакка биир бууккуба 
сыыһа буолла да, хаттаан оҥоһуллар. Сарсыарда эрдэттэн хойукка дылы сүүрэр. 
Сайыҥҥы кэмҥэ Иван Ивановичтаах даачалара ыраах буолан, кинилэргэ хоно-хоно 
үлэлиир түгэннэрэ баара. Онтон массыына сахсыйарын тулуйбакка, арыый ама буо-
луо диэн, Журналистар союзтарын председателэ И.В.Борисовка суоппарынан киирэр. 
Иккиэйэхтэр эрэ. Куорат иһигэр массыынаны мээнэ сүүрдүбэттэр. Иван Васильевич 
сатыы сылдьарын сөбүлүүр эбит. Командировкаҕа улуустарынан баралларыгар 
эрэ сүүрдэр этэ. Эмиэ бэркэ тапсан үлэлээбиттэрэ. «Наһаа түргэн сырыылааххын, 
кырдьаҕас киһи сөбүлээбэтэ буолуо», – диирбин. «Хата, төттөрүтүн, астынар аҕай», – 
диэччи. Онтон иккиэн тэҥҥэ үлэлээн бүппүттэрэ.

Куоракка көһөн кэлэн баран наһаа ыарыйдаҕына билэрдии кийииппит Светлана 
Петровнаны түүн-күнүс ыҥыран бадьыыстыыр этибит. Хас да балыыһаҕа киллэрэн 
эмтэтэн турардаах. Кэлин Киэсэ бэйэтэ эмтиир быраастарын билсэн, бэргээтэҕин 
аайы балыыһаҕа киирэн эмтэнэр этэ. Республиканскай балыыһа хирургическай 
отделениетын быраастарыгар В.Г.Аммосовка, В.В.Еремеевкэ сүрдээҕин махтанааччы. 
Кырдьык даҕаны, кинилэр баар буоланнар, кыратык үйэтэ уһаатаҕа буолуо. Биирдэ 
реанимацияҕа киллэрэн, аҕыс хонукка аппаракка сытыарбыттара, онтон арыый да 
буолбута.

Киэсэ эдэр эрдэҕиттэн хаартыскаҕа түһэрэр, бэчээттиир этэ. Түүннэри олорон 
бэчээттиирбит. Кэлин олох сайдан, аппарат тупсан, түһэрэн бэлэми бэчээттэтээччи. 
Тустууну интэриэһиргээн көрөр, хаартыскаҕа түһэрэр, дьиҥнээх «ыалдьааччы» 
кини этэ. Улахан тустууктарынан сүрдээҕин киэн туттааччы. Хаартыскаларын 
улаатыннаран, оронун үрдүнэн ыйаан туруорара. Спорка анаан альбом оҥорбута. 
Сахаачча туһунан кинигэ тахсыбытын, элбэҕи ылан, тыаҕа тустууну интэриэһиргиир 
табаарыстарыгар илдьэн бэлэхтээбитэ. Сороҕор судьуйалары да кытта аахсар 
түгэннэрэ баара, дьиэтигэр күөмэйэ бүтэн кэлээччи, дьэ уонна астына ким 
кыайбытын, судьуйа кими балыйбытын кэпсиирэ. Куоракка олорон араас улахан 
күрэхтэһиилэргэ сылдьара, фотокорреспондент да буолара, сүүрэн-көтөн, кэпсэтэн, 
күрэхтэһиини көрөөрү бейджик булара.

Техникаҕа И.Н.Тимофеев-Бодобуос Уйбаан үөрэппитэ диэччи. Маһынан туттар 
ымпыгар-чымпыгар улахан уус В.В.Васильевтан (Отуор Баһылай), кини хайдах 
туттарын көрө сылдьан, үөрэммитим диэн махтанааччы. Тимиргэ, маска сыстаҕаһым 
олохпор туһалаата диэн үөрэрэ. Төһөлөөх дьоҥҥо дьиэ, даача тутталларыгар, 
массыыналарын өрөмүөннээн биэрэн көмөлөспүтүн ааҕан сиппэккин.

Киэсэ кэргэн, аҕа, эһэ быһыытынан сүрдээх сымнаҕас, эппиэтинэстээх киһи 
этэ. Оҕолор кыраларыгар үлэттэн да ордубата. Утуйа сыттахтарына барара, киэһэ 
утуйбуттарын кэннэ үлэтиттэн кэлэрэ. Хаһан да миэхэ, оҕолоругар да куолаһын 
соноппотоҕо, эгэ биирдэ эмит оҕолорун таһыйыа дуо? Суох буоллаҕа дии. Ол 
да буоллар, оҕолор аҕаларыттан толлор этилэр. Барыта аҕаҕыт билиэ, киниттэн 
ыйытыахпыт диэн буолара, онон дьиэҕэ мөҕөр-этэр мин эрэ буоларым. Аны булара-
талара, куруук суумка тутуурдаах, онтуката хаһан да кураанах буолбат, туох эмит 
астаах эбэтэр кинигэлээх, хаһыаттаах буолара. Кинигэ, хаһыат бөҕөнү атыылаһан 
биэрэрэ. Бэйэтэ нууччалыы детективтэри ааҕара, миэхэ сахалыы кинигэлэри ылара. 
Хаһан ыал буолуохпутуттан, тыаҕа да, оройуоҥҥа да олорон хас командировкаҕа 
бардаҕын аайы, үлэспэтэҕим да иһин, араас таҥаһыгар тиийэ атыылаһара. Таҥаһы 
атыылаһар киһи атыны атыыласпат буолуо дуо? Атыылаһыы бөҕө! Тугу-тугу 
дьиэтигэр ыраахтан-чугастан аҕалбатаҕа баарай? Үөһээ Бүлүүгэ олорон сабыс-
саҥа байаан атыылаһан аҕалбыта. Оҕолор хайалара да музыкаҕа сыһыана суохтар, 
ол да буоллар атыыласпыт этэ. Бэйэтэ оскуолаҕа сылдьан оонньуур этэ. Ол саҕана 
уолаттар бэйэ-бэйэлэриттэн үөрэнэн син ырыа таһааран, биһигини үҥкүүлэтэллэрэ. 
Ол байааммыт билигин Архипов Петрга баар. Петр уруккута кулууп үлэһитэ, 
байаныыс, ырыаһыт, ол билигин ыарыһах буолан дьиэтигэр олорор. Аралдьытара 
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эрэ байаана. «Ити байаан саамай кылаабынайбыт, кини баар буолан аралдьыйар», 
– диэн кэргэнэ Валя махтанар. Наадалаах дии санаата да, иэскэ киирэн да туран 
атыылаһара. Дьиэбит мала-сала барыта кини булбута буолара. Үөһээ Бүлүүгэ дьиэтин 
таһыгар уолаттарыгар үөһэ хатаастан тахсар эрчиллэр турник, теннис остуола, дьиэ 
иһигэр ааҥҥа тардыстар мас оҥорбута. Уолаттар хаста тардыммыттарын суруйан 
иһэллэрэ. Сөп буола-буола уолаттарын туһуннарара, боксалаһыннарара. Биир 
эмит уол тустуук буолаарай диэн баҕарар этэ да – тустубатахтара. Үйэм уһуура 
буоллар, сиэннэрбин залга сырытыннарыам этэ диэччи. Бэйэтин доруобуйатын 
көрүммэккэ, наар миигин эмтэтэ сатааччы. Иккитэ Москваҕа доруобуйабын 
көрдөрө, күүлэйдэтэ диэн илдьэ сылдьыбыта, иккис сырыыбар операцияламмытым. 
Уолаттар кыраларыгар тыраахтарын басымааҕын сууйтаран бөҕө буолааччы. 
«Ити уулуссаҕа таҕыстыҥ да, бадараан буолары тоҕо сууйтараҕын?» – диэтэххэ: 
«Сууйдуннар, бэйэлэрэ абыраныахтара, сүрэхтээх дьон буоллахтарына», – диэччи. 
Уолаттар улааппыттарыгар төрдүөннэригэр сүгэ оҥорон биэрбитэ, ким бокуойдааҕы 
куруук батыһыннара сылдьан тутууга, оһох оҥоруутугар, техника өрөмүөнигэр 
көмөлөһүннэрээччи. Онон, аҕаларыттан үөрэнэн, уолаттар техникаҕа да, тутууга да 
үөрүйэхтэр. Бэйэлэрэ дьиэ да туттар, массыыналарын да көрүнэр дьон.

2000 с. түөрт сиэн төрөөбүтэ, үс уол уолламмыттара уонна биир кыыс. Биирдэ 
үс Билиикэп баар буола түспүтэ: Саша, Сережа, Чаҕыл. Урут Билиикэп суох этэ. 
Киэсэ үөрүү бөҕө – Билиикэптэр кэллилэр диэн. Бастакы уол сиэн Билиикэп Саша, 
Уйгулааналыын кыра дьиэбитигэр олорор буоланнар, бэйэбит көрбүт оҕолорбут. 
Онтон 2004 с. Сандаара төрөөн, эһэтэ киниттэн эрэ күнэ-ыйа тахсара. Кини эрэ 
буолуо дуо! Оччотооҕуга улахан дьиэ кэргэҥҥэ кырабыт уонна күүтүүлээх киһибит – 
Сандаара. Таайдара, эдьиийдэрэ, саҥастара кэлэ-кэлэ кинини эрэ бэрийэллэр.

Булка эмиэ Байанайдаах буолааччы – эһэ, тайах да бултарыгар сылдьыспыта. 
Куһу, балыгы этэ да барыллыбат. Бултуу барда да илии тутуурдаах, өттүк харалаах 
кэлээччи. Булт туһунан эмиэ альбом оҥорбута. Кэлиҥҥи сылларга саас куска, 
күһүн муҥхаҕа диэн Тылгыныга быраатын аахха, Поскачин Александрдаахха, барар 
идэлэммитэ. Саас кус, күһүн балык бөҕө буоларбыт. Онно сылдьан дьиэлэрин 
көтөхтөрөн, олбуордарын, котельнайдарын туппута. Кийиитэ Таняны ыраас, аһа 
дэлэгэй, минньигэс диэн сөбүлээн, дьиэтин курдук сылдьара. Манньатын бүтүн 
сүөһү этинэн, балыгынан ылан, массыына муҥунан тиэйэн аҕалара. Билигин даҕаны 
аҕабыт үтүөтүнэн, кинилэртэн эттэнэн-балыктанан олоробут. Тыаҕа уһуу барарыгар 
Киэсэ куруук аспытын барытын ылан кээһэрэ. «Кэлиэхпэр дылы тириэрдэр инигит», 
– диэччи.

Киэсэ бэйэтин ис санаатын этэр, туруорсар, дьону үлэҕэ сатаан аттаран туруорар 
дьоҕурдаах этэ. Аа-дьуо сылдьа үөрэммит дьоннор Киэсэни кытта үлэлииллэриттэн 
саллар сурахтарын истээччибин: «Эмиэ сынньаммат эбиппит», – диэн. Ханна 
да үлэлээбитин иһин, үлэни ыы-дьаар гынан уһаппакка, дьонун бириэмэтигэр 
туруоран-олордон, үлэни бүтэттэрэн тэйэр этэ. Онтон хамнас ылалларыгар ботуччу 
соҕуһу ыланнар үөрэллэр-көтөллөр, махтанааччы да баар буолара. Ордук ол дьон 
кэргэттэрэ Киэсэни үчүгэйдик ахталлара, махтаналлара.

Тырахтарыыстыырын, суоппардыырын саҕана, түүн төһөҕө да кэллин, куруук 
сылаас таастаах ууга, хайаан да бэйэм сууннаран баран утутааччыбын. Кирэ-дьайа 
бөҕө, бэйэтэ да суунан, ырааска утуйан, арыый сынньанан турар буоллаҕа дии. 
Эдьиий Дуунньа күлээхтиирэ: «Киэсэ суумматаҕына утуппат үһүгүн дии», – диэн. 
Түүн үөһүгэр утуктаан сылайан-элэйэн, сууннара турдахпына, уутугар аҥаарыйан: 
«Торуоһу манан тарт», – дии-дии мин илиибин тардыалыыр түбэлтэтэ баара. Ити 
курдук, эдэриттэн үлэни өрө туппут киһи этэ. Дэлэҕэ даҕаны, эһэм оҕонньор Кирилл 
Гаврильевич Прокопьев: «Ити киһи доруобуйатын отой көрүммэт, солуута суох 
үлэһит, хаһан эрэ сиргэ быстарара буолуо», – диирэ. Эһэм эмиэ үлэ бөҕөнү үлэлээбит 
киһи, Киэсэни үлэһит диэн сүрдээҕин астынар буолара.

Киэсэ бэйэтигэр араас техниканы атыылаһар да, атыылыыр да этэ: сабыс саҥа 

ГАЗ-66, бульдозердаах ДТ-75 Казахстан, погрузчиктаах МТЗ-82, Нива, Москвич-
комби, икки люкс УАЗик, иномарка Тойота-королла, УАЗ микроавтобус, бүтэһигэр 
биир оҕонньортон улаханнык сүүрбэтэх Москвич 21-41 массыынаны атыыласпыта.

Биирдэ 500 тыһыынчаҕа уһаайба атыылааммын: «Үлэ бөҕөнү үлэлээтиҥ, 
доруобуйаҕын тиэхникэҕэ бүтэрдиҥ, онон үйэҕэр биирдэ киһилии массыыната 
ылын», – диэбиппэр, буолумматаҕа. Итиччэ харчыны биир массыына гыныам дуо 
диэн микроавтобус ылбыта, онтун да атыылаабыта – иһим сахсыллара бэрт диэн.

Биирдэ саас балыыһаттан тахсан: «Тоҕо эрэ дьиэбэр үлэлиэхпин баҕарар 
буоллум», – диэн, дьиэтин аллараа этээһин биэс түннүгүн уларытан, эпсиэйдээн 
кэбиспитэ. Муостатын саҥардыан баҕарбытын мин тохтоппутум. Олорон эрэн: «Иһим 
отой аматыйбат, паникалыах да курдукпун. Мин дьонум кылгас үйэлээхтэр, эһиги 
уһун үйэлээххит, онон уһуннук олоруоҥ. Оҕолоргун кытта олоруоҥ буоллаҕа дии. 
Миигин хайаан да Маҥааспар илдьэҕит. Орто дойдуга төрөөн олорбут олохпуттан 
кэмсиммэппин. Син орто киһи олоҕун олордум дии саныыбын: оҕолордоохпун, дьиэ 
туттум, үлэ бөҕөнү үлэлээтим, ол да буоллар бэйэм кыахпын ситэ туһамматым. Оо, 
доруобайым буоллар, билигин да үлэлиэм этэ буоллаҕа», – диэбитэ. Тугу диэхпиний? 
Ыалдьарын билэбин. Санаатын алы гынан: «Кэбис, инньэ диэмэ, бэргээтэҕиҥ аайы 
эмтиир быраастардааххын, аскын тутус, айаннаама, дьиэҕэр тохтоон олор», – диибин.

Орто дойдуттан барар сылыгар Саҥа дьылга балыыһаҕа сыппыта. Быраастар: 
«Айаннаама, доруобуйаҥ мөлтөх, дьиэҕэр олор», – диэбиттэрин үрдүнэн, балыыһаттан 
тахсаат, Саҥа дьыл кэннэ, иккиһин Тылгынынан эргийэн, дьонун-сэргэтин көрсөн 
кэлэн, Үөһээ Бүлүүгэ быстараахтаабыта. Бу орто дойдуга киниэхэ бэриллибит ирээтэ-
чааһа итиччэ эрэ буоллаҕа. Ону билбит курдук, үлүмнэһэн, тохтообокко кэлэр-
барар эбит. Ким Киэсэни итиччэ түргэнник бу орто дойдуттан барыа диэй? Куруук 
күлэ-үөрэ, сүүрэ-көтө, үлэлии-хамсыы, айанныы сылдьар киһини. Сорохтор оннук 
улаханнык ыалдьара да буолуо диэбэттэрэ буолуо. Киһи барыта соһуйбута. Бэйэм 
да итэҕэйбэт курдук этим. Урут да бэргии-бэргии син аматыйар буолара. «Уһуннук 
сытаммын эйигин эрэйдиэм, сыппатах киһи бэрт буолуо этэ», – диэччи, баҕатын хоту 
биир да күн көрдөрбөккө бараахтаабыта.

Үөһээ Бүлүүгэ Киэсэни тиһэх суолугар атаарыыны Эдьиий Дуунньа ыыппыта. 
Бииргэ үлэлээбит дьонноро, бииргэ үөрэммит оҕолорбут, аймахтарбыт мустан 
харааста быраһаайдаһан хаалбыттара. Баҕатын хоту, куруук ахтар-саныыр 
Маҥааһыгар хараллыбыта. Дойдубут дьоно барахсаттар кыһын устата дөйө тоҥон 
турбут буору дьиэ иһин курдук оҥорбуттара, нэһилиэгин дьоно кулуупка мустан, 
таптыыр, убаастыыр уолларын тиһэх суолугар букатыннаахтык атаарбыттара. Киэсэ 
туһунан хараастыылаах элбэх үчүгэй тыллар этиллибиттэрэ. Хаһан да хайыахпытый? 
Бары да бу дойдуга сылдьар ыалдьыт, хонор хоноһо буоллахпыт дии.

Биһиги оруобуна түөрт уон биир сыл (09.03.1969-10.03.2010) ыал буолан бииргэ 
олорбуппут. Сүрдээх иллээхтик, бэйэ-бэйэбитин өйөһөн, аҕабыт үлэһит буолан, 
төһө да элбэх оҕолоохпут иһин, наһаа тутайбакка орто ыал сиэринэн олорбуппут. 
Дьылҕабар махтанабын Киэсэни кытта холбоон, Айыыһыппыт элбэх оҕону анаан, 
кэннибитигэр хаалларар кэнчээри ыччаттаммыппытыгар! Билигин баҕарарым 
эрэ оҕолорбут, сиэннэрбит, хос сиэннэрбит этэҥҥэ буолалларыгар! Өссө да үүнэ-
сайда, чэчирии, тэнийэ турдуннар! Аҕаларын, эһэлэрин үтүө аатын хаһан да түһэн 
биэрбэтиннэр.

Филиппова Клара Дмитриевна.
 2013 сыл



МАҤААСТАР 275274

ЭДЭР СААСПЫТ ӨЙДӨБҮЛЭ

Биһиги 1979 сыллаахха Бүлүү педучилищетын үөрэнэн бүтэрээт, 
ыал буолан, Орто Халыма үөрэҕин салаатыгар ананан, Сылгы Ыытар 
8 кылаастаах оскуолатыгар начальнай кылаас учууталларынан 
үлэлээбиппит. Олус үчүгэй педколлектив этэ. Хаҕыс сыһыан диэни 
билбэккэ, үөрэ-көтө үлэлээбиппит. Нэһилиэк дьоно эйэҕэс-сайаҕас, 
олоххо активнай сыһыаннаах этилэр. Оччотооҕу үөрэх эйгэтин 
үлэһиттэрэ нэһилиэнньэ олоҕун сайдыытыгар эдэр ыччаттары кытта 
уопсай тылы булан, үөрэ-көтө көхтөөхтүк үлэлиирбит.

Павел убайа Кыра Антон эмискэ, соһумардык ыарахан ыарыыттан  
өлбүтүн кэннэ, дьонугар күүс-көмө, тирэх буолаары төннөн кэлбиппит. 
Оччотооҕута РОНО сэбиэдиссэйинэн Григорьев Кирилл Петрович 
үлэлиирэ. Саҥа үлэлии кэлбит эдэр специалистарга болҕомтолоохтук, 

истиҥник сыһыаннаспыта, санаабытын кынаттаабыта. Ол кэмнэргэ РОНО-ҕа 7 эрэ 
киһи оройуон үрдүнэн үөрэҕи салайан, күүскэ үлэлээн-хамсаан олорбуттара. Павелы 
начальнай кылаас учууталынан, миигин, 22-бин да туола илик киһини, детсад 
сэбиэдиссэйинэн анаан, бирикээс суруйан ыыппыттара. Үлэбин Иванова (Борисова) 
Степанида Михайловнаттан туппутум. Кини барбыт сэбиэдиссэйи солбуйан 
олороро. Ол кэнниттэн Далырга көһүөхтэригэр диэри иитээччинэн үлэлээбитэ. 
(Ол туһунан бу иннинээҕи Маҥаас туһунан кинигэҕэ ахтыллыбатах этэ). Отделение 
управляющайынан Отов Егор Николаевич үлэлиирэ. Котельнай оһоҕо маһынан 
оттуллара. Уокка оттор маспытын детсад үлэһит дьахталлара бэйэбит ойууртан, 
тоҥуу хаары кэһэ-кэһэ, трактор стоговоһугар сааһылаан, ол үрдүгэр олорсон кэлэн, 
бэйэбит сүөкээн сааһылыырбыт. Сайын, күһүн окко үлэлиирбит, ити барыта үлэбит 
быыһыгар. Ити кэмҥэ детсад суукканы толору үлэлиирэ. Иитээччилэринэн Егорова 
Мария Лазаревна, Иванова Степанида Михайловна, Филиппова Клара Дмитриевна, 
Яковлева Мария Алексеевна, ньээҥкэлэринэн Васильева Варвара Сергеевна, 
Тимофеева Елена Михайловна, Семенова Фекла Павловна, Токоемова Мария 
Кононовна, Семенова Мотрена Семеновна (Отов Е.Н. кэргэнэ), тас үлэһитинэн 
Тимофеева Мария Николаевна, (суоппар Тимофеев Иван ийэтэ), кочегарынан 
Трофимов Василий Егорович, Алексеева Елена Дмитриевна үлэлээбиттэрэ. Олус 
минньигэс астаах, эҥкилэ суох олус чэнчис туттунуулаах Васильева (Степанова) 
Марфа Ефимовна поварынан үлэлээбитэ. Кухнятын иһэ ып-ыраас, оһоҕо муус-
маҥан, иһитэ-хомуоһа барыта орун-оннугар дьаһаллыылаах буолара.

Кырдьаҕас киһи быһыытынан, Мария Николаевна сүбэлии-амалыы сылдьааччы, 
ийэлии эйэҕэс сыһыанын билигин да махтана саныыбын. 1972 сыллаахха кулун тутар 
саҥатыгар декретнэй уоппускаҕа барарбар, үлэбин Яковлева Мария Алексеевнаҕа 
туттарбытым. Кини кэнниттэн Полятинская Зоя Николаевна үлэлээбитэ. Онтон 
мин оскуолаҕа учууталынан үлэлээбитим, пионер баһаатайдаабытым, ол хамнаһа 
суох ноҕорууска этэ. 1974-1977 сылларга интернакка сэбиэдиссэйдээбитим. Миигин 
кытта тэҥҥэ иитээччинэн Иванова Анна Тимофеевна, завхоһунан Егоров Василий 
Леонтьевич, түүҥҥү харабылынан Прокопьева Варвара Кирилловна, поварынан 
Иванова Мария Трофимовна үлэлээбиттэрэ. Олус үчүгэй, эйэҕэс, сытыары сымнаҕас 
майгылаах, үлэҕэ бэриниилээх үлэһит бэртэрэ этилэр.

1981-1984 сылларга Дүллүкүттэн кэлэн баран, детсадка иитээччинэн үлэлээ-
битим. Сэбиэдиссэйинэн Васильева Екатерина Петровна үлэлиирэ. Улахан оҕо-
лор группаларыгар миигин кытта Федотова Людмила Дмитриевна, Васильева 
Галина Павловна, музыканынан Федотов Владимир Федорович, кырачааннар 
группаларыгар икки Ирина Алексеевна Степановалар үлэлииллэрэ. 1984 с. детсадтан 
кынат үүннэринэн көтөн тахсалларыгар иитээччилэрбит бары сатаан мээчиги 
хабан оонньуур, скакалкалыыр, уһуну-үрдүгү ойор, боростуой гимнастическай 
эрчиллиилэри (шпагат түһүү, полушпагат, «кувырок», «свечи», «ласточкаҕа» туруу, 

сытан эрэн кэдэрийии) оҥоро үөрэммиттэрэ. Кыргыттар баттахтарын өрүнэр, 
баанчыктарын баанар, бары сатаан таҥнар буолан тахсыбыттара. Концертарга 
«пирамида» оҥорон, араас омук үҥкүүтүн үҥкүүлээн, икки куолаһынан ыллаан 
кытталлара. Первэй кылааска Мария Саввична Васильеваҕа туттарбыппыт. Бу 
оҕолортон Васильева Саня, Львова Аня медиктэр, Лазарева Ия, Шпенева Алена, 
Васильева Сардана учууталлар, Саввинов Александр инженер-землеустроитель, 
Васильева Аня экономист-бухгалтер идэлээх үрдүк үөрэх кыһатын бүтэрэн, Саха 
сирин араас улуустарыгар үлэлииллэр. Степанов Степа, Поскачин Коля, Дярикова, 
Корякина Галялар дьоһун-мааны ыал аҕалара, ийэлэрэ.

Итини таһынан, Екатерина Петровна көҕүлээһининэн, тэрийиитинэн, үлэм 
быыһыгар хас бырааһынньык аайы, аналлаах, истиэнэ былаһын тухары, сиидэһи 
холбуу тигэн, гуашь, акварель, клей булкадаһык кырааскаларынан уруһуйдаан, алта 
декорацияны хаалларбытым. Онтум материала үчүгэй буолан, 30-тан тахса сыл 
этэҥҥэ харалла сылдьарын көрөн сөхпүтүм. Ол 1982 сыллааҕы оҥоһуктар. Екатерина 
Петровна үлэһиттэрин санааларын сөпкө табар сатабыллаах салайааччы. Саас аайы 
от-мас, айылҕа тиллэн, силигилии үүнэн эрдэҕинэ коллективынан айылҕаҕа тахсан, 
көрүлээн-нарылаан, үөрэн-көтөн, тыын ылан дуоһуйа сынньанан кэлээччибит. 
Сайын аайы совхоз үлэтиттэн туора турбакка үөрэ-көтө Балаҕакка, Алааска от оттоон 
атаарарбытын умнубаппын.

Львова Олимпиада Васильевна. 2018 сыл

ИЙЭБИТ ОЛОҔО

Ийэм Васильева (Михайлова) Александра Иннокентьевна Маҥаас 
нэһилиэгэр Дьээкээн хоту баһыгар, Чэмэгээйигэ тахсар аартыкка 
Михайлов Иннокентий Михайлович (Лаппаахы) уонна Иванова Ульяна 
Ивановна дьиэ кэргэнигэр иккис оҕонон 1916 сыллаахха төрөөбүт. 
Эҥэнтэй аҕата Тоҥсоҕой Мэхээлэ, ийэтэ Көтөрдөөх Таркаайылар 
кыыстара Мааппа эбит. Мааппа дьоно Лахаайы күөлүгэр олорбуттар. 
Дүллүкүгэ олохсуйбут таайбыт Михайлов Михаил Федорович: «Эбэм 
«Лахаайы күөлүм барахсан» диэн ырыалаах буолааччы. Дойдутун 
ахтан ыллыыра», – диэн кэпсээбитэ. Бу ыаллар үс оҕолоохтор: 
Эҥэнтэй, Сүөдэр, Аана. Уолаттар төрөөбүт сирдэригэр Дьээкээҥҥэ 
олохсуйбуттар. Аана Нэҥнэгэр Миитэрэй диэн Чинэки киһитигэр 
кэргэн тахсан 6 оҕоломмут уонна эдэригэр ыалдьан өлбүт. Тулаайах 
хаалбыт Давид диэн уолу Сүөдэр ииппитэ сэрииттэн төннүбэтэх. Аана 
оҕолоро Боотулууга Саввиновтар диэн фамилиялаах тэнийэн олороллор. Сүөдэр 
төрөппүт уола Николай, ииппит уола Давид сэрииттэн эргиллибэтэхтэрэ. Ити курдук 
икки оҕотун сүтэрбитэ.

Эбэбит Ылдьаана «Посемейный список I Удюгейского наслега составлен 29 марта 
1899 г.» диэн докумуоҥҥа баар, 21 саастаах. Ол аата 1878 сыллаах төрүөх эбит.

Эбэбит Ылдьааналыын бииргэ төрөөбүттэр ыччаттара Далырга элбэхтэр.
Эһэбит Эҥэнтэй тиийбэт-түгэммэт олохтоох буолан буолуо, Тайҕаҕа үп-харчы 

булунаары сатыы бара сылдьыбыт. «Мас кэрдэ таҕыстым», – диэн баран сүгэтин 
дүлүҥҥэ хаалларан, үргүлдьү таһаҕасчыттары батыһан барбыт. Онно мас кэрдиитигэр 
үлэлиир. Төһө өр буолбута биллибэт. Арай төннөрүгэр тугу булбутун салааскаҕа 
соһон, Саллары кытта аргыстаһан кэлбитэ диирэ Саллар Ааната.

Ийэбит бииргэ төрөөбүттэрэ түөртэр: Спиридон, ийэм, Егор, Ирина. Спиридон 
Тылгыны оскуолатыгар үөрэммит. Олорор ыалыгар айаҕар диэн тиҥэһэ сүөһүнү 
сиэтэн илдьэн биэрэллэр эбит. Уонна тиийиммэт-түгэммэт дьон туохтарын 
биэриэхтэрэй... Онон Лаппаахы оҕонньор уолаттара үөрэхтээх, сытыы-хотуу дьон  
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буолбуттар. Спиридон 1931с. колхоһу төрүттээһиҥҥэ үлэлээбит, нэһилиэккэ 
партийнай тэрилтэни, комсомолу эмиэ кини тэрийбит. Кэлин оройуоннааҕы сир 
салаатыгар үлэлии сылдьан сэриигэ маҥнайгы ыҥырыыга барбыт. Кини от ыйын 21 
күнүгэр 1943 с. Орловскай уобалас Ульяновскай оройуонун Брусны дэриэбинэтигэр 
өлбүтүн туһунан хара сурук саҥаспытыгар Анастасия Павловнаҕа кэлбит. Атаҕар 
кыахтаах кытыгырас киһи үһү. Ыһыахтарга атах оонньуутугар кыттар эбит. Тылгыны 
кырдьаҕастара: «Көтөр көтөн эрэрин курдук буолааччы», – диэн сөҕө көрбүттэрин 
кэпсэл оҥостоллоро. Спиридон Көтөрдөөхтөн Суптуй Байбалын улахан кыыһын 
Настааны кэргэн ылан Иван, Ульяна диэн оҕоломмуттар. Саҥаспыт Настаа улахан 
ыарыыга ылларыар диэри ыанньыксыттаабыта. Ударник этэ. Сэрии кэмигэр эр дьону 
кытта от охсон, мас кэрдэн, сылгы аһатан хоодуоттук харса суох үлэлээн, «Аҕа дойду 
сэриитигэр 1941-1945 сс. килбиэннээх үлэтин иһин» диэн мэтээллээх. Васильев 
Евсей Петрович диэн сэрииттэн төннүбүт аҕабыт аймаҕа киһиэхэ кэргэн тахсан, бэрт 
иллээхтик олорбуттара, оҕолорун атахтарыгар туруорбуттара. Уйбаан Сунтаарга 
олохсуйан икки оҕолоох. Эрдэ өлөн оҕолоро тулаайах улааппыттара. Сардаана, Иван 
билигин Үөһээ Бүлүүгэ бааллар. Ульяна Алексеев Ньукулайдыын ыал буолан алта 
оҕоломмута. Билигин Үөһээ Бүлүүгэ элбэх сиэн эбэтэ.

Кыра уол Егор 1931-1932 үөрэх дьылыгар Бэттиэмэҕэ Түүлээх оскуолатын 1-кы 
кылааһыгар үөрэммиттэр испииһэктэригэр баар. Сэрии кэмигэр атыыһыттыы 
сылдьан кыһын Бүлүүттэн сатыы кэлэн тымныйан, ыалдьан эдэригэр өлбүт. Бука, 
сокуоннай сааһын туола илик буолан сэриигэ ыыппатахтара буолуо. Бу кэмҥэ эһэбит 
Эҥэнтэй ыалдьан өлөн, бу ыалга биир саас үс киһи суох буолбут.

Кыра кыыс Өрүүнэ, дьоно өлбүттэрин кэннэ, эдьиийигэр биһиги дьоммутугар 
сылдьыбыт. Сэрии кэмигэр улаатан эрэр кыыс, улахан дьону кытта тэҥҥэ эр 
киһи ыарахан үлэтин барытын үлэлэһэн, эмиэ «Аҕа дойду сэриитигэр 1941-1945 
сс. килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыт. Сут-кураан буолан, 
сэрии кэнниттэн Ньурба дьоно сүөһүлэрин үүрэн аҕалан, хотон туттан Маҥааска 
олорбуттар. Сэрии кыттыылааҕа Семен Гаврильевич Ноговицын эдьиийбитин 
сүрэҕинэн сөбүлээн кэргэн ылан илдьэ барбыт. Кэргэн кэпсэтэ кэлбитигэр, ийэм 
бастаан «ыраах ыыппаппын» диэн сөбүлэспэтэх. Аҕабыт баар кэмэ эбит. «Ньурба 
оннук ыраах сир буолбатах. Кэлэ-бара билсиһиэхпит», – диэбитэ истиэххэ үчүгэй 
да этэ диэн күтүөппүт күлэ-үөрэ кэпсиир буолара. Сэмэн бас билэр уулаах ынаҕа 
Түҥ соппоҥ отугар астыммакка, ыран охтон хаалбыт. Аҕам аах эрдэ төрөөбүт ынаҕы 
биэрэн ыыппыттар. Сааскы ылааҥҥы күн тарбыйаҕы окко суулаан, сыарҕаҕа тиэйэн 
барбыттар. Бэйэлэрин ынахтарын дьонноругар хаалларбыттар. Балыгы буһаран тааска 
ууран биэрэллэрин сиэн, ол ынах өлбөтөх. Этэҥҥэ туран төрөөбүт. Өрүүнэлээх үс күн 
айаннаан, «Ворошилов» колхозка Антоновкаҕа дьонноругар тиийэллэр. Эмээхсин 
ынаҕа суоҕун көрөн аймаммыт, уолун саҥа бөҕө буолбут. Күтүөппүт төрүкү аҕыйах 
саҥалаах киһи өһүргэнэн: «Мантан барыахха», – диэбитигэр аны Өрүүнэ айдааран 
турбут: «Мин ийэм-аҕам эрдэ өлөн тулаайах киһибин. Ийэлээхпин, аҕалаахпын диэн 
ыҥыран аҕалбытыҥ. Барар буоллаххына бэйэҥ бар, мин мантан ханна да барбаппын. 
Эһиги ынаххыт төрөөрү гыммытын, мин дьоммор хааллардыбыт. Отторо үчүгэй. 
Этэҥҥэ төлөрүйдэҕинэ, сайын баран аҕалыахпыт. Дьонум эрдэ төрөөбүт ынаҕы 
биэрэн ыыттылар», – диэн. Эмээхсин дьэ уоскуйан, чэй кутан кэпсэтэн барбыт. 
Дэриэбинэҕэ ынах суох үһү. Эмээхсин эрэйдээх ынаҕы төбөтүттэн кууһан туран, 
кутуругар дылы имэрийэ-имэрийэ ытаан муҥнаммыт. Сарсыарда эмээхсин ынаҕын 
ыы таҕыстаҕына, дэриэбинэ эмээхситтэрэ мустан ким куруускалаах, ким чөҥөйдөөх 
үүт бэриһиннэрээри ынах таһыгар тураллар үһү. «Үс сыл буолла үүттээх чэйи 
испэтэҕим, дьэ астына үүттээх чэйи истим»,– диэбит эмээхсин.

Ыһыах саҕана, хаалбыт сүөһүлэрин үүрэн илдьээри, Сэмэн Маҥаастыыр буолбут. 
Онно колхозтар от атыыласпыттарын төлүүр харчыларын куул быһаҕаһын илдьэн 
биэр диэн биэрбиттэр. Ону көрөн Өрүүнэ: «Ити киһибититтэн матар буоллубут. 
Марха өрүһү туорааһыҥҥа ууга ыыттаҕына, эбэтэр киһи уоран да ыллаҕына хаайыыга 

ыыттахтарына, онтон төннүбэт. Онон мин барсабын», – диэбит. Дьэ ити курдук 
сылтаҕыран дойдутугар кэлэр буолбут. «Хонукпар ол харчыны сыттыгым анныгар 
уктан хонооччубун. Ити киһи таах да наадыйааччыта суох», – диэн эдьиийбит 
ахтааччы. Ол кэлэн уопсай сүөһүнү кытта бэйэлэрин ынахтарын илдьэн, дьэ, 
сүөһүлээх, астаах-үөллээх буоллахтара. Ньурбаҕа бурдук, хортуоппуй бөҕө үүнэр. 
Колхоз наадатыгар аҕам Антоновкаҕа бардаҕына, нэрээттэтэн куул бурдук, куул 
хортуоппуй ылан биэрэллэр эбит. Аҕам үрүҥ ас, балык, эт да илдьэрэ буолуо.

Өрүүнэлээх алта оҕоломмуттара, үйэлэригэр ферма тутаах үлэһиттэрэ буолан 
хайҕалга сылдьыбыттара. Күтүөппүт республика бастыҥ бостууга буолан, «Москвич» 
уонна «Запорожец» массыыналар фондаларынан наҕараадаламмыта.

Ийэбит 22 сааһыгар кэргэн тахсыбыт. Маҥнайгы оҕото уол төрөөн баран аҕыйах 
хоммут, төннүбүт. Мин иккис оҕонон төрөөбүппүн тииҥ бэргэһэ иһигэр укпуттар. 
Аҕам олус кыра диэн наһаа хомойбут, өлүө дии санаабыт. Ийэм саҥа төрүөхтээх 
оҕотугар икки улахан куобах тириитин табаарга сирийэн икки сууну бэлэмниир 
эбит. Оҕо ииктээтэҕинэ солбуһуннара куурдан туттар. Оҕо биһигэр анаан талаҕынан 
ньолбуһах формалаах ии оҥорон, онно американскай бөҕө куулу иҥиннэрэн оҥорор 
уонна биһигин быанан үөһэ өһүөҕэ ыйыыр. Оҕо ытаатаҕына кыратык хамсатан 
бигиир. Хара эриэн Ураанньык диэн улахан эһэкээннээх тайахсыт ыт дьиэҕэ оҕо 
биһигин аттыгар сытар. Оннооҕор тарбыйах ыарыйдаҕына, хотоҥҥо тарбыйах 
баһыгар баайааччылар.

Аҕам муҥха маастара буолан, атын нэһилиэккэ муҥха таҥа өр буола барааччы. 
Эбэтэр Түҥ өрүс уҥуор Тукулааҥҥа, ыраах Амыһаахха тииҥнии бардаҕына, ийэм 
хаһаайыстыбатын бэйэтэ көрөн олорооччу. Аҕам бэлэмнээбитэ бүттэҕинэ, ойууртан 
мас тиэйэн киллэрэн мастыыр, отун тиэйэр, сүөһүтүн көрөр. Биир эбэтэр икки 
ынах, борооско, тарбыйах кыстааччы. Тыһаҕаһы идэһэ гынааччыбыт. Биир атаҕы 
сонно тута эттииллэр, иккис атаҕы күн кылгыыр кэмигэр, онтон икки ый буола-
буола биирдии атаҕы эттииллэр. Икки киэһэ собо, онтон эт сиибит. Ол быыһыгар 
куобах, тииҥ этэ баһаам буоллаҕа. Маайга төбөтө ууруллар, оттон иһин, сууйан баран 
барытын ханныгар суулаан, оҥкучахха уураллар. Ону «сыһык» диэн ааттаан окко 
киириигэ сииллэр. Сайын күөллэр ыамнара урут-хойут буолар. Онно ийэм туу сүгэ 
аҕабар көмөлөһө барааччы. Бултаммыт балыгы, мундуну үрдүк араҥаска сиикэйдии 
тэлгэтэн хатараллар. Ону кирилиэстээн тахсан, мас лаппаакынан эргитэн бэриллэр. 
Итини «хохту» дииллэр. Сииргэ үтэһэҕэ үөлэн сирэй оһоххо буһарыллар. Төбөтө 
уҥуоҕа бэрт, ол иһин быһан быраҕыллар, уоннааҕыта тар суораты кытта күнүскү 
аһылык буолар. Кыра быччыкыны буһаран баран дьиэ иһигэр бурдук куурдар лиискэ 
хатараллар. Хатарыгар сыата бычыгыраан тахсан ап-араҕас буолар. Сииргэ олус 
минньигэс. Бу барча. Ийэм балык бөдөҥүн үөлэн, сороҕун мииннээн, дьэ ити курдук 
барытын утары астаан бүтэрэн иһэр эбит.

Биир ынах үүтүн биһиги иһэбит, чэй үүтэ, суорат буолар, онтон ордугунан 
лэппиэскэҕэ булкуйан иэдьэгэй оҥорор. Биһиги ампаарбыт икки оҥкучахтаах: 
бииригэр  үүт ас уураллар, иккиһигэр улахан уһаат турар. Онно күннээҕи суораттан 
ортоҕуна таһааран кутан иһэр. Кус уҥуоҕун ыт сиэбэт диэн онно эбии кутааччыбыт. 
Күһүн хаар түстэҕинэ онтубут тар диэн ааттаах ас буолар. Хаары чөмөхтөөн, иһит 
курдук оҥорон, били тары дэлби булкуйан баран ыаҕайанан баһан ол хаар иһиккэ 
кутан, тоҥноҕуна хомуйан уурар. Кыһын киллэрэн оһох иннигэр холумтаҥҥа ууран 
ириэрэр. Быраатым биһикки били кус уҥуоҕун буллахпытына «дьоллонор» этибит. 
Өҥүргэс курдук сымнаабыт буолааччы. Тар хойуутун үүккэ булкуйан, суорат курдук 
сиэнэр, убаҕаһын хааһы уутугар кутар. Ол тар хааһы дэнэр.

Кыһын ат сыарҕатыгар от саҕа үрдүктээх гына тиэллибит куобах бөҕөнү аҕам  
аҕалааччы. Ону барытын ийэм сүлэр. Күҥҥэ 50 куобаҕы сүлэр үһү. Түргэн туттуулаах, 
ыраас-чэбэр дьахтар этэ. Аҕам сиртэн кэлэригэр уутун оргутан бэлэмнээн, куобаҕы 
сүлэн, эттии охсон сонно тута буһаран түргэнник аһатааччы. Балыгы эмиэ оннук...

Кыһын ыал кэрийээччилэр кэлээччилэр. Бэйэлэрэ күөстэнэр иһиттээх буолаллар. 
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Ийэбит куобах эбэтэр собо биэрдэҕинэ күөстэнээччилэр. Биирдэ Баллаанайдар 
диэн, аҕалара атаҕынан «ыраас» буолбут, хас да оҕолоох ыал кэлбиттэрэ. Утуйар 
таҥастарын таһалларыгар ааны аһан тоҥмуппун өйдүүбүн. Аҕабыт баар этэ. Аһыы 
олорон кэпсэтэн бөҕө буолбуттара.

Билигин санаатахха, биһиги дьоммут дьонтон эрэ ураты эбиттэр. Арыылаахха 
Уһун Баар ойуурун иһигэр үрдүк сири солоон бурдук үүннэрэллэр. Сыыр сирэйигэр 
билиҥҥи уһаайба сирин үс гыммыт биирин курдукка хортуоппуй олордоллор. Күөл 
арыытыгар улахан кураанах дүлүҥү киллэрэн, сир кырыһын барытын сиэтэн, күл 
оҥорон, эриэппэ ыһаллар. Аҕам оройуон киинигэр олорор кытайдартан эриэппэ 
сиэмэтин булар эбит.

Мин 9 сааспыттан күннээҕи лэппиэскэ бурдугун суорунаҕа тардар этим. 
Испирдиэн 6 сааһыттан кээһиигэ оҕус сиэтэрэ, 9 сааһыттан сааламмыта. Аҕатын 
кытта Арыылаах үрэҕэр субай сүөһү көрүүтүгэр үлэлээбитэ. Этэрбэстэрин уллуҥа 
тэстэн, күн аайы аҥар этэрбэһи улларабын. Хата, олооччу диэн таҥас баар буолан 
абыраабыта. Биир сүөһү төбөтүн тириитинэн биир киһи кэтэр олооччутун оҥороллор. 
Инчэҕэй тириини тыыран быа оҥороллор. Тириини тэһитэ үүттээн, быаны уган 
инчэҕэйдии атахха сөп гына бобо тардаллар. Киэһэ кэлэн олооччуларын устан ууга 
илитэ уураллар. Сарсыныгар эмиэ инчэҕэйдии кэтэн бараллар.

Дьэ, ити курдук дьоммут отой кырабытыттан үлэҕэ үөрэтэр эбиттэр. Миинньиги 
тутар буоллубут да, дьиэ харбыыр, хобордооҕу тоһуйан муус түннүгү быһаҕынан 
кырыатыыр үлэлэнэбит. Быраатым күрдьэҕи тутар буолла да, тиэргэн күрдьэр, 
мас кыстыыр. Хонук маһы салааскаҕа соһон аҕалан, ааны аһан туран дьиэ иһигэр 
тамныыр. Моруусалыын куобах суорҕаны бүрүнэн олоробут. Онтон ааны сабан 
баран оһох төрдүгэр дьаарыстыыр. Арыый улаатан, ойууртан ат сыарҕатыгар оттук 
маһы тиэйэн аҕалан дьиэ таһыгар соҕотоҕун эрбиир. «Бу кыыс тоҕо быраатыгар 
көмөлөспөт?» – дьон миигин сэмэлээччилэр да, быраатым миигин эрбииригэр 
чугаһатааччыта суох. Быраатым үөрэххэ сүрдээхтик тардыһааччы. Оскуолаттан 
кэлээт, аһаан баран муостаҕа тобуктаан олорон, мас ороҥҥо тэтэрээтин ууран дьиэҕэ 
үлэтин толорор, нойосууһун кумааҕыга устан, маһын тиэйэн аҕаларыгар бара-кэлэ 
үөрэтэрэ буолуо. Кыһыҥҥы күн кылгас. Дьиэтигэр хараҥаҕа кэлэр. Билигин «оҕо 
үөрэнэригэр усулуобуйата тэрийиҥ» дииллэр эрээри, оҕо баҕарар буоллаҕына син 
үөрэнэр дии саныыбын.

Көбүөр, эт, балык ордорунан аҕам оройуон киинигэр, биирдэ Бүлүүгэ колхоз 
наадатыгар таарыйа бара сылдьыбыта. Торукуо диэн халыҥ ыстаан таҥаһа, сиидэс 
иҥин аҕалааччы. Онон сылга биирдэ сиидэс ырбаахы кэтээччибит. Ийэм тыһаҕас 
тириитин имитэн этэрбэс тигэр. Күһүн балаҕан ыйыттан сайыҥҥы бороҥ өҥнөөх 
куобах тириититтэн таһыгар түүлээх гына, билиҥҥи бээһиҥкэ курдук сиидэс 
ырбаахы таһынан кэтиллэр таҥаһы кыра оҕолоругар тигэр. Онтубутун саас биирдэ 
устабыт. Ичигэһэ, сымнаҕаһа дьоһуннаах таҥас буолааччы. Ийэм сыл аайы 30 куобах 
тириититтэн биир суорҕаны тигэр. Миигин көмөлөһүннэрэ сатыыр да, туох улахан 
көмөлөөх үһүбүн. Биир эрэ этэрбэс тигэр иннэлээх. Онтун сүтэрэн айдаан буолбута 
да, булбатахпыт. Балык дуу, булт этэ дуу илдьэн Харбаалаттан биир иннэни булбут 
этэ.

Ыам саҕана ыаҕайа тутуурдаах эмээхситтэр, балык ыла, Харбаалаттан 
кэлээччилэр. Биирдэ аҕам миигин көтөҕөн олордоҕуна, ийэм ампаар оҥкучаҕыттан 
балык ылан биэрээри тахсыбытыгар, ыалдьыппыт аҕабын саҥарбыта. «Таах эдэр 
дьахтары ылаҥҥын оҕоҕо баттатан эрэҕин. Хаһан кинилэргэ иитиллээри», – диэн. 
Аҕам: «Кыыс оҕо оһоҕун сылааһыгар сытыам буоллаҕа», – диэхтээбитэ.

От Арыылаахха үс ыал олорбуппут: үрдүк өтөххө биһиги, хоту өттүгэр Сэргэйдээх, 
арҕаа ферма дьиэтигэр Тэрэпииннээх уонна ферма сүөһүтүн көрөр дьон. Саас 
ырбыылаан киһини киллэрбэт буолуор дылы, хас да сиэрдийэлэри быраҕан далаһа 
оҥостон, киирэн үтүмэхтээн, ол аата муҥханы быанан соһон, урут муҥхалаабыт 

бэлэм ойбонноругар түһэрэн, сарсыарда күн тахсыыта балыгы хостууллара. Сэрии 
кэнниттэн нэһилиэк дьоно, үксэ дьахталлар, үстүү хоно-хоно киэһэ дьиэни толору 
мусталлар. Оһоҕу дэлби оттон баран, Испирдиэн биһикки нэк соммутун кэтэн, оһох 
төрдүгэр холумтаҥҥа турабыт. Онно Испирдиэн тоҥон: «Саатар ааны саппаттар 
ээ», – диэн кыра баҕайытык саҥарбытын чугас турар Егорова А.Н. II истибит уонна 
хойукка дылы номох гынан биһигини көрдө да күлээччи.

Биирдэ муус үрдүнэн сүүрүөхпүн баҕарбытым буолуо уонна дьону кытта 
сылдьыахпын баҕардаҕым дии, хайа эрэ дьахтар батыһыннаран муҥхаҕа илдьэ 
киирбит. Аҕам түҥэтэ туран көрөн: «Һук, тоҕо эмиэ эн киирдиҥ, балык ылаары 
сылдьаҕын дуо?» –диэн баран биир собону атаҕым анныгар бырахта. Онон өйдөбүлүм 
бүтэр.

Ийэбит төрүүр талыыта киириэр дылы от мунньуутугар сылдьар эбит. Биирдэ 
сайын окко киириэххэ дылы Харбаалаҕа олорбуппут. Онно Тиэрбэскэ хортуоппуй, 
хаппыыста олордубуттар. «Хаһыҥ түһэн эрэр, түптэтэ оҥоруҥ!» – диэн хаста да түүн 
тоҥсуйан хаһаайкалары барыларын ыҥырбыттара. Байыаннай олох уһуга быһыылаах.

1953 сыллаахха оскуолаҕа араадьыйа баар. Чуорааны тыаһатан сыана иннигэр 
мустулар. Трибунаҕа Акимов П.А. турар, атын учууталларбыт остуолга олороллор. 
«Сталин өллө. Америкалар сэриигэ көмөлөспүт иэстэрин сир көрдүүллэр», – диэн 
кэпсииригэр сэрии кыттыылааҕа эрэйдээх ытаабыта. Онно Сталин биэрбэтэх, Саха 
сирин көрдүүллэр диэн өйдөөн хаалбытым. Бырааппын кытта дьиэлээн иһэбит. 
Былыт бөҕө, тыал киһини көтүтүөх курдук, күн көстүбэт. «Баһылык өлбүт, онон 
күн өлбүт быһыылаах. Эмиэ сэрии буолара буолуо», – дэһэбит, ытыах курдукпут, 
дьиэбитигэр тиэтэйэ сатыыбыт. Ити дьыл Испирдиэн үөрэнэ киирэн, оскуолаҕа 
чугаһаан, Булҕаһаҕа Прокопьев Романнаахха кыстаан олорор этибит. Дьиэбитигэр 
киирэн харахпыт уута таммалыы турар. «Хайа, тоҕо тураҕыт, таҥаскытын устуҥ», – 
дииллэр. Биһиги нэһиилэ ыган таһааран: «Сталин өлбүт, учууталларбыт ытаһаллар», 
– диибит. Арай ыалдьа сытар эмээхсин, Арамаан ийэтэ, туран кэллэ. «Кини да 
өлөр күннээх эбит дуу?» – диэн чэйдэрин үрдүгэр түстүлэр. Ийэбит бырааттара 
Испирдиэн, Ньукулай, Дабыыт сэрииттэн эргиллибэтэхтэрэ. Сэрии буолбутугар 
Сталины буруйдууллар эбит. Ол киэһэ уонна да атын сэрииттэн эргиллибэтэх 
аймахтарын ахтыспыттара.

Муҥха буоларын чугаһыгар оҕонньоттор кулуупка муҥха абырахтыыллар. Онно 
оҕолор киинэҕэ мустабыт. Киэһэ аҕам ийэбэр: «Оҕом муннукка-ханныкка бүкпэккэ 
дьон ортотугар сылдьар. Киһилии киһи тахсыыһы», – диир.

Аҕам өлөр сылыгар: «Түүл-бит куһаҕан. Түҥ элгээннэригэр муҥханы ханан 
түһэрэри бүтэһикпин дьоммор ыйан биэриэм этэ да, ким да барсыбат», – диэн этэр 
буолбута. Онно сырыттаҕына, таҥна сылдьар таҥаһын көрө-көрө дьон: «Оҕонньор 
эмээхсинэ өлбүтэ ыраатта. Кыыһа сүрдээх иистээх киһи буолбут. Үтүлүгэ, куллуката 
саҥа куобах тириитэ. Кыыһа оҕо буолан баран, таҥаһын бэркэ тэрийэр эбит 
диэн, эйигин хайҕаатылар», – диэбитэ аҕам. Ити курдук бэйэм истэрбэр хайҕаан, 
киһиргэтэн олоххо бэлэмниир, иитэр быһыыта буолуо.

Сүөһү өлөрүүтүгэр сырыттахпына: «Сааба оҕото баар эбиккин дуу? Кэл эрэ 
бэттэх», – диэн ыҥыран сыа быһан биэрэллэр. «Оҕонньор барахсаҥҥа буһаран аһат, 
үөрүө», – дииллэр. Оттон мин: «Баһы ким ыларый? Оттон маны ким ыларый?», – 
ыйыта сылдьабын. Ону биэрэллэр. Дьиэбэр аҕалан, бэйэм сүлэн, эттээн буһарабын. 
Ас бөҕө буола түһэр. Баһы ылбыт киһи туйаҕы эмиэ ылар.

«Оҕобут булугас-талыгас, сытыы-хотуу киһи буолсу, эн дьоллоох киһигин, оҕоҥ 
бэлэмэр хаалаҕын. Мин кылгас үйэлэнэр киһи буоллум...», – диэхтээбит ийэм аҕабар. 
Ийэм 1961 с. балаҕан ыйыгар уһун ыарахан ыарыыттан 45 сааһыгар өлбүтэ. Онно мин 
20 сааспар сылдьарым, оҕом Айтам 3 ыйдаах этэ. Спиридон 16, Маруся 12, Шура 8 
саастаахтарыгар ийэбитин сүтэрбиппит. Аҕам ийэм кэнниттэн 7 сыл олорбута. Олох 
ыарахан кэмигэр харса суох үлэлээн-хамсаан, аспытын-таҥаспытын үчүгэйдик 
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көрөн, күн баччаҕа дылы этэҥҥэ сылдьарбытыгар ийэлээх аҕабыт үтүөлэрэ диэн 
муҥура суох, махтанабыт. Ийэбит үчүгэйдик тэрийэн, кини үтүө кыһамньытынан, 
аҕабыт бултаан-алтаан, дьонугар-сэргэтигэр көмөлөстөҕө. «Үтүө киһи аата үс үйэҕэ 
ахтыллар» дииллэринии, аата ахтылла турдаҕа.

Васильева Ирина Саввична.
2018 сыл

УЛУУ ОЙУУН БИҺИГИ ОЛОХПУТУГАР КӨМӨТӨ

Маҥаас нэһилиэгэр үөскээн-төрөөн олорон ааспыт Бадыл Ойуун-
Герасимов Георгий Герасимович биһиги дьиэ кэргэн олоҕор суолтатын 
туһунан кылгас ахтыыны оҥоробун.

Бастакы түбэлтэ. Ийэлээх аҕабыт биһиги иннибитигэр төрөөн 
ааспыт оҕолоро бары өлөн испиттэр, ол иһин ийэм Прокопьева 
Александра Петровна аҕам суоҕар Герасимов Георгий Герасимовиһы-
Бадыл Ойууну ыҥыран, көмөлөһөн көрөрүгэр көрдөспүт. Кини маннык 
диэбит: «Аҕаҕыт ойууру солоон бурдук сирэ оҥосторго санаммыт, 
онто оруобуна былыргы ойууттар көҥдөй чөҥөчөккө оҕо абааһытын 
букатыннаахтык тыл этэн хаайбыттарын, түөрбүт, ол оҕо абааһыта 
эһиги аҕаҕытыгар ыстаммыт». Ол оҕо абааһытын кыыран төттөрү 
үтэйбит, уонна кэлин үс кыыс төрүөхтэрэ, олор этэҥҥэ сылдьыахтара 

диэбит.
Иккис түбэлтэ. Аны ийэбит эдэригэр күөмэйинэн ас да, уу да барбат буолан хаал-

быт, ол эбэтэр былыргылыы эттэххэ, «ыраас» буолбут. Ону эмиэ Георгий Герасимо-
виһы ыҥыртаран кыырдарбыт. Дьиэ иһигэр баар дьоннору харахтарын баайтарбыт, 
көрүө суохтаах үһүлэр, ону убайым Прокопьев Семен Федорович оччолорго, мэник 
чолоҕор уол кистээн көрдөҕүнэ, арай эмчитин айаҕын иһиттэн тумус үүнэн тахсыбыт 
уонна ийэтин айаҕын иһигэр уган, искэнин тэһэн баран, ириҥэ бөҕөнү оботторон 
ылан бырахпыт, киһи эрэ буоллар убайым саллыбыт үһү.

Үһүс түбэлтэ. Бу кэнниттэн хойут, ойууннааһыны, удаҕаннааһыны бобуу буолан 
эрдэҕинэ ийэм Бэттиэмэ диэн сиргэ дьону кытта оттоһо сылдьыбыт, оттоон 
бүтэллэрин саҕана, аны ити ыарыыта быттыгынан киирэн, аты туора мииннэрэн 
аҕалбыттар уонна эмиэ Георгий Герасимовиһы көрдөһөн, түүн быраҕыллыбыт 
өтөххө илдьэн кистээн кыырдаран эмиэ ириҥэ бөҕөнү оботторбут. Ол кэннэ кэлин 
ийэм этэҥҥэ сылдьыбыта, ыалдьыбатаҕа.

Төрдүс түбэлтэ. Кистээн элбэх оҕо тардан, оҕото суох дьону оҕолоон, үөрдэр 
эбит. Таайбар Васильев Евсей Петровичка үс чыычааҕы оҥотторбут (маһынан), 
ийэм туоһунан кып-кыра холбука тикпит, онно сиэли тэлгээн баран ол чыычаах 
оҕолорун укпуттар, ийэм ситиинэн уһун быа хатан, ыйанар гына тикпитэ. Биһиги 
ыарыйдахпытына сытар сирбит үрдүнэн ыйаан кэбиһээччилэр.

Бэһис түбэлтэ. Харбаалаҕа көһөн кэлиэхтэрин иннинэ, оҕонньор кэллэҕинэ наар 
биһиэхэ хонооччу, утуйар таҥаһын илдьэ сылдьар буолар этэ – таба тэллэҕин, куобах 
суорҕанын, сыттыгын кытта, аны ороҥҥо сыппат, аһыыр остуолбутугар орон оҥостон 
сытааччы. Аҕам бэйэтэ оҥорбут уһун, улахан остуоллаах этибит, ол билигин да баар.

Алтыс түбэлтэ. 1953 с. Харбаалаҕа көһөн кэлэн олорор кэмнэрбитигэр, мин 
оскуолаҕа үөрэнэр эрдэхпинэ, хайдах курдук утуйдум да бөрө курдук улахан баҕайы 
ыт оҥкучахтан ойон тахсан, мин илиибин убахтаа да убахтаа буолар, мин ыалдьан 
хаалабын, ону оҕонньорго кэпсээбиттэригэр, оҥкучах иһигэр былыргы ойууттар 
кэрэххэ туттуллубут ыты бырахпыттарыттан ыалдьар эбит диэбитэ. Аҕам дьиэ 
оннун атын сиргэ, Күбэйиҥдэ аартыгын диэки көрдүүрүгэр сүбэлээбит. Уҥа илии 
хайысхатынан, биир дьиэ оннун саҕа ырааһыйа баар, онно көһүҥ диэбит. Атын сири 

былыргы ойууттар, бэрт былдьаһан, үлтү тэпсибиттэр диэбитэ. Дьиэбитин ол эрээри 
көһөрбөтөхпүт.

Кэлин ойууннуурун бобоннор атын эмтиир ньымаланан, элбэхтик дьону 
эмтээн абыраабыта. Өлүөн аҕай иннинэ аҕабын ыҥыртаран ылан: «Өскүөрүтүн 
ыарыйдаххытына куһаҕан ааппынан ыҥыран, уокка табах, сиэл быраҕан ыҥырар 
буолаарыҥ, өлбүтүм да иһин эмим тиийиэ», – диэбитэ. Ону дьонум биирдэ да 
ыҥырбатахтара, уһун уутугар утуйбут киһини аймаабатарбыт ханнык диэччилэр. 
Онон биһиги киниэхэ улахан махталлаахпыт. Биһиги дьиэ кэргэни эрэ буолуо дуо, 
республика элбэх дьонун-сэргэтин абыраатаҕа дии.

Сэттис түбэлтэ. Аны уола Семен Герасимов, тапталлаах аҕатын туйаҕын хатарыах 
киһи, эдэр сааһыгар бултуу сылдьан ууга былдьаммыта. Кини эмиэ дьону эмтээн 
испитэ. Мин оччолорго хроническай куртах ыарыылаах этим, күһүн, саас эрэйи 
көрөр этим, ону алҕаска көрсөн, дьиэбэр ыҥыраммын (икки сыл устата) тутан-хабан, 
испин имэрийбитэ, нөҥүө сайыныгар эмиэ. Ол кэннэ «үчүгэй буолуо» диэбитэ. 
Кэлин эрэһиинэ ыйыһыннаран куртахпын бэрэбиэркэлээбиттэрэ, кыыс оҕо куртаҕын 
курдук ыраас, барыта этэҥҥэ диэбиттэрэ, онно эрэ эмиэ аҕатын курдук күүстээх 
эмчит буолуох эбит дии санаабытым, суох буолбутун истэн наһаа аһыйбытым, 
билигин куртаҕым этэҥҥэ.

Маҥаастан төрүттээх Прокопьева Е.Ф.
2018 сыл

ОҔО СААҺЫМ АХТЫЛҔАНА

Мин, Васильева (Прокопьева) Анастасия Романовна, 1947 сыллаахха 
Маҥаас нэһилиэгэр төрөөбүтүм. Ийэм Иванова Мария Трофимовна, 
аҕам Прокопьев Роман Васильевич. Ол гынан баран, кинилэр мин кыра 
эрдэхпинэ арахсыбыттар. Онон миигин эбэм Михайлова Александра 
Михайловна, эһэм Иванов Трофим Иванович ийэбинээн иитэн-
үөрэттэрэн киһи гыммыттара. 

Эбэбин, Боотулуу Көтөрдөөҕүттэн Ымыы Мэхээлэтин кыыһын, 
эһэм, Маҥаас Ноттоҥ Уйбаанын уола, ыйыттаран, сүгүннэрэн аҕалан, 
ыал буолбуттара. Кинилэр икки кыыс (Аана, Маарыйа) уонна биир уол 
(Ньукулай – таптал аата Оччуукаан) оҕоломмуттара. Аана кэргэнинээн 
Боотулууга уол, кыыс оҕоломмуттара. Онтон эдэр сааһыгар сэллик 
ыарыыттан бу орто дойдуттан барбыта. Уола Акимов Анатолий 
Иванович Боотулууга олорор. Кыыһа алта саастааҕар ыалдьан өлбүтэ.

Таайым Ньукулай эдэр эрдэҕиттэн ыарыһах буолан ситэри үөрэммэккэ, 
киномеханик идэтинэн дойдутугар үлэлээн баран, Ньурба Өҥөлдьөтүттэн төрүттээх 
Васильева Анфиса Андреевналыын холбоһон биэс оҕону төрөтөн, элбэх сиэннэнэн 
Үөһээ Бүлүү Харбалааҕар олорбута. Билигин бу орто дойдуга суох.

Ийэбиттэн биһиги төрдүөбүт – Нюта, Клара, Саша уонна мин. Саша бу кэлин 
соһуччу ыалдьан өлбүтэ. Биһиги маҥнай Балаҕат диэн туспа күөлгэ олорбуппут. 
Дьиэбит Уолба аартыгар баар этэ. Ол кыстык дьиэлэрэ. Урут ол күөлбүт уҥуоргу 
өттүгэр сайылык дьиэлэрэ баара эбитэ үһү. Мин оскуолаҕа үөрэнэ киирэрбэр 
Харбалаахха көһөн кэлбиттэрэ. Эбэм аҕыйах кэтэх сүөһүлээҕин көрөөччү.  Күн аайы 
бурдук тардан лэппиэскэ оҥорор этэ. Үлэһит дьоннорун астарын бэрийэн-тэрийэн, 
күн солото суох буолааччы. Эбэбинээн сайын Матыыттан уу баһарбыт, ойуурга тахсан 
чөҥөчөктөөн сүгэн киллэрэн оттук гынарбыт. Оччотооҕуга электричество уота 
суох. Күҥҥэ иккитэ, үстэ таһырдьа күөстэнэр хоспох баарыгар онно аһылыкпытын 
буһарынарбыт. Сорукка сылдьар оҕолоро мин этим. Санаабар, элбэх да сорудах баар 
буолааччы. «Итини киллэр, маны таһаар» диэн. Тарбыйах киллэрэн, таһааран, ынах 
хомуйан, биһиги да бокуойа суох буолааччыбыт.
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Оттон ийэм, эһэм олох да дьиэҕэ көстүбэт этилэр. Колхоз араас үлэтигэр сылдьан 
эрдэхтэрэ. Эһэм сэрии кэмигэр Ньурбаҕа курска үөрэнэн, сатаан да суруйбат киһи 
колхоз председателэ буола сылдьыбыта. Кини бригадирскай курдук суумкалаах 
этэ. Онно докумуон бөҕө угуллубутун ылан көрдөххө, Уйбаныап диэн латинскай 
буукубаларынан суруйан илиитин баттаабыт буолааччы. Кэлин сылгыһытынан 
үлэлээбитэ. Онон мин акка, сылгыга сыстаҕас буолааччыбын. Эһэм кэллэҕинэ атын 
сыбыдахтаан, тэрилин сааһылаан ууран кэбиһэр этим. Иэйдэхпинэ, барарыгар атын 
көлүйэн эбэтэр ыҥыырдаан көмөлөһөр этим.

Эһэм үлэтин быыһыгар булдунан дьарыктанааччы. Кыһын муҥха, куобах, мас 
көтөрө, саас куйуур, куска тиргэ, сайын илим, туу угуута, күһүн кус, балык. Биирдэ 
ааммытын тоҥсуйдулар. Эбэм саҥата суох баран аанын аһан, суулаах тугу эрэ 
киллэрдэ, сүөгэйинэн тугу эрэ биһэр. Уонна кистии ууран кэбистэ. Туох эрэ диэн 
ботугуруур. Ол аата кыһыл саһыл бултаабытын сиэрэ-туома эбит.

Кэлин эһэбин кытта Балаҕаппыт арыытыгар тыынан киирэн оттоон, уутуттан 
балыктаан, кустаан наһаа үчүгэйдик үлэлээн, сынньанан барарбын туохтааҕар да 
күндүтүк саныыбын. Эбэлээх эһэм иллээх баҕайытык өр олорбуттара.

Оттон ийэм сэрии кэмигэр оҕо, эдэр сааһа ааспыта. Онон үлэ арааһын, ыараханын 
толорон кэлбитэ, комсомол чилиэнэ этэ. Сэрии кэминээҕи олох ыарахана кимиэхэ 
барытыгар дьайдаҕа. Ол кэмнээҕи оҕолор сүрдээх күүстээх санаалаах, тулуурдаах 
буолан туруулаһан олох олордохторо. «Норуот күүһэ – көмүөл күүһэ» диэн итини 
этэн эрдэхтэрэ. Кинилэр тугу кыайбатахтарай, тугу сатаабатахтарай.

Ийэм мас мастыыр, тиэйэр, от охсор, мунньар, кэбиһэр, бурдук быһар, сынньар, 
оҕуруот олордуһар, о.д.а. араас үлэҕэ барытыгар сылдьыһар этэ. Кэлин интернакка 
поварынан үлэлээн пенсияҕа тахсыбыта. Эбэм иистэммэт буоллаҕына, ийэм иистэнэр 
этэ. Онон ол кэмнээҕи таҥаспытын тупсаҕай гына тикпитин астына кэтээччибит. 
Аһылыга, араастаан да астаабатар, тотоойу, минньигэс уонна дэлэй буолааччы. Эһэбит 
балыксыт буолан балыктан аһылык арааһын оҥостон аһааччыбыт. Күн бүгүҥҥэ дылы 
собону ордоробут. Ийэм кэргэннэригэр табыллыбакка, хаһаайыстыбатын бэйэтэ 
дьаһайан, көрөн кэлбитэ. Ол сиэринэн соҕотоҕун олорорун ордорон, бэйэтэ көрүнэн 
олорбута. Мээнэ ыалдьыбат буолан, кэлин баалатан кэбиһэн, ыарахан ыарыыга 
ылларан бу күн сириттэн 65 сааһыгар барбыта.

Кинилэр үтүө холобурдарыгар иитиллэн, дьон сиэринэн олорон, үлэлээн билигин 
бэйэбит эбээ буолан бочуоттаах сынньалаҥҥа олоробут.

Васильева Анастасия Романовна, СР үөрэҕириитин туйгуна,
СР үөрэҕириитин систематын бочуоттаах бэтэрээнэ,

Таркаайы нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо.
2018 сыл

ОҔО СААҺЫМ

Бу ахтыыны суруйан эрэбин Боотулуу олохтооҕо, пенсионер 
Иванов Степан Иванович.

Мин 1932 сыллаахха Маҥаас нэһилиэгин «Саҥа олох» колхоһугар 
дьадаҥы ыалга төрөөбүтүм. 1938 сыллаахха Харбаалаҕа 1-кы кылааска 
Прокопьев Прокопий Степановичка үөрэммитим. Тыымпыга олорон 
үөрэммиппит – Степанов Степан, Степанова Марфа. Онно эдьиийим 
Өлөксөөн остуорас этэ. Ол дьыл кылааспын бүтэрбэккэ уурайбыт 
курдук этим. Онтон аҕам ыалдьан уонна аас дьыл саҕаланан, 
үөрэммэтэҕим. Аҕам 1941 сыллаахха саас балык ыамын саҕана сааҕа 
хаатыйаланан, үс хонон өлбүтэ. Онтон 1942 сыл кыһын ийэм Степанова 
Варвара Мэхээлэ уонна Мария диэн кыыстаах уолун кытта аас дьылга 
хоргуйан өлбүттэрэ. Мэхээлэ 5 саастаах этэ, Мария 3 саастааҕа. Ийэм 

биэс уонун туола илик дииллэр этэ. Ол дьоммун Хампа диэн сиргэ былыргы үүт 
умуһаҕар түһэрэн баран, хаарынан көмпүттэрэ уонна «7 киһи буолла» дииллэр этэ, 
атыттарын билбэппин.

Мин ол кыһын эмиэ иһэн бартым. Ону холкуос бэрэссэдээтэлэ Саввинов Кирилл 
көрөн баран, Спиридоннаах диэн оҕонньорго «бу киэһэ хоннор» диэбитэ. Ол ыалга 
хоммутум. Онтон сарсыныгар Кирилл Саввинов «киэһэ миигин кытта барсаар» 
диэбитэ. Онно Кириллээх Мотуруоска олорор этилэр. Киэһэ хачыма сыарҕаҕа 
олорсон Мотуруоска тиийбиппит. Онно дьиэ иһэ сылгы сыатын сыта бөҕө этэ. 
«Сылгы этэ сииһибин» диэн үөрбүтүм. Лэппиэскэлээх чэй иһэн баран «Тоҥус» диэн 
ааттанар Хонооһой уолу кытта кыбыылаах окко оонньуу сырыттахпытына, киһим 
икки сиэбиттэн буспут эт бөҕөнү таһаарта. Ону сиэн абыраммытым уонна онтон ыла 
табаарыстыы буолбутум. Ол түүн биир хоннорон баран, Бэттиэмэҕэ төттөрү аҕалан: 
«Атын ыалга хоно сырыт», – диэбитэ. Ол кыһыны быһа ыал аайы хоно сылдьыбытым, 
сорох ыалга хас да хонор этим. Ол сырыттахпына Харбаалаттан Баһылаайап Байбал, 
Совет бэрэссэдээтэлэ, кэлбитэ. Мин быраатым Тит Степанов Степаҥҥа олорор этэ, 
кинини детдомҥа оройуоҥҥа ыыппыттара. Оттон миигин Өкөө Мэхээлэлээх диэн 
ыалга олордубута. «Былаастан көмө харчы кэлэр» диир этилэр. Ону ол Өкөөлөр 
ылар этилэр. Ол аата 1942 сыллаахха ыалга олордубуттар, ол саас сааһыары 
ыалым баттыылларын билэммин, атын ыалга барбытым. Тоноева Балбааралаахха 
олордохпуна, Буркун уола Миитэрэй сылдьыбыта. Кинини кытары барсыбытым. 
Буркуннар оччоҕо Чөмчөх диэн сиргэ олорор этилэр. Ол саас кус кэлэн эрэр кэмэ этэ. 
Онно тиийбиппэр, Буркун оҕонньор: «Хата, Степан, манна олорон Миитэрэйгэ доҕор 
буол», – диэбитэ. Онно олорон улааппытым. Миитэрэйи кытта улахан табаарыстыы 
буолбуппут. Мин сайын колхозка от үлэтигэр оҕус сиэтэр этим, сороҕор от үрдүгэр 
турарым. Онтон 1943 с. үөрэххэ киирбитим. Бастакы кылааска сыл ортотугар дылы 
үөрэммитим, онтон сыл ортотугар иккис кылааска таһаарбыттара. Үөрэҕим үчүгэй 
этэ. Онон түөрт кылааһы үс сылынан бүтэрбитим. Инньэ гынан, 1945 с. түөрт кылааһы 
бүтэрэн баран салгыы үөрэммэтэҕим, колхозка араас үлэлэргэ кыһын-сайын үлэлээн 
бартым. Ол тухары Буркуннарга олорбутум. Кыһын дохуот үллэһигэр арыы, эт 
бөҕөнү ылар этибит. Буркун оҕонньор үөрэн бөҕө буолар этэ, төрөппүт оҕотун курдук 
саныыр этэ.

1949 с. Боотулуу интернатын бэрэбинэтин кэрдиитигэр хас да киһини кытары 
ыыппыттара, онно Яковлев Прокопийы кытта бииргэ сылдьар этибит. Онтон 1950 
с. убайым Сергейи кытары интернат акылаатын баҕанатын түһэрсибитим. 1951 с. 
интернат муостатыгар, үрдүгэр үлэлээбиппит. Прокопийы кытары ити интернаты 
бүтэрсибитим. 1953 с. ыал буолбутум. Ыал буолан баран бастаан оскуолаҕа 
завхозтаабытым. Онтон 1954 с. сайын «Боотулуу» холкуоска хонуу биригэдьиирэ 
гыммыттарыгар, биир сыл үлэлээн баран, бэйэм аккаастанан кэбиспитим. Салгыы 
тутуу үлэтигэр үлэлээн, манна тутуу бөҕөнү туппуппут. 1959 с. Дьокуускайга 
маҥнайгы фестивальга Данилов Афанасийдыын баран лауреат буолан кэлбиппит. 
Ол саҕана ыллыыр-туойар этим. Үҥкүү тылын аан бастаан 1945 с. Кыайыы ыһыаҕар 
эппитим. Партияҕа 1965 сыллаахха киирбитим. 1966 сылтан тракторга уонна уот 
биэрэр дизельгэ эмиэ хас да сыл үлэлээбитим. 1968 сылтан токарь станогар үлэлээн 
бартым. Токарынан пенсияҕа тахсыахпар диэри үлэлээбитим. Кэргэммин Марияны 
кытта ыал буолбутум 43 сыл буолла. 8 оҕолоохпут. Оҕолор бары ыаллар, 3 сиэн 
баар. Төрөөбүт сылбын дьиҥнээҕэ 1929 сыл буолуохтаах диирэ убайым Сергей. 
Ону хантан да булларбатаҕым. Онон 1932 сыллааҕынан сылдьабын. Сэрии кэмигэр 
эрэйи көрбүппүн баһын-атаҕын эрэ суруйдум. Ол сылларга ким атаҕастаабытын-
баттаабытын суруйбатым даҕаны.

Иванов Степан Иванович. 1996 сыл
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БИҺИГИ СҮРЭХПИТИГЭР ТӨРӨППҮТТЭРБИТ 
ӨРҮҮ ТЫЫННААХТАР

Биһиги төрөппүттэрбит: аҕабыт Васильев Павел Тихонович, ийэбит 
Степанова Марфа Ефимовна Үөһээ Бүлүү улууһун Маҥаас нэһилиэгэр 
олорбуттара. Эдэр сылдьан «Саҥа олох» колхоз Быталааҕар, Харбаала 
Куоһаҕаһыгар фермаҕа үлэлээбиттэрэ.

Аҕабыт сэрии кэмигэр, оҕо сылдьан, тыылга үлэтин иһин 
Сталин төбөлөөх мэтээлинэн наҕараадаламмытын «Коммунизм 
сардаҥата» хаһыакка ааҕан турабын. Улуу Кыайыы юбилейыгар анаан 
нэһилиэктэринэн наҕараадаламмыттар испииһэктэрин бэчээттииллэр 
этэ.

Дьоммут тоҕус оҕоҕо күн сирин көрдөрбүттэрэ. Ийэбит «Мате-
ринская доблесть», «Материнская слава» орденнар толору кавалердара 
этэ. Бырааһынньыктарга наҕараадаларын кэтэрин сөбүлүүрэ, биһиги 

ийэбитинэн киэн тутта, астына көрөрбүт. Оччолорго олох тупсан эрэр кэмэ буолан, 
элбэх оҕолоох ыал элбээн эрэрэ.

Кэлин ийэбит колхоз бырабылыанньатыгар, интернакка, оскуолаҕа остуорастаан, 
детсадка поварынан, ньээнньэнэн, бэкээринэҕэ пекарынан уһуннук үтүө 
суобастаахтык үлэлээбитэ.

 Аҕабыт колхозка, онтон Чоҥороҕо маҕаһыыҥҥа атыыһыттаабыта. Үлэтин 
быыһыгар, сайыҥҥы өттүгэр, икки сайылыктан – Ньуоруттан уонна Кубалыҥдаттан, 
Харбаалаҕа маслоцехха атынан сүөгэй таһара. Икки толору сүөгэйдээх бидону ат 
үрдүгэр ыҥыырдаан уурарын сөҕө көрөрүм.

Убайым Павел Боотулууга олохсуйан кэргэнинээн Вера Николаевналыын 
түөрт оҕоломмуттара. Кэргэнинээн оскуолаҕа уһун кэмҥэ учууталлаабыттара. 
Физкультура учуутала буолан, оройуон таһымыгар биллэр-көстөр ситиһиилээх элбэх 
спортсменнары иитэн таһаарбыта. Кэлин совхозка рабочайынан, онтон булчутунан 
уонна сылгыһытынан үлэлээбитэ. Билигин Дьокуускай таһыгар Үс Хатыҥҥа сир ылан 
сылгы иитиитинэн, кымыс оҥоһуутунан дьарыктанар фермерскэй хаһаайыстыбаны 
тутан олорор. Кыһыннары-сайыннары биэ ыан, кымыстаан, дьон-сэргэ чөл 
олохтоох буоларыгар сэмэй кылаатын киллэрэр. Бастакы президент М.Е.Николаев 
гранынан, «Республика тыатын хаһаайыстыбатын туйгуна» бэлиэнэн үлэтэ-хамнаһа 
сыаналаммыта. Эдэр сылдьан спордунан утумнаахтык дьарыктанан, көҥүл тустууга 
спорт маастарыгар кандидат буолбута. Үөһээ-Бүлүү оройуонугар уонна Бүлүү 
зонатыгар элбэхтик чемпион аатын ылбыта.

Мин бэйэм авиатехник идэлээхпин. Отучча сыл Алдан пордугар, онтон 
Дьокуускайга кэлэн уонтан тахса сыл үлэлээбитим. Икки уол уонна биир кыыс 
оҕолоохпун. Кэргэним Светлана Степановна Марха балыыһатыгар педиатр 
бырааһынан үлэлиир, Российскай Федерация доруобуйатын харыстабылын туйгуна. 
Бэйэм Ан-2, Ил-14, Як-40, Ту-154, Ан-140, Суперджет-100, Боинг самолеттарга 
үлэлээбитим. Сэмэй үлэм сыаналанан, «Отличник Авиафлота», «Ветеран авиации 
Якутии» бэлиэлэри туппутум.

Балтым Галя Дьокуускай куоракка олорор, үрдүк үөрэхтээх учуутал. Өр сылларга 
Республиканскай коррекционнай интернат-оскуолаҕа иитэр-үөрэтэр үлэҕэ директор 
солбуйааччытынан үлэлии сылдьар. Галина Павловна – Саха Республикатын 
үөрэҕэриитин туйгуна, Российскай Федерация уопсай үөрэхтээһинин бочуоттаах 
үлэһитэ, 2010 с. Саха Республикатын президенин гранын ылбыта. Кэргэнэ Михаил 
Михайлович үлэтин Маҥааска оскуолаҕа химия учууталынан саҕалаабыта, биһи 
дьиэ кэргэҥҥэ олорбута. Үс оҕолоохтор, үрдүк үөрэхтээхтэр. Кыра кыыс Сайыына-
Куо Москваҕа Н.Э.Бауман аатынан техническэй университеты туйгуннук үөрэнэн 
бүтэрэн баран, билигин Москваҕа авиационнай бюроҕа программиһынан үлэлиир. 

Улахан кыыс Настя үрдүк медицинскэй үөрэхтээх. Уоллара Мичил СГУ горнай 
факультетын бүтэрбитэ. Билигин таайын Байбал «Эйгэ» бааһынай хаһаайыстыбатын 
салайан олорор. «Начинающий фермер» диэн программаҕа кыттан, Ил Дархан 
гранын ылбыта.

Быраатым Володя Маҥааска олорбута. Телемастер идэлээх этэ. Түөрт оҕолоох. 
Көҥүл тустуунан дьарыктанар буолан, армияҕа спортивнай ротаҕа сулууспалаабыта, 
маастарга кандидат нуорматын толорбута. Бултуурун уонна чуучала оҥорорун 
сөбүлүүрэ.

Балтым Валя Боотулууга олорор. Икки уоллаах. Участковай балыыһаҕа 
медсестранан үлэлиир, Саха Республикатын доруобуйатын харыстабылын туйгуна.

Быраатым Январь Боотулууга олорбута. Икки оҕолоох. Рабкоопка рабочайынан, 
кэлин председателинэн үлэлээбитэ. Эһэтин Тииппээн оҕонньору утумнаан, 
балыксыт бэрдэ этэ. Түүкээҥҥэ бултуур балаҕаннааҕа, улахан да булка сылдьара, 
айылҕаҕа сылдьарын сөбүлүүрэ.

Балтым Дора Ньурбаҕа олорор, түөрт оҕолоох. Овощевод идэлээх. Кэргэнэ Володя 
ЖКХ үлэһитэ. Бэйэтэ оҕо балыыһатыгар санитаркалыыр.

Балтым Соня Ньурба Чуукаарыгар олорор, үс оҕолоох. Оскуолаҕа охраннигынан 
үлэлиир. Кэргэнэ Александр электрик идэлээх.

Кырабыт Настя медсестра, массажист идэлээх. Биир уоллаах. Уус Алдан 
Курбуһаҕыгар олорор, старшай медсестранан үлэлиир. Кэргэнэ Семен фельдшер.

Ийэбит иистэнэр этэ. Ыһыахха, оскуолаҕа кэтэргэ таҥастарбытын, атахпыт 
таҥаһын тигэрэ. Дьон сакааһынан ат буутайын оҥороро, кылынан илимҥэ туттарга 
ситии, ынахха, сылгыга быа-туһах хатара. Хатыҥ туоһунан ыаҕайа, ньирэй томторуга 
тигэрэ.

Биир уостаах 16 калибрдаах саанан кустааччы, куһу күөрэтэн да сыыспат этэ. 
Убайым биһиккини сааланарга үөрэппитэ. Оннооҕор биһигиттэн лаппа аҕа саастаах 
аймахпыт Борисов Альберт Захарович кустуурга, саанан ытарга үөрэппитэ диэн 
махтанан кэпсиир этэ.

Улахан Матыыга оттуу сылдьан тиргэ иитэн биэрдэҕинэ, убайбынаан күһүн 
хойукка дылы элбэх куһу бултаан, үөрүү-көтүү буоларбыт. От үлэтигэр элбэххэ 
үөрэппитэ-такайбыта. Эр дьону кытта тэҥҥэ от охсооччу. Эдэр сылдьан муҥхаҕа муус 
алларан эр дьону куоталыырым диэн кэпсиирэ. Минньигэс астааҕа, ыраас, чэнчис 
туттуулааҕа. Дьиэбит иһэ-таһа мэлдьи ыраас буолара. Тас да көрүҥэ кыраһыабай этэ. 
Кэлин дьон-сэргэ ахталларын элбэхтик иһиттим.

Оччолорго эдэр үлэһиттэргэ уопсай дьиэ тиийбэт буолан, элбэх баспытаатал, 
учуутал кыргыттар биһиэхэ дьукаахтаһаллара. Ийэбит барахсан кинилэргэ иккис ийэ 
буолан, иллээх баҕайытык, үөрэн-көтөн олороллоро.

Аҕабыт кэлин балыкка илимниирэ, илимин бэйэтэ баайар, таҥар этэ. Төһө да 
хачаайы көрүҥнээҕин иһин бэйэтин кыанар киһи этэ. Ыһыахха тустан мүһэ ылара. 
Ийэбит ыһыахтарга сүүрэн эмиэ бастааччы.

Бүлүү Тылгынытыттан аҕабынан убайдарым Мэхээлэ, Ньукулай, Баһылай, Лев 
таба көлөлөөх билсэ кэлэн бараллара. Таба сыарҕатыгар олорсон дьоллонорбут. 
Убайдарбын билиҥҥэ дылы оҕо сааспын санаан, истиҥник ахтан ааһабын. 
Барахсаттар үтүө да дьон этилэр.

Сэрии кэминээҕи аас-туор олох, колхоз бүппэт, ыарахан үлэтэ биһиги дьоммутун 
уһун үйэлээбэтэҕэ. Эдэр саастарыгар бу дойдуттан бараахтаабыттара.

Төрөппүттэрбит барахсаттар олохторун утума биһигинэн, сиэннэринэн, хос 
сиэннэринэн салҕанан барар.

Васильев Валерий Павлович.
2018 сыл
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БИҺИГИ ДЬИЭ КЭРГЭММИТ

Мин, Трофим Васильевич уонна Ирина Алексеевна Васильевтар 
саамай кыралара, 1950 с. күн сирин көрбүппүн. 12 сааспын туолар 
сылбар аҕам баара-суоҕа 60-ча сааһыгар ыалдьан олохтон туораабыта. 
Инньэ гынан, аҕам туһунан оччо билбэппин. Бултуурун өйдүүбүн. 
Ат сыарҕатыгар өрөһөлүү куобах аҕалара. Тииҥ этин буһаран сиир 
этибит. Нэһилиэк улахан тутууларын барытын тутуспута. Туохтан 
да иҥнэн турбат дэгиттэр, сатабыллаах улахан мас ууһа этэ. Мас 
суоруутугар тэҥнээҕэ суох дииллэрэ. Үрдүк атахха бэрэбинэни ууран 
баран хаптаһын хайыталлара. Ат, оҕус сыарҕаларын бөҕө-таҕа гына 
наһаа үчүгэйдик оҥороро. Хотуур, сүгэ уктарын хотон муостатын 
анныгар уган чиргэл оҥорон туох да хоппот кытаанах гынара. Кыра 
эрдэхпинэ айа чаачара бөҕө кыстанан турар буолара. Улахан баҕайы 

оскуола дьиэтин акылаатын көтөхтөрөн уларытарга, аҕам салалтатынан үлэлииллэр 
этэ. Оттуур тэрили барытын оҥорон элбэх ыалы, колхоһу хааччыйар быһыылааҕа. 
Оһоҕу оҥорууга маастар этэ. Кини дьиэтигэр оҥорбут оһоҕо 50-ча сыл туох да 
буолбакка турарын көрөн олус сөхпүтүм. Кини Попов Ньукулайдыын Григорьев Тит 
Даниловичка дьиэ туппута. Эдьиийим Христина: «Аныгы дьон саҥа дьиэни хас эмит 
күнү быһа ханапаакылыыгыт. Мин бу Тэрэпиин Ньукулайы кытта туппут дьиэлэрин 
ханапаакылаабакка киирбитим. Ыпсыыта ол курдук үчүгэй, туох да киирбэт этэ», 
– диэн олус астынан кэпсиирэ үһү. Түннүк тааһын быһарын өйдүүбүн. Оччолорго 
стеклорез диэн суох этэ. Уһун мас уктаах көһөҥө тимири оһоххо кытардан баран 
быһарын интэриэһиргээн хамсаабакка да олорон көрөр этим. Дьэ ити курдук аҕам 
уһанарын батыһа сылдьан көрөн улаатан баран, ким да үөрэппэтэҕин үрдүнэн, 
маһынан уһанарга бэйэм үөрэммитим. Аҕам сыарҕа сыҥааҕын чаачары иэҕэр 
халыыптаах буолара. Чаачары адьас кытаанах киил мастан оҥороро. Туу оҥорорго 
тиит силиһин тыырарын өйдүүбүн. Улахан баҕайы тууну оҥороро. Кыра сылдьан 
муҥхаҕа хаста да сылдьыспытым.

Аҕам икки нэһилиэк муҥхатыгар Тылгыныттан сылдьар ийэбин кытта билсиһэн 
ыал буолбуттар. Ийэм кийиит буолан сүктэн кэлэр сайыныгар аҕам дьоно 9 ыанар 
ынахтаахтар үһү. Оччотооҕуга Мукучай Баһылайа оҕолорунуун – Саабалыын, 
Тэрэпиинниин уонна Тайылалыын олорор үһү. Сэргэй, Киристиинэ, Настаа туспа 
ыаллар, Бүөтүр Кыраһа Бүөтүрүгэр иитийэххэ сылдьар кэмэ эбит. Дьонум уонтан 
тахсата оҕоломмуттарыттан алта буолан ордон дьон буолбуппут.

Саамай улахан эдьиийим Кэтириинэ ыал буолбакка, биир кыыстаах. Наталья 
Семеновна Тааттаҕа Чычымах киһитигэр Татаринов Алексей Константиновичка 
кэргэн тахсан түөрт оҕолоох. Кэтириис 70-чатыгар Чычымахха ыалдьан өлбүтэ.

Иккис эдьиийим Христина Тылгыныга Степанов Василийга кэргэн тахсан үс 
оҕоломмуттара. Хомойуох иһин, 1960 с. олохтон барбыта. Кыра уол Бүөккэ эбэтигэр 
Баайаҕаҕа иитиллэн оскуоланы бүтэрбитэ. Оттон Валя, Сеня аҕаларыгар Тылгыныга 
улааппыттара.

Үһүс эдьиийим Александра Дьокуускайга тутууга малярынан үлэлии-үлэлии 
үөрэнэн медик идэтин ылбыта уонна маҥнай Хороҕо, Далырга, онтон Баайаҕаҕа, 
Уус-Тааттаҕа сиэстэрэлээбитэ. 1973 с. Уус-Таатта киһитигэр Неустроев Андрей 
Игнатьевичка кэргэн тахсан, Марианна диэн кыыстаах. Дьокуускайга врач. 
Александра 70 сааһыгар ыалдьан өлбүтэ.

Убайым Егор 1966 с. Москваҕа Сеченов аатынан медицинскэй университеты 
бүтэрэн, Таатта Баайаҕатыгар бырааһынан үлэтин саҕалаабыта. Улахан эдьиийим 
Кэтириис көһөн кэлэн балыыһаҕа үлэлээбитэ, убайым дьиэтин- уотун, аһын-таҥаһын 
бэрийэн кыстаабыта. Убайым Баайаҕа кыыһын Слепцова Евдокия Николаевнаны 
кэргэн ылан, Ирина, Николай диэн оҕолордоох. 1971 сылтан оройуон киинигэр 
тубдиспансер кылаабынай бырааһынан өр сылларга үлэлээбитэ. Россия үтүөлээх 

бырааһа. 2015 с. тохсунньу 7 күнүгэр уһун ыарахан ыарыыттан суох буолбута. Оҕолоро 
ыаллар, оҕолордоохтор.

Эдьиийим Настаа Евсеев Терентий Семенович диэн Бүлүү Хампатыттан төрүттээх 
киһиэхэ кэргэн тахсан, Баайаҕаҕа сыбаайбалаабыттара. Настаа Хампаҕа олохсуйбута. 
Алтата оҕоломмуттарыттан билигин түөрдэ баар. Уоллара Гоша Чечня сэриитин 
бастакы уотугар 1995 с. суорума суолламмыта. Онтон аны кыыһа сүрэҕинэн ыалдьан 
олохтон туораабыта. Кэргэнэ Терентий оһолго түбэһэн суох буолбута. Настаа 
билигин элбэх сиэн эбэтэ, хос эбэ буолла.

Саамай кыралара мин, Баһылай диэммин. Маҥааска олорон, биир эрэ сайын 
колхозка оттоспутум. Оҕус сиэтээччинэн. Онуоха дылы ийэбин кытта Тыымпыга 
от мунньар этибит. Күн аайы дьиэҕэ төннөргө сороҕор оттукка диэн хаппыт 
маһы быаҕа баайан сүгэн аҕалааччыбыт. Сороҕор кучу оту үргээн бурдугу баайар 
курдук түүтэхтээн, сүөһүгэ эбиискэ аһылык диэн сүгэн аҕалааччыбыт. Күтэрдээн, 
моҕотойдоон тириитин харчыга туттарар этим.

Эдьиийим Настааны кытта бэһис кылаастан тохсуска дылы биир кылааска 
үөрэммиппит. 1966 с. Маҥаас 8 кылаастаах оскуолатын бүтэрбиппит. Биһигини 
салгыы үөрэттэрээри, Далырга көһөн кэлэн сайылаабыппыт. Ийэм оччолорго 60-
чата этэ. Мин ол сайын колхозка от мунньубутум, кээһиигэ от түстэппиттэрэ. Тохсус 
кылааһы бүтэрээппитин, сайын ыһыах саҕана эдьиийбит Александра Дьокуускайтан 
тиийэн, Тааттаҕа көһөрөн аҕалбыта. 1968 с. Баайаҕа оскуолатын маҥнайгы 
выпускнигынан бүтэрбитим. Эдьиийим Настаа кооперативнай техникумҥа үөрэнэ 
барбыта. Мин сибээс техникумугар киирбитим. 1972 с. бүтэрэн Ытык Күөлгэ ЛТЦ-
га үлэҕэ киирбитим. 1974 с. Таатта Дэбдиргэтиттэн төрүттээх Маркова Альбина 
Николаевнаны кэргэн ылан, биир кыыс уонна биэс уол оҕолордоохпут. Бары 
ыал буолан, сиэннэрдээхпит. Икки уолбут Дьокуускайга, уоннааҕылар Тааттаҕа 
олороллор. Мин 40 сыл сибээскэ, ол иһигэр 25 сыл инженеринэн, кэргэним сибээскэ 
33 сыл тохтоло суох үлэлээн, билигин пенсияҕа олоробут.

Аҕам быраата Тайыла эмиэ муҥхаҕа билсэн, ийэм бииргэ төрөөбүт балтын Аананы 
кэргэн ылан Савва диэн уолламмыттар. Савва 9 ыйдааҕар аҕата, 9 саастааҕар ийэтэ 
өлөн, төгүрүк тулаайах хаалбыт. Онон кыһын интернакка, сайын биһиэхэ олорбут. 
Савва 1971 сыллааха сибээс техникумун радиотехник идэлээх бүтэрэр. Онтон 
Боотулууга уонна Мэйиккэ почта начальнигынан уонтан тахса сыл үлэлээбитэ. 
Кэлин Мэйик нэһилиэгэр сельсовет председателинэн уонна оскуолаҕа технология 
учууталынан таһаарыылаахтык үлэлээн, дьон-сэргэ ытыктабылын ылбыта. Савва 
Мэйиктэн төрүттээх Тамара Еремеевналыын ыал буолан биэс оҕоломмуттара. 
Билигин оҕолоро саастаах ыал дьон. Бары ийэлэрин кытта куоракка олороллор.

Былыр ийэм балтынаан, аҕалара ыалдьыбытыгар, Тылгыныттан аҕалан 
ыарыылаабыттар. Өлбүтүгэр, аҕам оҕус сыарҕатыгар тиэйэн, оҕонньору дойдутугар 
илдьэн ийэ буоругар кистээбиттэр үһү. Түҥҥэ дылы 3 көс, онтон өрүһү туораталлар, 
өрүс уҥуоргу өттө 2 көс буолуо. Арааһа, күһүҥҥү эбэтэр сааскы кэм буолан 
илдьибиттэрэ буолуо. Хор ол курдук былыргы дьон сиэри-туому тутуһар, кырдьаҕаһы 
ытыктыыр холобурдарын бу түбэлтэттэн көрөбүт.

Ийэм көһөн кэлиэҕиттэн Баайаҕаҕа сүөһү ииттэн, саҥа улахан уонна кыра дьиэ 
туттан 86 сааһыгар өлүөр диэри олорбута. Ийэбин кытта Кэтириис кыыһынаан 
уонна билигин Маҥааска ыал буолан олорор бырааппыт Степанов Бүөккэ 
олорсубуттара. Оту Кэтириис Бүөккэлиин оттууллар этэ. Биирдэ эмэ убайбынаан 
тахсан көмөлөһөөччүбүт. Эдьиийим Александра кэргэннэниэр дылы олорсубута. 
Улахан дьиэҕэ аҕыйах сыл учууталлары дьукаах олордубута. Өлөр ыарыытыгар, 
балыыһаҕа үрдүттэн сытыһан, ыарыылаабытым. Балыыһаттан соҕотоҕун кыра оҕо 
курдук көтөҕөн таһаарбытым. Хата, эдьиийим Шура кэлбитин кэннэ, дьиэбитигэр 
эбиэттии олордохпутуна, бараахтаабыта. Кыыһа кэлэрин күүттэҕэ буолуо. Таһаарбыт 
күммүтүгэр дэриэбинэбит үрдүнэн сэттэ кыталык урут олоро сылдьыбыт миэстэбит 
үрдүнэн илин диэки көтөн ааспыттара. «Оо, ити биллэрдэ» дии санаабытым.
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Ити курдук ийэм, төһө да кырыйдар, олорон, сытан сынньанар диэни билбэтэҕэ, 
сүрдээх минньигэс өлгөм астаах хаһаайка этэ. Үөрэ-көтө түбүгүрэ сылдьар сырдык 
мөссүөнэ өйбөр-сүрэхпэр иҥэн хаалбыт.

Васильев Василий Трофимович.
Ытык Күөл.

ОТДЕЛЕНИЕ ҮЛЭТЭ-ХАМНАҺА

Мин управляющайынан үлэлиир кэммэр Маҥаас отделениетын 
кадровай булчуттара Григорьев А.Е., Семенов В.В., Васильев В.В., 
Григорьев С.С., Григорьев Н.Н. былааннарын куруук аһара толороллоро. 
Семенов В.В. 1987 с. оройуоҥҥа бастаан, Дьокуускайга бастыҥнар 
слеттарыгар кыттан кэлбитэ. 1996 с. Григорьев Н.Н. оройуоҥҥа  II 
миэстэ, Григорьев С.С. III миэстэ буолбуттара.

Государствоҕа күндү түүлээҕи сылларынан туттарыы көрдөрүүтэ:
1941с. — 5700 солк.
1984 с. — 66420 солк.
1986 с. — 52957 солк.
1987 с. — 44970 солк.
1990 с. — 37100 солк.

Сүөһү иитиитин сайыннарыыга сүрүн болҕомто племенной үлэҕэ ууруллубута. 
Ст. Аржаков аатынан совхозтан 20 төбө тыһаҕас, онтон совхозтан 20 убаһа 
аҕалыллыбыттара. Сүөһүнү, сылгыны талыы, подбор курдук зоотехническай үлэлэр 
күүскэ ыытыллыбыттара. 1981 с. сылгыга «Боотулуу» совхоз үрдүнэн зоотехник 
биригэдьииринэн үлэлии сылдьан Көтөрдөөхтөн 36 убаһаны Маҥааска аҕалбытым. 
Олорум билигин дьоһуннаах биэлэр, атыырдар буолан, боруода тупсан, төрүөхтэрин 
тэнитэ сылдьаллар. Ол оннугар Маҥаастан  12 ат соноҕоһу Боотулууга илдьэн, 
Васильев Павел Павлович айааһаан, Сургуулук, Көтөрдөөх, Боотулуу салалтатын 
уонна сүөһү бостууктарын аттара буолбуттара. Бу иннинэ сатыы сылдьаллара киһини 
сөхтөрөрө.

1973 с. үрдүк үөрэхтээх зоотехник буолан дойдубар кэлбитим, миинэр да ат 
аҕыйаабыт этэ. Мотоцикл үөдүйэ илик кэмэ. Ат айааһыыр идэтийбит дьон совхоз 
үлэтиттэн ордор бириэмэлэрэ да суох. Ол иһин 1974 с. эдэр уолаттары көҕүлээн, 
20-чэ соноҕоһу саас айааһаан мииннибит. Олор бэртээхэй аттар буолбуттара. 
Айааһаабыттарга хамнас ааҕыллыбыта.

Элбэх производственнай объектар тутулланнар, үлэһиттэр олорор, үлэлиир 
усулуобуйалара хааччыллан, сыл аайы производственнай көрдөрүүлэр үүнэн 
испиттэрэ. Ол курдук 1987 с. атырдьах ыйын 15 күнүгэр 36 тыһ. солк. сыаналаах, 
оройуоҥҥа суох сылгы базатын Григорьев С.С.– тутуу биригэдьиирэ, Васильев В.В. – 
наставник, Афанасьев Анат. А. – тракторист, Михайлов Ив. А., Александров Влад. Ив., 
Васильев С.П. тутан бүтэрбиттэрэ. Сылгыһыттар олороллоругар кирпииччэ оһохтоох, 
сарайдаах 10-ча киһи утуйан турар дьиэтэ, сылгы аһатар даллара, кыбыылара, 
сылгыны хаайан тутар кыбычыта, эбиискэ аһылыгы уурар сарайдара, туалета, сылгы 
тиэйэр эстакадата олох уларыйыытыттан ордон билигин да сулууспалыы тураллар.

1984 с. ыам ыйын 28 к. үлэһиттэр олорор икки 4 квартиралаах уопсай дьиэлэрин 
суотугар кулууп тутуута саҕаламмыта.

Григорьев С.С. – биригэдьиир, Васильев В.В. – наставник, Петров М.П., Иванов 
Ст. Ив., Егоров Г.Г., Герасимов Алекс. Ег., Федотов Н.Т., Васильев Спир. Савв., 
Александров Влад. Ив., Афанасьев Анат. Ал., Михайлов Ив. Андр. үлэлээннэр, 1995 с. 
үлэҕэ киллэрбиттэрэ.

1986 с. бэс ыйын 1-7 күннэригэр Чоҥороттон хаалбыт электростанция дьиэтин 

көһөрөн аҕалан, уус дьиэтин туппуппут. Петров Андрей Евг.– завхоз, Васильев 
С.С. – управляющай, Петров С.Н. – механик, Григорьев С.А. – сибээс үлэһитэ, 
Алексеев А.С. – заправщик туһааннаах үлэбит кэнниттэн электродвигателлээх, уус 
кыһалаах, электрочочулаах, тимири үүттүүр электростаноктаах, 3-фазнай улахан 
электросваркалаах мустар этибит. Ууһунан Попов Н.Н. үлэлээн, нэһилиэккэ, 
отделениеҕа улаханнык туһалаабыта. 1987 с. 39000 солк. көрүллэн, үлэһиттэр 
олорор 4 квартиралаах, иһинэн штукатуркалаах дьиэлэрэ Холускуо сыырын 
анныгар тутуллубута. Григорьев С.С. – биригэдьиир, Васильев В.В. – наставник, 
Михайлов Ив. Андр., Афанасьев А.А., МТЗ тракториһа, Александров В.И., Васильев 
С.П. – бу үлэлии сылдьар тутуу биригээдэтэ 1990 с. пилораманы тутан үлэлэппитэ. 
Иванов В.Е. «Боотулуу» совхоз директорынан үлэлии олорон, бытовой комбинакка 
кэлбит пилораманы, кэлин төлөһүөхпүт диэн кэпсэтэн, ылан биэрбитэ. 1988 с. саас 
субуотунньугунан Тимирдьииҥҥэ бэйэтигэр бэлэмнээн, 100 миэстэлээх типовой 
сайыҥҥы титиик, хонтуора үлэһиттэринэн тутуу биригээдэтин көмөлөһүннэрэн, 
тутуллан үлэҕэ киирбитэ. Тимирдьиин подстанциятыттан паарынан үүттээн, баҕана 
туруоран титииккэ диэри линия тардыллыбыта. Ууну көлүйэттэн электрическэй 
мотуор оборор, электродойка үрдүк күүрүүлээх линияттан үлэлиир буолбута. Титиик 
тутуутугар 900 солк. эрэ хамнаска төлөммүтэ.

1987 с. кыһыны быһа котельнайга киирбит маһынан баҕана бэлэмнээн уонна 
эбии охторон киллэрэн, Дьээкээн Бэрэтиттэн Тимирдьииҥҥэ диэри 100 баҕананы 
Каменев Петр Ивановиһы кэпсэтэн, көтөҕөр кырааннаах массыынанан кэлэн, 
үс күн иһигэр туруоран кэбиспитэ, линиятын электростанциялар тардыбыттара. 
Дьээкээн Бэрэтигэр турар подстанцияттан фермаҕа диэри Николаев С.П. 
аҕыйах уолу кытта илиинэн хаһан, баҕаналарын туруоран, электроэнергиянан 
ферма хааччыллан, электродойка үлэлээбитэ, электронасоһунан көлүйэттэн уу 
хачайданар буолбута. Араас электромонтажтары оҥорууга, электронасостары, 
электрогенератордары, электродойканы үлэлэтиигэ отделение электригэ Иванов 
Семен улахан үтүөлээх. Сибээстэргэ буур массыына кэлэ сылдьарын быһа кэпсэтэн, 
эт ыскылаатын баҕаналарын буурдатан, тута туруоран симпиппит. Григорьев Н.Н. 
уолаттарынаан ММК үбүнэн туталлара ситиһиллибитэ. 1989 с. Доҕор сайылыгын 
уопсайын аҕалан, субуотунньуктаан хонтуора үлэһиттэринэн паарынан үрдэрэн, 
Күбэйиҥдэҕэ ыанньыкка титиик тутуллубута. 1990 с. муостатын, үрдүн ситэрэн, 
4 ыанньыксыт сайылаабыта, Харбаалаттан баҕана туруоран, линия тардан, 
электродойка үлэлэппиппит. Үүтү УАЗ-бортовой таһара. Хамнаска ороскуот 
тахсыбатаҕа. Харбаалаҕа 1988 с. 400 миэстэлээх телятник тутуута саҕаламмыта. 
1990 с. күрүөлүүн-хаһаалыын, водовоз тахсар эстакадалыын бүтэрэн туттарбыппыт. 
1986 с. Харбаала кыстык хотонугар 300 ыанар ынахха «Сельхозтехника» МЖФ 
үлэһиттэрэ электродойканы монтажтаан үлэлэппиттэрэ. Наладчигынан Алексеев 
Н.П. үлэлээбитэ. 1989 с. ахсынньыга субай сүөһүгэ аренднай подрядынан үлэлиир 
уолаттар Львов А.А., Львов Е.И. уонна отделение специалистара Тыымпы уопсай 
дьиэтин аҕалан, Балаҕакка олорор дьиэ, хочуолунай туппуттара. Дьиэлэрин 
электрическэй плиталарынан ититэллэрэ. Балаҕакка 1982 с. соҕурууттан кэлбит 
халтурщик нууччалар туппут хотонноругар 78 солк. ороскуоттаммыта, хаачыстыбата 
мөлтөх буолан, сүөһү кыстаабатаҕа. Ону 1986 с. летнигинэн госкомиссияҕа туруорсан, 
туттарбытым. Харбаалаттан Балаҕакка диэри 60 баҕана олордуллубута, бэрэбинэтэ 
12 м. усталаах кочегаркаларга киирбит мастан талан, үксүн субуотунньугунан 
отделение специалистара хатырыктаан, электростанция улэһиттэрэ Балаҕат 
дьиэтигэр диэри холбообуттара. Салгыы уҥуоргу хотоҥҥо диэри КВ-300 оһоҕу, 
Боотулууттан аҕалан, баҕанатын үүтүн үрдэрэн, 4 күн үлэлээн, саҥа титииккэ линия 
тардыбыппыт. 1986 с. от ыйыттан электродойка, уутун күөлтэн электронасоһунан 
хачайдыыр электрогенератор үлэлээбиттэрэ. Маҥаас нэһилиэгэ үрэх быыһа 
дойду, элбэх ходуһа тахсыахтаах күөллэрэ ууга барбыттарынан, ууну түһэрэр хонуу 
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үлэлэрэ ыытыллыбыттара. Григорьев А.Т. ЮМЗ тракторынан күһүн от үлэтин кэннэ 
Хатыҥнааҕы, Собо Күөлүн хорон түһэрбитэ. 1986-1987 сс. «Мелиоводстрой» ПМК 
Улахан – Орто – Бас Күөл систематын Бас үрэҕэр ыраахха диэри хорон, ходуһа бөҕө 
тахсыбыта. Күөллэр оннулара бадараанынан бэллэйэн тахсыбыта. Проекка хорууну 
бата таһаарбыт буордарын тэҥнии хастаран буор суол оҥоруохтаахтарын суотугар 
Илим Ыйаабыт уонна Сылгы Көлүйэлэрэ уулара хоруллан түһэриллибитэ.

1987 с. Улахан, Орто, Бас күөллэр ходуһаларын хорутан, бараналаан 1988 с. элбэх 
сыллаах оту ыспыппыт өлгөм үүнүүнү биэрбитэ.

1990 с. Үнньээн, Хампа уутун хорон түһэрбиттэрэ. «Мелиоводстрой» ПМК үлэһитэ, 
Маҥаас уола Васильев А.С. табаарыс уолунаан Егордуун күһүн, быһа кэпсэтиинэн 
Харбаала – Чоҥоро суолун 6 м. кэтиттээх гына дэхсилээн оҥорбуттара. Суол икки 
өттүнээҕи ууларын экскаваторынан, сиҥнибэтин диэн, хорон түһэрбиттэрэ.

1988 с. дэлби тэптэрэр үлэлэринэн түһэрилиннэ: 1). От Арыылааҕа – От 
Арыылааҕын үрэҕэ, устата 650 м этэ. 2). Улаахаа – Кутурбут, устата 1400 м. 3). Балдьаан 
– Тимирдьиин...

Кулуһуннааҕы Степанов Ст. Ег., Семенов Н. Инн., Григорьев Сем. Ал. хорон 
түһэрбиттэрэ. 1981 с. Илин Түҥҥэ 270 т. от оттоммута. От өлгөмнүк үүммүт дьыла 
этэ. Илиинэн оттуур звеноларга оройуоҥҥа бастаабыппыт: 1). Львов Павел Павлович 
– звеновод, 2). Николаев С.П., 3). Васильев Спир. Саввич., 4). Иванов Вл. Ив., 5). Попов 
Н..Пр., 6). Акимов В.Н., 7). Львов Ст. Пав., 8). Львов Ан. Пет., 9). Попов Вас. Тим. Биирдии 
киһи 30-туу тонна оту оттообута: икки дружба эрбиинэн, джинсы бүрүүкэлэринэн, 
«Москвич» миэбэлинэн, совхоз үрдүнэн бастаан, убаһанан бириэмийэлэммиппит. 
Мин онно сылгыга Боотулуу совхозка биригэдьиир-зоотехник этим, сылгыһыттарбын 
кытта оттоспутум. Онон совхозтар ыһыллыахтарыгар диэри кэмҥэ 300-тэн тахса 
ыанар ынах электродойканан кыһыннары-сайыннары ыанара, электросепаратордар 
үлэлииллэрэ, сайын күөлтэн ууну электронасоһунан хачайдаан ылаллара, үрдүк 
күүрүүлээх уоту хас ферма, сайылык аайы тиэрдии ситиһиллибитэ. Сүөһү үлэһиттэрэ 
олорор, үлэлиир усулуобуйалара тупсубута.

Племенной үлэ үчүгэйдик ыытыллан, элбэх от оттонор буолан уонна ыанньык-
сыттар күүрээннээх үлэлэрин түмүгэр, ордук чуолаан, 1987-1990 сс. биир ынахтан 
үүтү ыаһын 2 төгүл, государствоҕа туттарыы 3 төгүл элбиирэ ситиһиллибитэ. 
Маҥаас отделениета совхозка элбэхтик бастыыр, оройуоҥҥа миэстэлэһэр буолбута. 
Оройуон зоотехниктарын күрэхтэһиилэригэр бастаан, мин 1975 с. Кавказка барар 
путевканан, 1976 с. Мирнэйгэ барар туристическай путевканан бириэмийэлэммитим. 
Седалищев С.П. 2000-лаах кирбиини аһаран «Победитель соцсоревнования 1975 г.»,  
1979 с. биир фуражнай ынахтан 2009 кг үүтү ыан, «Победитель соцсоревнования 1979 г.»  
значоктарынан наҕараадаламмыта. 1981 с. туҥуйдартан 1870 кг ылбыта. Сүөһү 
иитиитин бастакы кылаастаах маастара. 1984 с. биир ынахтан 2603 кг ыан, оройуон 
чемпионун бочуоттаах аатын ылбыта. «Коммунистическай үлэ ударнига» буолбута.

Совхоз хаһаайыстыбаннай ахсааҥҥа 1987 сылтан киирбитинэн, ороскуоту ый аайы 
чегинэн хонтуруоллааһыҥҥа киирбиппит. Коллективнай подряд уонна хозрасчет 
производство көдьүүһүн үрдэтэринэн биир ынахтан ыабыттар:        

 Поскачина Матрена Николаевна Маҥааска бастакынан 1973 с. биир ынахтан 2000 
кг ыан,   «Победитель соцсоревнования 1973 с.» значогунан, 1975 с. биир ынахтан 
2100 кг. ыан, «За трудовые отличия» медалынан, «Пятилетка гвардееһа» значогунан 
наҕараадаламмыта, Коммунистическай үлэ ударнига буолбута;

«Кэскил» ыччат-комсомольскай звенота – Данилова Марфа Никифоровна 
наставник, Львова М.А, Григорьева В.Н., Корякина Е.Н. 1987 с. 60 ынаҕы көрөн-
харайан, биир ынахтан 1720 кг, онтон 1986 с. 1491 кг үүтү  ыабыттара.

Кэргэннии Мария Поскачина уонна Степан Львовтар дьиэ кэргэнинэн бэдэрээккэ 
киирсэн 1988 с. 1639 кг биир ынахтан ыабыттара.

Львов. Ал. Ал. 43 ынахтаах аренднай биригээдэтэ биир ынаҕыттан ортотунан 

1899 кг ыабыта. 1990 с. 28 ынахтаах Львов Анатолий Петрович звенота биир ынахтан 
ортотунан 1894 кг ыабыта. 1990 с. сүөһү ферматын биригэдьиирэ Николаев С.П. 
«Пятилетка гвардееһа» буолбута.

Васильев Спиридон Саввич,
 Маҥаас отделениетыгар 1973 сылтан зоотехник,

 1992 сылга диэри управляющай

ИСТИҤНИК САНААН

Аҕам Григорьев Алексей Егорович колхознай-совхознай тутуу биир 
төһүү үлэһитэ этэ. 1921 с. Аппайа үрэх үрдүгэр Дьөгүөрдээх Өлөксөөн 
диэн ыалга күн сирин көрбүт. Онтон дьонун кытта көһөн кэлэн, 
Чөмчөх диэн сиргэ олохсуйбуттар. Кырыкыйга, Бэттиэмэҕэ, Чоҥороҕо 
аһыллыталаабыт оскуолаларга көһө сылдьан 4-с кылааһы үөрэнэн 
бүтэрбит. Аҕам икки көстөөх сиргэ Чоҥороҕо сатыы сылдьан биир да 
уруогу көтүппэккэ үөрэммит. Кыра эрдэҕинэ сүрдээх кытыгырас үһү, 
барбыта-кэлбитэ эрэ баар буолар эбит. Онтон сэрии дьалхааныгар 
үөрэҕин быраҕан, кыраабыл, хотуур тутан, колхоз үлэһитэ буолбут. 
Оччолорго даҕаны сатабылынан, кыайыытынан-хотуутунан тэҥнээҕэ 
суох эбит. Аҕам туох да үлэттэн толлон турбат этэ. Түүн да киһи курдук 
утуйар уута суоҕа. Ааттаах тимир, мас ууһа, балыксыт, сүөһү көрүүтүгэр, 
от үлэтигэр кимтэн да хаалсыбата, байанайдаах булчут этэ. Булка хараҥаттан 
хараҥаҕа атынан сылдьара. Аҕалбыт андаатарын, 50-60 устууканы, түүн 4 ч. туран 
сүлэн баран, биир да күн өрөбүлэ суох төттөрү булдугар бара турара. Сайынын Түҥҥэ 
биригээдэнэн элбэх буолан оттуу барааччылар. Сарсыарда эрдэ туран илимин көрөн, 
үтэн, балыгын буһаран, дьуухала оҥорон, өрүскэ хатаран, чаайа оргуйдаҕына биирдэ 
эрэ отчуттарын туруортааччы. Колхоһугар биригэдьиирдээбитэ, сылгы иитиитин, 
сүөһү ферматын сэбиэдиссэйинэн, ол быыһыгар үс сыл атыыһытынан, ийэбиниин 
саһыл ферматыгар хас да сыл үлэлээбиттэрэ. Биирдии тирии сыанатын 1200 солк. 
тиэрдэр үрдүк ситиһиини ылбыттара. От үлэтигэр ыччат солбуллубат наставнигынан 
республикаҕа тиийэ биллибитэ. Түүлээхтээһиҥҥэ бастаан ВДНХ-ҕа сылдьар 
чиэстэммитэ, IX уонна X пятилеткалар кыайыылаахтарынан тахсан, знактарынан 
бэлиэтэммитэ. Биир саамай улахан үтүөтэ – бастакы пилорамщик буолан, тутуу 
далааһыннаахтык барыытыгар төһүү күүс буолбута. Аҕам ылбычча киһи тэҥнэспэт 
туттуулаах-хаптыылаах, түргэн-тарҕан, мындыр өйдөөх киһи этэ. Түҥ диэн балтараа 
көстөөх сиргэ сарсыарда сатыы баран, суон бэһи охторон, хайа суоран, ааттаах 
тыы оҥосто охсон, омурҕан иннинэ тиийэр эбит. Ону таһынан кылынан муҥха, 
илим оҥостон, балыгынан дьон бөҕөнү аһатар этэ. Биир да мүнүүтэҕэ дьарыга суох 
олорбот этэ. Ийэбитигэр, биһиэхэ, оҕолоругар, хаһан да кыыһырбатаҕа, наар үчүгэйгэ 
эрэ үөрэтэрэ. Ийэлээх аҕабыт арыгы испэт, табах тардыбат чөл олохтоохтор этэ. 
Ийэбитиниин Семенова Евдокия Васильевналыын 1947 сыллаахха ыал буолбуттара. 
Биһиги үһүөбүт – убайым Алексей Алексеевич, мин уонна быраатым Семен 
Алексеевич. Кинилэр эмиэ туспа суоллаах-иистээх дьон.

Дьонум элбэх сиэннэнэн, хос сиэннэнэн, олох дьолун толору билэн, аҕам 2000 с., 
ийэм 2013 с. ыалдьан өлбүттэрэ.

Мария Алексеевна Семенова (Григорьева), кыыстара.
2018 с.
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ӨЛӨКСӨЙ ТУҺУНАН

Маҥаас нэһилиэгин билиҥҥи 60-70 саастаах кырдьаҕастара Уус Өлөксөйү-
Григорьев Алексей Егоровиһы бары да сөҕө-махтайа, салла көрөрбүт. Сахаҕа үрдүк 
уҥуохтаах, толору эттээх-сииннээх, куруук тиэтэйбит курдук тутта-хапта сылдьар 
киһи этэ.

Кини мас да тимир да оҥоһуктарын бүтүн нэһилиэк туттара. Өлөксей туттара-
хаптара түргэнэ, үлэҕэ кыайыыта-хотуута билигин да кэпсэлгэ сылдьар. Уһаммыт, 
оҥорбут дьиэтин ааннара, холуодалара, түннүктэрэ, араамалара оччотооҕу ыалларга 
ааҕа бааллара. Бэс маһы Түҥ өрүс тардыытыттан булан, кэрдэн, тиэйэн, пилорамаҕа 
таҥастаан, куурдан-хатаран туттара.

Саас эрдэттэн сайын окко киириэххэ дылы Өлөксөй пилораманы тохтоло суох 
үлэлэтэн, совхоз отделениетын тутуутун маһынан, бэрэбинэнэн, хаптаһынынан 
хааччыйара.

Оскуола, кулууп, детсад, спортзал тутууларын маһын пилорамаҕа таһаарыы 
Өлөксөй курдук туруу, дьүккүөрдээх киһи баар буолан кыаллыбыта саарбаҕа суох. 
Оччотооҕу эр дьон бары да араас кэмҥэ ити пилорамаҕа мас эрбэтиигэ үлэлэһэ 
сылдьыбыт буолуохтаахпыт. Өлөксөй туттар тэрилин, пилораматын эрбиитин, кылгас 
сынньалаҥ кэмҥэ сытыылаан, тэлэн бэлэмнээн, оҥорон биэрдэҕинэ пилорама 
тыастыын-уустуун уларыйа түһэрэ, үлэһит дьон сылайбыта-элэйбитэ ханна да суох 
буолара, үлэ күөстүү оргуйара, тутуу маһа өрөһөлүү кыстанара.

От үлэтигэр Илин Арыыга, Түҥ өрүс өнньүөстэригэр биир улахан звено сайыны 
быһа оттуура. Онно сылдьыбыт уолаттар Өлөксөй туһунан кэпсиир буолаллара. 
Барыларын оҕо курдук, сарсыардааҥы астарын астаан баран, туруортуур үһү. Эрдэ, 
5-6 чааска туран, эбэ элгээннэригэр, айааннарыгар үппүт илимнэрин көрөн, собо, 
сордоҥ таһааран буһарар. Балыксытынан тэҥнээҕэ суох киһи этэ. Саас, уу баһыгар 
киирэн өрүс балыгын атыгар ыгыччы ыҥыырдан баран, атын сиэтэн сатыы иһэрин 
көрсүбүт дьон элбэх буолуо. Өлөксөйдүүн бултуу барыы – бу эрэбил бултуйуу. 
Дьэ байанайдаах киһи этэ. Оччолорго сайын оттуур звеноларга тайахха котловой 
лицензия бэриллэрэ. Онон дьон тайах этинэн үссэнэрэ. Өлөксөй омурҕаҥҥа өрүс 
үрдүк биэрэгэр чэйдии олорон эбэ уҥуор толооҥҥо киирбит тайаҕы тэһиргэтэн 
кэбиспитин көрөн олорбут, астаспыт, сиэспит дьон элбэхтэр. Дьэ ити курдук дьон 
туһугар бултаан-алтаан олорбут киһи, Өлөксөй. Сааскы куска илин Чаҕылыыс 
тыымпытыгар Дмитриев Дмитрийдиин икки уостаах сааларынан 21 үөрдээх анды 
түспүтүн барыларын хаалларбыттар.

Аны, күһүн аайы Өлөксөй муҥха тэрийэн, нэһилиэк дьоно, үлэттэн иллэҥ 
өттө, саба түһэн кыстыыр балыкпытын булунарбыт. Ханнык да күөлү, төһө да өр 
муҥхаламматаҕыттан тутулуга суох, уутун булан, сөпкө түһэрэн бултуйара. Сааба 
оҕонньор кэнниттэн салгыы Өлөксөй байанайдаах муҥхаһыт буолан, Маҥаас дьонун 
аһаппыта.

Өлөксей элбэх саҥата суох биир кэм үлэлии, бултуу бокуойа суох сылдьар, 
көрсүбүт киһитигэр мичээрдии, элэккэйдик кэпсэтэ-сүбэлии сылдьар киһи 
быһыытынан биһиги өйбүтүгэр хаалбыт.

Владимир Дмитриев.
2018 сыл

ТӨРӨППҮТТЭРИМ ТУҺУНАН АХТЫЫ

Аҕам Герасимов Егор Андреевич 1924 сыллаахха Маҥаас нэһилиэгэр 
төрөөбүтэ. Аҕата – Герасимов Андрей Егорович, ийэтэ – Герасимова 
(Дадаскинова) Павла Дмитриевна. Бииргэ төрөөбүттэр бэһиэлэр – икки 
уол, үс кыыс.

Аҕам Маҥаас 4 кылаастаах оскуолатын бүтэрэн баран, салгыы 
үөрэммэккэ колхоз үлэтигэр киирбитэ. Сайын от үлэтигэр, саас 
ыһыыга, кыһын фермаҕа (Бэттиэмэ, Мотуруос диэки) сылдьыбыта. 
Арыый улаатан баран тутууга сыһыаннааҕын таба көрөннөр, тутуу 
биригээдэтигэр сыһыаран үлэлэтэн барбыттара. Чоҥороттон оскуола 
дьиэтин көһөрөн аҕалан, Харбаалаҕа туруорбуттар. Ол үлэҕэ элбэх эдэр 
эр дьону үлэлэппиттэр. Ол курдук, үлэ үөһүгэр сырыттаҕына Аҕа дойду 
сэриитэ буолар. 1943 сыл сайыныгар сааһа туолбутунан, бэбиэскэ 
туттаран сэриигэ ыыталлар.

Аҕам бэйэтэ ахтарынан, 19-тааҕар сэриигэ ыҥырыллыбыт. Горькай куоракка 4 ый 
артиллеристар куурустарыгар үөрэппиттэр. Сэриигэ сүрэхтэниитин Советскай Союз 
маршала И.С.Конев командующайдаах 1-кы Украинскай фронт 4-с дивизиятыгар 
саҕалаабыта, ити кэмҥэ Киев, Орел туһаайыытынан кимэн киирии бара турара. 
Харьковтан өстөөҕү үлтү сынньан таһаарыыларын түгэнин маннык ойуулаан 
кэпсээбит: «Күһүөрү этэ. Сарсыарда 5 чаастан саҕалаан, «катюшалар» ытыалаан 
кууһурҕаппыттара, холлоҕос курдук уоттар субуруспутунан барбыттара. Саҕах 
соҕотохто сандаарыйа күлүбүрээбитэ, сир-дойду айаас аттыы өрө мөхсө түспүтэ. 
«Сэрии таҥарата» артиллерия барахсан үлэлээн тиҥийбитэ, чаас аҥарыгар хас 
биирдии орудие сүүһүнэн снаряды өстөөх үрдүгэр сүөкээбитэ. Онтон ньиргиэрдээх 
«ураа!» хаһыынан өстөөх кутун көтүтэн, пехота иннин диэки ыстаммыта, 
түбэспити түҥнэри көтөн, тоҕо солоон, башняларыгар сулустаах ыарахан танкалар 
муҥутуурдарынан түһүммүттэрэ, сүүһүнэн бомбардировщиктар, истребителлэр 
дыыгынаспыттара. Харьковы ити курдук күүстээх сутурук буолан биир охсуутунан 
босхолоон турардаахпыт».

Салгыы өстөөҕү тилэх баттаһа, арҕаа диэки түһэ турбута. 1944 с. алтынньытыгар 
кини дивизията Польшаҕа көҥү көтөн киирэн, Арҕааҥы Сандомиры, онтон 
сотору Краковы босхолообута. Бэйэтэ ахтыбытынан: «Германияҕа Бреслау куорат 
аттыгар окуопаҕа Тамалакаан киһитэ Испирдиэн Чаалбаанабы кыл түгэнэ көрсөн 
ааспыттааҕым, кини дойдутугар тыыннаах эргиллибитэ эрэ, суоҕа эрэ. Ити курдук 
буулдьа хойуу тобураҕын ортотугар айаннаан Одер өрүскэ кэлэн кыдыйсыы 
кытаанаҕар түбэспитим, үгүс сиэртибэнэн туораан I Украинскай уонна I Белорусскай 
фроннар холбоспуттара. Онтон, дьэ, хааннаах сэриини төлө тардыбыт сиэхситтэр 
арҕахтарыгар Берлиҥҥэ тиийэбит. Киһи эрэ буоллар, улаханнык урусхалланан, таас 
хайыр буолан көрсүбүтэ. Немецтэр хас дьиэ үлтүркэйин, квартал урусхалын ахсын 
кытаахтаспыттара, төбөтүн быстарбыт сиэмэх көтөрдүү мөхсүбүттэрэ. Ол быыһыгар 
биһиги дивизиябытын ыам ыйын 2 күнүгэр Прагаҕа хаатыйаламмыт фашистары 
үлтүрүтүүгэ марш-бросок оҥорторбуттара, онно көрсүбүппүт өрөгөйдөөх Кыайыы 
күнүн».

Айыыһыта аргыстаһа сылдьыбыт буолан, ити үлүгэрдээх икки аҥаар сыл кэриҥэ 
инники кирбиигэ ардах, буулдьа ортотунан киэҥ Россияны, Украинаны, Белорус- 
сияны, илин Европаны бүтүннүүтүн тыыран айаннаабытын тухары ханан да баа-
һырбатаҕа. 1946 с. кэлэригэр түөһүгэр килэччи мэтээл күлүмүрдүүрэ, олор ортолору-
гар «Бойобуой үтүөлэрин иһин», «Берлини ылыы иһин», «Праганы босхолооһун 
иһин» мэтээллэр бааллара, кини курдук улуу Верховнай главнокомандующай И.В. 
Сталинтан 8 төгүл Махтал суруктаах, ону таһынан, фронт командующайа, Байыаннай 
Сэбиэт чилиэнэ илии баттааһыннардаах хас да грамоталардаах кэлбит рядовой 
саллаат ахсааннааҕа чахчы.
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Аҕам сэрии туһунан кэпсиирин сөбүлээбэт этэ. Биирдэ билэр дьоно: «Кулуупка 
сэриилээх киинэ кэлбит, ону көрө барыахха, төһө сөпкө көрдөрөллөр эбитий?» – 
диэн ыҥырбыттара. Киинэни көрөн кэлэн баран: «Таах сымыйанан көрдөрөллөр 
эбит! Дьиҥнээх сэриигэ итинник буолбатах!», – диэн хомойон ахан кэлбитэ.

Сэрии кэннэ Үөһээ Бүлүүгэ оскуола, балыыһа тутуутугар үлэлээбитэ. Онтон 
Боотулуунан, Маҥааһынан, Далырынан, Дүллүкүнэн (өрүс уҥуоргу нэһилиэктэртэн 
Сургуулукка эрэ тутууга сылдьыбатаҕым диирэ) сылдьан улахан объектар 
тутууларыгар хара көлөһүнүн тохпута.

1953 с. ийэбинээн ыал буолбуттара, 13 оҕону төрөппүттэрэ. Ийэм Иванова 
Варвара Степановна 1930 сыллааха Уус Күөлүн диэки төрөөбүтэ. Аҕата Быйакы 
Ыстапаан, ийэтэ эрдэ өлбүт буолан, өйдөөбөт этэ. Эһэм Ыстапаан икки оҕотун (Хохоо 
Болуодьаны кытары ийэбин) батыһыннара сылдьан ыалга хамначчыттаан иитэлээбит. 
«Кыраһа оҕонньордооххо – үчүгэй ыалга түбэһэн абыраммыппыт», – диирэ ийэм. 
Ол ыал олорбут сирэ Кыраһа Бэрэтэ диэн ааттаах, онно кэлин оттуур этибит. Ийэм 
арыый обургу буолан баран фермаҕа үлэлээбитэ. Сэрии саҕана Васильев Павел 
Даниловичтаахха хас да сыл дьукаахтаһан олорбуттара.

1953 с. ыал буолан баран маҥнай утаа Мотуруоска олохсуйан олорбуттара, 
онтон 50-с сыллар бүтүүлэрэ Күбэйиҥдэҕэ көһөн кэлбиттэрэ. Көһөн кэлэллэригэр 
кыра дьиэ баар эбит, онно олорбуттара, онтон аҕам икки хостоох дьиэ туттубута. 
Олохтоох былаас үлэһиттэрэ дьиэ туттубутун сөбүлээбэтэхтэрин биллэрэн, «уопсай 
үлэттэн аралдьыйаҥҥын дьиэ туттубуккун» диэн сэмэлээбиттэрэ. Дьиэбитин аҕам 
үлэтин кэннэ түүн уонна сарсыарда эрдэ туран тутар этэ. Ол кэмҥэ аҕам тутууга 
ыарахан үлэҕэ сылдьара, ону таһынан, кырдьа барбыт ийэлээх аҕатын, эдьиийдээх 
балтыларын көрөр-истэр этэ. Биһиги бэйэбит бииргэ төрөөбүттэр 3-4 этибит. Со-
тору соҕус буолан баран саҥа дьиэбит тутуллан бүтэн, көһөн киирбиппит. Төһө 
даҕаны киэҥ курдугун иһин, ситэтэ суоҕа элбэх этэ. Холобур, сарайа суох буолан, 
уһун ардах хотор этэ. Дьукаахтаһан олорор ыалбытын кытары уу кыһыл оҕолорбутун 
ардах илиппэтин диэн остуол анныгар саһыарарбыт. Саҥа дьиэҕэ киирбиппитин 
кэннэ эһэлээх эбэм утуу-субуу өлбүттэрэ. Кэлин аҕам балтылара ыал буолан туспа 
барбыттарыгар, дьиэ тутаттаан биэрбитэ.

Аҕам наһаа оҕомсох этэ. Маҥнайгы атаах оҕолоро мин уонна Галя этибит. Үс 
сааспар диэри аҕам хооньугар утуйар этим. Төһө даҕаны үлэтиттэн сылайан кэллэр, 
биһигини, оҕолорун көтөҕөн, таптаан бөҕө буолара. Арыый улаатаммыт, аҕабытын 
батыһан бултуу барсар этибит. Кыһын да, сайын да кыыс, уол диэн араарбакка, кыайан 
сылдьыһыах оҕолору барыларын илдьэ барар этэ: сорох оҕо туу сүгэр, сорох илим 
сүгэр, сорох бэйэтэ сүктэрэр… Аҕабыт илим үтэ, көрө киирэригэр оҕолору илдьэ 
барбат этэ, ол иһин күөл кытыытыгар кэтэһэрбит. Үксүн Уус Күөлүгэр балыктыырбыт. 
Сатыы хааман иһэн аҕабыт барахсан наар ону-маны барытын үөрэтэрэ, айылҕа 
дьиктилэрин кэпсиирэ, көрдөрөрө. Уолаттар кыра эрдэхтэриттэн булт абылаҥар 
ылларан, 5-6 саастарыттан саанан ытарга үөрэммиттэрэ. Маҥнай бараахтары 
ытартан саҕалаан, улахан уолаттар бэйэлэрэ булка сылдьар буолан барбыттара.

Ийэбит хара сарсыардаттан күн бокуойа суох түбүктээх үлэ үөһүгэр сылдьааччы. 
Оҕолоруттан кими даҕаны ордук тутан чорбоппот, атаахтаппат этэ, барыбытын биир 
тэҥник көрөн-истэн, таптаан бөҕө буолааччы. Кыргыттары уонна уолаттары тэҥҥэ 
дьиэ ис-тас үлэтигэр сыһыарбыта. Ол да иһин буолуо, оҕолор бары сүрдээх дьаһал-
лаах, үлэһит, хаһаайыстыбаннай, сатабыллаах, асчыт, ыраас буола улааппыппыт. 
Бэйэтэ үөрэҕэ суох буолан, биһиэхэ наар: «Үөрэниҥ, үөрэххитигэр кыһаллыҥ», – 
диэн сүбэлиирэ уонна ирдиирэ. Сайын бары оттуу бардахтарына, мин, улахан оҕо (ол 
саҕана 10 саастаах этим), дьиэһитинэн хааларым. Саамай кырабыт 7 ыйдаах оҕо этэ. 
Күн устата оҕолорбун көрөн-истэн, дьиэм үлэтин үлэлээн олорооччубун, холобур, 
лэппиэскэ буһаран оҕолору аһатабын, үүт эрийэбин, ньирэй аһатабын, сороҕор окко 
ааһан иһэр дьону чэйдэтэбин. Билигин санаатахха, 10 саастаах оҕоҕо сүрдээх элбэх 
үлэ уонна эппиэтинэс сүктэриллэр эбит.

Ийэм сүөһүттэн ураты саха кууруссатын иитэр этэ. Кууруссалар сайыҥҥы 
өттүгэр бэйдиэ сылдьааччылар. Саха кууруссалара буолан, сымыыттарын бэйэлэрэ 
баттаан, чопуускаларын улаатыннаран баран батыһыннаран аҕалааччылар. Сылтан 
сыл аайы элбээн испиттэрэ. Элбэх кууруссалаах буоламмыт, сымыыты сибиэһэйдии 
уонна дэлэйдик сиэммит абыраммыппыт. Ону таһынан, аҕам Үөһээ Бүлүүттэн 
хортуоска сиэмэтин аҕалан, сир оҥостон, үүннэрэн саҕалаабыппыт. Маҥааска 
ол саҕана хортуосканы ким даҕаны үүннэрбэт этэ. Хортуоскабыт кэлин өлгөмнүк 
үүнэн, оҥкучахпыт тобус-толору буолааччы. Күһүн буолуута солуурдаах дьахталлар 
хортуоска бэриһиннэрэ кэлэллэрин өйдүүбүн. Ийэлээх аҕам сымнаҕас, аһыныгас 
майгылаах буолан, кэлбит дьоҥҥо наар бэрсэн ыытар этилэр.

Ийэм барахсан ас-үөл кырыымчык диэн баран олорооччута суох: хохту, тар 
хаһаанара, саас бэс үөрэтин буһаран иһэрдэрэ. Киэһээ аайы булгуччу суорат 
сиэччибит. Ону таһынан, сотору буола-буола халадьыас оҥорон, уҥуоххутугар 
туһалаах диэн, оҕоҕо барытыгар үллэртээн биэрээччи. Ол даҕаны иһин буолуо 13 
оҕо тухары рахиттаабыт, ыарыһах, мөлтөх доруобуйалаах оҕо суоҕа. Бары эт-хаан 
өттүнэн сайдыылаах, доруобай, бөдөҥ уҥуохтаах, этиргэн буола улааппыппыт. Элбэх 
оҕолоох ыалга таҥас-сап тиийбэтэ биллэр буоллаҕа. Ийэм куобах, тииҥ тириититтэн 
иистэнэр этэ. Таҥаһы харыстаан кэтэргэ үөрэтээччи, алдьаммыт буоллаҕына 
тутатына абырахтыырбыт. Сайын ийэбитин кытары оҕолор бары сир астыырбыт. 
Отону, моонньоҕону хомуйан, оҕуска тиэйэн маҕаһыыҥҥа туттарарбыт. Ол 
суотугар туттар тэрил, мал-сал ылар этибит. Элбэх киһи аһылыга тиийимтиэ уонна 
иҥэмтэлээх, араас буоллун диэн ийэм барахсан Мас Арыылаах уонна Күбэйиҥдэ 
арыытыгар эриэппэ, луук ыһар этэ. Сайыны быһа көрүүтэ суох үүммүтүн кэннэ күһүн 
тыынан устан баран хомуйан кэлэрбит. Кыһыны быһа харыстаан эриэппэбитин, 
луукпутун, хортуоскабытын сиирбит.

Бэһис кылааска үөрэнэ сырыттахпына аҕабыт, дьарыктаах буоллуннар диэн, 
дуобат атыылаһан аҕалбыта. Дьэ, ону биһиги интэриэһиргээн үөрэтэн, кыралыын-
улаханныын дьарыктанан барбыппыт. Киэһэ аайы күрэхтэһэр этибит. Ол курдук 
дьиэбитигэр эрчиллэммит, оскуолаҕа дуобат күрэхтэһиитигэр наар бастыыр 
уонна миэстэлэһэр этибит. Толкуйдуур дьоҕурбут сайдан, математика предметин 
баһылыырбытыгар улахан көмө буолбута.

Аҕам оҕолорун эт-хаан өттүнэн сайдыылаах, доруобай буоллуннар диэн, 
тиэргэммитигэр хачыал, турник, перекладина оҥорон биэрбитэ. Бэйэтэ ол 
турникка тардынан, киэҥ хонууга сүүрэн, атах оонньоон көрдөрөрө, үөрэтэрэ. 
Бокуойдаах кэмигэр күрэхтэһиилэри тэрийэрэ. Аҕабыт сүрдээх кыахтаах, иҥиир-
ситии киһи буолан, барыбытын наар хоторо. Кинини хото, ситэ сатаан дьарыктанан 
бөҕө буоларбыт. Аны санаатахха, спортивнай характер олохтообут эбит. Бэйэтин 
холобурунан интэриэһиргэтэн үчүгэйтэн үчүгэйгэ тардыһарга, дьулуурдаах, 
тулуурдаах  буоларга үөрэппитэ. Тиэргэн иһиттэн саҕаламмыт дьарык мээнэҕэ 
хаалбатаҕа. Оҕолор бары үчүгэйдик атах оонньуур, сүүрэр, хайыһардыыр буоламмыт, 
оскуола, улуус чиэһин элбэхтик көмүскээбиппит.

Дьонум, кинигэни ааҕа үөрэнниннэр диэн, почтанан эҥин араас сурунааллары, 
хаһыаттары суруттараллар этэ. Почтаҕа киирдэхпитинэ, үлэһиттэр аҕабын үөрэ-
көтө көрсөөччүлэр уонна: «Егор Андреевич, тугу суруттараҕын бу сырыыга? Маннык 
хаһыакка, сурунаалга суруттарыы буолла», – диэн ыйытааччылар, сүбэлээччилэр. 
Өр-өтөр буола-буола «ГДР», «Румыния», «Вьетнам», «Корея», «Военно-исторический 
журнал», «Крокодил», «Бэлэм буол», оройуон хаһыата кэлэр этэ. Дьонум кэлбит 
сурунааллары, хаһыаттары барытын сыныйан көрөр, ааҕар этилэр. Атын омук 
олоҕун-дьаһаҕын, өйүн-санаатын, тас дойдуларга, Саха сиригэр туох уларыйыылар, 
дьаһаллар, үлэ-хамнас хайдах бара турарын туһунан ааҕан, билиибит-көрүүбүт 
кэҥээбитэ чуолкай. Аҕам икки улахан араадьыйалаах этэ, сарсыарда аайы Дьокуускай 
сонунун сэргээн истээччи.
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Хайдахтаах даҕаны ыарахан үлэҕэ сырыттар, биһиэхэ, оҕолоругар, болҕомтотун 
уурар этэ. Хас бэнидиэнньик аайы кыра 4-5 оҕону детсадка илдьэн баран, булдугар 
эбэтэр тутууга үлэтигэр барара. Ыраах Күбэйиҥдэҕэ олорор буоламмыт, сарсыарда 
эрдэ туран тэринэн, хас биирдии оҕо уларыттар таҥаһын мөһөөччүккэ уган, 
бээтинсэҕэ дылы оҕолору детсадка илдьэттиир этэ. Ол күн булдугар хойутаан 
барара, сарсыарда эрдэ 6 чаастан атын аһатан, тараан, туйахтарын ыраастаан, бэлэм 
буолара. Сыарҕатын тэрээһинэ эмиэ биир оннук, оҕо тоҥуо диэн тиэргэҥҥэ чугас 
соһон аҕалан, күөх от тэлгээн баран соннору эбии үрдүгэр тэлгиирэ уонна онно 
оҕолору кэчигирэччи олортоон, харахтара  эрэ көстөр гына ыга баайталаан кэбиһэрэ. 
Маҥан уһун тулууп сон баара, ол соҥҥо үс оҕону батарара. Кыһыҥҥы тымныыга ол 
тулууп сонтон быкпат курдук баайара, баҕар, хамнаан, мэниктээн түһэн хаалыахтара 
диэн субу-субу тохтоон көрөрө. Оҕолор кэпсииллэринэн, нэдиэлэ бүтүүтэ элэмэс ат 
кэлэрин кэтэһэн, түннүктэн арахпат үһүлэр. Оҕолору ылар күнүгэр булдуттан эмиэ 
үргүлдьү ааһара. Дьиэлэрин, дьоннорун ахтыбыт бырааттарым, балыстарым түннүк 
нөҥүө элэмэс ат иһэрин көрөн, үөрүү бөҕө буолан таҥнан бэлэм олороллоро. Аҕабыт 
барахсан дьиэтигэр айаннаан иһэн, нэдиэлэ устата туох буолбутун, тугу бултаабытын, 
тугу билбитин-көрбүтүн  кэпсиир үһү.

Оһох оттор маспытын 10 күн буола-буола ойуурга тахсан хаппыт маһы көрдөөн 
булан, илии эрбиитинэн эрбээн, акка тиэйэн аҕаларбыт. 1970-с сыллар саҕаланыылара 
саһаан охсор, хотон тутар нууччалартан аҕам «Дружба» эрбии атыылаһан аҕалбыта. 
«Дружба» эрбии баар буолуоҕуттан мас мастыыр арыый чэпчээбиккэ дылы буолбута.

Аҕабыт оҕо эрдэҕиттэн булка сыһыаннаах этэ, саанан үчүгэйдик ытара, 
хайыһарынан сылдьан бултуура, сиргэ сылдьан сиэри-туому тутуһара, аал уот 
иччитин ытыктыыра, болҕомтолоохтук  сыһыаннаһара. Бултуурга колхуоска былаан 
туруорар этилэр, ол былаан этиллибит бириэмэҕэ туолуохтаах. Сэрии кэнниттэн, ас-
таҥас кырыымчык кэмигэр, туос сатыы хайыһарынан ахсынньы аам-даам, тохсунньу 
томороон тымныытыгар аһаҕас халлаан анныгар бултуура. Сөбүлээн бултуур 
сирдэрэ Маҥаас илин өттүгэр 20 көстөөх сиргэ бааллара. Ыраах сирдэринэн сылдьан 
андаатарга туу уган, куобахха уонна саһылга туһах иитэн, күнү билбэккэ аһарара. 
Бултаабыт этиттэн ыал ахсын кырбастаан, аймахтарын, чугас ыалларын аһаппыта. 
Ол курдук, биллэн турар, сэрии кэннэ хоргуйан өлбөт туһуттан дьон-сэргэ бэйэ-
бэйэтигэр көмөлөсүһэр этэ. Кэлин элэмэс аттанан, доҕор оҥостон ыраах тоҥуу хаары 
кэһэ сылдьан бултуура, киэһэлик дьиэтигэр кэлэн иһэн атын харыстаан, сыарҕаҕа 
олорбокко сиэтэн кэлэрэ. Булка сылдьар киһи үчүгэй, эрэллээх ыкка наадыйара. 
Биир билэр киһитигэр эрдэттэн ыт сакаастаабыта. Саас ыт оҕоломмутугар, ол киһи 
Бэттиэмэҕэ үүтээнигэр баран иһэн чэйдээн ааспыта. Үс ыт оҕотун хоонньугар уктан 
иһэрэ: хара, маҥан уонна элэмэс өҥнөөхтөр. Аҕабыт ыт оҕолорун кутуруктарыттан 
тутан, таҥнары ыйаан көрөн уонна имэрийэн, маҥан өҥнөөх ыты сөбүлээн талан 
ылар уонна ол ытын дьиҥнээх булчут ыт оҥостор. Уоллара диэн ааттаах мап-маҥан 
ыт аҕабытыгар дьиҥнээх доҕор буолбута, кини хайдах курдук тииҥи үрэрин, саһылы 
кытта охсуһан хараҕын хайа тартарбытын истэн, биһиги эмиэ улааттахпытына 
Уоллара курдук ыттаныахпыт диэн ойуулаан көрөр этибит. Туоһапка саанан тииҥи, 
тириитин харыстаан, оруобуна харахха ытара. Ийэм сарсыарда эрдэ туран чэйдэтэн, 
ыраах айаҥҥа ыһык тэрийэн ыытара.

Аҕам ол тухары сайыҥҥы өттүгэр тутууга, кыһыҥҥы өттүгэр кадровай булчутунан 
үлэлээччи. Нэһилиэгэр, оройуонугар бастыҥ көрдөрүүлээх булчут буолааччы. 
Кадровай булчут быһыытынан уонна тутууга биригэдьииринэн үлэлиир кэмигэр 
үчүгэй үлэтин, таһаарыылаах көрдөрүүтүн иһин элбэхтэ наҕараадаламмыта. Ол 
курдук, оройуоҥҥа бастыҥ көрдөрүүтүн иһин «Лучший кадровый охотник» диэн 
лиэнтэни кытары автомат саа бэлэхтээбиттэрэ. Түүннэри-күнүстэри үтүө суобастаах 
үлэлиирин уонна улахан ситиһиилэрин сыаналаан, Россия тэбэр сүрэҕэр Москуба 
куоракка ВДНХ-ҕа баран күүлэйдээн кэлэр путевка биэрбиттэрэ. Москубаҕа тиийэн 
боевой табаарыстарын көрсөн сэргэхсийэн, цепочкалаах именной суруктаах 

чаһыылаах кэлбитэ. Ол чаһыытын сүрдээҕин харыстыыр уонна күндүтүк саныыр этэ. 
Хомойуох иһин, ол чаһыны ким бэлэхтээбитин, туох диэн суруктааҕын ким даҕаны 
билбэт.

Чоҥороҕо порду кэҥэтээри, дьиэлэри көһөрүүгэ үлэлээбитэ. Чоҥороҕо үлэлиир 
кэмигэр Аргунов Болуодьаны хайгыыр этэ: үлэһит, кыахтаах киһи диэн.

Тыҥааһыннаах олох, үлэ кинини кылгас үйэлээбитэ, «ортоку омурҕанын» 
саҥардыы ааһан иһэн, эдэр бэйэлээх сылдьан, ыар ыарыыга хаптаран олохтон 
туораабыта. 1976 с. ыалдьан өлүөр диэри тутуу үлэтигэр уонна кадровай булчутунан 
үрдүк таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Элбэх төгүл «Социалистическай үлэ ударнига», 
«Пятилетка кыайыылааҕа» знактарынан, элбэх бочуотунай грамоталарынан 
наҕараадаламмыта.

Аҕабыт ыарытыйан, өр олорботун сэрэйэн, улахан уолун Андрейы  8 кылаас кэннэ 
Дьокуускайга илдьэн, икки сыллаах суоппар үөрэҕэр үөрэттэрбитэ. Аҕабыт суох 
буолбутун кэннэ Андрей ыал аҕатын оруолун сүгэн хаалбыта, кыра оҕобут 2 саастаах 
этэ. Элбэх оҕолоох соҕотох ийэҕэ ыарахан олох саҕаламмыта. Сорох дьон «кыайан 
иитиэххит суоҕа, оҕолору детдомҥа биэриҥ» диэн сүбэлээбиттэрэ. Ийэм: «Биир 
да оҕону биэрбэппин. Бэйэм киһи-хара гынаттыы сатыам!» – диэбитэ. Аны кэлэн 
санаатахха, ийэбит күүстээх санаалааҕын көрдөрбүт, хайдах курдук кыһалҕа кинини 
кэтэһэрин билэн туран. Дьэ, ол кэннэ хас оҕо аайы эбээһинэс үллэртээн, күн бокуойа 
суох олорбуттара. Мин ол кэмҥэ Үөһээ Бүлүүгэ «Детскэй мир» маҕаһыыҥҥа үлэлиир 
этим. Дьоммор көмөлөһө Маҥааска төттөрү көһөн тиийбитим. Дьаһалта өттүттэн 
туох даҕаны көмө суох этэ. Кыраһа Бэрэтиттэн оҕолор оҕуһунан от тиэйэр этилэр. 
Бэйэлэрэ балыктаан, кустаан аһатар буолбуттара. Бары саба түһэн, үлэни кыайар 
этибит.

Кэлин дьонум Харбаалаҕа Илин дэриэбинэҕэ  дьиэ атыылаһан көһөн киирбиттэрэ. 
Ийэбитин икки кыра уол, Миисэлээх Туонуй, көрөн-истэн олорбуттара. Кэлин 
сааһыран, сүрэҕэ, бүөрэ ыалдьан, хаанын баттааһына түспэт буолан, Дьокуускайга 
Шураҕа көһөн барбыта. 1998 с. от ыйыгар күн сириттэн барбыта.

Ийэлээх аҕам кылгас кэмҥэ күлүм гынан ааспыт олохторугар бэйэ-бэйэлэригэр 
убаастабыллаахтык, истиҥник сыһыаннаһан, 13 оҕону төрөтөн, киһи-хара гынан, 
эйэлээх олох туһугар хара көлөһүннэрин тоҕон, сүрдээх ыраас, сырдык олоҕу олорон 
ааспыттара. Биир киһини куһаҕан тылынан саҥарбакка, кырыктаах харахтарынан 
көрбөккө, кыамматы-түгэммэти атаҕастаабакка, арыгы-табах диэни боруобалаабакка, 
көмөҕө наадыйар дьоҥҥо бары көмөлөһөн, үлэлэрин ыраас суобастаахтык үлэлээн, 
наар хайҕабылга сылдьааччылар, биһиэхэ-оҕолоругар үтүө холобур буолааччылар. 
Хас биирдии оҕону сүрэхтээх, сатабыллаах, кыһамньылаах буоларга, Баай Байанайы 
ытыктыырга, сиэри-туому тутуһарга, айылҕаны харыстыырга, хайдахтаах даҕаны 
ыарахан кэмҥэ күүстээх санаалаах буоларга үөрэппиттэрэ-такайбыттара оҕолоругар 
бэриллэн, оҕолоруттан сиэннэригэр, сиэннэриттэн хос сиэннэригэр бэриллэн, 
быстыбат ситим буолан салгыы бара туруо буоллаҕа.

Аҕам Егор Андреевич – Аҕа дойду сэриитин кыттыылааҕа, ийэм Варвара 
Степановна – Герой ийэ, тыыл бэтэрээнэ.

                                                  Прокопьева Розалия Егоровна.
 2018 с.
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ОЛОҔУН СИТИМЭ – БЭЧЭЭТ ЭЙГЭТЭ ЭТЭ   

«Среди добрых людей жить легче, дышать,
 петь с ними радостно, добрые люди помогают

 навсегда добрыми сердцами» 
(автор И.Е.Иванов)

Биһиги улууспут хаһыата хас юбилейын аайы, хайдах эрэ тапталлаах 
аҕам Иван Елисеевич Иванов юбилейын курдук саныыбын. Кини орто 
дойдуга 62 сыл олорон ааспыта. Ол онтон 45 сыл улуус хаһыатыгар 
нэһилиэк олоҕун сырдаппыта уонна культура салаатыгар 40-ча сыл 
үлэлээбитэ. 1957 сылтан оройуон хаһыатыгар рабкорунан саҕалаабыта. 
Ол курдук, «Коммунизм сардаҥата» хаһыат редакциятыттан тут-
тарыллыбыт грамоталар, дипломнар, суруктар редактор В. Никитин, 
редакторы солбуйааччы Д. Николаев уонна А. Алексеева илии 
баттааһыннаахтар, 1969 сылтан кичэллээхтик хараллан сыталлар.

Оҕо сылдьан  саныырбынан, аҕабыт хаһан да утуйбата, чүмэчи 
уотугар  олорон бэчээттиир машинкатын охсор тыаһа, суруксуттуура, 
кумаахы бэрийэр тыаһа өйбөр олорон хаалбыт.  Оҕолоругар анаан 

олоҕун кэрдиис кэмнэрин, хас сыллаахха ханна тугу үлэлээбитин, олох очурдарын 
хайдах курдук үтүө дьон баар буолан туораабытын, иһэн-аһаан да  сылдьыбытын, 
тугу да кистээбэккэ, туох баарынан блокнотугар тиһэн испит. Ол иһигэр миэхэ, 
улахан кыыһыгар, анаан: «Пусть всегда останется навеки моей дочери Изочке. К 
сему папа Иван, с. Верхневилюйск, улица Гагарина, 17» диэн нууччалыы суруйбут 
1969 с. блокнотугар төрөппүттэрин туһунан заметкалара, бэйэтэ суруйбут нууччалыы 
хоһоонноро бааллар. Блокнот бүтэһик страницатыгар: «Дорогие мои, если кончатся 
все эти листки блокнотика, храните у себя и читайте, вспоминайте обо мне. Как я 
был в прошлом. Когда вырастет моя дочка Иза большим, пусть читает эти записи 
своего отца. С приветом Ваня».  Оскуоланы бүтэрэр сылбар Боотулуу кулуубугар 
директорынан үлэлиирэ, онно: «Күндүтук саныыр үтүөкэн кыысчааным, уон сыл 
устата үөрэнэн бүтэрэр, бүтэһик чуорааныҥ чугдаарарын кытары, оҕо саас ааспытын, 
кэрэ кэм кэскилэ инники күүтэрин төлкөлөөн көрүнүөҥ! Өр кэмҥэ мунньуммут 
хаартыскаҥ арааһын кичэйэн – бүөбэйдээн бу альбом иһигэр сыһыаран кэбиһээр. 
Төрөөбүт үтүөкэн, кэскиллээх күҥҥүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэ тиэрдэбин. 
Паапаҥ. 1982 с. ыам ыйын 25 күнэ». Бу дьиҥнээх аҕа оҕотугар истиҥ таптала, 
сүбэтэ альбоммар суруллан хаалбыта. Кини суруйан хаалларбыт блокноттарын, 
хаһыатын вырезкаларын кичэйэн, харайан, уура сылдьан ахтан-санаан ааһабыт. 
Киһи олох олорбута сурукка киирдэҕинэ, оҕоттон  оҕоҕо баран иһэрэ, кинилэр 
хайдах эһэлээхтэрин ааҕан билиэхтээхтэр. Билигин баара буоллар, хайдах курдук 
компьютеры баһылыа этэй! Арааһа, аныгы олох интернетиттэн да араҕыа суох этэ.

Ол курдук биһигини «кинигэ ааҕар эрэ киһи оҥорон көрөр толкуйа, өйө сайдар» 
диэн, хаһыакка, кинигэҕэ чугас гына ииппитэ. Дьиэбит иһигэр кыра библиотекалаах  
этибит. Оскуолаҕа киирэн ааҕар буолбуппут кэннэ оройуон хаһыатын, «Бэлэм буолу» 
хайаан да ааҕарбытын ирдиирэ.  Эһэбитигэр, эбэбитигэр бүтүн романы доргуччу 
ааҕарбытын ирдиирэ. Ону эбэбит аах даҕаны сэҥээрэллэрэ. Үлэтинэн семинардарга 
оройуоҥҥа да, Дьокуускайга да бардаҕына, оҕолоругар, биһиэхэ, кэһиитэ  кумааҕы, 
кинигэ, кырааска, шоколад буолааччы. Онон улуус хаһыатын, урукку «Коммунизм 
сардаҥата» эрдэҕиттэн, ааҕа үөрэнэн, оройуон, улуус олоҕун өрүү билэ-көрө 
улааппытым.

«Күндү мин доҕотторум уонна табаарыстарым, эһиги бу кыракый заметкаларбын, 
ыстатыйаларбын ааҕыҥ. Бэйэҕит санааҕытын, сыанабылгытын тылгытынан биллэ-
риҥ. Мин бу бастакы саҕалааһыным буолбатах. 1969 сылтан бэйэм суруйбуттарбын 
хомуйар идэлэнним. Оттон аан маҥнай 1957 сылга бастакы заметкаларым оройуон 

хаһыатыгар тахсар буолбуттара. Үһүс кылааска Үөһээ Бүлүү оскуолатыгар үөрэнэ 
сылдьан истиэнэ хаһыатыгар уруһуйдьутунан саҕалаабытым. Нам оскуолатыгар 
үөрэнэр кэммэр оскуола үрдүнэн таһаарыллар хаһыакка редакторынан үлэлээбитим. 
Оройуоҥҥа киирэн промкомбинакка үлэлиир кэммэр редколлегия чилиэнинэн, 
Мирнэйгэ ведомственнай милицияҕа взвод хаһыатын редакторынан, онтон 
дивизион штабын кылаабынай хаһыатын редакторынан, Айхалга бастакы вербовкаҕа 
тиийэн баран, үлэлиир тэрилтэбэр комсомол секретарынан, хаһыат редакторынан 
үлэлээбитим. Мин бэчээт эйгэтин үлэтигэр эттиин-хаанныын ылсыһан туран 
үлэлиирбэр улахан көмөнү оҥорбут чугас учууталларбын: поэт П.Н. Тобуроковы, 
Д.М. Иванову, С.С. Базаровы, Р.М. Кривошапкины, бэйэм амыдайым бокуонньук Иван 
Афанасьевич Иванову (Кударааһы) өрүү ытыктыы ахтабын-саныыбын.

Мин билигин да бэчээт үлэтин дьиҥнээх байыаһа буола иликпин. Ол мин баҕа 
санаам бэйэбиттэн тутулуктааҕын өрүүтүн өйдүүбүн, ону ситиһэргэ кыһаллабын… 
1970 сыл». Ити суруйбутун курдук, 1969 сылтан саҕалаан муспут оройуонун, 
республикатын хаһыатын матырыйааллара күндү көмүс фонда буолан, нэһилиэк 
биллэр-көстөр дьонун олоҕун сырдаталлар.

«Киһи олоҕор биир кэрэ идэни баһылыыра хайаан да наадалаах. Ол да иһин үтүө 
дьон олоххо үрдүк тапталларын анаан туран, үтүө идэни баһылыырга дьулуһаллар. 
Коммунистическай олоҕу оҥорсорго хас биирдии киһи моральнай-политическай 
өттүнэн үрдүк сайдыылаах буолара хайаан да наадалаах. Ийэ дойду иһин үгүһү 
оҥорору умнуохха сатаммат. Киһи араас идэлээх буолуон баҕарар, ол баҕа санааҥ 
эмискэ эн илиигэр кэлэн биэрбэт, үгүс үлэттэн, үөрэхтэн тахсарын өйдүөххэ наада.

Мин өр кэмнэр усталарыгар оройуон хаһыатыгар тыа сирин корреспонденынан 
дьарыктанабын. Араас ыстатыйалары суруйабын, ол гынан күн бүгүнүгэр диэри бэйэм 
билиим намыһах буолан, үгүстүк бутуллабын. Репортерскай айымньыларга уонна 
очеркаҕа холонуу олус бытаан. Көннөрү информатор эрэ быһыытынан хаһыакка 
биллэбин. Тоҕо эрэ ити талааҥҥа тардыһыым бытаан. Дьэ, ити түмүгэр улахан 
сыралаах үлэни ыыттахпына эрэ, бэйэбин хаһыат үтүө сотруднигынан билиниэхпин 
сөп.

Урукку кэмнэргэ биир оскуолаҕа үөрэммит, оонньообут атаһым Руслан 
Кривошапкин бэртээхэй корреспондент, очеркист, поэт буолан таҕыста. Оттон мин 
биир ааттааҕым, бырааппынан билинэр киһим Иван Еремеевич Иванов миигин 
ыраах таһымынан куотан таҕыста. Оччолорго оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан кини 
айымньыларын көрөн сүбэлээн биэрэрим. Кини үтүө дьулуурдаах, сахатын тылын 
истиҥник таптыыр оҕо этэ. Онон, санаатын түһэрбэккэ, инники баран иһэригэр 
сүбэ биэрэрим. Поэт Валерий Чиряев, литератор Д. Иванов буоламмыт, үтүө суолга 
үктэнэригэр баҕа санаалаах этибит.

Оттон мин үрдүк литературнай суолга тардыһыым сайдыахтааҕар, аллара 
симэлийэн сүтэн иһэр. Көннөрү хаһыат сотруднигынан эрэ сылдьыым миигин үтүөҕэ 
тириэрпэт. Ити суолу бэрт түргэнник көннөрөр иһин бу күнтэн ылсыах тустаахпын 
уонна ону айан суолугар киллэрэр бигэ санааны ылыныахтаахпын.

Ол үтүө эрэлим туоллаҕына, мин санаам сиппитин курдук саныах этим. Ол 
буолар – мин үрдүк кыайыым, умсугуйар бастыҥ идэм – литература!». (Блокнотуттан, 
7.09.1969 с.).

Мантан көрөбүт: аҕабыт инникигэ эрэллээҕин, дьулуурдааҕын, Кини  улууһун 
хаһыатыгар, «Саха сирэ», «Сахаада» хаһыаттарга корреспонденнаан, 1999 с. санаабыт 
санаатын, баҕарбыт баҕатын толорон, РФ Журналистарын союһун чилиэнэ буолбута. 
Олох, үлэ проблемаларын сүрэҕинэн ылынан тобулан суруйуу – кини айылҕаттан 
бэриллибит талаана этэ.

1990 с. «ССРС культуратын туйгуна» бочуоттаах ааты ылбыта, бу кини культура 
эйгэтигэр утуйар да уутун умнан туран ситиспит ситиһиитэ этэ. Ол кэмнэрдээҕи 
культура үлэһиттэрэ бары даҕаны биһиги аттыбытыгар билигин суохтар. Бары 
сүбэнэн, күлэн-үөрэн биир коллектив курдук опыт атастаһан (тус-туһунан 
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кулууп үлэһиттэрэ) үлэлээн ааспыттара. Ол курдук Николай Бойлохов, Георгий 
Никифоров, Фома Баскаров, Кирилл Петров, Василий Ефимов, Светлана Хабытова, 
Анатолий Долгунов, Семен Герасимов уо.д.а. Сорохтор билигин да үлэ үөһүгэр 
сылдьаллар. Культура үлэһиттэригэр анаан кинигэ таһаартарбыта, өссө ситэрэн-
хоторон, тупсаран таһаартарар баҕа санаалааҕа сиппэтэҕэ. Культура үлэһитэ хайдах 
буолуохтааҕын суруйбута. Блокнотугар, 1988 с.: «Эн, культура үлэһитэ, нэһилиэнньэ 
ортотугар араас культурнай-маассабай үлэни ыытыыга соҕотох фигура буоларгын 
умнума! Эйигин дьон барыта күүтэр. Эн туох үлэни ыытаргыттан көрөн, нэһилиэнньэ 
сыанабылын түргэнник ылаҕын. Культура үлэтигэр туох да идэтэ суох табаарыс өлүү 
маһын эмэҕинэн бүөлээбиккэ дылы буолуон сөп. Таах дьоҥҥо күлүгү көрдөрүү туохха 
туһалаах буолуон сөбүй?! Бэйэҥ идэҕин таптыыр буоллаххына, үлэҕин бастакыттан 
сөбүлүөҥ уонна итэҕэскин түргэнник туоратарга кыһаллымтыа буоларга үөрэниэҥ. 
Эн бэйэҥ идэҕин толору сөбулүүр буоллаххына, киэҥ маассаны түмэ тардан, биир 
санаанан үлэлииргэ дьулуурдаах буоларга бастакыттан ылсыаҥ, үлэни кыайа тутуоҥ.

Культура үлэһитэ буолуу – бу норуоту кытта быһаччы үлэлиир үрдүк итэҕэл 
туолуута. Культура үлэһитэ бары идэни баһылыахтааҕын ааһан, ону дьоҥҥо-сэргэҕэ   
тиэрдиэхтээх. Культура үлэһитэ ханнык идэлэри баһылыахтааҕый? Самодеятельнай 
артист, художник-оформитель, сценарист, режиссер, пропагандист-агитатор, 
о.д.а. Культура үлэһитэ бары өттүнэн күүстээх санаалаах, кыыһырымтаҕайа суох 
буолуохтаах. Кини бэрт үтүө, сымнаҕас, эйэҕэс майгылаах, ыарахантан толлубат 
кыайыгас, хорсун санаалаах буоларыгар сүбэлиибин» диэн суруйбут.

ССРС Географическай обществотын президенэ, ССРС НА академига 
А.Ф.Трегининов дьаһалынан, «Член географического общества СССР» знагынан 
наҕараадаламмыта. Кини манна дьүөрэлээн, үлэтин-хамнаһын кыраайы үөрэтиигэ 
анаабыта. Ол курдук, төһө да Дүллүкү нэһилиэгиттэн төрүттээҕин иһин, Маҥаас 
нэһилиэгин урукку олоҕун-дьаһаҕын сиһилии үөрэппитэ, ырыппыта. Биллэр-
көстөр нэһилиэк дьонун, норуот эмчитин Г.Г. Герасимов-Бадыл Ойуун туһунан 
В.А.Кондаков кинигэ таһаартарарыгар сүрүн тирэх буолбута, худуоһунньук 
быһыытынан үлэлэспитэ, матырыйаалын хомуйбута. Сырдык олох иһин оскуола 
арыйтарбыт И.Н.Ханды туһунан кинигэ таһаартараары муспут матырыйаалын Бүлүү 
улууһун Тылгыны нэһилиэгэр Герасим Васильевка биэрэн, кинигэ таһаарарыгар 
көмөлөспүппүт. Кини хомуйбут матырыйаалларын нэһилиэк историятын 
кинигэлэригэр биэрбиппит. Онно эбии оҕо сааһын, сэрии ыар сылларыгар ааспыт 
детдомун олоҕун, Намын дьонун  туһунан  ыстатыйалара  бэлэмнэммиттэрэ.

Дьэ, ити курдук кини саһарбыт блокноттарын, альбомнарын өлбөт-сүппэт 
сонуннара кичэллээхтик уурбут, муспут баайа – кумааҕылара өссө да оҕоттон 
сиэҥҥэ, сиэнтэн хос сиэҥҥэ тиийэ үтүө сүбэһит буолан, биһигини араҥаччылыы 
сытыахтара. Аҕам төһө да бэйэтэ суоҕун иһин, кини муспут баайа, кумааҕылара 
биһиэхэ, оҕолоругар, билигин да тыыннаах үтүө сүбэһиттэр.

Изабелла Ивановна Тимофеева, кыыһа, библиотекарь

СЭРИИ ТУЛААЙАҔЫН ДЬОЛО

Иван Елисеевич Иванов оҕо сааһа наһаа дэхситик барбатаҕа. Ол курдук, 1940 
сыллаахха бэс ыйын  20 күнүгэр Дүллүкү нэһилиэгэр, Арыылаах алааһыгар күн сирин 
көрбүтэ. Ийэтэ 3 саастааҕар өлбүтэ, аҕата Аҕа дойду уоттаах сэриитигэр баран сураҕа 
суох сүппүтэ. Кыра Уйбаан Нам нэһилиэгэр, тулаайах оҕолор дьиэлэригэр иитиллэр, 
олох араас кыһалҕаларын көрсөн улаатар, үөрэҕин бүтэрэр. Уон түөртээҕэр 
Маленков аатынан колхоз  хоһуун үлэһитэ, отчута буолан, тыа сирин этигэр-
хааныгар иҥэриммитэ. Уон тоҕустааҕыттан промкомбинакка столярдаан, мас ууһа 
буолбута. 1961 сыллаахха комсомол путевкатынан Мирнэйгэ, 1962 с. Айхалга алмаас 

предприятиеларын ведомственнай охранатыгар, онтон 1965 с. Үөһээ 
Бүлүү оройуонугар, милиция отделыгар үлэлээн, сууту-сокуону кытта 
ыкса билсиһэр. Милицияҕа үлэлиир кэмигэр комсомольскай бюро 
чилиэнинэн, взвод групкомсорунан, Мирнэйгэ горотдел оҕо хоһун 
штаты таһынан инспекторынан утаппыттыы үлэлээбитэ. 

 Культура үлэтин аан бастаан 1967 сылга Тамалакаан нэһилиэгэр 
баар кулуупка сэбиэдиссэйинэн ананан саҕалыыр. Чугаһынааҕы Ороһу 
кулуубугар сэбиэдиссэйинэн Саха сиригэр биллэр мелодист Георгий 
Никифоров үлэлиирэ. Ороһу, Тамалакаан икки арда чугас буолан, кэлэ-
бара киниттэн үөрэнэн, инники культура эйгэтигэр салгыы үлэлииригэр 
тамалакааннар күүс-көмө буолбуттара саарбаҕа суох. Ол курдук үлэлии 
сырыттаҕына, улуустааҕы культура отдела ыраах баар кытыы Маҥаас 
нэһилиэгин кулуубугар сэбиэдиссэйинэн үлэлэтэ ыыппыта. Дьэ, бу нэһилиэккэ 
1970 сылтан тохтоло суох үлэтин саҕалаабыта. Маҥааска кэлэн табаарыстыы суут 
председателэ, чэбдик олох иһин общество председателэ, агитпункт начальнига, 
корпост салайааччыта, спортсовет председателэ, народнай депутат, соҕотох киһи 
моонньугар элбэх таһаҕас этэ. Ол быыһыгар кинини Боотулуу, Далыр, Көтөрдөөх, 
Күүлэт кулууптарыгар сэбиэдиссэйинэн аныыллар. Үлэлии сылдьыбыт нэһилиэгин 
дьоно, олохтоохторо кинини самодеятельноһы сатабыллаахтык тэрийээччи, 
бэртээхэй оформитель, агит-маассабай үлэни иилиир-саҕалыыр үтүөкэн үлэһит, 
сонунтан сонуну тобулар инициативалаах общественник быһыытынан киэҥник 
билэллэр, сыаналыыллар. Кини СДК директорынан, худругунан, культура отделын 
методиһынан, кииннэммит культура систематын директорынан үлэлээбитэ. Этэргэ 
дылы, биһиги Уйбааммыт улууска, республикаҕа киэҥник биллэр талааннаах дьону 
кытта алтыспыта. Ол курдук, Георгий Никифоров, Мария Константинова, Николай 
Бойлохов, сахаҕа киэҥник биллэр талааннаах дьоннор –  Анисим Прокопьев, Иван 
Семенов, Илья Давыдов, Алексей Попов, Кирилл Петров уонна Ольга Федорова. Биһиги 
үйэбит-сааспыт тухары таптаан олорор Маҥааспыт кулууба дьыл хайа да кэмигэр 
мэлдьи сырдык уоттаах, чахчы даҕаны, дьон-сэргэ тоҕуоруһар, культура эргийэр 
киинигэр кубулуйбута түбэспиччэ буолбатах. Иван Елисеевич хайа күн Маҥааска 
үлэлии кэлиэҕиттэн олохтоохтор сынньалаҥнарын туһалаахтык атааралларыгар, 
күнүскү күүстээх үлэ кэнниттэн сындалыйбыт сылааларын таһааралларыгар, 
культура диэн ааттанар аан дойду кэрээбэт кэрэтин кытта алтыһалларыгар, 
сүрэхтэрин, дууһаларын баай, сырдык умуллубат уоттуурга бэйэтин харыстаммакка 
үлэлээбитэ. Ол курдук, бэйэтэ кэпсииринэн, үс сүрүн хайысханан үлэлээбитэ. 
Бастакытынан, олохтоох нэһилиэнньэҕэ культурнай-маассабай үлэлэри ыытыы, уус-
уран самодеятельность кыттыылаахтарын таһаарыы, кинилэри пропагандалааһын. 
Иккиһинэн, нэһилиэнньэҕэ спортивнай-маассабай үлэлэри тохтоло суох тэрийии, 
эдэр ыччат эт-хаан өттүнэн кыахтаах буоларыгар инники хайысханы биэрии. Бастыҥ 
спортсменнары чиэстээһин, дьоҥҥо-сэргэҕэ таһаарыы. 1968 с. Маҥаас – Тылгыны 
ыччаттарын доҕордуу көрсүһүүлэрин төрүттэспитэ, онно тэриллэр спортивнай 
күрэхтэһиилэр, концертар ыччат сайдыытыгар уһулуччу оруолламмыттара. Икки 
нэһилиэк доҕордуу көрсүһүүтэ тохтоон хаалбатын туһугар элбэхтэ сүүрбүтэ-көппүтэ. 
Үсүһүнэн,  культура кыра да, улахан да үлэтин прессаны кытта ыкса сибээстээһин, 
репортажтары, интервьюлары, зарисовкалары, очеркалары суруйуу, ону радиоҕа, 
бэчээккэ, телевизорга таһаарыы этэ.

Иван Елисеевич Иванов аатын улууска билбэт киһи, бука, аҕыйаҕа буолуо. 
Кини Маҥаас нэһилиэгин үлэтин-хамнаһын, хас биирдиибит олоҕун-дьаһаҕын, 
кыһалҕатын кыраҕы хараҕынан кыҥаан көрөн, журналист, корреспондент сытыы 
бөрүөтүнэн сырылаччы суруйан, «Үөһээ Бүлүү»,  «Саха Сирэ», «Сахаада» хаһыаттар 
страницаларыгар тиһигин быспакка бэчээттэтэн, ааҕааччылар сэҥээриилэрин ылара. 
Кини биографиятын САССР культуратын министерствотын, профсоюһун обкомун 2 
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Бочуотунай грамоталара, ССКП райкомун, райсовет исполкомун, ЫБСЛКС райкомун, 
«Коммунизм сардаҥата» хаһыат редакциятын, оройуоннааҕы, республикатааҕы 
спортсоветтар уонунан ааҕыллар Бочуотунай грамоталара киэргэтэллэр, редакция 
«Кыһыл дуоскатыгар» хаста тахсыбытын, хаста конкурска кыайбытын бэйэтэ да 
билбэтэ. 1990 сыллаахха «ССРС культуратын туйгуна» бочуоттаах знагы туппута. Тас 
көрүҥэ сүрдээх нарын, номоҕон киһи – Иван Елисеевич олох, үлэ проблемаларын 
эт мэйиитинэн эргитэн, сүрэҕинэн ылынан бар дьону кытта сүбэнэн, санааларын 
үллэстэн уонна тускуллаах толкуйу тобулан, элбэхтик уонна дириҥник суруйар идэтэ 
– бу кини айылҕаттан айдарыллыбыт талаана, дьоло-соргута. Сэрии ыар сылларыгар 
эрдэ тулаайах хаалан, эрэй-муҥ бөҕөнү эҥэринэн тэлбит, ыалдьар-сүтэр диэни 
ыы-муннунан көрсүбүт Иван Елисеевич эрдэ суорума суолламмыт ийэлээх-аҕатын, 
эһэтин Тыырыма Уйбаан ааттарын ааттатар киһи-хара буолбута. Бу кини тус бэйэтин 
үрдүк үтүөтэ, уҕараабат дьулуура, үчүгэйгэ, кэрэҕэ эрэ тардыһар сырдык баҕата. Олох 
төһө даҕаны аһыыны-абаны санныгар сүктэрдэр, онтон сүөм түһэн намтаабакка, 
сүтэн-иҥэн хаалбакка дьулуурдаахтык үлэлээн, төбөтүн үөһэ көтөҕөн, мэлдьи тугу  
эмэ туһалааҕы оҥордорбун, тугунан эмэ дьону-сэргэни үөртэрбин, дьон-сэргэ кы-
һалҕатыгар көмөлөстөрбүн диэн олорон, үлэлээн кэлбитэ Иван Елисеевич Иванов.

Николай Васильев, журналист

КИЙИИППИТ – ҮТҮӨ САЛАЙААЧЧЫ

Үөлээннээхтэрэ, кырдьаҕастар кинини Катяттан атыннык 
ааттаабаттар. Ол кинилэргэ ордук чугастык, истиҥник иһиллэргэ 
дылы. Эдэркээн Катя Маҥаас биир бастыҥ ыччатыгар Испирдиэҥҥэ 
сүктэн, кийиит буолан килбигийэн киирбитин, олохтоохтор күн 
бэҕэһээҥҥи курдук өйдүүллэр. Ыаллыы Боотулуу өҥ буоруттан, 
сис ыалыттан төрүттээх, номоҕон, көрсүө көрүҥнээх, сытар ынаҕы 
туруорбат сымнаҕас майгылаах, оттомноох тыллаах-өстөөх эдэр 
кыыһы олохтоохтор хара маҥнайгыттан сөбүлүү көрбүттэрэ, 
ытыстарын үөһэ түһэрэн көрсүбүттэрэ. Оччотооҕуга уонча сыл 
тигинэччи үлэлии олорбут оҕо саадыгар сэбиэдиссэй көстүбэккэ, 
нэһилиэк кыһалҕаҕа кыпчыттаран олороро. Анал үөрэхтээх саҥа 
кийиит өссө сэбиэдиссэйинэн үлэлиэх сураҕын истэн, олохтоохтор 

үөрүүлэрэ үс бүк үрдээбитэ.
Дьылҕа Хаана Екатерина Петровнаҕа чахчы дьоллоох, дьоһуннаах суолу 

тосхойбут диэтэхпинэ, баһыы буолуо суоҕа. Отуттан тахса сыл отуору хамсаппакка 
оҕо иитиитигэр үлэлээһин – эттэххэ дөбөҥ. Уһун кэмнээх сыра-сылба баранар 
сындалҕаннаах салайар үлэ инчэҕэй эттээҕи арыынан-сыанан аҕаабата чахчы. Оттон 
Екатерина Петровна сылайбыта-салгыбыта көстүбэт, өрүү эдэр сэбэрэтэ сылаас 
мичээринэн сыдьаайар, тулатыгар сырдыгы, кэрэни ыһа сылдьарга дылы. Оҕону 
кытта оҕо буола сылдьар киһи кырдьыбат, кэхтибэт аналлааҕын кинини көрдөххүнэ 
итэҕэйэҕин.

Екатерина Петровна отут сылын оҕоҕо анаабыт олоҕуттан бэрт кылгастык ойо  
тутан билиһиннэрэ түһүүм. 1969 с. өрүс хоту эҥэригэр аан бастаан Маҥааска 50 
миэстэлээх сүүнэ улахан оҕо саада арыллар. Киэҥэ-куоҥа, сырдыга-сылааһа дьо-
һуннаах тэрилтэ тэриллэн колхозтаахтар оҕолоро хонуктаан сылдьан абыраналлар. 
Эдэр эрчимнээх киһи салайааччы тэһиинин тутуоҕуттан эт тилэҕин элэтэн, сүүрэн-
көтөн туруорсан, муҥутаан үс бөлөҕүнэн 70-чаҕа тиийэ оҕону хабан кэскиллээх үлэни 
тэнитэр. Үтүөҕэ, үчүгэйгэ тардыһар үгэһинэн, бииртэн биир айымньылаах үлэһиттэр 
түмсэн, анал программалары ылынан, үлэ-хамнас күөстүү оргуйар. Талааннаах 

иитээччилэр Людмила Федотова, Светлана Федотова, Полина Еттянова, Ирина 
Степанова, о.д.а. араас таһымнаах күрэскэ кыттан, республикаҕа тиийэ биһирэнэн, 
иитэр-үөрэтэр үлэ үрдүк үктэлин дабайаллар. Үлэлэрин түмүгүн иитиллээччилэрэ 
чаҕылхайдык көрдөрөллөр.

Ырыынак ыар тыына кими арыылаан хаалларбыта баарай?! Төһө эмэ көлүөнэ оҕо 
иитиллэн тахсыбыт көмүс ньээкэ уйатын сабан кэбиһээри, бурайаары ыксаппыттара. 
Екатерина Петровна, мындыр-сылык киһи, уһуну-киэҥи санаан, тэрилтэтин инни-
китин ыллыктаах тылынан кимиилээхтик туруорсубута. 1997 сылтан күн бүгүҥҥэ 
диэри 20 миэстэни туруулаһан тутан хаалан, сарсыҥҥы күннэригэр сырдык ыралаах, 
биир дьиэ кэргэн курдук суулаһан, тэһииннэрин ыһыктыбакка олороллор.

Сырдык ыралаах салайааччы күннээҕи түбүгүнэн эрэ муҥурдаммат. 1969 сыллаа-
ҕы тутуу акылаата сытыйан, түһэн бэрт сотору оҕо сылдьыбат туруктаныан эрдэттэн 
сылыктаан, үп-харчы туруорсуута кытааппытын, үүт-аан бүөлэммитин аахсыбакка, 
эргэ дьиэни саҥа акылаакка көһөрөн тутар соруктаах нэһилиэгин дьонун атаҕар 
туруорар. Икки сыллааҕы сааскыттан саҕалаан, кыайар-хотор эрчимнээх эр бэртэрэ, 
эдэр аҕалар биригээдэ тэринэн улахан уораҕайы көрүөх бэтэрээ өттүгэр көтүрү 
тардаллар. Олохтоох баһылык Иванов И.И. бэйэтинэн иилээн-саҕалаан, тутуу маһын 
бэлэмнээһин кудуххайдык барар. Ол эрээри күн-дьыл ыган, мастара татымсыйан, 
олохтоохтор буор-босхо бэрэбинэ биэрэн, үлэ харгыстамматаҕа. Сайыннары хары 
күүһүнэн үлэлээн, холлоҕоһо балаҕан ыйыгар бүппүтэ. Аны олох, үрүт буорун кутууга, 
ханаппаакыга оҕо-дьахтар туруммута. Екатерина Петровна нэһилиэгин дьонугар ис 
сүрэҕиттэн махтаныан махтанар. Үөрүөхтэрин быатыгар, ититэр тиһигэ табыллан, 
бэрт кылгас кэм иһигэр саҥатыгар түһэн сандаарбыт дьиэ эмиэ уруккутунуу итиинэн 
илгийэр. Манна саҥа үйэ чобуо чыычаахтара күннэтэ мустан тохсунньу тоһуттар 
тымныытыгар күөх сайыны эргитэллэр. Кэрэ эйгэтигэр иитиллэллэр.

– Коллективпыт 10 үлэһиттээх, бары үлэҕэ буспут-хаппыт, уһаарыллыбыт дьон. 
Кэлиҥҥи кэмҥэ бэйэбит иитиллээччилэрбит иитиллибит уйаларыгар төннөн кэлэн 
үлэлиир буолан эрэллэриттэн үөрэбит. Кинилэргэ элбэх оҕо, төрөппүт тапталын, 
махталын ылбыт Светлана Федотова ыйар-кэрдэр, көмөлөһөр, – диир билигин да 
иннигэр элбэх былааннаах Екатерина Петровна.

Күн-дьыл айана күлүмэх. Екатерина Петровна отуттан тахса сыл Маҥаастааҕы 
«Чуораанчык» оҕо саадын сэбиэдиссэйинэн чахчы таһаарыылаахтык үлэлээн 
кэллэ. Ааспыт сыл бүтүүтэ кини сыралаах үлэтин сыаналаан «СР үөрэҕин туйгуна» 
бочуоттаах ааты иҥэрбиттэрэ. Бу үөрүүлээх күн нэһилиэгин дьоно-сэргэтэ, атастара-
доҕотторо, биир идэлээхтэрэ, иитиллээччилэрэ мустан, ис дууһаларыттан долгуйан, 
өрө көтөҕүллэн үөрүүтүн үллэстибиттэрэ, үлэттэн дьоллонуу өрөгөйдөөх киэһэтин 
бэлэхтээбиттэрэ.

Үс оҕо иһирэх ийэтэ, элбэх сиэн эйэҕэс эбэтэ, саха биир Күбэй хотуна нэһилиэгин 
инникитин, кэскилин туһугар олорор, үлэлиир, айар-тутар. Кини олоҕо оҕоҕо ананар.

Аида Егорова.
(«Үөһээ Бүлүү»  хаһыат, 2006 сыл кулун тутар 7 күнэ)

МИН ҮЛЭМ

Мин, Прокопьев Семен Кириллович, 1949 с. I Боотулууга төрөөбүтүм. Аҕам 
Прокопьев Кирилл Гаврильевич Маҥаас нэһилиэгэр Сытыыга олорбут киһи, ийэм 
Варвара Капитоновна I Боотулуу, Чинэкиттэн төрүттээх. 

1956 с. Маҥаас оскуолатыгар «0» кылааска үөрэнэ киирбитим. 4-5 кылааска 
үөрэнэр кэммэр саҥа учуутал Петр Сергеевич Васильев диэн киһи кэлэн уруһуйга 
үөрэппитэ. Араас конкурстары тэрийэр этэ. Мин онно сороҕор бастыыр этим. 
Оччотооҕуга кини оскуолаҕа оҥорбут уруһуйдара наһаа үчүгэй, кэрэ буолан көстөр 
этилэр. Мин идэбин таларбар бастакынан Петр Сергеевич олук уурбута. 5-с кылааска 
үөрэнэр кэммэр дьонум оройуон киинигэр көһөн киирбиттэрэ. Онон мин И.Н. Барахов 
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аатынан оскуолаҕа үөрэнэр буолбутум. Дьэ манна ССРС норуодунай 
учуутала М.А. Алексеев кеҕүлээһининэн наһаа элбэх куруһуок буолара.  
Мин мотоцикл, мотуор, радио, уруһуй куруһуоктарыгар сылдьыбытым. 
Уруһуйга биллиилээх график В.Д.Иванов кэргэнэ Анна Дмитриевна 
куруһуогу салайан ыытара. Кини Якутскайдааҕы художественнай 
училищены бүтэрбит буолан, профессиональнайдык үөрэтэрэ. Ол сыл- 
дьан аны кыра кэмҥэ косторез А.Г.Прокопьев ыытар куруһуогар 
сылдьыбытым. Аан маҥнай мамонт муоһунан үлэлээбитим.

8-с кылааһы бүтэрэн баран аны Дьокуускайга художественнай 
училище прикладной отделениетыгар туттарсан киирдим. Онно 
биир талааннаах скульптор С.А.Егоров, Москватааҕы В.Суриков 
аатынан институту бүтэрэн кэлбит киһи, бастакы курска үөрэппитэ. 

Кини билиитэ-көрүүтэ киэҥэ, талаана улахана сүрдээх этэ. Сотору кини Чита 
куоракка көһөн хаалбыта. Биһиги үрдүк үөрэххэ киирэрбитигэр кини бастакы 
курска үөрэппитэ сүрдээҕин туһалаабыта. Кэлин биһигини САССР үтүөлээх деятелэ, 
косторез С.Н.Пестерев, скульптураҕа САССР норуодунай художнига К.Н.Пшенников 
үөрэппиттэрэ. Училищены бүтэрэн баран үөрэхпин үрдэтинэ Москватааҕы В.Суриков 
аатынан художественнай институкка скульптура факультетыгар үөрэнэ киирэбин. 
Манна биһиги факультекка 9 буолан үөрэммиппит.

Осетияттан, Казахстантан, Азербайджантан, Сирияттан, Москваттан, Сочиттан 
сылдьар студеннар бииргэ үөрэммиппит. Салайааччыбыт Ленинскэй премия 
лауреата, ССРС норуодунай художнига, академик Лев Ефимович Кербель этэ. Манна 
6 сыл үөрэммиппит. Дипломнай үлэбин институкка 5 сыл туруорбуттара, уонна бу 
үлэбинэн ССРС  художниктарын академиятын выставкатыгар «Манежка», Москва 
куорат киинигэр кыттыбыт этим.

1975 с. институту бүтэрэн кэлээт, Докуускайдааҕы художественнай училищеҕа 
7 сыл преподавателинэн үлэлээбитим. Училище историятыгар аан бастакынан 
студеннар дипломнай үлэлэрин барыта «5» сыананан бүтэттэрбитим. Кэлин 8 
сыл Москватааҕы дизайнердар институттарын филиалыгар үлэлээбитим, онон 
үөрэппит оҕолорум элбэхтэр. Биир кэмҥэ Саха сирин Художниктарын союһун 
председателинэн үлэлээбитим. Саха сиригэр, Россияҕа, Советскай Союзка ыытыллар 
араас выставкаларга элбэхтик кыттарым. Кэлин атын дойдуларга эмиэ кыттыбытым. 
Хас да үлэни Москваҕа Роспропагандаҕа диэн атыыласпыттара.

Творческай даачаҕа Ярославскай уобаласка Переяславль-Залесскай диэн куоракка 
иккитэ үлэлээн кэлбитим. Сахам сиригэр син элбэх монументальнай памятниктары 
оҥордум. Ол курдук Д.К.Сивцев Суорун-Омоллоон, академик В.П.Ларионов 
Дьокуускайга Ленин проспегар бааллар. Аэропортка киириигэ «Аляска – Сибирь» 
сэрии кэмигэр самолеттары перегоннаабыт летчиктарга анаммыт памятник, 
аатырбыт летчик В.И.Кузьмин, общественнай, политическай деятель И.Н.Барахов, 
аҕабыыт И.Вениаминов, Тамбовскай уобаласка Байловка куоракка сэриигэ баран 
өлбүттэргэ памятник, Орто Халымаҕа Кыайыы памятнига, Аммаҕа ырыаһыт 
О.Ивановаҕа, режиссер Ф.Ф.Потаповка, онтон да атыттар. Академик В.П.Ларионов 
памятнигын иһин Саха сирин П.А.Ойуунускай аатынан Государственнай премиятын 
лауреата оҥорбуттара.

Билигин айар үлэм үгэнигэр сылдьабын. Быйыл сайын Камчаткаҕа, Петро-
павловскай куоракка региональнай выставкаҕа бэлэмнэнэбин. Эһиил персональнай 
выставкабын Дьокуускайга оҥорор былааннаахпын. Онон үлэ элбэх.

Эдэр ыччаттар идэлэрин эрдэттэн булуохтарын наада уонна онно күүскэ үлэлээн 
ситиһиилээх буолуохтарын баҕарабын.

С. К. Прокопьев,
П. А. Ойуунускай аатынан Государственнай премия лауреата, 

Россия үтүөлээх художнига, Духовность академиятын чилиэнэ, 
Үөһээ Бүлүү улууһун бочуоттаах гражданина.

2018 с.

МИН ТААЙЫМ ААХ

Мин таайым Максим Афанасьевич Дмитриев уонна кини кэргэнэ 
Иванова Евдокия Титовна-Огдооччуйа тустарынан, кинилэр олохторун, 
дьоҥҥо-сэргэҕэ, бэйэ-бэйэлэригэр сымнаҕас, истиҥ сыһыаннарын 
туһунан бэйэм тугу билбиппин-көрбүппүн, тугу ордук өйдөөн 
хаалбыппын эһиэхэ кэпсиэхпин баҕардым...

Маҥнай кинилэри өйдүүрүм – биэс саастаахпыттан, ол аата 1959 
сыллаахтан буолуон сөп. Сайын этэ. Сарсыарда мин саҥа уһуктан, 
саҥаһым Огдооччуйа туруоран, сууннаран, аһаппытын кэннэ дьиэ 
аанын боруогар олорон, илин Бэттиэмэ киэҥ киэлитин эргитэ көрөрүм. 
Бэттиэмэ эбэ хотун оччолорго «Саҥа олох» колхоз киинэ буолан, 
эргиччи элбэх дьиэлэрдээх, биһиги олорор үрдүк кырдалбытыгар 
икки ааннаах маҕаһыын дьиэлээх, малатыылка, бурдук астыыр тэрил 
бааллара. Онон биһиги кырдал ыаллара дэриэбинэ киинин курдук сананарбыт.

Улахан тиэргэн ортотугар үрдүк сэргэҕэ маҥан ат бааллан турарын билигин 
даҕаны ол кэмнэри санаатахпына, харахпар субу илэ баардыы көрөбүн. Махсыын 
маҥан ата...

Махсыын Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ 1943 сыллаахха 19-с саастааҕар 
ыҥырыллан барбыта. Дьокуускайга дылы борокуотунан айаннаан, үргүлдьү Улан-
Удэ куоракка тиийэн кавалеристскай полкаҕа сулууспалаабыта. Ити чааска кинилэр 
сэриигэ арҕаа фронт устатын тухары туттуллар-көлүллэр сүүһүнэн, тыһыынчанан 
көлүүр аттарын айааһаан, бүтүн поезд эшелоннарынан ыыталыыллара. Илин 
Сибииргэ сылгы саппааһа бүтэн, тас Монголияттан сылгы үөрүн үүрэн киллэрэн, 
көлүллэр гына айааһаан эмиэ арҕаа фронт сэриитэ туохха да топпот маҕалайыгар 
ыыта тураллара... Оо, төһөлөөх дьөһөгөй оҕото Аҕа дойду сэриитин толоонноругар 
сэймэктэммитэ буолуой?!

1950 сыллаахха барыта сэттэ сыл армияҕа сылдьан баран Махсыын 
демобилизацияланан дойдутугар кэлэн пенсияҕа тахсыар диэри маҥнай «Саҥа олох» 
колхозка, онтон кэлин «Боотулуу» совхоз Маҥаас отделениетыгар сылгыһытынан 
үлэлээбитэ. Кэргэнэ Огдооччуйа күлэ-күлэ: «Махсыын маҥнайгы таптала – ат, онтон 
мин», – диирэ. Ол оруннаах этэ. Ат көрүүтэ-истиитэ сүрдээх элбэх уонна эппиэттээх. 
Омос көрдөххө, ат-сылгы ото, уута баар буолла да сөп курдук. Оттон ис иһигэр 
киирдэххэ дьөһөгөй оҕото барахсан ыраас, сырдык дууһалаах, саҥарбат эрэ буруйдаах 
буоллаҕа. Махсыыннаах Огдооччуйа куруук тиэргэннэригэр, кыбыыларыгар 
аттаах, сылгылардаах буолааччылар. Ол аттарын кытта киһилии кэпсэтэ, көрө-
истэ сылдьааччылар. Биэ төрөөрү өлөрө, оһоллоноро баар суол. Оннук түгэҥҥэ 
кулунчук кыһыл оҕо тэҥэ көрүллэн, хаһааҕа, дьиэ таһыгар Огдооччуйа көрүүтүгэр-
истиитигэр киирэрэ. Итинник быһыы-майгы сыл аайы буолара. Аттар бары да син 
бэркэ сатабыллаахтык айааһанан, көрүллэн, кэмигэр аһаан-уулаан, кэмигэр үлэлээн, 
син биир дьиэ кэргэн чилиэнин курдук тутуллаллара. Оччолорго ат бөҕө айааһанан, 
көлүүр ата бөҕө баара, киһи үксэ аттаах буолара.

Аны туран, Махсыын атын сэбэ-сэбиргэлэ биир туспа остуоруйалаах. Кини атын 
тэрилэ хайаан да бэйэ оҥоһуута буолара, Огдооччуйа бэйэтэ кыһыл ньилбэгэр 
өрөн-хатан, бөҕө-таҕа, дэлэгэй, уһун гына хатыллыбыт, хайаан да араас өҥнөөх 
сиэллэртэн таҥыллыбыт буолар этэ. Ат ыҥыырын холуннара, буутайдара, сулардара, 
көнтөстөрө, үүнүн сэтиилэрэ, муоһалара, төргүүлэрэ, араас тардар быалара... Ханна 
да хаалбыттарын, сыппыттарын иһин, Махсыын атын тэриллэрэ диэн киһи эрэ 
эндэппэккэ билэр этэ.

Саас-күһүн булт кэмигэр Махсыыннаах Огдооччуйа биирдии аты миинэн, эбэтэр 
биир акка мэҥэстэн Түҥ өрүскэ балыктыы киирэллэрэ. Саас өрүс уута толору кэлэн 
баран түһүүтэ илим үтэн балыгы өлгөмнүк ылан дьуухалалыыллара. Ити сылдьан 
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Махсыыннаах Огдооччуйа куруук эйэ дэмнээхтик, сүр иллээхтик кэпсэтэллэрэ. 
Кыыһырса, этиһэ, сэмэлэһэ сылдьалларын мин даҕаны, Маҥаас дьоно-сэргэтэ 
даҕаны истибэтэх буолуохтаахтар.

Сайын оччолорго от үлэтэ былдьаһыктаах кэм буолара. От үлэтиттэн атын үлэ, 
сынньалаҥ тохтуура. Турар киһи барыта, оскуола оҕолоро кыра кылаастарга тиийэ, 
от үлэтигэр умса анньыллара. Махсыыннаах Огдооччуйа эмиэ дьиэнэн көһөн, 
Сытыы түбэтигэр хас сайын аайы баран күһүн хаар түһүөр дылы үлэлииллэрэ. 
Махсыын ат охсор массыынатыгар алта аты иккилиинэн, омурҕан аайы солбуһуннара 
сылдьан от оҕустарара. Күнүһүн наһаа куйаас күннэр турдахтарына, сөрүүн диэн 
түүн оҕустараллара. Ол барыта аттар быстыахтара диэн аһыныгас санаалаах 
Махсыын толкуйа. Огдооччуйа буоллаҕына, бүтүн звено дьоно сиир килиэптэрин, 
лэппиэскэлэрин сир дьиэтин оһоҕор буһаран, сымнаҕас, сибиэһэй аһынан 
аһатан, Баһылай оҕонньордоохтон буор-босхо үүт ылан, быыппахтыыра, өтөхтөн 
хаптаҕастаан киллэрэн муорустаан отчуттарын маанылыыра. Кини барыларыгар 
ийэлии сыһыаннаһан, таҥастарын-саптарын кытта көрөн, дьон махталын ылыан 
ылара. Манна даҕатан эттэххэ, уруу бырааһынньыгын бэрэскитин, бэлимиэнин, 
атын араас астарын дьүөгэтинээн Дмитриева Өлөксөөннүүн күлэ-үөрэ, былыргыны-
аныгыны кэпсэтэ-кэпсэтэ куулунан астыыллара.

Билигин санаатахха, ол 60-с, 70-с сылларга биһиги ийэлэрбит, аҕаларбыт, ити 
Махсыыннаах Огдооччуйа көлүөнэлэрэ сырдык, үчүгэй олоҕу оҕолорбутугар, 
сиэннэрбитигэр аҕалларбыт диэн үлэ бөҕөнү үлэлээбиттэр эбит...

Махсыын үксүн маҥан дьүһүннээх аты ордорон мииннэрэ. Саҥаттан саҥа аты 
айааһыыра. Хайдахтаах да тэһии, айаас ат Махсыын үөгүлээтэ да налыс гынара, 
сымныыра. Оннук акка үөрүйэх, ирдэбиллээх киһи этэ мин таайым... Миигин, 12-
лээх, 13-тээх хороччу улаатан эрэр уолу, батыһыннара сылдьан акка үөрэтэрэ, куска-
балыкка куруук илдьэ сылдьара. Мин сайын устата ат мунньар массыынатыгар үс 
аты омурҕан аайы солбуйан көлүйэрим. Сарсыарда 7-8 чаастан үс омурҕан үлэлээн, 
киэһэ сороҕор 9-10 чааска дылы ходуһаҕа турарбыт. Ат барахсан күнүскү Бөтүрүөп 
куйааһыгар от мунньар массыынаны соһон, мыыла буола тиритэрэ. Аһынан да 
хайыаҥый, от хомуллуон наада буоллаҕа.

Дьэ ити курдук мин үтүө дьонум Махсыыннаах Огдооччуйа олус иллээхтик, 
эйэлээхтик олох олорон, үлэ бөҕөнү үлэлээн, үрдүк пенсияҕа баран, кырдьар 
саастарыгар оҕолорун кытта сайдыыны батыһан Бүлүү куоракка олохсуйан, маҥнай 
Махсыын ыалдьан бу дойдуттан барбыта. Огдооччуйа үйэтэ уһаан, оҕолорун, 
сиэннэрин тапталларыгар олоро түһэн, оҕонньоругар Махсыыҥҥа, сэрии 
ветераныгар, анаммыт государство биэрбит квартиратын оҕолоругар ылан баран, 
кырдьан кэмэ кэлэн бараахтаабыта...

Өскөтүн, ол дойдуга олох баар буоллаҕына, мин дьонум Махсыыннаах Огдооччуйа, 
мыылай маҥан аттарыгар мэҥэстэн баран, күлэ-үөрэ истиҥник кэпсэтэ-кэпсэтэ 
айаннаан иһэллэрэ буолуо...

Дмитриев Владимир Николаевич.
 2018 сыл

АХТАР-САНЫЫР ДЬОНУМ

«...Элбэх оҕо бүөбэйдэммит
Киристиин эбээ дьиэтигэр,

Ыалдьытымсах тиэргэнигэр
Күннүү-аайдыы киирэрбит...»

(Т.Е.Винокурова-Сабыйа хоһоонуттан).

Мин эбэм Поскачина Христина Тимофеевна көскө кэлбит Уһумаан 
татаартан төрүттээх. Түмэппий Ычыбыт кэргэнэ Уһумаан улахан 
кыыһа Таняттан төрөөбүт. Эбэм Христина Игнатийы кытта ыал буолан 
Мотуруос алааска олорбуттар. Сүөһү көрөөччүнэн үлэлээбит. Сэрии 
кэмигэр киниэхэ биир ынахтан үс ньирэй төрөөн соһуппут. Эбэм уон 
сэттэтэ оҕоломмутуттан уоллаах кыыс оҕо эрэ ордубут – Николай 
уонна Христина. Аҕам 1929 сыллаахха  төрөөбүт. Кини төһө да кылгас 
үйэлэннэр, олус чаҕылхай олоҕу олорон ааспыт. Сааһынан кыра 
буолан сэриигэ барбатах. Мотуруостан ытынан сылдьан Чоҥороҕо 
түөрт кылааһы бүтэрбит. Сэрии ыар сылларыгар үөрэхтэн уурайарга 
күһэллибит. Уон алта сааһыгар от охсуутун декадатыгар былаанын 
икки сүүс алта уон бырыһыан толорон, «Үөһээ Бүлүү большевига» 
хаһыакка тахсыбыт. Ол иһин кинини оҕолортон биир бастакынан Сталин төбөлөөх 
мэтээлинэн наҕараадалаабыттар. Львова Варвара Степановна биир маннык түгэни 
кэпсээбитэ. Мин аҕам оттуу сылдьан хайа эрэ киһини кытта биир кытыт сылгыга 
сакалааттаһан турардаах үһү. Ол сакалааттара биир биэдэрэ мииннээх собо, биир 
улахан лэппиэскэ, биир биэдэрэ чэй. Ону сиэбит киһи ол кытыты ылыахтаах эбит. 
Ону мин аҕам барытын сиэн бүтэрээт, «кытыт миэнэ!» диэт, остуолу охсоот, өрө 
ыстанан ылбыт. Ол аһыырын сөҕөн олорон көрбүтүн кэпсиир. Уонна салгыы отун 
охсо барбыт. Кини охсор отун биһиги үс күн мунньарбыт диир. Аҕам 1962 сыллаахха 
отут үс эрэ сааһыгар олохтон туораабыта хомолтолоох. 

 Винокурова Т.Е.-Сабыйа «Эйиэхэ эппэтэх тылларым» кинигэтигэр маннык 
строкалар бааллар:

«... Төрөөбүт-үөскээбит ыырдарбар
Булт-алт дэлэйэ, элбэҕэ,
Хоспоххо күөстэнэр ыаллартан
Кус сыта дыргыйан кэлэрэ.
Байанай торуппут булдуттан
Биир да ыал маппата букатын,
Баскачыын тайаҕын, куобаҕын
Сиэспэтэх киһи суох адьаһын...»

Аҕам байанайдаах булчут эбит. Тылгыны уонна Маҥаас нэһилиэктэрэ бииргэ 
муҥхалыыллар эбит. Онно сылдьан 1952 с. аҕам Филиппова Мария Романовнаны 
сүгүннэрэн аҕалан ыал буолбуттар. Ийэм Киэсэ диэн иккилээх уол оҕолоох кэлбит. 
Ол оҕону эбэм ытыһын үөһэ түһэрэн ылбыт. Хайа кэлиэҕиттэн эбэм Киэсэни таптаан, 
хоонньугар илдьэ сытар буолбут. Киэсэ эбээ оҕото буола түспүт. Онтон Иванова 
Александра Иннокентьевна Юрий диэн уолун ыарыһах буолан эбэбэр биэрбит. Онон 
эбэм уолун Николай оҕотун курдук суруйтарбыт. Онон икки уол оҕолоно түспүттэр.  

Юрий Николаевич Мария Михайловна диэн тоҕус томтордоох Чурапчыттан 
төрүттээх кэргэннээх. Юрий ыараханнык ыалдьан олохтон туораабыта. Икки кыыс 
оҕолордоохтор. Айталина Бэргэн диэн кэргэннээх,  икки уол оҕолоохтор. Александра 
Александр диэн кэргэннээх, биир кыыс оҕолоохтор.
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Иннокентий Николаевич Клара Дмитриевна диэн кэргэннээх, уон оҕолоохтор. 
Иннокентий 2010 сыллаахха ыалдьан олохтон туораабыта. Оҕолор бары ыаллар, 
үлэлии хамсыы сылдьаллар. Саҥаспыт Клара элбэх сиэннээх, хос эбээ билигин да 
сиэн көрөн күн бокуойа суох.

Онтон Матрена төрөөбүт. Күүтүүлээх кыыс буолан аҕа оҕото буолбут. Аҕата сир 
биригэдьиирэ буолан ыраах сирдэринэн сылдьар эбит. Аҕата үлэтигэр барарыгар 
атынан Бэттиэмэҕэ илдьэ барар. Онно тиийэн күрдьүккэ туруоран баран ааһа турар 
эбит. Ону Попова Мария диэн дьахтар тахсан киллэрэр эбит. Аҕам төһөҕө кэлэрин 
билэн олорор буолаллар эбит. Матрена Иванов Владимир Иванович диэн кэргэн-
нээх. Үс оҕолоруттан улахан уол Коля биэс сааһыгар ыарахан ыарыыттан олохтон 
туораабыта. Владимирдаах, Альберт үөрэхтэрин бүтэрэн куоракка олороллор 
үлэлииллэр. Альберт Ньургуйаана диэн Уус Алдан кыыһа кэргэннээх. Биир Арсентий 
диэн уол оҕолоохтор. Матрена элбэх оҕолоох ыал улахан оҕото буолан, аҕата эрдэ 
өлөн, ийэтигэр көмөлөһөөрү ыанньыксытынан үлэтин саҕалаабыта. Бырааттарын, 
балтыларын атахтарыгар туралларыгар улахан сыратын биэрбитэ. Туруу үлэһит 
буолан, үлэтэ сыаналанан мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Бочуотунай грамотаны, 
махтал суругу этэ да барбаккын. Онтон тыа хаһаайыстыбатын техникумугар киирэн, 
үөрэнэн бүтэрээт, төрөөбүт дойдутугар зоотехнигынан үлэлээн барбыта. Ол 
кэнниттэн баһылыктаан дьон-сэргэ махталын ылбыта. Нэһилиэк сайдыытыгар төһүү 
күүс буолбута. Билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор. Аныгы киһи сиэринэн 
кылынан сэлээппэ, түбэтиэйкэ баайан, сайынын сир аһыгар сылдьан, оҕуруотун 
көрөн күнүн билбэккэ аһарар.

Михаил Ольга Степановна диэн кэргэннээх. Алта оҕолоохтор Михаил совхозка, 
ОДьКХ оробуочайынан, Ольга ыанньыксытынан үлэлээбиттэрэ. Билигин ырыаҕа 
ылламмыт кэрэ айылҕалаах Аммаҕа олороллор. Түөрт оҕолоро ыаллар, бары үлэ-
лээхтэр. Ольга сиэннэрин көрөн, иистэнэн күнүн билбэккэ аһарар. Михаил тэһийэн 
олорбот, ол-бу үлэ көһүннэр эрэ үлэлиир.

Мария Степан Павлович диэн кэргэннээх этэ. Хомойуох иһин, билигин иккиэн 
орто дойдуга суохтар. Түөрт оҕолоохторуттан билигин үс оҕо баар. Икки кыыс үрдүк 
үөрэҕи бүтэрэн, үлэлии-хамсыы сылдьаллар. Улахан кыыс Ньургуйаана Александр 
диэн кэргэннээх, үс оҕолоохтор. Куоракка үлэлии сылдьаллар. Кыра кыыс Александра 
Үөһээ Бүлүүгэ үлэлии сылдьар, кыыс оҕолоох. Кыра уол Степан убайын Алигы кытта 
үлэлэһэр.

Александр Татьяна Петровна диэн кэргэннээх. Тылгыныга олороллор, оскуолаҕа 
үлэлээбиттэрэ. Александр суоппарынан, Татьяна асчытынан. Билигин бочуоттаах 
сынньалаҥҥа олороллор. Түөрт уол оҕолоохторуттан Петр Чечняттан сулууспалаан 
кэлэн баран, эмискэ ыалдьан олохтон туораабыта. Игнатий Женя диэн кэргэннээх, 
икки оҕолоохтор. Иккиэн оскуолаҕа ситиһиилээхтик үөрэнэ сылдьаллар. Александр 
Лилия диэн кэргэннээх, детсадка үлэлиир, Александр ОДьКХ операторынан үлэлиир, 
улахан уоллаах кыыс оскуолаҕа үөрэнэллэр, кыра кыыс детсадка сылдьар, кырачаан 
уоллара эбээ, эһээ оҕото. Кыра уол Михаил Диана диэн кэргэннээх. Эһэтин аатын 
сүгэр Александр диэн уоллаахтар, үөрэхтэрин бутэрэн, Тылгыныга олороллор.

Александра Василий Николаевич Саввин диэн Уус-Алдантан төрүттээх 
кэргэннээх, учуутал. Улахан кыыс Анастасия Василий диэн Нюрба Мархатыттан 
төрүттээх кэргэннээх. Мархаҕа олороллор, икки уол оҕолоохтор. Кыра кыыс Мария 
онус кылааска үөрэнэр.

Владимир Галина Семеновна диэн кэргэннээх. Билигин Хатаска олороллор. 
Икки улахан уол үрдүк үөрэххэ үөрэнэ сылдьаллар, уоннааҕылар оскуола дьоно, 
мурун бүөтэ соҕотох кыыстара Анастасия детсад киһитэ. Галина куоракка үлэлиир, 
Владимир тутууга үлэлиир.

Любовь Үөһээ Бүлүүгэ олорор. Кэргэнэ Алексей эрдэ олохтон туораабыта. Түөрт 
оҕолоохтор, сиэннээхтэр. Оҕолор Амманан, куоратынан, Үөһээ Бүлүүнэн олороллор. 
Бары үөрэнэн үлэһит үтүөтэ дьон.

Оттон саамай кырабыт Надябыт быйыл эмискэ ыалдьан олус соһуччу олохтон 
туораата. Кини кэргэнэ Владимир Еттянов. Үс кэрэчээн кыргыттардаахтар. Улахан 
кыыс Мотрена Мичил Мандаров диэн кэргэннээх. Куоракка олороллор Айгылаан 
диэн эбээ күнэ тахсар, эбээ көрбүт уол оҕолоохтор. Виктория куоракка үлэлии 
сылдьар. Кыра кыыс Мария ХИФУ-га үөрэнэ сылдьар.  

Эбэбит 1970 сыллаахха ыарахан ыарыыттан күн сириттэн барбыта. Ийэм барах-
сан элбэх оҕолоох соҕотоҕун хаалаахтаабыта. Кини күүстээх санаалаах, дьоҥҥо олус 
үчүгэй сыһыаннаах буолан, соҕотоҕун үлэ бөҕөнү үлэлээн, оҕолорун атахтарыгар 
туруордаҕа. Кини эйэҕэс майгытын, минньигэс аһын фермаҕа үлэлээбит эдэр да, 
кырдьаҕас да дьон олус үөрэн, астына кэпсииллэрин киһи эрэ истэн олоруох курдук. 
Оччоҕо, билигин баара буоллар диэх санаа киирэр...

Эдьиийбит Татьяна Винокурова-Сабыйа ийэбэр анаан суруйбут хоһоонун 
тылларынан түмүктүөхпүн баҕарабын.

«...Кэпсииллэр: мин ийэм барахсан
Эйэҕэс-сымнаҕас майгытын,
Ылааҥы халлаанныы мичээрин,
Оҕолуу үөрүнньэҥ бэйэтин.
Саныыллар оҕо да дьоннорун,
Кырдьаҕас махталын ыларын,
Куруутун элэккэй буоларын,
Сахалыы номоҕон быһыытын.
Ийэкэм барахсан, олоххун
Салгыыбыт бары оҕолоруҥ
Сиэннэри, хос сиэннэри бүөбэйдээн,
Эн ааккын кыыс сиэҥҥэ иҥэрэн».

Александра Николаевна Поскачина

ДЬОНУМ ТУҺУНАН АХТАН-САНААН ААҺЫАМ

Биһиги төрөппүттэрбит Федотов Федор Степанович, Григорьева 
Павла Петровна  үйэлэрин тухары колхоз, совхоз ыарахан үлэтин үлэлээн 
куруук фермаҕа олорбуттара. Сылга иккитэ-үстэ ферма дьиэтигэр, 
сайын сайылыкка көһөөччүлэр. Биһиги кыра эрдэхпитинэ, кыһынын 
урут Бэттиэмэҕэ олороллор этэ.  Кэлин Мотуруоска кыстыыллара, 
сайын Улахан Күөлгэ, күһүн Быталаахха көһөн олорооччулар. Сайыҥҥы 
өттүгэр оҕолор сүөһүгэ көмөлөһөн, от оттоһон сайылыыр этибит, онтон 
атырдьах ыйын 31 күнүгэр оскуолаҕа барыы буолара, дьоммутуттан 
барар соччото суох буолааччы. Биһиги оскуолаҕа үөрэнэрбитигэр 
улахан көмөлөөх ыалларынан эдьиийбит аах Дмитриева Александра 
Николаевна уонна Васильев Федор Сергеевич буолаллара. Бэйэлэрэ 
эмиэ элбэх оҕолоох, ыалдьыттаах, хоноһолоох этилэр. Оҕолор 
биһиги эрэ буолбат этибит, хас да ыал оҕолоро буолааччыбыт. Интернат арыллыар 
дылы күһүн бары кинилэргэ олорооччубут, интернакка ылбатахтарына. Биһиги 
интернаппытыгар үрдүттэн олорон үлэлиир Егорова Анна Николаевна элбэхтик 
биһигини көрбүтэ-харайбыта. Бэйэтэ эмиэ элбэх оҕолордооҕо.

Кыһыҥҥы каникулга дьиэбитигэр барарбыт саамай үчүгэй күн буолара. Аҕабыт 
атынан кэлэн ылааччы,  онно ат сыарҕатыгар тоҥон тиийэрбит. Онтон эмиэ каникул 
бүтэн дьиэттэн барар соччото суох буолааччы. Аҕам аҕалтаан  баран барарыгар, мин 
сайыһан ытаан хааларым, ону Анна Николаевна ааттааччы.

Арай биирдэ эдэр, байыаннай курдук киһи кэлбит этэ, воспитатель Ксенофонтов 
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Федот Васильевич диэн эбит. Наһаа үчүгэй, минньигэс астаах поварбыт Иванова 
Мария Трофимовна этэ.  Кини астаабыт аһын сыта билигин да муннубар баар курдук,  
урукку оҕо оскуолаттан аччык кэлэр буоллаҕа. Билигин да харахпар көстөр курдук, 
кини уһун остуол баһыгар мап-маҥан таҥастаах туран, улахан баахтан аһын кута 
турара. Бу биһиги оскуолаҕа үөрэнэрбитигэр көмөлөөх дьон этэ диэн аҕынным. 
Кэлиҥҥи үлэһиттэри киллэрбэтим… Бу кыра кылаастааҕы эрэ өйдөбүллэрим.

Биһиги аҕабыт хантан, хайдах билэн, уола  баянист буолуон сэрэйбитэ эбитэ 
буолла?  Оскуолаҕа киирэ иликпитинэ биһиэхэ почтанан гармошка сурутан ылбыт  
этэ.  Биһиги оонньуур  курдук саныыр этибит. Онтон быраатым оскуолаҕа киирби-
тигэр улахан элбэх тимэхтээх баян сурутан ылан аҕалбыта, ону эмиэ оонньуур 
диирбит. Кэлин билбиппит, отой да музыкальнай инструмент эбит, оскуолаҕа онон 
үөрэтэр эбиттэр. Ол баяммыт хап-хара «Тула» диэн суруктаах этэ. Аны аҕабыт уола 
кусчут, сааһыт буолуон билбит курдук тэрийэн, Улахан Күөлгэ кустатар, куобахтатар 
этэ. Ыал улахан оҕотун курдук көрөллөрө. Күһүҥҥү хараҥаҕа аҕам «бырааккар доҕор 
буолуоҥ этэ, күөлгэ киирсэр инигин?» диэн миигин сэһээккэҕэ ыытар этэ. Сэһээккэҕэ 
хонорбун сөбүлээбэт да этим, аҕам ыытар эрэ диэн барсарым. Онно тымныыта, 
хараҥата бөҕө, сарсыарда биирдэ дьиэбитигэр кэлэр этибит. Сайын сайылык улэтин 
барытын толорооччубут. Ол курдук ньирэйдэргэ от үргээн, лабыкталаан, сэбирдэх 
хомуйан, уу баһан, хас да буочукаҕа эбии аһылык оҥорсор этибит. Ити курдук, биһиги 
төрөппүттэрбит үлэттэн илиилэрин араарбакка, оҕолорун үлэҕэ үөрэтэн олорбут тыа 
сирин үлэһит дьоно этилэр.

Матвеева (Федотова) Татьяна Федоровна.
2018 с.

ЧОҤОРОТТОН КЫНАТТАНАН

Мин, Борисов Дмитрий Васильевич, ахсынньы аан-даам, тохсунньу 
томороон тымныыларын алтыһыыларыгар, тохсунньу 2 күнүгэр 1950 
сыллаахха Үөһээ-Бүлүү улууһун Маҥаас нэһилиэгин Чоҥоро эбэҕэ 
төрөөбүтүм. Миигин нуучча биэлсэрэ Векеров диэн киһи төрөппүт 
эбит.

Ийэм Борисова Варвара Борисовна, эдьиийбин Борисова Анна 
Борисовнаны батыһан кэлэн, миигин төрөөбүт эбит.

Аана кэргэнэ сэрии, үлэ бэтэрээнэ Иванов Тит Петрович диэн этэ.  
Сүрдээх сытыы-хотуу үлэһит, булчут, көрдөөх-нардаах тыллаах-
өстөөх киһи этэ.

Ханнык баҕарар оҕо оонньоон улаатар. Ол курдук мин оҕо 
эрдэҕинээҕи доҕотторбунан Токоемов Коля, Николаев Иван этилэр. 

Ордук Коляны кытта тапсан оонньооччубут. Хомойуох иһин, Коля эдэр, оҕо сааһыгар 
бу дойдуттан барбыта. Эдьиийдэрим курдук Тамара, Маня, Аана Токоемовалары 
саныыбын.

Мин кыра эрдэхпинэ, Чоҥороҕо, Көлүйэҕэ сүрдээх бас-көс ыаллар олорбуттара 
Ол курдук: Иванов Т.Н. – Үчэһэ Тиитэбэ, Егоровтар – Тос Дьөгүөрэ, Саввиновтар – 
Хаптастар, Тимофеевтар – Мохороохтор, Токоемовтар – Уус-Куонаан, Григорьевтар 
– Лаҥхалар, Львов Байбал – Ньарыык, Львова Аана – Мойоо, Николаевтар, Николаева 
Федора – Тэйээттэр, Платонов Гаврил. Хабырыыл ийэтэ Мааппа кыргыттарын кытта, 
Львова Маачыйа ийэтин, оҕолорун кытта, Саввинов Миитээ кэргэнэ Өрүүнэтин, 
оҕолорун кытта, Львов Өлөксөөннөөх, Борисов Степан – Күскэстэр ийэтин кытта, 
Егорова Ылдьаана оҕолорун кытта, Ильина Өлөксөөндүрэ – Бэлиэкиннэр уолун 
кытта, Яковлева Настаа – Очокууттар уолун кыыһын кытта дьиэ-уот тэринэн, сүөһү-

сылгы  ииттэн, үлэлээн-хамнаан олорбуттарын өйдүүбүн. Ийэм үйэтин тухары кыһын 
хотоҥҥо сүөһүгэ, сайын от үлэтигэр үлэлээбитэ.

Оҕо сааһым көрдөөх-нардаах этэ. Чоҥоро күөлүн төгүрүччү бурдук үүнэн 
кыһыл көмүстүү кылабачыйара. Оччолорго ат миэлиҥсэтэ баара. Онон сылы 
эргиччи сибиэһэй бурдук лэппиэскэтин сиир этибит. Өссө 4 кылаастаах оскуоланы 
Чоҥороттон Харбаалаҕа көһөрөллөрүн өйдүүбүн. Үчэһэ лэппиэскэтэ олус минньигэс 
буолара. 7 саастаахпыттан оҕус сиэппитим. Ийэм от угар этэ. 7-8 кылаастарга от угар, 
кыдамалыыр буолбутум. Сиэрдээх буолууга, итэҕэлгэ эдьиийим Аана такайбыта.

Оскуолаҕа үөрэнэрбэр кыһын интернакка олорон үөрэммитим. Повар Мария 
Трофимовна минньигэс аһылыгын билигин да умнубаппын. Марфа Ефимовна 
таҥаспытын-саппытын сууйан-сотон, куруук ыраас буолааччыбыт. Иитээччибит 
Анна Ионовна Петрова үөрэххэ, бэрээдэккэ үөрэппитэ. Интернакка олорон  хос, 
интернат старостата буолааччыбын. Музыканы оҕо эрдэхпиттэн сөбүлүүр этим. 
Гармошкаҕа маҥнай Захар Евгеньевич Петров үөрэппитэ, 4-с кылаастан хормуоскаҕа, 
баяҥҥа слухпунан оонньуур буолбутум. Хапсаҕайынан, көҥүл тустуунан, остуол 
тенниһинэн, культуризмынан үлүһүйэн туран дьарыктаммытым. Үөрэхпэр орто 
үчүгэйдик үөрэммитим. Пионер, комсомол оскуолатын ааспытым.

1968 с. Захар Евгеньевич сүбэтинэн Бүлүү училищетыгар киирбитим. З.Е. 
Петровка махталым улахан. 1973 сылтан күн бүгүҥҥээҥҥэ диэри герой Н.С. Степанов 
аатынан оскуолаҕа үлэлээбитим. 36 сыл музыка уонна төрүт культура уруоктарын 
үөрэппитим. 4 төгүл педааҕыыларга дакылаат суруйбутум, республикатааҕы 
ааҕыыларга биһирэммитэ.

18 сайын ЛТО-ну салайан оҕолору үлэҕэ үөрэппитим. 20 сайын навигацияҕа 
үлэлээбитим. Улууска 80-с сылларга маҥнайгынан музыка кабинетын тэрийбитим. 
Музыка уруогар республикатааҕы курстарга аһаҕас көрдөрүүлээх уруоктары 
биэрбитим. Училище, СГУ оҕолоро педпрактикаларын баралларыгар көмөлөспүтүм. 
1986 с. “РСФСР үөрэҕин туйгуна” знагынан бэлиэтэммитим. Үөрэх министерствотын, 
ЯРИУУ (ИПКРО), улуус үөрэҕин грамоталарынан наҕараадаламмытым. Н.С. Бандеров 
«Учуутал» диэн кинигэтигэр суруллубутум. “Ветеран труда” буолбутум. Онон үлэҕэ, 
үөрэххэ, спортка, кэрэҕэ үөрэппит учууталларбар, З.Н. Борисовка, А.Н. Николаевка, 
Д.И. Саввиновка, М.С. Васильеваҕа, В.И. Аҥҥа, В.А. Афанасьевка, Г.А. Хохлова-
Ивановаҕа, М.С. Никифороваҕа, теннискэ үөрэппит учууталбыт В.А. Афанасьевка, 
ордук классоводум И.С. Андреевка барҕа махтал буоллун!

Мин 1971 сыллааха Н.Г. Чернышевскай аатынан Бүлүүтээҕи педучилищеҕа үөрэнэ 
сылдьан Бүлүү куоратыгар олорор сэттэ оҕолоох Тимофеев Д.Н. уонна Дария 
Николаевна кыра кыыстарын, Галина Даниловнаны кытта ыал буолан үс оҕону 
төрөтөн, иитэн ыал, үлэһит оҥортоотубут.

Галина Даниловна Ростелекомҥа телефонистканан үлэлээбитэ, үлэ бэтэрээнэ 
буолбута.

Улахан уолбут Любомир электротехникуму бүтэрбитэ. Бүлүүтээҕи РЭС «Бочуот-
таах үлэһитэ», үс оҕолоох, улахан уола Арылхан Б.Н. Ельцин аатынан Урааллааҕы 
госуниверситеты бүтэрбитэ. Надя лицей 11 кыл. үөрэнэр, Айтал быйыл оскуолаҕа 
киирэр. Любомир кэргэнэ Надежда Николаевна Кэбээйиттэн төрүттээх, полиция 
майора. Өссө Уһумаан сиэнэ - Ньукуус Спиридонов кыыһа буолар.

Ортоку кыыс Саргылана Дмитриевна ЯГУ-ну бүтэрбитэ, СР үөрэҕириитин туйгуна, 
Дьулус диэн уол оҕолоох, 9-с кылааска үөрэнэр.

Кыра уол Дмитрий Дмитриевич Иркутскайдааҕы госуниверситеты бүтэрбитэ. 
Куорат молодежнай оскуолатын директора. Саха Республикатын үөрэҕириитин 
уонна Молодежнай политика – туйгуннара.

Дмитрий үс оҕолоох. Кэргэнэ Людмила Феликсовна — медцентр үлэһитэ.
Улахан уоллара Дархан ХИФУ, ф/м-й факультетын 2-с курсун студена, оскуолаҕа 

үөрэнэ сылдьан, ох саанан ытыыга республика чемпиона, призера.
Ортоку кыыс Настенька 4-с  кылааска үөрэнэр. Кыра уоллара Алешикка биир 

сааһын туолуоҕа.
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Бэйэм кэлин СГУ-ну ФЯФНК факультетын кэтэхтэн үөрэнэн бүтэрбитим. 40-ча 
сыл Бүлүү куоратыгар олорбуппут. Билигин Дьокуускай куоракка олоробут.

Онон ийэм  Варвара Борисовна Сургуулуктан кэлэн, өҥ буордаах Чоҥоро эбэҕэ 
олохсуйан, миигин төрөппүтүгэр, барҕа махтал буоллун.

Чоҥоро эбэбиттэн куорсун анньынан үөрэхтэнэн, үлэһит буолан, ыал буолан, 
оҕолордонон, сиэннэрдэнэн дьоллоох киһинэн ааҕынабын.

Борисов Дмитрий Васильевич – Хондо 
РФ үөрэҕириитин туйгуна, СР Учууталлар учууталлара, 

«Бүлүү куоратын иннигэр үтүөлээх» знактаах, 
Советскай Союз Геройа Н.С. Степанов аатынан орто оскуола 

бочуоттаах учуутала, педагогическай үлэ бэтэрээнэ.
Дьокуускай куорат, 2018 сыл 

ҮЛЭТТЭН ДУОҺУЙАР ЭТЭ

Биһиги аҕабыт Сергей Степанович Григорьев ыраах Маҥаас 
нэһилиэгэр Кубалыҥда диэн алааска 1910 с. төрөөбүт. Кини дьоно, аҕата 
Степан Григорьевич Григорьев, ийэтэ Варвара Григорьевна Григорьева 
аҕыйах сүөһүлээх, биир көлүүр оҕустаах, туулаан, туһахтаан айахтарын 
ииттэн олорбут дьон. Хас да сыл кэтэспиттэрин кэннэ, күүтүүлээх 
күндү киһилэрэ – аҕам төрөөбүт.

Онтон утуу-субуу соҕус икки уол Федот уонна Николай төрөөбүттэр. 
Аҕам төрөөбүтүгэр эһэм аах туспа ыал буоларга быһаарынан, кыра 
балаҕан туттан Балаҕаннаах алааска көспүттэр. Аҕам оскуолаҕа киирэр 
кэмэ кэлэн, Чоҥоро икки кылаастаах оскуолатыгар киирбит, аҕыс 
биэрэстэлээх сиртэн хааман үөрэммит. Үһүс кылааска киирэригэр 
Чоҥоро оскуолата сабыллан, оҕолор Харбаала оскуолатыгар көспүттэр, 

онон усту-нан үөрэнэн бүппүт. Аҕатыгар окко-маска, тууга-туһахха илии-атах буола 
сылдьан, үлэттэн илиитин араарбат үлэһит киһи буолан тахсыбыт. Аҕа дойдуну 
көмүскүүр Улуу сэрии саҕаламмытыгар бырааттара утуу-субуу фроҥҥа барбыттар, 
оттон аҕам атаҕа уһуннаах кылгас буолан сэриигэ барбатах. Ол барбатаҕыттан кырдьан 
да олорон хомойор этэ: «Бинтиэпкэни ытан ньиэмэстэри сыыһыа суох эбитим 
буолуо, баҕар, снайпер да буолуохпун сөп этэ», –  диирэ. Аҕам тыыл ветерана этэ. 
Кыратыттан үлэҕэ миккиллибит буолан, холкуоска төһүү үлэһит, байанайдаах булчут 
этэ. 1951 с. улахан үөрүүлээх, бырааһынньык курдук холкуос бырабылыанньатын 
дьиэтигэр мунньах буолбута. Онно райком дуу, райсовет дуу бэрэстэбиитэлэ 
бастыҥ үлэһиттэргэ, биэс-алта киһиэхэ, Сталин мөссүөннээх мэтээл туттарбыта. 
Сэрии кыттыылаахтарыттан ураты ким да мэтээл кэтэ сылдьарын көрбөтөх дьон, 
бэйэлэрин түөстэригэр мэтээл иилинэн улаханнык үөрбүттэр этэ. Аҕам, Нестер 
Николаев, Михаил Борисов, Львов (Килэҥий) мэтээллэммиттэрин өйдүүбүн, 
атыттары умнубуппун. Ол Львов оҕонньор үөрүүтүттэн ытамньыйа-ытамньыйа дьону 
кууспаҕалаабыта өргө диэри кэпсэлгэ сылдьыбыта.

Аҕам өр кэмҥэ Сталин аатынан холкуоска биригэдьиирдээбитэ. Сайын аайы  
стахановскай хамсааһыҥҥа кыттан, ходуһаҕа хоно сылдьан уон хонуктаах дека-
даҕа күҥҥэ 1,3-1,5-лыы га сири охсоро. Кэтэхтэн Өргүөт киһитэ Омукчановы 
кытта куоталаһара. Декада түмүгэ хаһыакка таҕыстаҕына: «Эмиэ атаҕастаабыттар, 
Омукчанов көрдөрүүтэ миэнинээҕэр аҕыйах эрээри, бастакы миэстэни ылбыт», 
– диэччи. Декада сылын аайы ыытыллар этэ да, мэлдьи оннук буолара. Ол аата, 
Маҥаастан сводка тиийбэтэх, эбэтэр хойутаабыт буолара буолуо.

Сэрии сылларыттан быһыылаах, күһүн Түҥ мууһа турда да, сыарҕалаах атынан 
бултуу (түүлээхтии) Тылгыны диэки барара. Кыһын ортото, Саҥа дьыл иннинэ буолуо, 
түүлээҕин туттара кэлэрэ. Дьэ, оччоҕо биһиэхэ дьоро киэһэ буолара – үрүҥ бурдук 

алаадьыта, кыбыс-кытаанах тойуу эбэтэр үчүгэй баҕайы хоруопкалаах американскай 
саахар, үчүгэй суулаах хампыат, туох эмэ саҥа таҥас. Биирдэ миэхэ сиэрэй хаатыҥка 
аҕалан, саха тэҥэ суох буола сылдьыбыттаахпын. Бултаан кэлэригэр оҕолорго туспа 
кэһиилээх буолара – бэс туорааҕа, тоҥоруллубут тииҥ этэ, тиирэн хатарыллыбыт 
улар уонна куруппааскы кутуруктара. Кыһын өссө ыраата «Амыһаах» диэки барара. Ол 
сылдьарыгар арахсыспат аргыһа, кыттыгаһа, атаһа Иона Львов буолара. «Амыһаахтан» 
сыарҕа хаара бүтүөн иннинэ төннөллөрө. Бултуурун наһаа сөбүлүүрэ, өлөр күнүгэр 
диэри бултаабыта. Пенсияҕа да олорон үлэттэн, бултан илиитин араарбат этэ. Сайын 
от үлэтин иннигэр оннооҕор эдэрдэр кыайан хаспатах хорууларын хаһара. «Хорууну 
баҕас хаһыма, итиигэ тымырыҥ быстыа», – диэтэххэ, оҕонньор эппиэтэ бэлэм 
буолааччы: «Төрөөбүт сопхуоспар үлэлиирбин сөбүлүүбүн», – диирэ. Аҕам улаханнык 
ымманыйан оҕону таптыы олорбот этэ буолан баран, сүбэлии-амалыы сылдьааччы, 
иллэҥэр көтөҕөн олорор буолааччы. Ким эмэ ыарыйдаҕына маска түһүөх курдук 
ыксааччы. Аҕам Токутта аҕатын ууһун лаппа хаҥаппыт киһи. Бастакы кэргэнигэр 
(Иринаҕа) үс, иккис кэргэниттэн Мария Даниловнаттан биэс оҕо улааппыта. Билигин 
отучча сиэннээх, аны хос уонна хос-хос сиэннэрэ кэккэни хаҥаталлар.

Аҕам киһи быһыытынан дьоһуннаах, дуоспуруннаах, туһата суоҕу мээнэ 
саҥарбат, көрсүө-сэмэй киһи этэ. Кэлин сиэннэрэ ыллыылларын истэ-истэ: «Мин 
эмиэ ыллыахпын баҕарар этим да, сэмэйим бэрт буолан, кыбыстан, биирдэ да 
ыллаабатаҕым», – диэбиттээх. Атын дьон курдук холкуос ыарахан үлэтиттэн эстибит-
быстыбыт буолааччыта суох. Олоҕун тухары ыарахан үлэҕэ төһүү үлэһитинэн 
сылдьыбытынан астынар, дуоһуйар этэ. Аҕам быйыл сүүс сааһын туолуох этэ.       

Мария Сергеевна Никифорова
Үөһээ Бүлүү 2010 с. сэтинньи 

ТӨРӨӨБҮТ ТҮӨЛБЭМ МАҤААС

Үөһээ Бүлүүлэр киэн туттар дьонноруттан биирдэстэрэ, күүстээх 
Мордьоноохоп-Алексей Петрович Васильев кыра кыыһа буолабын. 
Кини уоттаах сэрии толоонуттан өлөрдүү бааһыран кэлэн баран, миэхэ 
олоҕун салгыыр кыым биэрбит. Олох аҕыйах хонуктаахпар күн сирит-
тэн айаннаабыта үһү. Кини: «Туйахпын хатарар уолламматым», – диэн 
муҥатыйаахтаабыт үһү. 

Аҕам хотоку тыыннаах олоро түспүтэ буоллар, син-биир биһигинэн 
киэн туттуо этэ. Бииргэ төрөөбүт үс кыргыттар бары тус-туспа суол- 
лаах орто дойду будулҕаннаах ахсым сүүрүгүн баалыгар сөпкө олорсон, 
ыал буолан, оҕо-уруу тэнитэн, үөрэхтэнэн, сирдээҕи иэспитин дьон 
тэҥинэн олоро сылдьабыт. 

Ийэм барахсаны кытта Харбаала бөһүөлэгэр олорбут кэммин са- 
наатахпына, билигин да санньыар-курус санаа дууһабын кууһар… Олох аҕыйах кэмҥэ 
бииргэ этибит. Сыстыганнаах сөтөл ыарыы буолан, чороччу улаатан эрдэхпинэ, 
Үөһээ Бүлүү туббалыыһатыгар өлөөхтөөбүтэ, өлөр түүнүгэр ытыы сатыыра да ха-
раҕын уута кэлбэт этэ. Оо, онно маккыраччы ытаан да биэртим… Ытаппытынан ийэм 
эрэйдээхтэн соһон таһаарбыттара.

Биһигиттэн суол нөҥүө Тыаһыт оҕонньор диэн үтүө санаалаах оҕонньор баара, 
куруук балык бэрсэрин өйдүүбүн, кини кыыһа (норуокка таптал аата «Буккаа») Суоп-
пуйа диэн аһыныгас, амарах хотоку баара. Бэрэски астыырын, үүт эрийэрин, миигин 
аһынан төбөбүттэн имэрийэрин, тугу эрэ санаан үөһэ тыынарын өйдүүбүн.

Өссө оччолорго эдэркээн саастаах Маарыйалыын – Баскачыыннар кийииттэри-
ниин Күбэйиҥдэттэн оргуһуоҕунан уу баһарбыт. Маарыйа: «Тукаам, элбэҕи куттума, 
олоххор бэйэҥ ирээтиҥ турдаҕа», – диирэ. Кини кэлин Герой ийэ буолбута.

Оскуола кэнниттэн Якутскайдааҕы культпросвет училищены бүтэрэн баран, Дүл-
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лүкүгэ хоту дойдуттан сылдьар Револий Соколовтуун ыал буолан, Бүлүүгэ кэлэн дой-
ду оҥостубуппут. Олоххо арааһынай баар: уһун сылларга тыҥабынан ыалдьан, сыл 
аайы туббалыыһаны кэрийэн иһэрбэр, Бүлүүм дьоно-сэргэтэ дурда-хахха буолтара. 
Санааҕа ылларар түгэммэр, кэргэним: «Олох өлөрү санаама, акаарыгын дуо? Ханна 
миигин оҕолору кытары быраҕаттаан бараары гынаҕын?» – диэхтиирэ.

Дууһам ымыыта буолбут, сүрэҕим сөбүлүүр талан ылбыт идэбинэн сүүрбэттэн 
тахса сыл Кындыл аатынан Бүлүүтээҕи норуодунай театрга режиссерунан үлэлии- 
бин. Дьылҕа хаан айар үлэбин амарах хараҕынан көрөн араҥаччылыыр курдук ээ. 
Этэҥҥэ республикаҕа бастыҥ үлэлээх театрынан биллэбит. Элбэх республиканскай 
фестиваллар, конкурстар хас да төгүллээх лауреаттара, «Гран-При» хаһаайыннара 
буолабыт. 

Айар үлэлээх киһи үөрүүтүнэн буолар төһөкөөннөөх айаннары айаннаан сыл-
дьыбыппыт буолуой, киһи ааҕан сиппэт. Уһун көрдөөх-нардаах гастроллар, куруук 
кэтэһэр, толору көрөөччүлээх зааллар, кулууптар, артыыс дьон быһыытынан һуу-
һаа буолуу, көх-нэм, ырыа-тойук! Тиксиинэн, Булуҥунан, Орто Халыманан, илин 
эҥэрдэринэн, Сахабыт сирин устатын-туоратын кэрийдибит ини-кэрийбэтибит ини!

2003 с. I Бүтүн Россиятааҕы этнофестивальга Хабаровскайга «Гран-При» уонна 
«Лучшая женская роль», «Юное дарование», «Лучшая сценография», «Лучшая деко-
рация», бэйэм «Честь и достоинство» номинация кыайыылаахтара буолан үөрүү өрө-
гөйүн билбиппит! Күн бүгүҥҥэ диэри сиэттиспитинэн сити курдук айа-тута, инники 
харбаһа сылдьабыт. Мин биир дойдулааҕым, этэн аһарбыт Суоппуйам кыыһа Люд-
мила Леонтьева театр биир тутаах киһитэ. Эргиччи талааннаах: тойуксут, ырыаһыт, 
артыыска, адьас айылҕаттан айдарыылаах, ыллаан-туойан, оонньоон кэлээр дэммит 
киһи буоллаҕа! Мин кининэн киэн туттабын, иккиэн биир сиртэн – Маҥаастан төрүт-
тээх-уустаах дьон дойдубутун, дьоммутун ааттата сылдьарбытынан киэн туттабыт.

1996 сыллаахха көҥүллэрэ быстыбыт ыччаттарга өй-санаа өттүнэн чөл олоххо 
тардыһарга күүс-көмө буоларга «Сырдыкка дьулус, эрэлгин сүтэримэ!» диэн девиз-
тээх, «Дойду ахтылҕана» диэн культурнай программалаах, ас-таҥас, эмп-томп элбэх 
гуманитарнай көмөлөөх, УИН, хаайыы салалталарын кытта туһааннаах, наадалаах 
проблемаларга тохтоон, санаа атастаһар «төгүрүк остуол», уо.д.а. боппуруоста-
рынан театрбын кытта улахан общественнай хамсааһыны салайан сылдьыбытым 14 
сыл буолла. Элбэх наҕараадалар, махтал суруктар туоһулууллар. Хаайыыга да араас 
дьылҕалаах ыччат сытар, барыта хараҥа дьыала буолбатах. Олохтоох телестудияҕа 
«Дьылҕам миэнэ» авторскай передачалаахпын, араас өрүттээх олох үтүө да, мөкү да 
араҥатын арыйан көрдөрөбүн.

Дьоҥҥо үтүө дьыала оҥорор, киһи үөрбүт хараҕын көрөр үчүгэй да буоллаҕа! 
Иннэ-кэннэ биллибэт буолбут харчыны эрэ таҥара оҥостор, баайга эрэ үҥэр бөрү-
күтэ суох кэмҥэ биһиги курдук «тирэхтэр» тыын курдук наадалаахтарын биллим. 
Айар куттаахтар, талааннаахтар, бүдүрүйбүккэ, сыыспыкка илиигитин уунуҥ, дурда-
хахха буолуҥ!

Хайа да кэмҥэ таҥнарбат, өйдүүр-өйүүр киһим – кыыһым Жанна Револьевна 
Соколова МУП «Вилюит» дириэктэрэ, сиэним Саша студентка, хос сиэним – Мор-
дьоноохоптор туйах хатарааччылара, алталаах Андрюша.

Улахан эдьиийим Зинаида Алексеевна Золотарева Үөһээ Бүлүүгэ олорор, РФ 
доруобуйа харыстабылын үтүөлээх үлэһитэ, кыра эдьиийим Лидия Алексеевна 
Филиппова эмиэ олоҕун бүтүннүүтүн медицинаҕа анаабыта, билигин Дьокуускайга 
сынньалаҥҥа олорор.

Дойдум дьоно, тэмтэрийбэт тирэхтэниҥ, иэҕиллибэт итэҕэллэниҥ, уостубат 
уйгуланыҥ!

Соколова Маргарита Алексеевна, Бүлүү к.

АЙАР КУТТААХТАР ТҮҺҮЛГЭЛЭРЭ

Б Э Һ И С  Т Ү Һ Ү М Э Х

ДАКАР ТАЙЫЛА

Бүөтүр Өлөксөйө төрүт-уус Тимирдьин түбэтигэр аҕа уустаан 
олорбут сирдэринэн биллэр. Тимирдьин былыр-былыргыттан киһи-
сүөһү тоҕуоруһан олохсуйар сирэ. Тыалыччыма үрэҕин тардыыта 
буолан, булда-алда үгүһэ-элбэҕэ; уутугар киирдэххэ кыһыл көмүс 
хатырыктааҕа, ойууругар таҕыстахха ардай аһыылааҕыттан адаар 
муостааҕар тиийэ, маһын көтөрүн арааһа, быһатын эттэххэ – байылыат 
дойду.

Өлөксөй сиһин этэ ситэрин саҕана, Оноҕоччут сириттэн бэйэтин 
тэҥнээҕин көрсөн сөбүлэһэн, ыал буоларга илии тутуһаллар. Кыыс 
дьонноро икки кыыстарын сулуу-халыым туһа диэн, хойукка дылы 
«хаайан» олорбуттар, үс уолаттарын ыал оҥортообуттар. Ол уолаттар да 
харса-хабыра суох дьоннор эбиттэр, аҥаардастыы соҕус сылдьыбыттар, 
уопсайынан да, Оноҕоччуттар үҥсүүк-харсыык, боруок соҕус дьонунан биллэллэрэ. 
Хас да сыл ааспыт, кыыстарын дьонноро биэрбэтэхтэр. Кыыс ийэлээх-аҕата сотору 
утуу-субуу өлүтэлээн хаалбыттар. Ол кэнниттэн, икки таптаһар сүрэхтэр олохторун 
холбууллар, ону да, убайдара сөбүлэспэккэ «бэргэһэлэммэтэхтэр». Уонча сыл туох 
да наһаа эйэлээхтик, уоллаах кыыс оҕолонон дьоллоох-соргу тосхоллонон, бур-
бур буруо таһааран олорбуттар. Ол олордохторуна; былыта суох халлааҥҥа суос-
соҕотохто этиҥ эппитинии – эр киһи барахсан иһинэн таарымталанан аҕыйах 
хонон хаалар. Ийэлэрэ барахсан кэргэнин чугастааҕы дьоннорун кытта көмөлөөн 
син буору буллараллар. «Сор-муҥ соҕотох буолбат» – диэбит курдук, аны дьахтар 
убайдара үс аттаах сыарҕанан кэлэннэр, огдообо хаалбыта алта эрэ хоммутун кэннэ; 
алта сүөһүлэрин, эр киһи таҥаһын-сабын, туттар сэбин-сэбиргэлин сыарҕаларыгар 
күүстэринэн тиэнэн кэбиһэллэр. Дьахтар ытыы-ытыы сыарҕаларыгар тиэммит 
тэрээк сүгэтин, уонна кэргэнин уон айатын  хатыы өтүүлэрин быһа охсон, былдьаан 
ылар. Аһынар сүрэҕэ суох хабыр дьоннор тоҕо эбитэ буолла – ол уон айаны был-
дьаһа барбатахтар. Сыарҕаларыгар олорон, былдьаабыт сүөһүлэрин үүрэн дойдулуу 
тураллар.

Күөлү тахсыахтарыгар дылы ытыы-ытыы ааттаһа сатаабыт, «халыыммытын 
ылабыт» – дэһиспиттэр, ол иһин абаран төһө тыла тиийэринэн кырыыс-таныыр 
тылын туттубутунан хаарга олорон хаалбыт.
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Ол нөҥүө күнүгэр уон айатын күөлүн тула, окко аһыы киирэр куобахтарга 
иитэлиир. Куобах баар дьыла буолан, сорох күн биир, дэҥнэтэн иккини, үһү, сороҕор 
олох мэлийэн, аччыктаан сор бөҕөнү көрөн син кыс хаары ууллараллар. Чугас олорор 
ыаллара төһө да бэйэлэрэ нэһиилэ олордоллор; үүт аннын, тар, хохту, куйуур балыгы 
бэрсэн абырыыллар.

Балык тахсыар дылы бырдалара эрэ быстыбат ийэлэрэ олох хоргуйан сытан 
хаалар, алта саастаах Дакар чугас ыалларыгар этэн, ас сыыһа бэрсэн, атаҕар туран 
кэлэр. Тимирдьин күҥкүйэтэ мууһун дьөлөн, уута тахсан мундута-күөнэҕэ күөрэйэн 
икки атаҕы, ол иһигэр Дакардары абырыыр. Аҕаларын туутун, ардьатын буланнар 
туулаан айахтарын булуналлар. Убайдара баҕайылар «өлбүт сурахтара иһиллибэт, 
аҕаларын туутунан аһаан олороллоро буолуо” диэн, туу сүгэ кэлэллэр. Ону истиһэн 
олохтоохтор саҥараннар, аны кэлбэттэрин курдук төнүннэрэллэр. Ити туһунан бу 
хойукка дылы уос номоҕо буолар буолара.

Ити курдук накааһыран, Дакар уончатыгар тиийэригэр бэйэтэ булчут бэрдэ 
буолан хаалар. Ыар олох ийэлэрин кэбирэтэн барар, ыарытыйар буолар.

Кыыс сааһын ситэ-ситиминэ сырыттаҕына Кырыкаат диэки олохтоох сааһыран 
эрэр киһи кэргэн сүгүннэрэн илдьэ барар. Дакар чороччу улаатан эрдэҕинэ ийэтэ 
өлөр ыарыытыгар охтор. «Убайдарбын кыраталааммын, икки улахан убайдарым 
өллүлэр, бэйэм бу буолан эрэбин, эһиги хаһан даҕаны киһини кырыахтааҕар буолуох 
– куһаҕаннык да саҥараайаҕыт» – диэбитэ үһү.  Ийэлэрэ өлүөн иннинээҕи дьыл 
биир ынахтара Тимирдьин буорун булбут, дьоннор сүбэлэринэн ыалга айахтаан 
кыстаталлар. Ыалга айахтаабыт ынахтарыгар Дакар оттуур. Онтон ыла арааһа от 
охсооччу буолбута буолуо.

Убайдара: «Ынахпыт сүттэ, тиийбит буоллаҕына, аҕалан биэрдиннэр» – диэн 
дьонунан илдьиттииллэр, ийэтэ өлтүн кэннэ ол ынаҕын атастаһан идэһэ гынар. 
Соҕотох айаҕар бултаан да айаҕын ииттиэ. Сүөһүлээх буоллаҕына мэһэйдэтэн 
бултамматыгар тиийэр.

Аһыыр-таҥнар кыһалҕатыгар кыһарыттаран кыанар да, кыаммат да дьоҥҥо араас 
үлэлэригэр үлэлэһэр, айаҕын ииттэр. Оннук сылдьан хаарты дьаллыгар ылларан 
кэбиһэр. Тугу булбутунан айаҕын ииттэ сылдьар киһиэхэ хаарты дьүөрэтэ суох доҕор 
буолуохтаах.

Кыра сааһыттан олох кыһарҕана кыһарыйан, үлэ, булт соноро эрчийэн, атаҕар 
кыанар, тарбаҕар сэниэлээх буола улаатар. Саха хотуурунан илиилээҕи от охсуутугар 
иннигэр түһэрбэт буолар.

Дакар аан бастаан Хандыы баай Илим ыйаабыкка күүлэй тэрийбитигэр кыттыбыт. 
Баай Хандыы «бу уол оту охсууһу», диэн, «Буускай» хотууру бэлэхтээбит. Оччотооҕу 
саха хотууруттан чыҥха атын сэп буоллаҕа ол «Буускаттара». Онтон ыла сыл аайы 
ыытыллар Хандыы да, атын да баайдар тэрийэр күүлэйдэригэр үөрүүнэн кыттар 
буолбут. Илим Ыйаабыкка үрдүк өтөххө түһүүлэнэн сүөһү өлөрөн ас аһаан баран 
арҕаа атаҕы бастакы киһи тыа саҕатынан барар, ол кэнниттэн «мин бэппин» дэммит 
түһүнэр. Атаҕы эргийэн Суруксут тумуһаҕынан өтөххө быһа көтөн тахсар, ол биир 
омурҕаннаах үлэлэрэ. Аһаан баран бастакы киһи хадьымалын саҕалыыр, үһүс 
омурҕаннарыгар бэрт кыра сир хаалара үһү. Дьон элбэхтик кэлбит буоллаҕына, үһүс 
омурҕаҥҥа ордубата үһү. Дэлби тотуохтарыгар дылы аһаан эттэрин ордугун сүгэн, 
чэй, табаах ылан дьиэлэригэр үөрэ-көтө тарҕаһаллар. Охсуллубута үс хоммутун 
кэннэ аны мунньуу үлэтэ саҕаланар. Бу эмиэ туһунан күрэх, алталыы кыраабыл 
тардан барбытын кэннэ бугуллааччы атырдьаҕынан баттыы-баттыы улахан гына 
бугуллуур. Оннук утум-ситим субуруһан тардан, бугуллаан бараллара үһү. Ону көрбүт 
кыттыбыт, уол сылдьан Хандыы үс сыллааҕы охсуу күүлэйигэр кыттыбыт Боппуон 
Ньукулай Уйбаанабыс-Чөкөллө буолар.

Мэйик сирин биир бастыҥ баайа – Өкөстөөн кулуба күүлэй тэрийэр сураҕа 
иһиллэр. Бөтүрүөп куйааһа сатыылаан турар кэмэ буоллаҕа. Улахан Муҥдуҥда уута 
түһэн, уолба ото өнөрдөөн үүнэн – киһи көстүбэт, атаҕынан сатаан кэһиллибэт хойуу 

ото үүнэн тыалга хамсаан нуоҕалдьыйар. Өкөстөөн өтөҕүттэн тэйэ соҕус буолан 
буолуо; күүлэй буолар күнүн иннинээҕи күн тиийэн аһаан отууга хонон туран баран 
охсоллор эбит. Киэһээ түөртүүр саҕана күөллэрин хоту өттүттэн сула уол киһи, 
солоҕой баҕайы уктаах, окко сууламмыт хотууру сүкпүтүнэн дьоҥҥо тиийэн кэлэр. 
Хотуурун үөккэ ыйыыр. “Ойуурдаах куобах кэтэҕинэн оонньуур, дьонноох киһи 
сототунан оонньуур” диэн өс хоһооно этэринии, ол ыйаммыт хотууру көрүү-истии, 
сии-хоһуу буолар. Тыллаах өттө: «Ити хотуурунан киһи кыайан охсуо суох, арай 
абааһы эрэ охсоро буолуо, үөһээ дойдуттан хара сылгылаах уола буолуо», – диэн 
күлүү гыммыттар. «Ити хотуургунан оту хайдах охсоҕун» – диэн Өкөстөөн ыйыппыт, 
онуоха Дакар сөбүлээбэккэ олорболоон баран – «охсор буолан илдьэ кэллэҕим дии» 
диэбит. Олохтоохтор ыалдьыт сиэрин толорон аһаппыттар. Утуйаары отууларыгар 
киирбиттэр. Дакары ыҥырбыттарыгар кыһамматах, уот таһыгар олорбутунан хоммут, 
уокка кии быраҕан түптэлэммит. Сарсыарда уһуктан турбуттара, киһилэрэ олорбутунан 
утуйа олороро үһү. Дьоннор бэҕэһээ киэһэлэрин курдук наһаа чалаарбатахтар. Аһаан 
баран – сиэри-туому тутуһан охсуу саҕаланар. Дакар Өкөстөөнтөн: «Хаһыс киһинэн 
барабыный?» – диэн ыйытар, ону «кэлин тур» диэн хобдох соҕустук эппиэттиир. 
Аҕыйах киһи хаалбытыгар; кэтэһиитэ бэрт диэбит да, хотуурун бурууһунан аҕыйахта 
«таар-туур» сотоот охсон барбыт. Бэҕэһээ оччото суох тылласпыт саҥаларыттан да 
кыһыйан буолуо, биэс уонча киһини «көҥдөй арыыга» олордон, хадьымал баһыгар 
бастакыларын кытта тэҥҥэ тиийэр. «Сиргитин билбэт буоламмын иннигэр түспэтим, 
кыаххын көрүөҕү, сырыс диир» да төттөрү эргийэн төннө турар. Дакар манастыырын 
бүтэрэн аһаан бүппүтүн кэннэ бастакылар кэлитэлииллэр. Ол күн от бөҕө охсуллар. 
«Мин кэлбит сирим ыраас» диэн үһүс омурҕаҥҥа от охсубат, олорболоон баран 
туран дойдулуур. Хантан ким кэлэн барбытын ыйыталаһан иҥин билии-көрүү суох. 
Уол барбытын эрэ кэннэ биэс уон киһилээх баай Өкөстөөн хотторбутун, аата-суола 
алдьаммытын өйдөөбүттэр. Кыһын суол турбутун кэннэ киһинэн биир атах эти 
ыытар. Ол киһитэ: «Эһиил эмиэ баран от охсуһар үһүгүн диэн илдьиттиир», – диир, 
онуоха суол ыйан биэрэр киһини буллаҕына илдьиттээтин, оччоҕуна бара сылдьыам. 
Ыыппыт атах этин ылбат: «Киһилии кэпсэтэн ыыппыта буоллар, минньигэс буолуо 
этэ», – диэбит уонна дьиэттэн тахсан барбыт. Өкөстөөн «суол ыйан» биэрэр киһини 
булбатах буолуохтаах, илдьитэ кэлбэтэх. Оччолорго даҕаны баай дьадаҥыны баттаан, 
албыннаан, үлэлэтэн байдаҕа дии. Кыра манньа туһугар дьыл тахсар отторо оттонор.

Дакар Тайыла атаҕынан кытыгыраһа олох кыратыттан биллэн барар. Кулуну далга 
хаайан баран атыыр үөрэ ырааппытын кэннэ ааны аһар уонна кулун куударалаах 
кутуругуттан тутуспутунан сырса оонньуур идэлэнэр. Бастаан барбалаһан иһэн 
ыытар, күһүҥҥүнэн кулун ийэтигэр тиийиэр дылы тэҥҥэ сырсар буолар. Кэлин 
ситэн сылгыны атаҕынан сырсан ситэн сылгылыыр буолар. Оччолорго да сылгылаах-
сүөһүлээх дьон олорон аастахтара. Миҥэ да, хаҥыл да сылгыларын Тайыланан 
сылгылаталлар. Быа биэрбит дьон сылгыларын быалаан, сиэтэн эбэтэр миинэн 
кэлэр. Сорох сылгыны быата суох муус-чомпо буолбуту миинэн аҕалара дииллэрэ.

Хандыы баай Дакарга илдьит ыытар: «Этин-сиинин эрдэттэн оҥоһуннун, Бүлүүттэн 
Оросторгуйап от охсооччута кэлиэхтээх. Бөтүрүөп саҕана Илим Ыйаабыкка». Илдьит 
аҕалбыт киһитэ ыаҕаска биир буут арыыны ыыппытын биэрэр, “арыы ыытар, эккин 
хатарын диир” – диэн. Дакар муодарҕыы саныыр. Болдьохтоох күннэрэ уһуннук 
күүттэрэн тиийэн кэлэр да, от охсооччулара кэлэн биэрбэт. «Аккыырай таҥара» 
курдук аатыран кэлбит сураҕа дьэ иһиллэр. Сарсыҥҥытыгар ыраас чэмэлкэй күн 
үүнэр, дьон бөҕө: сорох көрөөрү, сорох от охсоору, сорох кыаммат өттө аһаары 
да Илим Ыйаабыт арҕаа үрдүк тумуһаҕын томторугар мунньусталлар. Баайтаһын 
ынах түҥнэри көтүллэр, ас-бөҕө астанар. Бүлүү киһитэ, маҕан аты хоточчу миинэн 
кэбиспит үскэл, саас ортолоох нуучча киһитэ эбит, ат тутааччы – аргыс киһитэ элбэх 
саҥалаах-иҥэлээх орто уҥуохтаах саас ортотун ааһан эрэр киһи эбит, нууччалыы-
сахалыы субурутан олорор. Аһылык кэнниттэн Илим Ыйаабыт арҕаа атаҕын эргийэ 
суол тэлээччини ыыталлар. Суол тэлээччи кэнниттэн бастакы киһи, ол кэнниттэн 
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утум-ситим охсон барыахтаахтар. Бүлүү киһитэ Дакарга куоттардаҕына, миинэн 
кэлбит маҕан атын биэриэхтээх, куотар түбэлтэтигэр, туох сүүйсүү буоларын 
Хандыы баай бэйэтэ эрэ билэн эрдэҕэ. Куоталаһыы буолуон иннигэр Хандыы Дакары 
ыҥыран ылан тугу эрэ кулгааҕар сибигинэйэр. Урут Дакар арбаҕаһын ортотунан 
быһа курданара үһү, бу сырыыга санныгар саба быраҕынар, наада буоллаҕына илгэн 
кэбиһэрдии. Ыалдьыт киһини бастаталлар, Дакар алта хаамыы куоттаран турар. 
Хамаанда бэриллибитигэр түһүнүү буолар. Оросторгууйап нууччата туран эрэн 
көннөрүллүбэтэх буускабынан, ото оҕуттун-охтубатын, быһыннын-быстыбатын 
дайбаан кулаан барар. Хандыы уонна нуучча аргыһа атынан тэлиллибит суол устун 
арҕаа баска дылы батыһаллар. Арҕаа атаҕы иилии-саҕалыы охсооччулар эргийэн 
кэлэллэр, икки ардылара барбыттарын курдук. Нуучча сирэй отуу күлүгэр тиритии 
бөҕөнү тиритэ олорон аһыыр дуомун аһаабыт. Оттон Дакар Тайыла оттуллубут 
уот таһыгар, тобугун үрдүгэр олорон, тоҕус хамыйах сыа саламааты сиэбит. Иккис 
барыыларыгар Дакар арбаҕаһын кэтэн, быакаччы курдаммыт. Киһитэ эмиэ алта 
хардыыны барбытын кэннэ Дакар барбыт, эргийэн кэлиилэригэр ол оннук кэлбиттэр, 
охсуу онон бүппүт. Нуучча атын биэрээри гыммытын, Дакар ылбатах. Нууччата 
уу сахалыы тылынан махтаммыт уонна хотуурун биэрбит. Дакар хотууру биитин 
туппахтаан баран: «хата, сытыы баҕайы биилээх эбит», – диэн ылбыт. Нууччата: 
«Кэлэрбитигэр окко-маска тардыһан эрэйдээбитэ, бэлэхтиибин», – диэн эбэн эппит.

Хандыы ити күһүн Дакар Тайылаҕа тоҕустаах маҕан аты биэрбитэ үһү. «Аты тутар-
хабар сураххын истэбин, айааһыныаҥ буоллаҕа», – диэбит. Онтон ыла Дакар маҕан 
аттанан хаалар. Сылаҥ диэкиттэн кэргэннэнэр, Ардьылыырга дьиэ-уот туттан «бур-
бур» буруо таһаарынан барар. Эдэр киһи барахсан ханна тиийбэтэҕэ, тугу гымматаҕа 
баарай. Аттанан Мэйик, Хоро диэкинэн эргийтэлиир, ол сылдьан хаартылыыр идэ-
тинэн аралдьыйар. Сылаҥҥа кылыннарыгар түбэһэн хаартылыыр, били маҕан атын 
икки суукка олорон, кынна үс уолунаан сүүйэн ылаллар. Хонон турар, баҕар, аппын 
төнүннэриэхтэрэ да дии санаабыта буолуо, оччо тиэтэйбэт, киэһэлик ыҥыы-рын 
сүгэн дьиэтигэр төннөр. Дакар атын хаартыга сүүйтэрбитин киһи барыта истэр. Са- 
йын от саҕана дьонун кытта кэпсэтэригэр; эт тоҥоругар тиийдэҕинэ сиэн кэби-
һиэхтэрэ, бара сылдьыам этэ диирэ үһү. Атырдьах ыйын бүтэһигин эргин, биир ыраас 
күн киэһээ түөртүүр саҕана, Тураах сыһыытыгар Дьаакыбылап Мэхээлэлээххэ Дакар 
Тайыла киирэн кэлбит. Ону-маны кэпсэтэн баран Тайыла хайа диэкки «салаллан 
иһэрин» ыйыппыттар. Ону киһилэрэ: «Ээ, ырааппаппын, бу диэкки чугас эргинтэн 
төннүөм» диэн эппиэттээбит. Саһаа үүт үрдэ холбуйан киллэрбитин иһэртэн аккаас-
таммыт, чохоол аҥаара ымдаан аҕаларыгар көрдөспүт. Уһаабатах, тахсан баран 
хаалбыт. Тахсан эрдэҕинэ көрбүттэрэ; эриэн өтүүнү арбаҕаһыгар курдаммыт. Мэхээлэ 
аанын арыйан өҥөс гынан көрбүтэ, киһитэ Тыалыччыма диэки ойуурга киирэн 
хаалбыт. Дьиэтээҕилэр, «бу киһибит били атыгар барда быһыылаах» дэһиспиттэр.

Ол киэһэ Кырыкаат ыаллара киэһээ аһылыктарын аһаан бүтэн эрдэхтэринэ, 
таһырдьаттан оҕолор, дьахталлар “күөл уҥуор биир киһи маҕан аты сырсар” диэн 
киирбиттэр. Көрбүттэрэ, сула киһи маҕан аты наар сырсан ситэр да, ойоҕолуу көтөн, 
мүччү-хаччы харбыыр. Дакар кылыттара, үс уол дьон, мас чохооччу булунан аты 
сырсар киһиэхэ бараары гыммыттарын аҕалара оҕонньор ааны бүөлүү туруммут. 
«Көлүнэр көлөтө суох буолан биир ат иигин харыһыйаҕыт дуо, урут да биэрэн 
ыытыах баар этэ, ылыах киһи ылардыы кэлбитэ буолуо – ыллын, хата, күтүөт оҕо 
баардааҕын көрдөрдө», – диэбит. Дьэ уоскуйан таһырдьа тахсан көрөн турбуттар, ити 
бириэмэҕэ ат тутар сорудахтаах киһи атын тутан мииммит да, хоту диэки сиэллэрэ 
турбут. Аҕалара оҕонньор күтүөттэрин бэйэлэригэр сыһыаран, өс-саас буолбатын 
курдук уолаттарыгар эппитэ үһү.

Түүн ортото ааһыыта Дьаакыбылаптаахха Дакар киирэн кэлбит, “Дьаабаллар атым 
сиэлин, кутуругун сэлээн кэбиһэннэр, туттарбакка накаастаата”, — диэбит. Ол онно 
көрдөххө, арбаҕаһын көхсө илийбит үһү, «Төһө да куйааска, төһө да үлэлээбитим 
иһин, көхсүм илийбитин көрбөтөҕүм», – диэбит. Ол күһүн кылыннара аах убаһалаах 

биэ аҕалан биэрбиттэр. “Хайдах тутар эбит диэн, көрөөрү гыммыппыт” диэбиттэрин, 
көнө муҥутаан, мүчүҥнээн эрэ кэбиспит. Ол кыһын күөх окко аһатан уоталаан 
баран чугаһынааҕы ыалларын кытта үллэстэн сиэтэлээн кэбиспит. «Аны сайын эмиэ 
сырыһыннара оонньуу сылдьыахтара», – диирэ үһү. Оччолорго саас ортолонон эрэр 
кэмэ эбитэ үһү.

Дакар Тайыла күп-күөх харахтааҕа үһү, ааһа баран туртаҕар – онон да буолуо, 
сааланар этэ, – диэн ким да кэпсээбэт. Хата ол оннугар куска тиргэлээн, хандаалаан, 
куобахха туһахтаан, тэптиргэлээн, айалаан, сохсолоон, балыкка туулаан, илимнээн 
тэҥнээҕэ эрэ баара буолуо, ордук суоҕа чахчы. Икки уолба хоруунан силбэһэр, онто 
кэҥээн хаалан туу угарга табыгаһа суох буолбутугар, мас күрдьэҕинэн эргийэр 
сирин быһа хоруу хаһан онно туутун угар. Улахан тымтай былыргы аата «укалы» 
диэн эбитэ үһү. Хойут сааһыран да баран ол укалытынан толору балыгы сүгэн 
туран дьону кытта кэпсэтэрэ. Биэстээх-алталаах сиэннэрин ол тымтайыгар сүгэн 
чугастааҕы сирдэринэн эргийэн туһахтарын көрөрө үһү. Ол хоруута билигин күҥкүс 
буолан турар. Ол укалы тымтайа Тимирдьиҥҥэ ампаар сабын анныгар алдьанан эрэр 
элээмэтэ баар буолара.

Түүлээх ууһугар Амчыыкын улахан уола Олоохуна Тимэппий диэн уһун курбуу, 
турбут-олорбут, кыайыылаах-хотуулаах үлэһит киһи баара. Чиэппэргэ чугаһыыр 
күүстээх, эмиэ от охсон иннин кимиэхэ да биэрбэтэх киһи саас ортолоон иһэн «Оҕо 
Өлбүккэ» күүлэй буоларын истэн, бэйэтин холонон көрө кэлэр. Күбэйиҥдэ, Оҕо 
Өлбүт, Арыылаах, Киэҥ күөл, Ардьалыыр, Сытыы күөллэринэн илин өттө Түүлээх 
ууһун сирэ эбит. Оччолорго Харбаалаҕа аҕыйах ыал олороро үһү. Чугастааҕылар 
киксэннэр, Саллар Ньукулайы бастаталлар, иккис Олоохуна, үһүс Дакар Тайыла, 
Дэбдээһин Баһылай «Оҕо өлбүтү» уҥуор ортотунан быһа «көрөн» кэбиһэллэр. 
Олоохуна хаста да бастакы киһини «көҥдөй арыыга» олордон ааһаары гыныталыы 
сылдьан абаран, кэнниттэн иһэр, арбаҕаһын санныгар ууруммут Дакартан саллан 
туттуммут. Ити курдук, отучча охсооччу иккитэ баран кэлбиттэр. Ити туһунан 
Олоохуна кырдьан олорон Боппуок Ньукулайга, атын да дьоҥҥо кэпсиирэ үһү. Дакар 
да соҕотох кэлбит киһини убаастаан, аатын алдьатымаары, куоппатаҕа чахчы. Ити 
туһунан Прокопьев Роман Васильевич аҕата Дэбдээһин Баһылайыттан истибитин 
Боппуок Ньукулай кэпсээбитэ.

Баай Хандыы кэнники үс сайыннааҕы күүлэйдэригэр кыттыбыт. Бастакы 
сылыгар олох оҕо сылдьан кыттыбыта буолуо, манастыырыгар суол саҕалаабыттар. 
Иккиһигэр; «син бэйэм бүтэрбитим» диирэ. Үһүс да сылыгар бүтэһик сылдьыбыт.  
«Кэпсииллэрэ наһаа омуннаах – ат аһыы-аһыы хаамыынан барарын эрэ кытта тэҥ 
соҕус буолааччылар – ол муҥутаан барыылара, ити хотууруттан ордугу ылларар – 
диэн эмиэ түөкүн тыл. Дакар уһун баҕайы хотуурдааҕа, төбөтө тостубутун Моочой 
ууска кэлэн, салгыы атын хотуурунан уһаттара иһэртэрбитэ, ол уһун хотуурунан 
ыллардаҕына кылгас хотууртан ордуга чахчы, ону этэллэр» – диэбиттээх. 
Салҕааһыннаах уһун хотуурунан от охсорго эмиэ күүс-кыах наада. Хайдахтаах да 
хаҥыл сылгыны быаламмакка тутарын үөлээннээхтэрэ кэпсииллэрэ. «Сылгы диэн – 
күөх от көппөкөтө буоллаҕа дии», – диэн оччо ахсарбаттыы саҥарааччы.

Прокопьев Кирилл Гаврильевич Маҥааска өр сэбиэттээбитэ биллэр. Биир сайын 
ыһыаҕын тэрийэн баран дьиэтигэр күнүскү аһылыгын хойутаан кэлэр, саҥа чэйдээн 
эрдэхтэринэ, Дакар Тайыла киирэн кэлэр. Бырааһынньык дьонун быһыытынан ас 
арааһа элбэх. Кирилл куруусканы ортотун үөһээ өттүнэн тыыннаах испиири кутан 
аҕалан остуолугар олордон биэрэр. Тайыла «мүчүк» гынан баран биирдэ түһэрэн 
кэбиһэр. Оччолорго мааныга туттуллар «ас» буолара. Ону-маны кэпсэтэн баран 
Кирилл этэр: «Билиҥҥи уолаттар аты сырсан тутуохтааҕар буолуох, тарбыйаҕы да 
сырсан туппаттар эни, эн бэйэҕин дьоҥҥор-сэргэҕэр – сэһэҥҥэ сылдьар курдук 
тустан да, сырсан да  көрдөрбөтүҥ. Бүгүн кылгас сиргэ сүүрүүлээхтэр, холонон 
көрбөккүн ээ», – диир. Тайыла олорболоон баран: «Ол төһөҕө сырсаллара буолла, син 
сөпкө соҕус этэҕин ээт», – диэбит да, сулбу баҕайытык тахсан ыһыахтыыр сир диэки 



МАҤААСТАР 321320

бара турбут. Сүүрүү бүтэн; Тит Григорьев – бастаан, Ньукулай Баскачыын – иккистээн, 
Тимэппий Туомускай үһүстээн, Кирииллээххэ аһыы баран иһэн аара суолга Дакары 
көрсөллөр. Дакардара кугас тарбыйах тириитэ үтүлүгүн өттүгэр сууралыы-сууралыы 
хааман бөҕө «суппуйданан» иһэрэ үһү, «сырсыы хаһан буоларый?» диэн туох да 
кэпсэтиитэ суох ыйыппыт. Сүүрүү бүппүтүн эппиттэригэр «ээ дьаабалы» диэбит 
да, арҕаа диэкки хааман «кускуйа» турбут. Барыыһап Мэхээлэлээххэ бардаҕа. Ол 
көрөөрү тиэтэйбитэ эрэ, кырдьык сырсан көрөр санаалаах түһүлгэҕэ барбыта эрэ. 
Оччолорго алта уонуттан тахсыбыт сааһа буолуохтаах. Мэхээлэлээххэ тиийэн чаай 
иһэ олорон: «Биир баҕа санаабын толорботум», – диэбит, тугу толорботоҕун эппэтэх. 
Онон сэрэйдэххэ, сырсан көрөрдөөҕө табыллыбатах буолуон сөп.

Илья кыра оҕо эрдэҕиттэн сытыы-хотуу, тэбэнэттээх соҕус оҕо этэ. Дэлэҕэ даҕаны 
алта саастааҕыттан оҕус сиэттэриэхтэрэ дуо. Оччотооҕу колхоз үлэтэ сарсыарда күн 
кылбайа тахсыаҕыттан киэһэ күн киирбитин кэннэ бүтэрэ, оллоон уотун сырдыгынан 
сирдэтэн тахсаллара. Итинник үлэҕэ эриллибит оҕолор күһүн оскуолаҕа кэлэн 
киирэрбитигэр дьүдьэх-ырыган буоларбыт. Ылдьаа ийэтэ эдэр сааһыттан колхоз 
хотонун хоһуун үлэһитэ этэ. Биирдэ күһүөрү оҕо оскуолаҕа киириэн эрэ иннинэ 
аҕыйах күн сынньаталлар. Ити бириэмэҕэ ийэтэ уолун Уолбаҕа баран тарбыйахтаах 
ынаҕа кэлбэтэҕин көрдөтө ыытар. Уолбаҕа ынах да, тарбыйах да суох, уол дьиэтигэр 
Тимирдьиҥҥэ төннөн испит. Уолбаттан тахсан ойуурунан бардахха олох быһа, 
үрэҕинэн икки төгүл эргиир. Уол суол арахсыытыгар кэлиитэ, кэннигэр киһи көхсүн 
этиппит. Көрбүтэ, арай, Дакар Тайыла тымтай сүгэһэрдээх кэннигэр аҕай иһэр эбит. 
Уол тэбэнэт санаата «тэһэ анньан» ойуурунан быһа суолунан «түһүнэн» кэбиһэр, 
Тайыла хараҕынан мөлтөхтүк көрөр буолан, үрэҕинэн айан суолунан сылдьар, 
сытыы күрдьэҕинэн суол дулҕатын солуур идэлээҕэ, «киһини иҥиннэрэн балыкпын 
тохторуо» диэн. Уол ханна да тохтообокко, муҥутуур сүүрүүнэн Тимирдьинигэр 
«көтөн» киирэр, үрэх диэкки көрбүтэ, оҕонньор ити курдук иһэр үһү. Ылдьаа 
аҕылаан-мэҥилээн дьиэтигэр киирэр, хата ийэтэ олуһун соһуйан уолуттан ыйытар; 
«Дакары куота сыстым», – диэн уола эппиэттиир. Ийэтэ: «Аҕыс уоннаах оҕонньору 
кытта куоталаһа сылдьаҕын, эйигиттэн атын киһи көрбөт киһини сирдээн абырыаҥ 
этэ буоллаҕа», – дии-дии чэй кутар. Сотору соҕус ыаҕаска толору соболоох 
Тайыла киирэн кэлэр, ити бэрсэр үйэтинээҕи идэтэ. Ону-маны кэпсэтэн иһэн, 
уолу төбөтүттэн сыллаан ылар «оҕо барахсан» диэхтиир. Ити Тайыла барахсан күн 
сириттэн күрэниэ балтараа эрэ сыл иннинэ этэ. Илья кэнники үрдүк үөрэхтэнэн 
отучча сыл учууталлаата: «Мин куоппуппун көрөн, баҕар, кыһыйа санаабыта буолуо, 
баҕар, дьээбэриэх санаата киирбитэ буолуо, булгуччу сүүрбүт буолуохтаах, эргийэ 
суолунан хаамыынан ситиэ суохтаах», – диирэ.

Тайыла түөрт кыыс, биир уол оҕолордоох этэ. Кыргыттара Огдооччуйа, Балбаара, 
Өлөксөөн, Аана бары ыал буолан элбэх оҕолоохтор, сиэннэрдээхтэр. Оттон уола 
Петр СГУ физико-математическай факультетын 1961 сыллаахха бүтэрэн, Чу-
рапчыга учууталлыы сылдьан хомолтолоохтук массыына абаарыйатыгар түбэһэн 
олохтон туораабыта. Доҕотторо-табаарыстара Бүөтүрдэрин төрөөбүт-үөскээбит 
Тимирдьинин буоругар аҕалан көмүс уҥуоҕун көтөхпүттэрэ. Республикаҕа уон иһигэр 
киирэр саахымаччыт этэ, араас элбэх уобаластар, кыраайдар күрэхтэһиилэригэр 
кыттыбыта биллэр. Оҕонньор уолун да аһыытын уйбакка буолуо, 1962 сыллаахха, 
84 сааһын туолан баран өлөөхтөөбүтэ. Хаһыс эмэ көлүөнэҕэ тиийэн Дакар Тайыла 
курдук күүстээх-быһый дьон үөскүөхтэрэ турдаҕа.

Кинигэҕэ киллэриллибит сэһэннэри киллэрбэтим, көрбүт-билбит дьон 
кэпсээннэриттэн киллэрдим. Төрөппүт кыргыттарыттан Александров Константин 
диэн билигин баара буоллар 65 саастаах киһи буолуохтаах этэ, 60 киилэҕэ бэркэ 
тустан иһэн кэргэннэнэн Кэбээйигэ олохсуйбута. Ыарахан ыарыы булан олохтон 
эрдэ туораабыта.

Дакар Тайыла кыыһа Варвара Петров Алексей Даниловчка кэргэн тахсан үс 
кыыс, биир уол оҕону төрөппүттэрэ. Уоллара Данил оскуола кэнниттэн техниканы 

сөбүлээн, үөрэнэн үйэтин тухары трактористаабыта, элбэх оҕолордоох. Кыра 
сааһыттан элбэхтик тустубута. Оройуон элбэх төгүллээх чөмпүйүөнэ. Көҥүл тустууга 
республикаҕа хаста да тустубута. Илларион Федосеев аатыра сылдьан кыранан 
сабырыйан хоппуттаах. 1980 сылтан хапсаҕайга тустубут маастардары барыларын 
хоппута.

Дакар хос сиэннэрэ тугу көрдөрөллөр? Күүтүллэр эрэ.

БУЛТ МУОКАСТАРА

Былыр-былыргыттан Маҥаас сирэ булдунан биллэрэ. Онон да буолуо, булт 
«мучумааннара» үгүөрү. Түҥ уонна Тыалыччыма үрэхтэр икки ардыларыгар сытар 
сирдээх-уоттаах дойду. Онон да буолуо, аҕыс уонус сылларга дылы ойуурга 
тайахтыы тахсыбыт киһи «кураанах» төннүбэт буолара. Кус да саараан-тохтоон ааһар 
алаастардаах, элбэх батыы от үрэхтэрдээх сир. Билигин тайах, туртас диэн кыыл 
суолун да көрбөккүн, хата, бу аҕыйах сылтан бэттэх биирдиилээн «кырдьаҕас» суола 
көстөр. Олорбут да сүгүн сылдьыбаттар, сыл аайы сылгыларбытын «тыыталлар». 
Мин урукку өттүгэр дьиҥнээхтик буолбут булт мучумааннарын туһунан түбэлтэлэри 
билиһиннэриэм. Тууттан – куобаҕы, туһахтан – балыгы араарбыт диэн, тайаҕы 
быһаҕынан, илиминэн, сүгэнэн «дьууктаабыт» диэн биһиэхэ барыта баар. Саас-
сааһынан билиһиннэрэр буоллахха маннык:

ИЛИМИНЭН ДА ТАЙАХТАНАР

Васильев Федор Сергеевич үйэтин тухары бухгалтерынан үлэлээн пенсияҕа 
тахсыбыта. Дьон Булҕаахтыр Сүөдэринэн убаастаан ааттыыллара. Арай кэлин 
учуутал күтүөттэрэ балыктыы сылдьан «тятька Федя» – диэбиттэриттэн, «Тээккэ 
Сүөдэр»  буолан хаалбыта. Төрүкү да сымнаҕас киһи «хата, бэрт үчүгэй аат» диэбит 
сураҕа иһиллэр. 1989 сыл күһүнүгэр от үлэтэ үмүрүйэн эрдэҕинэ, биир түүн утуйа 
сытан үс чааска эмискэ уһуктар. Сыппалаан баран уута кэлбэккэ, туран кэлэр. 
Оһох үрдүгэр турар сылаас чаанньыктан чэй куттан иһэр. Куорумааҥҥа икки илим 
хаалбытын көрө барар. Илимигэр сүүрбэччэ собо туппутун иһин илимнэрин эһэн 
кэлэр. Арыылаах уута түһэн, дьаратыйан, сорох сиринэн дьэбэрэтэ көстүбүт сураҕын 
истибитэ, балыга да тутар сурахтааҕа. Дьиэтигэр кэлэн сыыһа-халты чэйдээн, 
аны Арыылаахха ыстанар. Кус суоҕун иһин саатын ылбат, таах сүгэһэр буолар 
диэн. Арыылаах – Сүөдэр төрөөбүт-үөскээбит түөлбэтэ буоллаҕа. Эһэтэ Мукучай 
Баһылайа олохсуйбут сайылык сирэ этэ. Сүөдэр эбэтигэр кэлэн, ойууртан тыытын 
соһон киллэрэр, андаатар уйатынан хоруу курдук уу баарынан киирэр-тахсар суол 
оҥостубуттар, онно илдьэр. Сискэ икки ыт үрэ сылдьан баран сотору тохтообуттар. 
«Тайаҕы үрэргэ дылы буолан» диэн муодаргыы саныы-саныы чороох быстар. 
Чороохторун быһан үөскэ киирэн иһэн көрдөҕүнэ: күөлү кыйа тыһы тайах атаралаан 
ааһан иһэр эбит. Сүөдэр уһуну-киэҥи саныы барбат, биир чорооҕу ылар да, тайаҕы 
күөйэ сүүрэр. Чорооҕунан сири кырбыы-кырбыы «һуулуур-һаалыыр». Тайаҕа иннин 
күөйтэрэн күөл диэки салаллар, ууга киирэр да бадарааныттан олуллан, бытааннык 
үөскэ киирэр. Сүөдэр тыытын үрдүгэр түһэр да, тайаҕын кэнниттэн олордуһар. 
Тыы төһө да чаардаатар, тайаҕы күөл ортотугар ситэр, иннин күөйэр, кытыылата 
уута аҕыйах сиригэр таһааран быһыччатынан самыыга анньар, тайах соһуйан тэбэр 
да, атаҕа ууттан тахсыбат. Иккистээн эргийиилэригэр үтүллэн сытар икки илими 
күөнүнэн кэтэр. Илимэ ону эрэ күүппүт курдук; хаста да эрийэр. Ол эрэ кэннэ 
Сүөдэр тайаҕын самыытыттан тутуһа сылдьан быһаҕынан түбэһиэх «нуойдуур». 
Тайах утары эргийээри гынарын эргиппэт. Утары эргийдэҕинэ табыйара чуолкай, 
төбөтүнэн да охсуон сөп. Иккиэн да илистэ сылайаллар, өй булан иэнин иҥиирин 
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быһар, дьиэтиттэн саатын аҕалан тыынын салҕаары. Сүөдэр тыаҕа үлэ бөҕөнөн 
тахсар, тайаҕа сыҕарыйа сатыы хаалар. Дьиэлээн иһэн санаа булунар – отделениеҕа 
таарыйан трактор кэпсэтиэн. Управляющайга эппитэ, трактор баар эбит, оччолорго 
отчуттарга бултаан сииллэригэр диэн, тайах билиэтэ биэрэллэр этэ – билиэт да баар 
эбит. Сааланан, тракторданан төннөн тиийбиттэрэ; тайахтара өлөн хаалбыт. Быалаан, 
состорон таһааран көрбүттэрэ, атаҕар биир илим эриллэ сылдьар эбит. «Ол да иһин 
мөлтөөбүт эбит – илимҥэ туттарар, балыкка дылы», – дии-дии табаҕын соппойо 
турбут Тээккэ-Сүөдэр үөрүүтүттэн. Тайахтарын астаан трактордарыгар тиэйэн 
дьиэлииллэр, сылдьыбыт дьоҥҥо, чугас ыалларыгар түҥэтэн биэрэр. Сүөдэргэ 64 
сааһыгар баай хара тыата “ирээтиҥ” диэбиттии, аҕалан биэрдэҕэ.

Федор Сергеевич эдэриттэн тыаҕа сылдьа үөрүйэх. Өлгөм бултаах-астаах Бас 
үрэҕин эргин бултанар балаҕаннаах буолааччы. Федор Сергеевич 76 сааһыгар 2001 
сыллаахха ыалдьан өлбүтэ.

ТЭПТИРГЭТТЭН – СОРДОҤУ, ИЛИМТЭН – КУОБАҔЫ

Саввинов Алексей Петрович-Бэчиэт Аҕа дойду сэриитин бэтэрээнэ, холкуоһунай-
сопхуоһунай тутуу бэтэрээнэ этэ. Төрөөбүт нэһилиэгэр араас үлэлэргэ элбэхтик 
үлэлээбит киһи, сүүрбэччэ сыл сылгыһытынан, субай бостуугунан үлэлээн пенсияҕа 
тахсыбыта. Колхозтар бөдөҥсүйүүлэригэр  Маҥаас сиригэр тыһыынча икки сүүсчэкэ 
сылгыны тута сылдьыбыттара да, сотору аҕыйаппыттара – сирэ кыараҕаһынан. 
Бэчиэти Арҕаа арыыга хас эмэ сыл сылгы аһаттарбыттара. Көмөҕө диэн Саввинов 
Байбалы сыл аайы аныыллара (Саввинов Николай Павлович – физик учуутал, норуот 
үөрэҕириитин туйгуна аҕата этэ). Икки оҕонньор олус тапсан сылдьыбыттара. Күһүн 
эрдэ киирэн туһах, сохсо ииттэн, муус тоҥмутун кэннэ илимнииллэрэ даҕаны. 
Ыраах быстарыктаах сиргэ сытар дьон астарын-үөллэрин, отторун-мастарын эр- 
дэттэн бэлэмнэнэллэрэ өбүгэ саҕаттан үгэс буоллаҕа. Биир кыһын олус бэркэ 
кыстаан баран, саас сылгыларын үүрэн тахсаллар. Кэлин киирэн таһаҕастарын 
таһаара Түҥнэригэр биирдии аттаах киирэллэр. Уу кэлэн баран саҥа түһэн эрэр кэмэ 
эбит. Оҕонньоттор чэйдээн, аһаан-сиэн баран, дойдуларыгар балык илдьэ тахсаары, 
илим үтэ бараллар. Байбал тыынан, Өлөксөй атынан айааны баталлар. Оччоттон-
баччаҕа дылы уута чычаас сиригэр өрүс балыга илимҥэ тутааччы – ону уу бастааһын 
– диэн ааттанар. Өлөксөй ыарҕа быыһыгар күһүн ииппит тэптиргэлэрин эһэр 
санаалааҕа. Уу элбэхтик кэлэн, сылдьар суоллара ат сототун ортотунан-тобугунан 
эбит. «Кылыс баһыгар» чугаһаан иһэн Өлөксөй көрдөҕүнэ, суолун устун балык 
«сундулус» гынар. Чугас эргиир саҕатыгар куобах тэптиргэлээҕэ. Эмискэ ата чолос 
гыммытыгар көрбүтэ: тэптиргэ эстэн хорос гынар да, сордоҥ мөхсөн тэлэмээттэнэр, 
ата сиргэнэн төттөрү эргийиитигэр Бэчиэт ууга «бар» гына түһэр, ата кэлбит сирин 
диэки төттөрү сүүрэ турар. Байбала күлүү бөҕө. Бэчиэт таҥаһын ыктар, тэптиргэҕэ 
айахтарыттан ылларбыт сордоҥнору арааран, тыылаах Байбалга биэрэр. Чычаас 
ууга кыыкылаан сии тахсыбыт сордоҥ, ыарҕаттан иҥнэн үөскэ барбатах, баһа батар 
сиринэн, орох устунан куотаары, туһахха иҥнибитин быһаарбыттар. Илимнэрин 
үтэн балаҕаннарыгар төннүбүттэрэ, аһыы турбут Байбал ата, ат кэлбитигэр быатын 
быһа түһэн, дойдуларын диэки ойо турбуттар. Иккиэн аттарыттан «илии соттон» 
хааллахтара ол. Сордоҥнорун буһарынан сиэн утуйаллар, сарсыныгар аттарын көрдүү 
дойдулууллар. Киэһэ дьиэлэригэр кэлэн хонон баран, нөҥүө күнүгэр аттарын булан, 
төрдүс күннэригэр Түҥҥэ тиийэллэр. Өрүстэрин уута биллэ түспүт. Хонон баран 
сарсыарда илимнэригэр бараллар, уулара түһэн илимнэрэ хонууга, дулҕа быыһыгар 
сыталлар. Балык да туппут, илим икки кытыы бастарын үөккэ баайбыттарыгар 
икки куобах «туппут», биирэ хайа сахха өлбүт, иккиһэ тыыннаах, мөҥөн тилигирии 
сылдьар. Дьэ дьиктиргээһин, сөҕүү бөҕө буолаллар. Куобах да илимҥэ тутарын илэ 
харахтарынан көрөллөр.

Кэлин Өлөксөй эмиэ Түҥҥэ, саас уу кэлэн турдаҕына, уу арыытыгар куобах 
хаайтарбытын билэн, дьиэттэн алдьаммыт илими илдьэн, кыбыччаҕас сиргэ үтэр. 
Хоннорон баран көрбүтэ, туох да суох. Ол иһин аҥаар баһыттан үүрэр, кэлбитэ икки 
куобах иҥнибит. Нөҥүө өттүн үүрбүтэ эмиэ икки куобах иҥнибит. «Үүрэргэ эрэйэ 
бэрт этэ, онон тохтообутум, өссө да баар этилэр» – диирэ. Куттанан ыксаабыт куобах 
куотан иһэн иҥнэрэ чахчы буоллаҕа дии.

КЭЭҺИИЛЭЭХ ОТТОН ЭҺЭНИ

Эмиэ Арҕаа арыыга сылгыһыттар Павлов Николай Константинович Саввинов 
Алексей Петровичтыын сылгыларын иитиэхтээн кыстаан олороллор. Хомдьоолорун 
ото бүтэн Ыкынаачай толоонугар баар отторугар суол үктэтэ бараллар. Отторугар 
тиийэллэрэ чугаһаабытын кэннэ, тоҥуу хаарга көрбүттэрэ – хайа диэкиттэн туох 
эрэ суола соһуллубут. Үчүгэйдик өйдөөн көрбүттэрэ, эһэ суола буолар. Эһэ кинилэр 
отторун көрдө-көрбүтүнэн тиийбит. Тэйиччинэн чуҥнаан көрөллөр, эһэлэрэ окко 
тахсыбыт, түһүн ыспыт. Ыһыллыбыт от кырыарбыт, иһирдьэ сытар буолуон сөптөөх. 
От нөҥүө өттүгэр ааспыт суола суох. Сылгыһыттар тыас хомуналлар. Дойдуларыгар 
тахсан тыллыыллар. Отторун эһэттэн төттөрү ыларга “уураах” ууруллар. Кыһын 
таһырдьа сылдьар эһэ кутталлааҕын туһунан бэркэ диэн билэллэр. Нэһилиэк бэртэрэ 
мунньустан барарга тэринэллэр. Сылгыһыттар: Павлов Николай Константинович, 
Саввинов Алексей Петрович, Иванов Тит Петрович, Львов Павел Львович, Николаев 
Нестер Николаевич, Дмитриев Лев Дмитриевич, Саввинов Павел Саввич ох курдук 
оҥостон, саа-сэп, тайыы ылынан Арҕаа арыыга тиийэллэр. Хонон баран сарсыарда 
сөпкө туран тэринэн, отторугар тиийэллэр. «Кырдьаҕастара» барбатах, бары 
кэккэлэһэн-сэлэлээн киирэллэр. Күрүө ыксатыгар кэлиэхтэригэр дылы туох да 
биллибэт. Онтон эмискэ үлүгэр от үрдэ бурал гына түһэр да, эһэ ыттарар бокуой 
биэрбэт, от нөҥүө ыстанар. Дьон дьэ өй ылан ытыалаан бурҕаҥнаталлар, эһэлэрэ 60-
ча хаамыылаах сиргэ тиийэригэр икки саа тэҥҥэ эстэр, онно дьэ охтор. Кыайбыт-
хоппут дьон дэлэ буолуо дуо, үөрүү-көтүү буолар. Ким тугун көрөн ыппытын, 
«кини» эрэ ыппытыгар охтубутун туһунан кэпсэл эмиэ күөдьүйэр. Турбахтаан баран 
Саввинов Алексей «көрүҥ эрэ, хаарга сүнньүөх суола бөҕө» диэбит. Ааҕан көрбүттэрэ, 
алта сүнньүөх суола баар эбит. Эһэлэрэ хамсаабат буолбутугар дьэ тиийэн тириитин 
сүлэн, астыыллар. Дьэ онно, тугар таптаран охтубутун чуолкай быһаараллар – 
биир уон алталаах сүнньүөх илин атаҕын утаҕын икки ардынан ааспыт, биир уон 
алталаах сүнньүөх уҥуохха ньыҕалла сылдьарын булаллар. Иванов Тит уонна 
Дмитриев Лев эрэ 16 калибрдаах саалаахтар эбит. Атыттар саалара бары – 32, 28, 
28 калибрдаах эбиттэр, саатар, икки уостаах саа кимиэхэ да суоҕа үһү. Арай утары 
ыстаммыт буоллун? Арай Баабылап уола, турбахтаан баран, «мин баҕас сыыспытым 
чуолкай, илиим хамсыыра бэрдэ»,  диэбит. Эһэлэрин этэ «сулуйар» сыа сыстыбыт 
да сирэ суох. Онон суоттаатахтарына, арҕаҕын эрдэ тарыҥ уута ылан, таска куоппут 
буолуохтаах. «Сэттэҕэ» кыстыы сатаан баран, арыый күн уһаабытыгар ичигэс сир,  
ас көрдөөн «дьаарбайдаҕа». Ахсынньы, тохсунньу ыйдарга, сир улаханнык тоҥору-
гар сир уута ыгыллан бычыахтаан тахсар, тоҥор, аппа-дьаппа сирдэринэн халыйар. 
Атын эһэ арҕаҕыттан үүрдэҕэ диэҕи, эдэр улахан эһэ, баас-үүт, чэр диэн суох үһү. Ол 
эһэ тириитэ, төбөтүн уҥуоҕа баар.

ТЫЛЫН ЫЛАН ХААЛБЫТ КУСЧУТ

Булт диэн араас муокастаах, бадьыыстаах, күлүүлээх-үөрүүлээх, тоҥуулаах-
хатыылаах, сылаалаах-сындаалаах, үөрүүлээх-көтүүлээх буолар буоллаҕа. Биһиги 
дойдубутугар Далыртан төрүттээх Токоемов Уйбаанчык диэн эдэр киһи кэргэнинээн 



МАҤААСТАР 325324

кэлэн, ДТ-75 тыраахтарга үлэлээн олоро сылдьыбыта. Үөлээннээхтэрэ Чооруос Уй-
баанчык дииллэрэ. Аҕатыттан бэриллибит идэтинэн арыгыны да антах аспата. Онтун 
бырахпакка сылдьан, ол идэтиттэн «анараа дойдуга» олох эдэр-чэгиэн сааһыгар 
«бараахтаабыта».

Харбаала бөһүөлэгиттэн Чоҥоро фермата уонча биэрэстэ. Бөһүөлэккэ кэлии-
барыы ханна барыай, ким туох түбэспитинэн, дьыл хайа баҕарар кэмиттэн-кэрдии-
һиттэн тутулуга суох сатыы да, араас да көлөнөн кэлбит-барбыт сирдэрэ буоллаҕа ээ.

От үлэтэ үмүрүйэн эрдэҕинэ, отделениеҕа ферма үлэһиттэрэ кэлэн мунньахтаан, 
эбиитин киэһэ киинэ көрөн, киинэ кэннэ кулуупка ыччаттар биэчэрдээн барал-
лар. Сарсыныгар сөпкө соҕус Уйбаанчык тыраахтарын сыарҕатыгар олорсон Чоҥо-
ролууллар. Аара Харбаалаттан тахсан бардахха Балаҕат диэн улуу эбэ баар. Сайын 
да, кыһын да балыгынан-көтөрүнэн дьону аһаппыт аххан эбэ буоллаҕа. Ол бэйэтэ 
уута түһэриллэн билигин ньуоску уу суох, мэччирэҥ бэрдэ буолан турар. Суол 
ойоҕоһугар чөркөй үөрэ аһыы сытарын, эдэр харах көрө охсор. Уйбаанчык икки 
уостаах тэбиилээх саатын үрдүгэр түһэр да, үөмпүтүнэн барар. Чочумча буолаат, саа 
тыаһа дэлби барар. Тылын биэриэх быатыгар, биир чөркөй мөхсө хаалар. Уйбаанчык 
ууну кэһэн киирэн куһун ылар. Оччолорго кус тылын быһа тардан ылан сиир идэ 
баара. Онон төһөнү тотон абыранаары да буоллар... Уйбаанчык чөркөйүн тумсун 
атытан, аата суох тарбаҕынан тылын туора анньан таһааран, тииһинэн түсүһэр, 
быһа ытыран ылан, «хамньык-имньик» ыстаат, «ынтах ыытан» кэбиһэр. «Тылын 
харыһыйан тарыкынайар ээт», – диэн мөҥүттүүлээх буоллаҕа. Тыраахтарыгар кэлээт, 
ботуруонун өһүлэн хачыгыраһар, куһа мэһэйдээн эрдэҕэ, тыраахтарын хабыынатыгар 
быраҕан кыыратар. Ону эрэ күүппүттүү куһа уҥуоргу аһаҕас түннүгүнэн көтө турар. 
Ойуура чугас буолан, мас быыһынан тарыкынайа турар. Сыарҕаҕа олорооччулар 
үөгүлэспиттэригэр көрөн, сиргэ силлиир. Кэлин Балаҕат кусчуттарыттан: «Тыла суох 
куһу бултаатаххытына этээриҥ, ол мин куһум», – диирэ. Тыла суох чөркөйү өлөрбүт 
кусчут көстүбэтэҕэ. «Хата ирээккин тылгын ылан хаалбыккын буолбат дуо», – диэн 
бэйэтин суустууллара. Чоҥороттон төннөн иһэн хаста да чөркөйүн көрдүү тахса 
сылдьыбыт этэ да, хантан көстүөй? “Саатар сиэҥэ көстүбэт” диэн мөҥүттэр буолара.

ЭҺЭЛИИН «КЭПСЭППИТ» УЙБААН

Уйбаан Уйбаанабыс үйэтин тухары ахсаан учууталынан үлэлээн бочуоттаах 
сынньалаҥҥа тахсыбыта уон сыл буолла да, үлэтиттэн уураппаттар. Сороҕор 
солбуйуон сөптөөх үлэһит көстөн биэрбэт. Сороҕор бэйэтэ да уурайыан баҕарбат, 
сүрэҕинэн сөбүлүүр үлэтэ буоллаҕа. Күһүн-саас куска, куобахха, мас көтөрүгэр бул-
танарын олус сөбүлүүр. Үксүн илии тутуурдаах, өттүк харалаах дьиэтин булааччы. 
Кэргэнин, оҕолорун кытта күһүн сир астаан, кыһын минньигэс барыанньаны сиир.

Быйыл биһиги улууспутугар ойуур баһаардара элбэх сиргэ барыталаабыттара. 
Ону таһынан, Ньурба, Сунтаар, Бүлүү улуустарыгар эмиэ умуллубакка сытар уоттар 
бааллара иһиллэр.

Уйбаан кэргэнэ Татыйаана: «Урут отоннуур сирбитин баран көрөн кэл эрэ, чөкө 
тиийэн хомуйуохпут», – диэн сорудахтыыр. Уйбаан аҕыйах саҥалаах киһи сиэринэн, 
аа-дьуо чэйдээн баран, саатын дьааһыгыттан ылан ыраастаан, сотон баран илдьэ 
барар. Эбэтин уҥуор тыаҕа тахсар, тэйиччи масчыттар “дружба” эрбиилэрин тыаһа, 
саҥалара иһиллэр. Буучугурастар көтөн тирилэһэн маска олороллор. Уйбаан тиэтэйэ-
саарайа ытан биири охторор. Сынньана таарыйа, аппаны тобулу үктээн олорон эрэн 
буучугураһын үргүүр. Үргээн ортолоон эрдэҕинэ ойоҕоһугар мутук тостор тыаһын 
истэр. Эргиллэн көрбүтэ: тыатааҕы кэлэн сүүһэ маччайан, муннун үүтэ сытырҕаан 
дьантаарыҥныы, көрөн-истэн хараҕа кылабачыйа турар эбит. Суос кыыл буолуо. 
Уйбаан наҕыл, холку муҥутаан, соһуйдаҕым буолан «һы» диэбитин кулгааҕа эрэ 
истэн хаалар. Ону истэн эһэтэ «һө» диир да, тыа диэки көппөрөҥнүү турар. Уйбаан 

да тугу гына олоруой, дьиэлии турар. Дьон да саҥатыттан, “дружба” да тыаһыттан, 
саа да тыаһыттан дьалты буолбат эбит. Уйбаан да сөхпүт: “Хата кэпсэттибит, үс-түөрт 
саастаах быһыылаах этэ”, – диир.

2014 с. атырдьах ыйын 19 күнэ
Васильев Е.Е.-Дьулурҕан

ААР ТАЙҔА БУЛЧУТА ОРОҺУОК СЭМЭН

Биһиги күтүөппүт Тимофеев Семен Тимофеевич-Ороһуок Сэмэн 
сүүс үс сааһыгар сылдьан бу Орто дойдуттан барбыта. Кини 1888 
сыллаахха билиҥҥи Кырыкый нэһилиэгэр, сэбиэскэй саҕана Чапаев 
учаастага дэнэр сиргэ, төрөөбүт эбит. Онтон үйэтин тухары Маҥаас 
уонна Далыр нэһилиэктэригэр олорбута. 

Былыргы оҕо уонча сааһыттан булка эриллэн барар буолуохтаах. 
Аны туран, кини сүүс сааһын туолуор диэри бултаабыта. Ол аата, 
Сэмэн тоҕус уонча сыл устата аар тайҕа дириҥ далайын кытта алтыһан 
сылдьыбыт киһи буолар. Бу Саха сиригэр сэдэх буолуон сөп дии 
саныыбын.

Сэмэн үйэтин тухары төһөлөөх булду бултаабытын, билигин кэлэн 
ким сатаан эридьиэстиэ баарай?! Арааһы бары бултаабытыттан арай 
«эһэҕэ аҕыйахта сылдьыспытым» диирэ. Бары булка дэгиттэр талааннааҕа. Атын 
булчуттартан уратыта, саамай сэрэх, киһи эрэ кыайан бултаабат кыылын – саһылы 
кэбэҕэстик ылара.

Суолун буллар эрэ, үксүн киниэнэ буолара. Сэмэн сүүс сааһын туолбутугар 
аймахтара, доҕотторо мустаммыт бэлиэтээбиппит. Онно Акимов Егор диэн 
каадырабай булчукка: «Саһыл баарын сатаан бултаабатаххына, миэхэ этээр», – 
диэбитэ. Онуоха Дьөгүөрэ: «Биир саһыл суола баар да, кыайан бултаппакка сылдьар. 
Оҕонньору ыҥырыахпын саныы-саныы, олус кырдьаҕас киһи ыраах сиргэ сылдьан, 
баҕар, эҥин-дьүһүн буолан хаалыа диэммин, эппэккэ сылдьабын ээ”, – диэбитэ.

Саһылы бултаатаҕына, Байанай сиэрин-туомун барытын толороро. Саһылын 
сонугар суулаан киллэрэн, оһох кэннигэр уурара уонна уотун аһатара. Ол курдук 
үс күнү быһа аһатара, тугу эрэ ботугураан саҥарара, бука, Байанайга махтанара, 
көрдөһөрө буолуо. Ол кэннэ дьэ, булдун сүлэн, хатаран таҥастыыра.

Сэбиэскэй кэм буолан, оччотооҕу быһыы-майгы ирдэбилинэн, бэйэтин дьиэ 
иһинээҕи да дьоно, аймахтара да күндү түүлээх таҥаһы таҥныбатахтара.

Урут тимир көлө диэн хантан кэлиэй, ыраах тайҕаҕа атынан, табанан эбэтэр сатыы 
салааска соһон сылдьан бултууллара. Сэмэн: «Былыр балаакка да суоҕа. Сыгынах 
кэннигэр эбэтэр сирэй отуу оҥостон, уот оттон хонор этибит», – диирэ.

Билигин оҕолоро: «Аҕа дойду Улуу сэриитин кэмигэр, аччык дьылларга, аҕабыт 
бултаан аһатан, хоргуйан өлбөтөхпүт», – диэн ахталлар. Сэрии саҕана уот кураан 
сыллар тураннар, күөллэр уулара уолан, балык суоҕа, ойуурга да булт аҕыйах эбитэ 
үһү.

Түүлээхситтэргэ бэриллэр сорудах кытаанаҕа биллэр. Өл да төрөө – булчут 
былаанын толоруохтаах. «Биир оннук дьыл өлө сыһан турардаахпыт, Байанай бэйэтэ 
быыһаабыта», – диэн, Сэмэн сиэнигэр Оляҕа кэпсээбит этэ.
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ХОТОЙ УОННА БЭДЭР ТУТУҺУУЛАРА

Сэмэн бииргэ бултуур киһитэ таһырдьа тахса сылдьан кэпсээннээх киирбит: 
«Ити үрэх тумуһаҕар хаарга туох эрэ кытаран көстөргө дылы, эн көрбөтүҥ дуо?» – 
диэбит. Баран көрбүттэрэ: көтөр кынаттаах ыраахтааҕыта – хомпоруун хотой уонна 
сүүрэр атахтаах ааттааҕа – бэдэр кыыл охсуһа сатаан баран, хайалара да кыайбакка, 
куустуспутунан өлө сыталлар үһү. Олору киллэрэн сиэн, тыын ылбыттар, салгыы 
бултуу түһэн баран, дьиэлэрин булбуттар.

Сэмэн доруобуйата үчүгэй буолан, үйэтэ уһаатаҕа буолуо. Чөл олохтоох, табаҕы 
былыр тарда сылдьан баран бырахпыт, арыгыны кыраамы да испэтэх. Сүүс сааһыгар 
диэри төһө эмэ сири хайыһарынан сылдьан туһахтыыра, чааркаанныыра. Бултаах 
кэллэҕинэ, аа-дьуо хаарын тэбэнэн, аанын бытааннык аһан, дьоһуннук туттан 
киирэрэ.

Сэмэн өлүөр диэри кыраҕы харахтааҕа. Сүүһүгэр чугаһыар диэри сааламмыт. 
1984 сыллаах саас, ол аата тоҕус уон алтатыгар, Муоһааны диэн дьиэтиттэн икки 
биэрэстэлээх күөлгэ дурдаланан кустаабыта. Ол саас умсаах кус дэлэйдик кэлбит 
дьыла быһыылааҕа. Сэмэн онно уон аҕыс умсааҕы бултаабыт этэ. «Дьэ, сүүрбэ умсаах 
гыныахпын, хараҕым мөлтөөн, быһа сытыйан оҥордо! Икки умсаах хаҥас ойоҕоспор 
от кэннигэр түспүттэрин көрө сатыы олорон, көтүтэн кэбистим, дьэ абалаах!» – 
диирэ.

Сэмэн былыр кытыгырас, илиитигэр да кыанар киһи эбит. Тоҕус уон биэс 
саастааҕар булчут үүтээнигэр таҥас куурдар чиэс маска, аҥаар илиитин тоҕоноҕун 
90 кыраадыс тутан, ыйаастан биэтэҥнии туран: «Маннык гынаҕын дуо, нокоо?» – 
диэбитэ диэн, Маҥаас киһитэ Василий Герасимов кэпсиирэ.

Сэмэн булчутун таһынан, атын да элбэх талааннааҕа. Эдэр сылдьан, тимиринэн 
уһана сылдьыбыта биллэр. Маска ураты дьоҕурдаах уус. Аны туран, олоҥхоһут эбит. 
Ыстаалын саҕана быыбар олус өрө көтөҕүллүүлээх буолара, улахан бырааһынньыкка 
майгынныыра. Дьон түмсүбүт кэмигэр Сэмэни олоҥхолотоллоро үһү.

Оҕонньор, аныгылыы эттэххэ, олус үрдүк экологическай култууралаах киһи этэ. 
Аһатан-таҥыннаран кэлбит аар айылҕатын туохтааҕар да ордук харыстыыра. «Аныгы 
дьон айылҕаны харыстаабаттар, оту-маһы тимир көлөнөн аҥаар кырыытыттан 
тэпсэллэр. Кыылы-сүөлү аҥаардастыы кыргаллар!» диэн, олус сүөм түһэн саҥарар 
буолара.

Ытык кырдьаҕас, дьонугар-сэргэтигэр улаханнык убаастанар сүдү киһи Сэмэн 
оҕонньор Орто дойдуттан аттанара да ураты буолбута. Айака-дьойоко буолан ороҥ- 
ҥо сыппатаҕа, тура сылдьан 1990 сыллааҕы күһүн биир күн: «Хайдах эрэ төбөм ыал-
дьар, сүрэҕим көбөр курдук, сыта түһүөм», – диэн өбүгэлэрин дойдутугар аттаммыт.

Сэмэн кэргэнэ биһиги эдьиийбит Ылдьаана барахсаны кытары олорон биэс оҕону 
төрөппүттэрэ. Билигин икки кыыһа бааллар, элбэх сиэн, хос сиэн, хос-хос сиэн баар 
буоллулар. Кинилэр удьуордара элбии-халыҥыы туруохтара, өбүгэлэрин ааттарын 
ааттатыахтара.

Дьэ, итинник ураты булчут киһи олорон ааспыт, Сэмэн барахсан.
                                                 

  Илья Прокопьев

ТАЙАҔЫ – СҮГЭНЭН

Аҕа дойду Улуу сэриитэ бүппүтэ төһө да уонча сыл буолбутун иһин, 50-с сыллар 
ортолоругар тыа сиригэр олох-дьаһах мөлтөх этэ. Холкуостар хаһаайыстыбалара 
арыый өрө тыынан эрэллэрэ да, үлэһиттэр олохторо ыарахана.

Биһиги олорор Тимирдьин диэн учаастакпытыгар уонча ыал баарыттан түөрдэ 
туруорбах балаҕаннаахтара. Ас-үөл кэмчи, таҥас-сап мөлтөх дьоно этибит. Ордук 

саас быстарыы кэриэтэ буолара. Күһүн ылбыт дохуот бурдуктара, эттэрэ, арыылара 
бүтэр. Кыһын сиэбит эппит уҥуоҕун мунньубуппутун, биир күн улахан иһиккэ 
буһаран, иҥиирин-силгэтин тиниктиирбит.

Мин биэстээх-алталаах бэдик эрдэхпинэ, муус устар ый биир ылааҥы баҕайы 
чэмэлкэй күнүгэр ыалбыт Мыннай Миитэрэй киирэн кэллэ. Биитэ килэбэчийэ 
сылдьар гына буруустаммыт сүгэни кыбына сылдьар. Үрэххэ оттук мас кэрдэ баран 
иһэр эбит. Тимирдьин үрэҕэ диэн биһигинэн ааһар үрэх хаҥас ойуурун хаһан эрэ уот 
сиэбитэ куруҥ тыа буолан турарыттан ылан оттунар этибит. Кэпсэтэн баран Миитэрэй 
барбыта. Онтон киэһэлик, күн арҕаалаан эрдэҕинэ, оҕуһунан тиэйэ сылдьан ыал 
аайы эт түҥэтэр. Биһиги: «Бу туох этэй?» – дэһэн өрүкүнэһэбит. Ону оҕонньоттор: 
«Айдаарымаҥ, Миитэрэй тайах өлөрбүт», – диэн сибигинэйэ саҥараллар. Дьэ, аҕыйах 
күн учаастак үрдүнэн дьэргэстэй ыһыаҕа буолла ээ!

Эт сиэн абыранныбыт да этэ. «Миитэрэй тайаҕы сүгэнэн быраҕан ылбыт», – 
дэһэллэр дьон, сөҕүү бөҕөлөр. Биирдэ биһиэхэ киирбитигэр эбэм: «Нохоо, кэпсээ 
эрэ, тайаҕы хайдах бултаабыккын», – диэтэ. Онуоха бу курдук кэпсээбитэ:

– Мас кэрдиэхтээх сирбэр тиийбитим – арай икки тайах аһыы тураллар эбит. 
Улахан баҕайы тыһы тайах уонна былырыыҥҥы оҕото. Мастарынан хаххаланан 
лаппа чугаһаатым да, миигин билбэккэ, талах төбөтүн сии тураллар. Саата суох, 
көннөру дьээбэҕэ, чугастан көрөөрү киирдим быһыылаах. Көрөн тура түһэн баран, 
санаа киирдэ: «Син чугас сир ээ, дьээбэҕэ сүгэнэн быраҕан көрбүт киһи!» Кыра тайах 
мин диэки ойоҕоһунан, ийэтин хаххалаан турар. Бэлэмнэнэ түһэн баран, быраҕан 
кыыратты-ам! Сүгэм тиийэн тайах ойоҕоһугар түһэн эрэрэ да, иһирдьэ «тимис» 
гынан хаала. Кыыл иккитэ дуу, үстэ дуу ойон баран, охтон таралыс гына түстэ! Тыһы 
тайах: «Бу туох буолла?» диэбиттии тула холоруктаан баран, оҕотун көрөн, тиийэн 
сытырҕаата, онтон миигин өйдөөн көрөн «эн сиэтиҥ быһыылаах!» диэбиттии, 
хордурҕуу-хордурҕуу аҕыйах хаамыыны кэлэ-кэлэ төнүннэ. Мин биир суон тиит 
кэннигэр куттанан нэһиилэ турабын, кэлэн үлтү тэпсэн кэбиһэр кыахтаах. Дьоҕойон, 
быһахпын кыыныттан ылан, ыга тутан турабын. Онтон кыыл оҕотун, мин диэки 
эргиллэн көрө-көрө бара турда. Кэлин күлэ саныыбын ээ, ол быһаҕынан тугу гыныам 
эбитэй диэн. Сүгэм көтөн тиийэн тайах ойоҕоһун быыһынан иһирдьэ түспүт, таска 
угуттан биир эрэ тутум чорбойо сылдьар! – диэн кэпсээбитэ.

Миитэрэй барахсан бэйэтэ да киһи бэрдэ этэ. Кыра уҥуохтаах, сахалар 
этэллэринэн, «быһах угун саҕа киһи» да буоллар, лаппа кыахтаах этэ. Хотуурдааҕы 
иннигэр түһэрбэт от охсооччу, сүгэлээҕи чугаһаппат мас кэрдээччи, анньыылааҕы 
тулуппат муус анньааччы диэн кини. Аны туран, таайа Тураах Мэхээлэтэ кэпсииринэн, 
Миитэрэй оҕо сылдьан эпчиргэһитэ бэрдэ үһү. Хайдахтаах да үрдүк маска олорор 
моҕотойу маһынан-буорунан биир быраҕыынан түҥнэрэрэ үһү. Баай Байанай, Күөх 
Боллох Миитэрэйи хаһан да матарбаттар этэ.

АНЫ – БЫҺАҔЫНАН

Ааспыт үйэ 90-с сыла. Нэһилиэкпитигэр Васильев Федор Сергеевич, норуокка 
биллэринэн, «Суотчут Сүөдэр» диэн 70-наах кырдьаҕас баара. Кини үйэтин тухары 
холкуоска, сопхуоска, сэбиэккэ буҕаалтырынан үлэлээбитэ. Мас көнө, сытыары-
сымнаҕас, үлэһит үтүөтэ, сорсуннаах булчут.

Биэнсийэҕэ тахсан баран, охсор ыарыыга (инсульт) буулатан, аҥаар хараҕын 
халтаһата аллара түһэн, көрөрүн саба сырыттар да, оттуурун-мастыырын, бултуурун 
уураппакка, үлэ үөһүгэр сылдьыбыта. Биир күһүн балаҕан ыйын саҥатыгар От 
Арыылаах диэн бөһүөлэктэн түөрт биэрэстэлээх күөлгэ илим үтэн, онтун күн аайы 
сатыы баран көрөн, балык ылан кэлэр эбит. Кини кэннэ өссө хас да киһи илимниирэ 
үһү.

Биир кун күөлүгэр тиийэн, мас тыытыгар олорон, уҥуор баар илимнэригэр барар. 
Чугаһаан иһэн көрбүтэ, арай ууга туох эрэ мөхсөр, тыас-уус буолар эбит. Үчүгэйдик 
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болҕойон көрбүтэ, доҕоор, тыһы тайах бэрийэр бэрдэ арҕаһын чугаһыгар диэри 
ууга түһэн, кинини уоттааҕынан көрөн быччатан ахан турар эбит! Сүөдэр тайах тоҕо 
ууга биир сиргэ турарын толкуйдуу санаан эрдэҕинэ, кыыл мөхсөн, өрө тура-тура 
түһүөлээбитигэр көрбүтэ, атахтарыгар хас да илим сөрөнөн, кыаһыыланан турара 
үһү. Бу сордоох, күөлү харбаан туораары, илим бөҕөтүн хомуйан иһэн, кыаҕын 
ылларан турар эбит!

Аныгы илимнэр үөһээ-аллараа ситимнэрэ хоппуруон быа буолан, бөҕөлөрө 
сүрдээх. Сүөдэр саата суох сылдьар, биэрэккэ тахсан, дьоҕойон, баҕар, киһи баара 
буолуо диэн, үөгүлэтэлээн көрөр да, ким кэлиэй. Дэриэбинэҕэ төннөн, дьоҥҥо 
тыллыан санаталаан баран, аны кыыл төлөрүйэн баран хаалыа диэн тохтуур. «Саха 
дьоллоох, уол оҕо баартаах, бултаһан көрүөххэ!» – диэтэ да, тэринэн барар. Куһаҕан 
баҕайы быһычча дуомнааҕын эрдиитин төбөтүгэр үрүсээк айаҕын быатынан баайар.

Тыытынан киирэн, хайдах тыын сирин булларарын толкуйдаан, эргийэ көтөн 
эрдэҕинэ, кыыл мөхсөн, долгун бөҕөну оҥорон тыытын түҥнэрэ сыһар. Ол да буоллар, 
Сүөдэр эр хаанын киллэрэн, «үҥүүтүнэн» киирсэн барар. Саамай тыын сирэ сиһин 
үрүҥ сүнньэ буолуохтаах диэн, сис тоноҕоһун икки ардынан түбэһиннэрэ сатыыр. 
Тыыннаах дууһа көҥүл туран биэриэ дуо, мөхсүү бөҕө буолан, иккитэ-үстэ атын сири 
анньан баран, алҕас да курдук биирдэ таба анньан, кыыл чиккэс гына түһээхтээбит. 
Сүөдэр тыаҕа тахсан уоскуйан, табахтаан, сынньанан баран, дэриэбинэҕэ тиийэн, 
чугас ыаллыы уолаттарга эппитигэр, тыраахтардаах баран астаан аҕалбыттар.

Сүөдэр, чахчы да эр санаалаах, харса суох киһи буолан, суос-соҕотоҕун ити айылаах 
сэбинэн өлөрүнэн мөхсө турар улахан кыылга киирэн кыайдаҕа. Өбүгэлэриттэн 
илдьэ сылдьар булчут хаана да имнэннэҕэ буолуо. Саатар, эдэр, доруобай да киһи 
буолбатах. Тыыта түҥнэстэн, ууга былдьаныан эбэтэр тайахха тэбистэриэн да сөбө.

Маны аахпыт, «аһыныгаһа суох быһыы, кыаҕын ылларан турар кыылы өлөрбүт» 
диэн сөп. Мин саныахпар, тайах син биир өлөр этэ, туран биэрэн атаҕын быаларын 
сүөртэрбэтэ чахчы, ынах буолбатах буоллаҕа.

Бу сэдэх түбэлтэни Сүөдэр бэйэтэ кэпсиирин истибитим.

                                                           Илья Прокопьев

БЫЛЫР ДЬИЭ КӨСКӨ КЭЛБИТ ДЬОН

Былыр Сахабыт сирэ эрэһээҥкитэ суох түрмэ этэ диэн аатырарын бары билэбит. 
Араас бэлитиичэскэй да, холуобунай да буруйдаахтары илиҥҥи, хотугу улуустарга 
уонна Бүлүү сүнньүгэр аҕалан олордоллор эбит. Онуоха сорохтору ыаллары кэритэн 
хонугунан, ыйынан кэмнээн, сорохтору сир биэрэн олохтууллара үһү.

Биһиги нэһилиэкпитин, Үөһээ Бүлүү Маҥааһын онтон матарбатахтар. XIX үйэ 
бастакы аҥаарыгар бадахтаах, Уһумаан (Усман) татаар диэни аҕалан, сир биэрэн 
олохтообуттар. Билигин нэһилиэк хоту эҥээригэр хас да күөллэх Уһумаан Сирэ 
дэнэр түбэ баар. Ол киһи ойох ылан, хас да оҕолонон олорбут. Кини сыдьааннара 
тэнийэн, билигин нэһилиэк олохтооҕун чиэппэрэ дуу, үс гыммыттан биирэ дуу 
буолтара буолуо.

Нэһилиэк илин эҥээригэр уруккута «Саҥа олох» холкуос сиригэр Нуучча 
Кириискэ (Гришка) диэн киһи олорбут. Кириискэ Күрүөтэ диэн билигин да оттонор 
сир баар дииллэр.

Мин эһэлээх эбэм Тимирдьин диэн сиргэ олорбуттар. Кинилэргэ биир эдэр 
баҕайы нууччаны аҕалан олордо сылдьыбыттар. Ити, арааһа, ааспыт үйэ сүүрбэһис 
сылларын диэки быһыылаах: ийэм 1919 сыллаах төрүөх, онон-манан син өйдүүр этэ. 
Туох буруйдааҕа биллибэт; көрсүө баҕайы киһи эбитэ үһү. Дьоно тугу аһыылларын 
хаппырыыстаабакка аһыыра, ордук сөбүлээн «күөл ото» диэни сииригэр эрбэҕин 
чочоҥното-чочоҥното үөрүү бөҕөтө буолара үһү. Ол оту саас күөл хобурдаан 
турдаҕына, ойбон алларан, мутуктаах маһынан булкуйан таһаараллар. Силис курдук 

модьу сүһүөхтэрдээх, маҥан өҥнөөх буолар. Минньигэс, саахар амтаннаах, ону 
суоракка, күөрчэххэ булкуйан сииллэр эбит. Киһилэрин, биир саас олорбутун кэннэ, 
илдьэ барбыттар.

Дьэ, билигин кэпсээним сүрүн дьоруойугар киирэбин. Өктөөп өрөбөлүүссүйэтэ 
буола илигинэ, Тимирдьин ыалларыгар биир киһини аҕалбыттар. Туох омуга 
биллибэт, тугу оҥорон көскө кэлбитэ эмиэ биллибэт. Ыалларга хастыы эрэ хонукка 
хоннороҕут диэн, дьаһайан кэбиспиттэр. Ол киһи тыыллар саһаан үрдүктээх, кэтит 
сарыннаах, сулардыы бытыктаах, өттүгүттэн хаһан да араарбат кынчаал быһахтаах, 
сиринэн соһуллар уһун бараан сонноох, хатааһын чолбонун курдук уоттаах харахтаах, 
киһи эрэ дьулайа көрөр амырыын киһитэ эбит.

Ол кэмҥэ эһэм аахтан икки биэрэстэ холобурдаах сиргэ Тоойоо диэн ааттаах 
соҕотох дьахтар олорбут. Кини тоҕо эрэ Сылаҥ нэһилиэгиттэн кэлэн олохсуйбут. 
Сылаҥ билигин Далыр нэһилиэгин сирэ буолан турар. Олорбут өтөҕун онно билигин 
да Тоойоо Өтөҕө диэн ааттанан турар, оттуур сирэ Тоойоо Томторо дэнэр. Ити сирдэр 
ааттара мин уонна бэйэм саастыыта дьон өллөхпүтүнэ, умнуллар буолуохтаах.

Бу хаайыылаах, Тоойоону сөбүлээтэҕэ буолуо, сүгүннээбэт буолбут. Куруук 
дьиэтигэр киирэн оонньоһо сатыыр, онно-манна тоһуйар, дьээбэлиир эбит. 
Биирдэрэ отой сөбүлээбэт, кыыһырар, үүрэр. Ол курдук «эрийсэ» сатаан баран 
бүтэһигэр: «Мин эйигин ойох ылабын. Кэллэргин да, кэлбэтэргин да ылабын. Оччо-
бачча хонон баран, көһөн кэлиэҕим», – диэбит.  Дьахтар улаханнык ыксаабыт уонна 
Сылаҥҥа аймахтарыгар илдьиттээбит, бу курдук киһи сүгүннээбэтэ диэн. Бу, арааһа, 
саас, күн ылаарбытын кэннэ кэм быһыылаах. Аҕыйах ыаллаах кыараҕас сиргэ туох 
буолбута барыта иһиллэ турдаҕа дии, эһэм аах билэн олордохторо.

Эппит күнүгэр били баҕайы Тоойоо диэки кыра сүгэһэр оҕолоох, бараан соно 
хаарга нырылыйан ааһан эрэр үһү. Киирээт даҕаны: «Дьэ, мин кэллим, биһиги 
холбоһор уруу тэрийэбит. Бу уруу аһын аҕаллым!» диэн, сүгэһэриттэн тоҥ көбүөрү 
(чохоону) ороон таһааран остуолга уурбут уонна өттүгүттэн кынчаалын ылан, тойон 
киирэн барбыт.

Ол кэмҥэ эһэм аахха сыарҕалаах аттаах икки киһи кэлбит. Тоойоо аймахтара, 
сылаҥнар эбит. Хаайыылаах ааспытын истээт, тиэтэл бөҕөнөн тахсан барбыттар. 
Аара сир ортотугар Ылдьаа диэн дьадаҥы киһи олороругар тиийэн уон биэс 
саастаах уолларын илдьэ ааспыттар, көмө гыныахпыт диэн. Уолларыгар, тутуһуу-
хабыһыы буоллаҕына, киһи атаҕар түһэн кэлгийээр диэн, быа биэрбиттэр. Дьиэҕэ 
киирбиттэрэ, киһилэрэ көбүөрүн тойо турар үһү. Бастаан тылынан кэпсэтии буолбут 
курдук. «Кыыспытын эйиэхэ биэрбэппит» диэтэхтэрэ буолуо. Киһилэрэ ону истиэх 
бэйэлээх буолуо дуо, кыыһыран сүгүллэҥнээн турбут, «мэһэйдээмэҥ, киэр буолуҥ» 
диэбит. Онуоха били дьон имнэнсэн баран эмискэ били күтүр икки дабыдалыгар 
түстэхтэрэ буолуо, остуолларын түөрэ көтөн били уруу аһа буолуохтаах көбүөрдэрэ 
муостаҕа ыһылла түспүт. Киһилэрэ кыайтарымаары гыммытыгар ыксаан, били 
уолларыгар хаһыытыыллар: «Атаҕар түс, быанан баай!» Уоллара муҥнаах, дьадаҥы 
ыал оҕото хаһан тот сылдьыбыта баарай, муостаҕа ыһылла сытар көбүөрү итигэстээн 
сии сылдьар үһү. Үөгүү-хаһыы күүһүнэн уол дьэ өйдөнөн, көмөлөһөн, киһилэрин 
охторон түһэрэн, илиитин-атаҕын кэлгийэллэр. Сүбэлэһэн баран, бу киһи сатаныа 
суох диэн, нэһилиэк киинигэр Боотулууга кинээскэ тиэйэн илпиттэр. Ол саҕана 
Маҥаас арҕаа өттө Боотулууга киирэрэ. Ол киһи кэлин биллибэтэх, бука, ханна эрэ 
атын сиргэ утаардахтара буолуо. Кэлин Тоойоону аймахтара дойдутугар, Сылаҥҥа 
көһөрөн ылбыттар.

Дьэ, ити курдук былыргы дьылларга араас буруйдааҕы, араас майгылаах дьону 
аҕалан олохтоон, сорохторо олохтоохтору атаҕастаан-баттаан, сорохторо эмиэ син 
киһилии олорон аастахтара. Оннооҕор муҥутуур революционер буолан, кыра-хара 
норуоту көмүскээбит аатыран көскө кэлбит Петр Алексеев содур быһыытыттан 
суорума суолламмыта диэн сурах баар дииллэр. Ол төһө кырдьыгын билбэппин.

Илья Прокопьев
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НЬЫЫКАН АРАМААНАП – КӨСТҮБЭТ КИҺИ

Ааспыт үйэ 60-с сылларыгар, мин 6-7-с кылааска үөрэнэр эрдэхпинэ, оттуу 
сырыттахпытына Ньыыкан Арамаанап диэн көстүбэт киһи туһунан кэпсэтии барда. 
Онуоха оту түстээччи Көстөкүүн Баабылап диэн оҕонньорбут: «Мин ол киһини 
билэбин, өссө табаарыһым этэ», – диэн улаханнык соһуталаабыта.

Көстөкүүн бэйэтэ Боотулуу (Үөһээ Бүлүү) киһитэ эбит, Маҥааска күтүөт буолан 
олорор этэ. Көрдөспүппүтүгэр, дьэ, кэпсээтэ:…

«Мин Боотулууга Ыарыкчаан түбэтигэр үөскээбитим. Ыарыкчаантан бэйэтиттэн 
түөрт биэрэстэ тэйиччи күөлгэ олорбуппут. Биир сайын Ыарыкчааҥҥа олохтоох 
Дьарааһын Буоккалааҕа диэн ыаллары абааһы дуу, туох дуу буулаабыт үһү диэн 
сурах тарҕанна. Дьиэлээхтэри, ыалдьыттары дьээбэлиир, баайыылаах ынахтары 
сүөртэлиир, уһааттаах ууга буору кутар уо.д.а. дэһэн кэпсэл бөҕө буолла. «Абааһыны 
өлөрөр туһугар, сааны бурдугунан иитэн баран ыталлар» диэни истэн, Буокка 
оҕонньор бастаан оннук ытан көрө сылдьыбыт. Онуоха абааһыта туох да буолбатах: 
«Аныгыскы ытыыгар аймаххыттан киһини дуу, сүөһүгүн дуу тутан биэриэҕим (бэйэм 
оннубар), миигин өлөрө сатаама, син биир кыайыаҥ суоҕа!» – диэн сэрэппит. Быһата, 
саанан ытылларын улаханнык сөбүлээбэтэх.

Мин ол сурахтары истэ-истэ билиэхпин баҕарабын да, куттанарым бэрт. 
Оччолорго 15-16 саастаахпын. Биирдэ билиэх-көрүөх баҕам батарбакка, Буоккалаахха 
бардым. Тиийбитим: ыалларым сирэйдэрэ-харахтара бэрт мөлтөх, саҥа-иҥэ суох. 
Буокка бэйэтэ кимниин эрэ оһох симэ сылдьаллар. Сиэрдийэ саҕа модьулаах маһы 
төгүрүччү холумтан буоругар анньыталаан, хас да сиринэн талаҕынан курдаан 
баран, сииктээх туой буору холотууска маһынан симэллэр (буора туолбутун кэннэ, 
сирэй өттүн маһын кэрдэн баран, буорун хаһан оһох оҥороллор). Мин «абааһылара 
ханна баар баҕайытай?» дии саныы-саныы кинилэр үлэлииллэрин көрө турдум. 
Бу турдахпына, дьэ, доҕоор! Кулгаах тааһым биирдэ уот аһыйа түспэтэ дуо! Ким 
эрэ туойунан бырахпыт. Соһуйан тула холоруктуу түстүм да, чугаһынан быраҕыах 
айылаах киһи баара көстүбэт. Бу турдахпына буор аны кэтэхпэр кэлэн түстэ. Онно 
эргичиҥнии турдахпына уҥуох-уҥуоҕум барыта босхо барда, ааппын нэһиилэ ыган 
таһааран эттим. Абааһым өссө тугу эрэ ыйытта быһыылаах эрээри, мин куота бы-
лаан дьиэм диэки түһэ турдум.

Аҕыйах хонон баран, эмиэ билиэх-көрүөх баҕа баһыйан, куттана-куттана да 
буоллар, Буоккалаахпар тиийэн кэллим. Ол курдук, кыра-кыралаан бодоруһан, 
куттаммат буоллум. Сыыйа өссө атастыы да курдук буолан бардыбыт быһыылаах. 
Буоккалаах дьукаах дуу, иитэр дуу кыыстаахтар этэ. Кэлин көстүбэт «дьукаахтара» 
ону ойох ылбыт диэн буолла. Дьиэ биир муннугар таҥас быыс оҥорон туспа 
олохсуппуттар. Киһибит сүрдээх кэпсэтинньэҥ, оонньуулаах, дьээбэлээх даҕаны 
эбит. «Ыраахтан сылдьабын, үөрэх көмөтүнэн көстүбэт буолбут киһибин, бу 
олоҕу уларытаары сылдьабыт» диир этэ. Аһылыгын туспа быыс иһигэр киллэрэн 
биэрэллэрэ. Кыра остуоллаах, онтугар киэһэ тугу эрэ суруйан бөрүөтун тыаһа 
кычыгырыыр, кумааҕыта хачыгырыыр. Сороҕор «мунньахтаан кэллим, дьэ, мөккүөр 
бөҕө буолла» диэн кэпсиир. Барарыгар-кэлэригэр орулуос кус кынатын тыаһын 
курдук куһугурас тыастаах буолар. Сорох киэһэ ойоҕун кытта күөлү эргийэ хааман, 
күүлэйдээн кэлэллэр. Сылдьалларын былаһын тухары кэпсэтии бөҕө буолан, 
чуумпуга күөл иһэ доргуйан олорор.

Бу Ньыыкан биирдэ миэхэ: «Мин ону-маны көтүтэр кыахтаахпын», – диэн 
кэпсээтэ. Сымыйарҕаабыппар, биир үчүгэй баҕайы ойуулаах кумааҕыны биэрдэ. 
«Маны илдьэн дьиэҕэр кистээн кэбис, ону мин көтүтэн ылыаҕым», – диэтэ. Ол 
кумааҕыны мин дьиэбэр илдьэн сыттыгым анныгар уган баран, буутум быстарынан 
төттөрү сүүрэн кэллим. Кэлбитим, кумааҕым былыр үйэҕэ манна кэлэн сытар. Сорох 
киэһэ көстүбэт киһибит оһуокай тылын этэр. Куолаһа туох да аһара үчүгэй.  

Биирдэ мин: «Төһө күүстээххиний, тустан көрүөххэ эрэ», – диэтим. Киһим «чэ, 

эрэ» диэт икки бэгэччэкпиттэн ылла да, бэйэтин тула эргитэн кулахачытта. Атаҕым 
да сиргэ тиийбэтин курдук. Түһэрэн баран «мин эйигин күөл уҥуор да быраҕыахпын 
сөп» диэтэ.

Барарын саҕана «өйдүү-саныы сылдьыахпытын, бэйэҥ дьүһүҥҥүн көрдөр эрэ» 
диэбиттэригэр, «мантан ордугу көрдөрөр кыаҕым суох» диэн баран, икки ытыһын 
бэгэччэгэр диэри көрдөрбүт. Онно көрдөхтөрүнэ, кугас түүлээх маҥан тириилээҕэ 
эбитэ үһү. Онно олоҕуран, «арааһа, нуучча быһыылааҕа» диэн сылыктыыллара.

Көстүбэт киһи ол ыалыгар төһө өр олорбутун, хайдах барбытын, ойоҕун 
илдьибитин дуу, суоҕун дуу ыйыппыппытын өйдөөбөппүн. Умнубуппун. Оччолорго 
оҕо буоламмын, Көстөкүүн Баабылап кырдьаҕастан хаарыаннаах информацияны 
ылбакка хаалбыт эбиппин. Улахан дьоммут соччо аахайбат быһыылаахтара.

Ньыыкан Арамаанап онтон да атын сирдэргэ сылдьыбытын туһунан кэпсээн 
элбэх. Кинини кытта алтыспыт Бүлүү эҥээрин хас эмэ сүүһүнэн дьоно хайдах бары 
сымыйаны туойа сылдьыахтарай? Онон, «бу чахчы баар буола сылдьыбыт киһи» дии 
саныыбын. Дьэ, ол аата тугуй?

Билиҥҥи билим маны хайдах быһаарарый? 19-с үйэҕэ физик учуонайдар 
ортолоругар мөккүөр, куолу буола сылдьыбыта биллэр. Сорохтор «оптика 
диапазонунан эттиктэри көстүбэт оҥоруохха сөп» дииллэрэ, сорохтор ол 
кыаллыбатын этэллэрэ. Оннук мөккүөртэн өй ылан эбитэ буолуо, суруйааччы Герберт 
Уэлльс «Человек-невидимка» диэн арамааны суруйан, 1897 с. бэчээттэппитэ. Яков 
Перельман диэн сэбиэскэй учуонай этэринэн, киһини көстүбэт гына оҥордоххо, 
киһи хараҕа суох буолуохтаах. Тоҕо диэтэххэ, көстүбэт киһи хараҕын хрусталига 
эмиэ суох буолар, хараҕын сетчатката өҥү иҥэринэр кыаҕа суох. Суруйааччы Герберт 
Уэлльс да ону бэркэ билэр эбит.

Биһиги Ньыыкан Арамаанаппыт учуонайдар мөккүөрдэрин үгэнин саҕана уонна 
ити арамаан тахсыбытын кэннэ баар буола сылдьыбыт. Кини, уопсайынан, Өктөөп 
өрөбөлүүссүйэтин эрэ иннинэ «ыалдьыттаан» ааспыт.  

Дьэ, оччоҕо тугуй? Баҕар, ол мөккүөрдэр үгэннэригэр ханнык эрэ учуонай 
көстүбэт буолар албаһы баһылаан баран биһиги диэки охсуллан ааспатаҕа буолуо 
дуо? «Человек-невидимка» арамаан бүтүүтүгэр Гриффин массыынатын уоттаан 
кэбиһэр, кумааҕыларын көмөлөһөөччүтэ уоран ылан суох гынар. Дьиҥнээх олоххо 
да оннук буолуон сөп буолбатах дуо… Баҕар, атын планета дьоно кэлэн ааспыттара 
буолуо.

Илья Прокопьев
 

КУЛААЧЫКТАҺЫЫ

Илья Колосов суруйбутун курдук, сутуругунан охсуһан оонньооһун былыр биһиги 
диэки эмиэ баара үһү. Уратыта диэн, кулгаахтарыгар сыттык туттан баран охсуһаллар 
эбит. Ону «кулаачыктаһыы» диэн ааттыыллара үһү. Бука, «кулак» (сутурук) диэн 
тылтан таһаардахтара буолуо.

Биһиги нэһилиэкпитигэр 19-20-с үйэлэр ыпсыыларыгар Маахтаһа Миитэрэй диэн 
киһи олорбут. Ол киһи, бука, тэтиэнэҕэ буолуо, туой күүһүргүү сатыыр идэлээх эбит. 
Биир сайын ханна эрэ баран иһэн, Хаптас диэн күүстээх киһи атынан баран иһэрин 
көрсөр. Ону-маны кэпсэппэлээн баран, Маахтаһа этии киллэрэр: «Эн биһикки 
иккиэн улахан сэниэлээх дьон буоллахпыт. Онон манна, киһи көрбөт сиригэр, 
күүспүтүн холоһон кулаачыктаһан көрүөх эрэ». Сэрэбиэйдэспиттэрэ, Хаптас бастаан 
охсор буолбут. Маахтаһа ыҥыыр сыттыгын ылан кулгааҕар туттан турбутун, Хаптас 
күүһүн холоон, кэмнээн, сутуругун ыраахтан эргитэн аҕалан охсон саайар. Ону 
кытта Маахтаһа дөйөн мэлис гынан хаалар. Хаптас киһитин өҥөйөн көрбүтэ, барбах, 
тыынан сурдургуур эбит. «Чэ, сатана уола өйдөнөн туран барар ини», – дии санаан, 
атын миинэн баран хаалар. Кэмниэ кэнэҕэс Маахтаһа өйдөнөн кэлэр. Киһитэ суох. 
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Оонньуулларын саҕана күн ортото буоллаҕына, билигин күн лаппа арҕаалаабыт. 
Хата, өлбөтөх.

Биирдэ кыһын ортото, тымныы үгэнигэр, Маахтаһа дьиэтигэр олордоҕуна 
Дьаппыас диэн тэтиэнэх киһи киирэн кэлэр. Ону-маны сэһэргэһэн баран, Маахтаһа 
эмиэ этиилээх буолар: «Дьэ, ноко, эн биһикки иккиэн сэниэлээх дьон буоллахпыт. 
Тустан көрүөх эрэ». Киһитэ батына сатыыр да, Маахтаһа адьас арахпат. Инньэ 
гынан, таһырдьа тиэргэҥҥэ тустар буолаллар. Маахтаһа атах сыгынньах эбит. 
Дьаппыас «этэрбэскин кэт» дии сатаабыт да, киһитэ «ээ, ол биһиги диэтэх дьон, 
уһуннук биликтэһиэхпит суоҕа, начаас бырахсыахпыт» диэн таһырдьа ойбут. 
Тустан барбыттар. Дьаппыас субу охтуох буола-буола иҥнэн хаалар эбит. Ол аайы 
Маахтаһа абара-абара түһэр. Дьаппыас киһитин сотору-сотору күрдьүктээх хаарга 
үтүрүйэн таһаара-таһаара, чигдигэ киллэрэр. Маахтаһа бэрт сотору кэминэн атаҕа 
тоҥор чинчитэ биллэн барар да, киһитэ хам тутан баран ыыппат. Кэмниэ-кэнэҕэс 
Дьаппыас «тэҥ эбиппит, уурайыах» диэн дьиэҕэ киирэллэр. Былыргы балаҕан буор 
муостатыгар Маахтаһа хам тоҥмут тилэҕэ «тос-тос» тыаһыыр буолбут. Ол кэннэ кини 
хаар ууллуор диэри атаҕа үлүйэн, ириҥэнэн устан, суорҕаҥҥа-тэллэххэ сыппыта үһү.

Маахтаһа быһылаана онон эрэ бүппэт. Биир күһүн идэһэ сүөһү өлөрөөрү оҥостор. 
Оччолорго сүөһүнү дьиэ иһигэр өлөрөллөр. Маахтаһа эмээхсинэ кытарах бургунаһы 
дьиэ баҕанатыгар баайан баран, «оҕонньоор, эрэйдээбэккэ өлөрөөр эрэ» диэбит. 
Маахтаһа, куолутунан, «ээ, бургунас эрэйдээх сүүһүн уҥуоҕа, наай гыннар, туос 
субатын саҕа халыҥнааҕа буолуо. Биир охсууттан ордоруллубат» диэн кэбиспит. 
Сүгэтин ылан баран төбөтүн сиигинэн түһэрээри далайар. Балаҕан дьиэ үрдэ 
намыһах буолааччы. Сүгэ өһүөттэн тэйэн, аһыытынан Маахтаһа кэтэҕин хайа түһэн 
кэбиһэр. Хаан ыһылла түстэҕэ. Киһи уҥан, тарас гынан хаалар. Сүөһүнү атын киһини 
ыҥыран өлөртөрөллөр. Маахтаһаны кэлин отоһут бэркэ сыралаһан үтүөрдүбүтэ үһү.

Төһө да мэлдьи итинник быһылааннарга түбэстэр, биһиги былыргы биир 
дойдулаахпыт олус үтүө майгылаах, эйэҕэс-сайаҕас киһи этэ дииллэрэ.

Илья Прокопьев, Үөһээ Бүлүү.

ТИҺЭХ САХА ОҔУҺУН ТИҺЭХ ХАРСЫЫТА

Биһиги оҕо эрдэхпитинэ, ол эбэтэр ааспыт үйэ 50-60-с сылларыгар, Маҥаас 
нэһилиэгэр ынах сүөһү үксэ саха боруодата буолар этэ. Симменталь, холмогор, ону 
кытта муоһа суох хомуолай монгуол дуу, бүрээт дуу боруодалара саҥа биллэн-көстөн 
эрэллэрэ. Саха сүөһүтэ эрэйдээх тас көрүҥэ, өҥө-түүтэ билиҥҥэ диэри харахпар бу 
баар курдук. Утары тоһуйа сылдьар дьөрөгөр муостаах, саадьаҕай, хара муруннаах 
эбириэн, ала, маҥаас, бүтэй хара уо.д.а. өҥнөөх буолара. Төһө да тас көрүҥэ ырыган, 
дьүдьэх курдугун иһин, этин быыһа, иһэ барыта сыа буолара. Ону өлөрөн астаабыт 
дьон “бу эрэйдээҕиҥ иһирдьэҥ эбит ээ” дэһэр буолаллара.

60-с сылларга саха сүөһүтүн букатыннаахтык эһии саҕаламмыта. Бука, “дьон 
айдаарыа” диэбиттэрэ буолуо, “бруцеллез ыарыы буолбуттар” диэн сымыйа 
сылтаҕынан ферма сүөһүтүн олорчу эһэн, ол оннугар кэлии боруода сүөһүнү 
олохтоон истилэр. Ол түмүгэр, биһиги Тимирдьин учаастакпытыгар Эппиэс диэн 
ааттаах биир саха атыыр оҕуһа эрэ ордон хаалла. Былыр Эппиэс диэн оҕонньор саҥа 
холкуостааһын саҕана холбообут сүөһүтүн удьуора үһү. Кыһыл эриэн дьүһүннээх, 
төбөтө эрбэммит хороҕор муостаах, кылгас атахтаах, силтиллибит, харсыыгынан-
хадаарынан аатырбыт, мэлдьи айаатыы-мөҥүрүү сылдьар модьу оҕус. Кинини 
буоһатымтыа, оҕото үчүгэй диэн хойукка диэри илдьэ сылдьыбыттара. Оччолорго 
саха ынахтара биирдиилээн ыалларга эрэ онон-манан ордон сылдьаллара. Оттон 
кэлии боруода оҕустар улаханнара, бөҕөлөрө-таҕалара диэн сүр. Туора эбэтэр 
аччаҕар муостаахтар, айаатыыр-мөҥүрүүр диэни билбэттэр. Харсыбаттарын да 

кэриэтэ.
Тимирдьин ферматыгар хотонноох балаҕан саҕа улаханнаах Мааркыс диэн 

боруода оҕустанныбыт. Эппиэс киниэхэ үөрүн былдьатан, улаханнык кыйаханан 
сырытта. Хаста да харсан көрөн кыайтарталаата. Ол аайы киҥэ-наара холлон, 
майгыта алдьанан истэ.

1962 дуу, 1963 дуу сыл сайыныгар, “саха боруодатын ууһаппатын” диэтэхтэрэ 
буолуо, силигин ситэрэн, Эппиэспитин аттаан, атыыр буолар быраабын быһан 
кэбистилэр. Оҕуспут онтон букатын иэдэйдэ. Бааһа саҥа оһон иһэн “эйигиттэн бу 
айылаах буоллум” диэбиттии, Мааркыска муоһунан түһэ сылдьан баран, хотторон 
куотта. Ол кэннэ Эппиэс сүтэн хаалла.

Арай, доҕоор, биир үтүө (мөкү дуу) сайыҥҥы чуумпу, хараан киэһэ Эппиэспит 
Дьиэкээн диэн күөл аартыгыттан айаатаан-мөҥүрээн айдаан бөҕө буолан иһэрэ 
иһилиннэ! Өтөр буолаат, оҕуспут аартык сыырын таҥнары сүүрэн силтикиччийэн 
иһэрэ көһүннэ. Аллара хонууга киирэн мөҥүрүү-мөҥүрүү буор бөҕөнү сүргэйэн 
ытыйда. Оҕуспут бүтэһиктээхтик быһаарсардыы, боппуруос төрдүн-төбөтүн тиһэҕэр 
тиэрдэн тэйэрдии кэлбит сибикитэ билиннэ. Учаастак олохтоохторо бары ону 
көрөөрү, мустан бардылар. Боруода Мааркыс да кинини кытта аахса кэлбиттэрин 
билэн, суоһурҕанан, түптэ күлүн бурҕайа сырытта.

Учаастакпыт ытык кырдьаҕаһа Дакар Тайыла “оҕустар харсалларыгар олус 
түргэнник хамсаналлар, хотторбут оҕус саа эстэринии эмискэ туора ойор, онон олох 
сэрэниҥ!” дии-дии дьону бүтэй уҥуор таһаартаата, оҕус оҕуһу өлөрөөрү гыннаҕына 
быыһаары эбитэ буолуо, модьу баҕайы тоһоҕо маһы илиитигэр ылла.

Кэмниэ-кэнэҕэс Эппиэспит кэлэн боруода оҕуска сулбу хааман кэллэ. Онно 
өйдөөн көрбүппүт, оҕуспут дьүһүнэ лаппа тупсубут, сэниэлэммит. Дуолан охсуһуу 
буолан эрэрин билэн, ынахтар атын сир диэки куотан хопчорустулар. Оҕустарбыт 
биир эргиир курдук күрдьүөттэһэ, муннуларын бууһурҕата сылдьан баран, дьэ, 
түһүспэтилэр дуо! Муос тыаһа өрө лачыгырыы түспүтүгэр, омунугар, уот ыһылларга 
дылы гынна. Эппиэс муоһа сүүһүн ойбонугар киирэн тахсыбытыттан, Мааркыс кыл 
түгэнэ дөйүөрэн үрүҥүнэн-харанан көрөн ылбахтаата. Эппиэс ону туһаммакка хаалла. 
Ону кытта Мааркыс өйдөнө биэрдэ... Дьэ ол кэннэ дуолан хапсыһыы саҕаламмата 
дуо! Оҕустар араас албаһы бары тутталлар, туора садьыйсаллар, муостарынан 
олуйсан сүнньүлэрин эрийсэ сатыыллар, чугурус гынаат аллараттан эмискэ өрө 
баһаллар, аһаран биэрээт ойоҕоско түсүһэллэр. Эппиэс утарсааччытыттан төһө эмэ 
кыра, чэпчэки эрээри, тэбис-тэҥҥэ киирсэ сырытта. Саха сүөһүтүн сир ньууруттан 
бүтэһиктээхтик эһэн, суох оҥорон эрэр кыһыылара-абалара, өстөрө-саастара 
кини күүһүгэр күүһү эбэрин биһиги ойоҕоһуттан да туран көхсүбүтүнэн бары билэн 
турабыт. Оҕуспут муунтуйбут дууһатын хаһыыта, сүрэҕин кыланыыта барыбыт 
эппит-хааммыт хас биирдии килиэккэтигэр тиийэ курдары биллэргэ дылыта. 
Кырдьык, Эппиэс ханна да түһүөн, тугу да гыныан билбэт буола муунтуйа, киҥэ 
холло сылдьаахтаабыта. Онуоха эбии, саатар, аттаатахтара үһү!

Дал буора, түптэ күлэ барыта ыыс-быдаан буолбутун, сиритэ тэпсиллибитин 
кэннэ, ыйааһын араастаһыыта биллэн барда. Эппиэс лаппа мөлтөөтө, хаста да 
тобуктаталаан ылла, чугуйара элбээтэ. Оҕустарбыт тыыналлара уус күөрдүн тыаһын 
курдук буолан, айахтарыттан күүгэн оргуйан, кып-кыһылынан көрөн, биһиги турар 
бүтэйбит таһыгар бурҕатан кэллилэр. Ону кытта, Мааркыс уҥа диэки силэйэн баран 
ойоҕоско түһүүтүн Эппиэс кыайан тоһуйбакка хаалла. Муос эккэ сааллар күтүр улахан 
тыаһа ньиргийэрин кытта, Эппиэс “ө-өх!” диэбитинэн тобуктуу түстэ. Хотон эрэр 
оҕус Эппиэспитин түөһүн анныттан өрө баһан адаарытан таһааран бүтэйгэ сыбаата. 
Оҕус сүнньэ күүһүн онно сөхпүппүт! Эппиэспит эрэйдээх бүтэйи үлтү барчалаан 
нөҥүө ойоҕоһунан кэлэн түстэ. Кыайбыт-хоппут Мааркыс ситэри сиэҕин бүтэй 
маһа адаарыйа сытара уонна Дакар оҕонньор тоһоҕонон далбаатанара эрэ тохтотто. 
Кыайтарбыт оҕус эрэйдээх бэрт эрэйинэн үнүөхтээн туран, баһын быһа илгистэ-
илгистэ саҥата суох арҕаа диэки сукуҥнуу тураахтаата. Онтон ыла Эппиэс уота-күөһэ 
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букатыннаахтык умуллан, соргута самнан, баара-суоҕа биллибэккэ, күлүк курдук 
сылдьаахтаабыта. Күһүн Өктөөп бырааһынньыгар өлөрөн этин дьоҥҥо түҥэппит 
сурахтаахтара. Ити кэнниттэн биһиги дойдубутугар саха сүөһүтэ букатыннаахтык 
эстибитэ. Ити билигин Саха сирин ыраах муннуктарыгар бэрт аҕыйах саха сүөһүтэ 
баар сураҕын эрэ истэбит. Онтон бэрт барбах эрэл кыыма көстө-көстө сүтэр.

Илья Прокопьев, Үөһээ Бүлүү.

УРАН НЬУКУЛАЙ КӨРДӨӨХ КЭПСЭЭННЭРЭ

Уран Ньукулай-Корякин Николай Павлович Үөһээ Бүлүү улууһугар эрэ буолбакка, 
бүтүн өрөспүүбүлүкэҕэ киэҥник биллэр оһуокайдьыт, хоһоонньут, Манчаары туһунан 
номох поэманы айбыт суруйааччы, тойуксут. Кини хоһооннорун, тыл музыкальнай 
эйгэтин билэр буолан, үгүстэрин элбэх мелодистар ырыа гынан көтүтэннэр, 
дьон таптаан ыллыыр ырыалара буоллулар. Хас да хоһоон хомуурунньугун 
таһаартарбыта. Николай Павлович ити идэлэригэр ыччаты уһуйар учуутал. Манна 
маҥаастар тустарынан олоххо буолбут көрүдьүөс түбэлтэлэри Николай Павлович 
хомуйан уустаан-ураннаан суруйбутун бэчээттиибит.

СИЭКИС КИИНЭТЭ.

Уларыйыы саҕана аны видик диэн, киинэни солбуйан, уолаттар 
дэриэбинэ аайы сиэкиһи көрдөрөн, үбүлэнэр буолбуттара. Маппат 
Мэхээлэ, дьээбэҕэ тиллэн, киинэтин көрө-көрө дьээбэни этэн 
күллэртиирэ биир туспа көрүдьүөс этэ. Биирдэ киинэ көрө олорон, 
таһыгар олорор дьахтарга илиитинэн имнэнэр, онуоха ынарааҥҥыта:

– Бу Маппат сатаммата.
– Бу кыыс даҕаны, бааһыманыый. Хата эн хайаан олороҕун? Мин 

сөп буолан, “бэлэммин” диэри имнэммиппин улаатыннарыма.
Дьон күлэн тоҕо бараллар. “Маппат Мэхээлэ матта дуу?” Мария 

туох диэн эппиэттиир эбит? диэн иһийэн олороллор.
Кыыстара: “Сатаналар, бэйэҕит көрөн көҕүһэн эриҥ”, – диэт, 

таһырдьаны былдьаста.
– Чэ, Мэхээлэ түөкүн, барыбытын Маарыйаттан матаран кэбистиҥ, харахпытын 

быраҕан, көрө манньыйан олорбуппут баара, үргүтэн ыыттыҥ. Дьэ абааһы киһигин.
– Уолаттар, кырдьык сөп буолан олоробун. Арааһа, дьиэбэр эмээхсиммэр баран 

кэллэхпинэ сатаныыһы...
– Кэлимэ-барыма, киинэттэн матарымаары кэтэһэн көнчөйөн олорууһукпут дии. 

Дьиэҕэр баран баран төннүмээр, – көрөөччүлэр күлсүү бөҕө буолаллар.
– Хайа, уолаттаар, бачча үчүгэйтэн хайдах матыамый, хаалан эрдэҕим дии. Дьэ 

кыһыылаах диэтэҕиҥ.
Ити курдук эр дьон барахсаттар “бэрт киинэни” көрөн дьоллонон, аны хаһан  

буоларын ыйыталаһа хааллылар. Маппат Мэхээлэ дьиэтин диэки сорунуулаахтык 
хааман ууннара турда.

***
Сарсыҥҥытыгар Маппат Мэхээлэ сугулааҥҥа сонун бөҕөлөөх кэллэ:
– Уолаттарбын кэргэннэрэ кэһэттэхтэрэ, биир ааттаахтарын өлөрдөхтөрө буолуо 

диэн куттаммытым, хата барыта этэҥҥэ халымырдык ааспыт эбит.
– Маппый обургу эмиэ тугу-тугу кэпсээтэ, мин чааһым өйдөөбөтүм. Уолаттар, 

тугу эмэ өйдөөтүгүт дуо?
–Ээ, ити Маппый кэпсэлэ куруук иэҕиилээх буолар.

– Чэ, нохоо, Маппый киһи өйдүүр гына кэпсээ эрэ.
– Күн бэҕэһээ киинэ көрөн баран Өрүүскэбэр тиийээт, бобо тутаат, сыллаан 

сырылаттым ээ.
– Оок, биһиги киһибит уһатыа дуо? Дьэ Маппый обургу маладьыас! – диэн Сүллэр 

Сөдүөт хайҕаабыта буолла.
– Па, нохолоор, Өрүүскэм күнүүлээн тоҕо барбат дуо? Марияҕар манньыйан 

кэлэн баран бэрт буола тураҕын дуо? –диэбэт дуо? Бүттэхпит ол дии. Били киинэттэн 
ханнык эрэ албастарын туттуом диэбитим ханна баарый, хоонньугар да киллэрбэтэ...

Уолаттар күлсүү бөҕө буоллулар. Сөдүөт хайыай, сорох хайгыыр, сорох “кэһэй“ 
диэбит эмиэ баар. Маппый сэһэнин салҕыыр:

– Нохолоор, болҕойон истиҥ. Бу ыкса ыалбыт, тилийэ тиэргэннээхпит 
Сэбэдьээннэр киинэ көрөн бараннар харса суох буолаары “сып” гыннаран баран саҥа 
албастары туттарга диэн сүбэлэспиттэр. Арай сарсыарда сугулааҥҥа мустубуттара: 
ким эрэ төбөтө бэрэбээскилээх, ким эрэ доҕолоҥнуур, ким эрэ ойоҕоһун туттан 
айакалыы сылдьар үһү. Биригэдьиирдэрэ: – Туох ааттаах охсуһуута буолла, эбэтэр 
хомуур дайбастыгыт дуу?

– Ээ суох, ити дьиэ иһинээҕи дьыала, хааллын...
– Ол дьахталларгыт туох буолан өрө турдулар, тугу оҥордугут дуу?
– Тугу кистиэхпитий тойоммутуттан... Бэҕэһээ сиэкис киинэтин көрөн баран түүн 

боруобалыахтаах этибит да, ночооттоох биһиги буоллубут. Уйбааны тоҥ хаатыҥканан 
оройго уурбут, Сөдүөтү хараҕын баһан кэбиспит, Баһылайы ойоҕоһун тосту тэппит, 
Ньукулай арыый да халымыр – мунна тоҕо охсуллубут. Чэ, бары да бүттэтэ суохпут. 
Арай кырдьаҕаспыт Артамыан сү-дьүгээр утуйан, муус өлүөр турбут. Бары истэригэр 
абара, арыт сонньуйа иһиттилэр.

Биригэдьиирдэрэ мөҕүтэлээн баран, суол-суол путевка, сорудах биэрэн үлэҕэ-
хамнаска туруммуттар. Ону бу сарсыарда атаһым Артамыан, өлүөр-сөлүөр турбут 
киһи, кэпсээтэ. Мин онно долгуйан ыллым ээ, били уолаттарым хайдах эрэ хоннулар 
диэн, хата оһол-моһол оҥоһуллубатах.

– Ким билэр, ол туһунан киэһэ үлэ чааһын кэннэ сэһэргэһиэҕиҥ,– диэн улахан 
убайдара Уйбаан Сүөдэрэбис идэтинэн дьаһайталаата. Совхоз үлэтэ бүтүө баара дуо, 
күн аайы көстөн иһэр буоллаҕа эбээт...

***

Маппат Мэхээлэ биир сарсыарда эрдэ туран “Юпитер” матасыыкылынан 
наадатыгар оройуон киинигэр киирээри, бэҕэһээ киэһэттэн тэрилин көрүнэн, эрэх-
турах сананан олордо. “Аат сэбэ саамай наадалаах кэмҥэ түһэн биэрэр идэлээх”, 
диэн иһигэр мөҥүтүннэ. “Эмиэ да баар-суох “атаҕа” буоллаҕа, куска-хааска, куобахха 
туох бэйэлээх тэрилэ тэҥнэһиэ буоллаҕай”, – дии санаата.

Бүгүн эмиэ сөмүлүөт толору буолсу, үксүлэрэ бодобуоска икки өттүгэр туран, 
ортоку кими эрэ мииннэрэн баран, атаҕыттан икки аҥы тутуһан тураллар. Сорох 
ардыгар сөмүлүөт дьоно бары да итинник бараллар. Биир сайын от оҕустарыытыгар 
ыытаннар, сайын бодобуоһун Сүллүгэс Сөдүөккэ  биэрбиттээҕэ.

Маппат механик тойонунаан охсорго сөп чаастарын көрөн, ыла киирэллэр, 
Мэхээлэ мэхээнньигин ылан, илдьэ барыахтаах.

Матасыыкыл истигэн муҥутаан биирдэ эрэ тэптэрдэ. Тойонугар тиийбитэ, киһитэ 
бэлэм, кэтэһэн турар эбит:

– Хайа, Мэхээлэ, оройуон киининээҕи чөҥөчөктөргүн хаардаары олох да 
утуйбатаххын дии? Маппат обургу хата табаарыскын матараайаҕын эрэ, биир эмэ 
сирбиккин тиксиһиннэрээр эрэ.

– Тойон аатыран, дьаабал уола, куруук бэлэмҥэ үөрэммиккин дии хата.
– Чэ, нохоо, көҥөнө иһимэ, көссүүлэриҥ элбэхтэрэ буолуо.
Дьэ ити курдук күлсэ-күлсэ, буор суолунан бодобуос иннинэ түһүнэн кээстилэр. 
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Массыына кэнниттэн буор бөҕө холорук ытыйбытыныы өрө туран кээһээччи, барар 
да сирдэрэ, Арыылаах күөлгэ тиийиэхтээхтэр. Мунньан-тараан биэс биэрэстэ баара 
чахчы. Сайылык пиэрмэтэ баар, дьон-сэргэ, балачча ыал баар.

Маппаттаах обургулар көтүтэн кэллилэр да Маарыйалаахха тиийэн бэркэ билэр 
дьиэлэригэр көтөн түстүлэр.

Маарыйалаах ынахтарын ыан бүтэн, аһаары сылдьаллар эбит. Маппат 
дорооболоһоот:

– Хайа, Маарыйа, миигинэ суох хайдах утуйан турдуҥ?
– Маппаттан матан санаа бөҕөҕө түһэн сатаан утуйбатым. Киһи бэрдэ бэҕэһээ 

киэһээ кэлиэҥ этэ буоллаҕа. Дьэ өйүҥ убаабыт.
–Чэ, Маарыйа, хата хадаарданыма, бөлүүн үчүгэй баҕайытык утуйан турбут курдук 

санаан баран, аскын тардан кэбис.
– Аат уола, куруук кураанах тылынан кыыран киһини дэлби күллэрэр ээ...
Кырдьыга, Өрүүскэтиттэн ордон Маарыйалары, Сөдүөччүйэлэри көрүө дуо?
– Маарыйа барахсан, күн-дьыл бүгүҥҥүнэн бүппүтүн курдук этимэ ээ. Куруук 

инникигэ эрэллээх буолуохтааххын.
– Чэ, сөп, хата кэлэн аһааҥ. Эйигин кытта тыл бырахсан туһа суох. Хата, кэпсээҥ, 

бу туохха эһиги бэйэлээхтэр эмэһэҕит хоҥунна?
– Сапчаас ыла таарыччы, оройуон кырасаабыссаларын имэрийэ түһэ.
– Эн обургу онто суох сылдьыаҥ дуо? Оройуон дьахталлара өһүргэс буолуохтара, 

биири эмэ биһигини хаадьылыырыҥ курдук хаадьылаан, дьыалаҕа түбэһэ 
сылдьаайаҕын.

– Хата, Маарыйа барахсан, сүбэ-ама биэрэн, бэрт ыраатар киһиэхэ дылы, оттон 
өйүүн төннөн кэлиэм дии...

Ол олордохторуна ыраах ”Антошка” тыаһа иһилиннэ. Эр бэртэрэ тура оҕустулар. 
Маарыйаҕа махтанан, “ кэлэрбитигэр даҕаны чэйгин оргутан олороор” дэһээт, ойон 
туран сулбу-халбы тахсан бардылар. Дьиэ иһэ биирдэ чуумпура түстэ...

Маарыйа сылабаара ыалдьыттарын ыҥыран дыыгынаан тыаһыы, ыллыы турда.

КЫАХТААҔЫ КЫАХТААХ КЫАЙАР

Оройуон кииниттэн ыраах сытар нэһилиэккэ, урут Сэбиэскэй саҕана биир 
дьикти түгэн буолбут. Өбүгэлэрин батан, саһаан үрдүктээх Баттык диэн лаппа 
кыанар киһи күһүн тайахтыы сылдьыбыт. Арай ыттара үрбүтүгэр тиийбитэ: толоон 
ортотугар тоҕустаах лөкөйү хаайан тураллар эбит. Баттык тайаҕар аһаҕас сиргэ 
киириэн саллыбыт. Ол да буоллар, бэйэтигэр эрэнэр буолан үөмэн, кэнниттэн 
киирбит. Саа ылар сиригэр киирээт, 12  калибрдаах биир уостаах саатынан холун 
диэки холоон чыыбыһын тардан кээспит да, туох эрэ тыас “тас” гыммыт да, тайаҕа 
эргиллэ биэрбит уонна утары сүүрэн батыччахтаабыт. Киһи эрэ буоллар, Баттык 
тыаҕа ойбут, кутталыттан да буолуо, ойуурга баар буолбут, сүүрэн иһэн саатын туора 
элиппит (сүүрэригэр мэһэйдээтэҕэ дии). Арай тайаҕа бу атаралаан иһэр үһү. Баттык 
биир улахан тиит кэннигэр сөрүөстэ түспүт. Тайаҕа сүүрбүтүнэн кэлээт, сүүһүнэн 
тииккэ сааллыбыт да, кэйиэлии  сатыы турбут. Кыратык дөйбүт быһыылаах. Баттык 
тыын харбаһыытыгар муоһун бэйэтигэр тарда турбут. Онтон өйдөнө охсон, уҥа 
илиитинэн быһаҕын кыыныттан хаба тардыбыт. Муоһун тутан туран моонньун харса 
суох саайталаан барбыт. Дьэ өлөр мөхсүү буолбут да, Баттык барахсан ыһыктыбатах. 
Онуоха тайаҕа хаана да бүтэн буолуо, тобуктуу түспүт.

Булчут өрөгөйө үрдээбит, сүргэтэ көтөҕүллэн: “Алакы! Алакы! Алакы! Баай 
Барыылаах Байанай баайыттан биэрдэ!”– диэн үөрүүтүттэн эккирээн ылбыт, ыттара 
барахсаттар тайах арҕаһыгар түһэн, түүтүн үргээн эмиэ үөрүүгэ кыттыспыттар.

Тоҕустаах лөкөйү астаан, лаабыс оҥорон, онно таһан, быычаһын буһаран сиэн, 
ыттарынаан уос-тиис буолан аал уоттарын аһатан: “Алтан Баһырҕас Аал Уххан 

тойон эһэм, үрдүк айыыларым, иитиллэн олорор иччилэрим, үтүө өбүгэлэрим, Улуу 
кырдьаҕастарым, табаҕынан, чаайынан, үрүҥ аһынан айах тутан махталбын этэбин, 
алы гынабын, аһаан асхарыйыҥ!” – диэн махтаммыт. “Байанай биэрдэҕинэ хараҕа 
суох курдук биэрэр” дииллэрэ кырдьык эбит. “Булт диэн оннук. Уол оҕо биир күн ат 
уорҕатыгар, биир күн ат өрөҕөтүгэр”, – диэн, бу дьоллоох түгэни уустаан-ураннаан  
кэпсииллэрэ.

Олохтоохтор:”Биһиги киһибит, Баттык барахсан тоҕустаах тайаҕы сөрөөн туран 
сүнньүн анньан өлөрөр кыахтаах киһи,” – диэн атын нэһилиэккэ номох оҥостон 
сэһэргииллэрэ.

ДЬЭЭБЭ ДЬЭКИИМ

Дьээбэ Дьэкиими дьээбэтин иһин итинник хос ааттаабыттар. Дьэкиими техникаҕа 
сыһыаннаах диэн суоппардар куурустарыгар сопхуоһа ыытан, хайа сах ааттаах 
суоппар  буолан аатыра сылдьар.

Оройуон киинигэр сарсыарда эрдэ “ГАЗ-53” массыынатынан таһаҕас ыла киирбит. 
Кини уулуссаҕа киирэн көтүтэн иһэн көрбүтэ: хаҥас өттүгэр биир улахан баҕайы ыт 
дьахтары үрэ турар эбит. Ону одуулуу иһэн иннигэр массыына иһэрин көрбөккө, 
утары барбыт. Массыына сигналлаабытыгар өйдөнөн, уҥа диэки туора тардан, 
ыксалыгар туормаһын үктүүрүн оннугар гааһын үктээн, массыына барахсан барылыы 
түспүт да, икки түннүк ыккардынааҕы истиэнэни көҥү көтөн баран, иҥнэн турбут. 
Айдаан-куйдаан бөҕө буолбут. Сотору ГАИ кэлбит. Биһиги киһибит холку үһү: “Хата, 
бу көлөҥ танка курдук эбит дии, таах дьиэни көҥү көтөн киирбит дии”,– сөҕүү бөҕө 
үһү. Киһи эрэ буоллар, Дьэкиимнээх убайа Уйбааны кытта бөһүөлэк советын дьиэтин 
алдьаппытын биир омурҕаҥҥа оҥорон быыһаммыттар. Хата, эрдэ буолан, үлэһиттэр 
кэлэ илик эбиттэр. Нэһилиэк сабыллыа дуо, Дьэкиим, дирекция көрдөһөн, быраабын 
ылан, көхсө кэҥээн сылдьар. Сир тоҥон Дьэкиим массыыната түүннэри-күннэри 
сүүрүү бөҕө. Били бэйэтэ этэринии, дьиэҕэ киэһэ, сарсыарда иһит тыаһа элбээбит. 
Биир тылынан эттэххэ,”туһата суох” киһи буолбут. Арай биирдэ, били сибиинньэ 
таҥараҕа сылга биирдэ тиксэринии, ноҕуруускаланан, сарсыарда хойутаан айаҥҥа 
турбут. Атыыһыт Даайыска сельпоҕа аахсардаах буолан барсыбыт. Киэһэлик толору 
таһаҕас ылан, дьиэлээри сельпо олбуорун тахсан истэҕинэ, Даайыска ытырдан тоҕо 
барбыт. Дьээбэ Дьэкиим ону төлө тутуо дуо!

  – Хотуй, Даайыска, бэрэстээтэлиҥ Ньукулай Уйбаанабыс тэлгэһэттэн хоҥно 
иликкинэ аҕынна дуу? – күлүү гына олорон, сельпо боруота маһын  сууллары тардан, 
соһон иһэр эбит. Араллаан бөҕө буолбут. Бэрэстээтэл хонтуоратыттан ойон тахсан 
мөҕөөччү буолбут, бириэмийэтин соторго уураах эппит. Онуоха биһиги киһибит 
холку үһү.  

      –  Хайа, Ньукулай Уйбаанабыс, бу баҕайым бэйэтэ да нэһиилэ өйөнөн турбут 
дии. Хата кэмпилиэк кэлбит дии. Дьиҥэр эн эмиэ буруйдааххын, – диэн этээччи 
буолбут.

Хайыахтарай, оробуочайдарын мунньан, дьааматын дириҥэтэн төттөрү олордон 
кэбистилэр. Даайысканы:

 – Хотуй баара, Ньукулай Уйбаанабыска сибис гынаар, кини эмиэ буруйдааҕын 
ээр-сэмээр кулгааҕар сибигинэйээр, – диэбит.

Кырдьык, Дьэкиим барахсан баарда бэрт. Киниэхэ барыта сатанан иһэр. Бу да 
сырыыга бириэмийэтэ быһыллыбатах үһү.
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ООННЬУУЛААХ БАҺЫЛАЙ

Баһылай барахсан холкуос, сопхуос чулуу булчута. Сайын бэйэтин учаастагар 
массыынанан от оҕустарар, уруккуттан үөрэммитинэн, атын эрдэттэн ылан аһатан, 
кэлэ-бара көлүнэн сэниэ киллэрэр, үөрэтэр. Кини бэйэтэ орто уҥуохтаах, хатыҥыр, 
аһара баран бу киһи хайдах сэниэлээх аттары куйааска, кумаарга тутара-хабара 
буолла диэххэ айылаах. Баһылай кыһыны быһа андаатарга туу угар. Күҥҥэ биир 
күөлү эргийэн кэбиһэр. Дэлэҕэ, сүүһүнэн андаатары сопхуоһугар туттарыа дуо? 
Оройуоҥҥа ыҥырыллан, тыа хаһаайыстыбатын бэрэдэбииктэрин мунньахтарыгар 
“Чемпион района” диэн кыһыл лиэнтэни, грамотаны өссө  харчынан бириэмийэ 
ылан, кыратык чэпчээн баран, лиэнтэтин сонун таһынан кэтэн баран, оройуон киин 
уулуссатын ортотунан хааман дьонугар, түспүт ыалыгар, тиийэн соһуталаабыт. 
Дэлэҕэ да дьоно “Оонньуулардаах  Баһылай” диэхтэрэ дуо? Билэллэрэ бэрт буоллаҕа.

Оонньуулаах  Баһылай чемпионун “сууйан” күннүү сырытта, холуочуйда да:
 –  Мин Оонньуулардаах Баһылай – оройуон чемпион булчутунабын, – диэн 

ыаллары бүтэрдэ.
Аҕата оҕонньор атаҕа босхоҥ буолан дьиэ киһитэ буолбута ыраатта. Ол да буоллар 

дьиэ иһинээҕи боппуруоһу быһаара олорор. Уола Баһылай дэлэҕэ: “Мин аҕам – 
дьиэбитигэр Улуу Ыстаалын,” – диэн өйдөөҕөр да, холуочугар да билинэр. Оҕонньор 
атахтаах эрдэҕинэ нэһилиэк бастыҥ үлэһитэ этэ. Куйуурга уола Баһылай биир ойбону 
тэһэригэр, кини иккини тэһэрэ үһү. Көстөр да көрүҥэр онто баар. Кэтит сарыннаах, 
буочука курдук төп-төкүнүк түөстээх, көҕүстээх. Кыанар киһи оннук буолар дииллэр. 
Арай Баһылай аһаан баран күөлүн арҕаа ыалын бүтэрэн, күнүс утуйан туран, эмиэ 
бараары кэргэнэ Аанысканы дьаһайан таҥаһын таҥынна. Тахсан истэҕинэ аҕата суол 
ортотугар олорон, харбаан ылан тобугар биллэхтии ууран кэбистэ. Баһылай, киһи 
бэрдэ, утарылаһан туһа тахсыбатын билэн албыннаһан  барда:

– Айбыт аҕам барахсан, уолгун Баһылайы, оройуон чемпионун убааһылыыр 
инигин? Мин бу илин эҥэрдэрбэр сылдьан кэлиэм, сөп дуо? – диэн дьиэтээҕи 
Ыстаалыҥҥа эттэ. Аҕата ньилбэгэр туора быраҕан, уолун ыстаанын аллараа 
сулбурутаат, самыытын охсон табырҕатан барда. Били, чемпион эрэ, ким эрэ, 
Баһылай, кырдьык, аҕата ыарыылаахтык уурталаан, ыксаан ааттаһар саҥата:

 – Айбыт аҕам барахсан, чемпион уолгун наһаа таһыйбат буоллаҕыҥ дии. 
Оройуоннар иһиттэхтэринэ, милиция кэлэрэ чахчы.

 – Нохоо, Баһылай, хас да чемпион буол, арыгылыыргын тохтот. Арыгылыыргын 
иһиттэхтэринэ, кыһыл лиэнтэҥ эрэ, тугуҥ эрэ, былдьаан барыахтара. Дьэ, сэрэн, бүт.

 – Аҕаа, чэ, бырастыы гын, аны иһиэм суоҕа, ыыт, аны ыалларбыт киириэхтэрэ.  
 – Дьэ, ити киһи тыла, чөмпүйүөн тыла, бар, хоскор киирэн утуй.
 – Аҕаа, сөпкө сөрүөһүннүҥ, таба эттиҥ, аны кэриэс.
Аҕата чөмпүйүөн уолун аһынна быһыылаах, сатана уола тылын биэрдэҕинэ син 

тохтооччу ээ...
Баһылай ыстаанын тардына-тардына хоһугар киирдэ. Уоскуйан баран уола аанын 

өҥөйөн туран:
 – Дьэ, аҕам оҕонньор, илиигэр билигин да кыанар эбиккин. Хайа өйдөөх аҕа 

чемпион киһини таһыйыахтааҕый? Дьэ, кырдьаҕас, мантан ыла оккун-маскын бэйэҥ 
көрүнэн көрүөҥ, мин бу күнтэн аккаастанабын.

Оонньуулаах Баһылай оонньообута оҕус буола сыспытыттан куттанна, “били” 
астан аккааһын биэрэн, дьиэ кэргэн иһигэр айдаан-куйдаан тахсыбата. Ыстаалын 
син биир Ыстаалынынан хаалла. Олох уруккутун курдук чуумпутук уһунна, санаа 
хоту барда...

БАҺЫЛАЙДАР МАЙДААННАРА

Сир-сир аайы Баһылай, Ньукулай. Хас үс киһиттэн биирдэрэ Ньукулай эбэтэр 
Баһылай буолаллар. Ааттан аат утумнаан, салҕанан барыытын көстүүтэ быһыылаах. 
Бүгүн араадьыйанан тойон управляющай, эмиэ Баһылай, турары-турбаты барытын 
ыҥырда. Оонньуулаах Баһылай оройуон чемпиона хайдах барбат буолуой? Урут 
кэлээччи кини буолла. Баһылай били дьиэтээҕи Ыстаалын уурааҕын  кэспэккэ 
сылдьар, онон өҥнөнө таарыйа, тойону кытары киирсиһэр идэтин бүгүн баҕас туох 
да тохтоппото буолуо...

Кулуупка дьон-сэргэ сэһэргэһэ, сорох көрсө, кэпсэтэ, үксүлэрэ эр дьон кэлэллэр. 
Тойон управляющай, эмиэ Баһылай уола Баһылай, биир да киһини ордорбокко, быыһа 
суох кириитикэлээтэ, оннооҕор оройуон чөмпүйүөнэ Баһылай хас да күн “сууйбута” 
ахтылынна. Оонньуулаах иһигэр өһүргэннэ, испэтэҕэ хайы-сах хас да хоммут эбит. 
Ону кини куһаҕанын хаһан таҕыста. Тыл эттэххэ сатаныыһы диэн иһигэр “буһара” 
олордо. Этээччилэр тойонноро эппитин “сөптөөхтүк кириитикэни туруорда” диэн 
өссө хайҕаатылар. Оонньуулаах олус кыһыйа иһиттэ, сулбу ойон тураат көхсүгэр 
иҥэрбит санаатын күүркэтэн таһаарда:

– Дьэ, доҕоттоор, биһиги нэһилиэк ыал буолан бүппүппүт. Бу тойоммут Баһылай 
иһигэр “муостаах” киирбит. Кини эрэ айыыта-харата суох курдук, барыбытын бүтэрдэ. 
Оннооҕор бу оройуон чөмпүйүөн булчутун да ордорбото. “Көнөр суолга турбут” диэн 
хайгыырын оннугар уоттаах тыллаах кириитикэни түһэрдэ. Иэдээн буолбут, киһи 
иһигэр “муостаах” олохсуйбут, ону таһаардахпытына эрэ ыал-күөс буолуохпут.

 – Саамай сөпкө чөмпүйүөн Баһылай эттэ. Ону таһаарарга бу биһиги нэһилиэк 
киэн туттуута Баһылайга, чөмпүйүөҥҥэ, бу этиитин бэйэтэ толороругар этиэҕиҥ. 
Чөмпүйүөнү отунан-маһынан оҥорботтор.

– Саамай сөпкө этилиннэ, куоластыаҕыҥ, – диэччилэр үөгүүлэрэ иһилиннэ.
– Чэ, тохтооҥ, ону-маны дойҕохтоомоҥ, Оонньуулаах обургу дьээбэтэ-хообото 

суох буолбат, чөмпүйүөнүн сууйан кэрээчикэлээбит быһыылаах. Манан уураахпытын 
ылынан бүттүбүт. Үлэ, үлэ уонна үлэ! – мунньаҕын түмүктээн кэбистэ...

        Уолаттар чөмпүйүөн булчуту: “Үтүө киһи биир тыллаах, санааҕын толороор”, 
– диэн кэпсэтэн, чөмпүйүөнү өссө күөттээтилэр. Оонньуулаах Баһылай дьиэтигэр 
тиийэн, хайыһарын кыһыл талах тайаҕын ылан дьиэҕэ киллэрдэ. Дьиэтигэр суос 
бэринэ соҕус тутунна, аҕата оҕонньор:

– Хайа, Баһылай, туох атыыр мунньаҕа буолла? Ким кими хайҕаата, кириитикэлээтэ?
– Аҕаа, киһи киһиэхэ үөрэ кэпсиирэ суох. Тойоммут аччык иһигэр абааһы 

олохсуйбут быһыылаах. Бука барыбытын, оннооҕор миигин, бу оройуон чөмпүйүөнэ 
булчуту, кириитикэлээтэҕэ үһү. Мин хайаан да “муостааҕын” таһаардахпына 
сатаныыһы.

 – Нохоо, ол ойуун буоллуҥ дуо? Сүгүн да сылдьыбаккын.
 – “Абааһыны кыһыл эриэн талаҕынан таһаарааччылар” диэн ким эппитэй, эн этэн 

эрэриҥ дии ,– уола төттөрү моргуйда.
 – Акаары, ол былыр буоллаҕа дии.
 – Аҕаа, былыргыта да, быйылгыта да биир. Сарсыарда эрдэ тиийэн эриэн 

талаҕынан иэнин тардыам, абааһытын таһаарыам, – диэн чахчы-бааччы эттэ. Талаҕын 
чэйдээн баран хоһугар киирэн быһаҕынан бэркэ кичэйэн кыһан, санаа иһинэн 
эриэн талахтанан, хонтуораҕа барардыы сананна. “Үтүө киһи биир тыллаах, үтүө ат 
биир кымньыылаах”, – диэн иһигэр санаата, уолаттара иһиттэхтэринэ, хайҕыахтара 
турдаҕа дии.

Оонньуулаах Баһылай санаата туолбуттуу сананна уонна кэргэнин сылаас 
хоонньугар дьылыс гынна...

Баһылай эрдэ соҕус турда. Тойоно төһөҕө турарын суоттаан, “аҕыс саҕана турар 
буолуохтаах” диэн ох курдук оҥостон, тойонун дьиэтин диэки анньынан кэбистэ. 
Тиэргэҥҥэ киирэн иһиллии түһэн баран күүлэҕэ киирдэ, аан таһыгар тохтоон турда. 



МАҤААСТАР 341340

Тойоно хоһугар сөтөллөрүн иһиттэ да ааны тыаһа суох аһан киирдэ. Хоско лаампа 
уотугар көрдөҕүнэ: дьиэлээх утуйар таҥаһын хомуйар. Тыс этэрбэһинэн улахан 
кыылга үөмэрин курдук, үөмэн чөкөйөн кэлээт:

– Абааһы, муостаах, арах, арах, – диэт үстэ сискэ эриэн талаҕынан уура охсоот, 
киһитэ өйдөнүөр диэри таһырдьа ойдо.

Тойон Баһылай тас сонун, бэргэһэтин булуор диэри эриэн талахтаах Оонньуулаах 
Баһылай уулуссаҕа тахсан сүүрэн бэдьэйдэ. Кэнниттэн тойоно хаатыҥкалаах 
тэлэгириэйкэтин кум-хам тута-тута эмиэ сүүрэн таҕыста. Ыаллара түннүгүнэн 
көрдөхтөрүнэ, икки Баһылайдар муҥутуур хамсаныы буолбуттар. Эриэн талах 
тутуурдаах Оонньуулаах Баһылай тоҥ сылгы сааҕыттан иҥнэн сууллан түстэ да, үөгүү 
бөҕөнү түһэрдэ: “Киһи киһини өлөрөн эрэр, быыһааҥ, абырааҥ”, – дии-дии тиэрэ 
түһэ сытан икки атаҕынан тэбиэлэнии бөҕө. Онтун быыһыгар: “Быыһааҥ, абырааҥ!” 
– диэн үөгүлүүр. Ыаллар аҕалара туох айдаана буолла диэн мустан бардылар. Тойон 
Баһылай:

 – Бу киһигит кэрээчикэлээн, киһини хара сарсыардаттан эриэн талаҕынан 
сырбата-сырбата бу куоппут быһыыта, өйүн-төйүн булларыҥ”, – диэн төттөрү 
дьиэтин диэки түргэн-түргэнник хааман бара турда.

– Бар дьонум, тойон “муостааҕын” иһиттэн таһаардым, иэхэйбин эбит! – дии-дии 
чөмпүйүөн үөрүү бөҕө.

Мустубут дьон улаханнык өйдөөбөтөллөр да Баһылайы туруору тартылар. 
Күлэ-сала дьиэлэригэр тарҕастылар. Дьиэлэригэр киирэн дьэ быһаарсан, бэҕэһээ 
мунньахха сылдьыбыттар өйдүү оҕустулар. Оонньуулаах Баһылайы хайҕаатылар: 
“Тылыгар турбут, эр киһи эбит!” диэн буолбут.

Оонньуулаах Баһылай оонньуута табыллан аатын билбэт буола сыста, хата 
бултуур үүтээнигэр баран сахсаан арыый чуумпурда. Олох эмиэ устарын курдук 
уста турда. Үлэ-хамнас бүтэрэ көстүбэт. Маннык дьоннор бааллара күннээҕи олоҕу 
сэргэхситэр. Сарсыардааҥҥы сахсаан, киэһээҥҥи кэпсээн буолан, уостан түспэккэ 
номоххо хааллаҕа ол.

Управляющайга: ”Суукка үҥсэн ноһуоратын көннөрүөххэ баар этэ, хара 
сарсыардаттан хараҕын хастыы түһээт, эриэн талахтана-талахтана сүүрэлиир,” – диэн 
эппиттэрин тойонноро: “Ол сатана уолун хаайтаран тугу туһаныамый, кини булка 
былаанын ким толоруой уонна кини босхоҥ аҕатын, кырдьаҕастарын аһынабын ээ,” – 
диэн бүтэһиктээх уурааҕы этэн кэбистэ.  Ити дьыала ол курдук номоххо эрэ хааллаҕа 
дии...

КЫРА БУЛЧУТТАР

Аркадийдаах Васек ини-биилэр. Аркадий икки сыл аҕа, онон кини хамаандатыгар 
Васек бэринэр, убайын тылын истэр. Күһүн эрдэ тымныйыы буолан, тииҥ түүтэ 
бултуурга сөп буолбут. Кинилэр Байбал эһэлэрин биир уостааҕынан бултуу 
таҕыстылар. Васегу убайа “хааллын” диэн этэн көрдө даҕаны истэн да бэрт, ол 
кэриэтэ сүнньэ быстыа. Сарсыардаттан булчуттар хара тыаны хастыы таҕыстылар. 
Убай Аркадий ыһыктарын үрүксээккэ угунна, онон өйүөлээх иҥин дьон буолан 
улаханнык сананан, аар тайҕаҕа көрдөһүүлээх таҕыстылар. Бэҕэһээ арыый да 
хойутаан тахсаннар, түөрт тииҥи бултаан, үллэстэн иккилии ирээтинэн дьоннорун 
үөрдүбүттэрэ.

Бүгүн тус хоту тыаҕа таҕыстылар. Ол диэки тииттэрэ бөдөҥнөр. Тутуу мастара 
улуутуйан үүнэн, тыалга суугунуу тураллар. Чуумпуга тииҥ аһыыр тыаһа ыраахтан 
иһиллэр. Булчуттар ол тыас диэки иккиэн ойон кэбистилэр. Биир үөһээ эрэ өттүгэр 
туораахтаах тииккэ икки тииҥ “үлэ-хамнас” бөҕө буола олороллор эбит. Уолаттары 
улахаҥҥа уурбатылар, аһаабыттарын курдук аһыы олордулар, кыраларын маныыллар 
быһыылаах.

Улахан убай киһи бастакы тииҥи ытар буолла. Ботуруонун угунна, (ити аҕаларын 
үөрэҕэ), бултаары эрэ гыннахтарына буулдьаларын угуохтаахтар. Аркадий суобаһыран 
туран, саатын чугас турар титирик мутугар ууран баран, кыҥаат ытан саайда, 
хомурҕанын ыарыылаахтык оҕустарда да, тииҥэ тэлээрэн түһэн эрэрин көрөөт, 
саатын туора быраҕан булдугар сүүрдэ. Тииҥэ төбөтүгэр таптаран өлөн түспүт. Кып-
кыһыл хаана сыа хаарга ыраахтан кытара кыыһан көстөр. Аркадий, бултуйбут киһи, 
тииҥин ылаат төттөрү эргиллибитэ, быраата хайы-сах сааны ылан ыараҥнатан көрө 
турар эбит. Убайым, баҕар, биэриэ суоҕа диэн өйтөн саа үрдүгэр түспүт. Аркадий биир 
иитиилээх ботуруону быраатыгар биэрдэ. Сааны ылан ииттэ, хайдах кыҥыырын, 
чыыбыһын тардарын, убай киһи быһыытынан, үөрэтэ-такайа турда. Тииҥнэрэ саа 
тыаһыттан үргүбүт быһыылаах, тиит төргүү мутугуттан үөһээ ыстана турда. Үөһэ 
тахсаат, атын тииккэ ойон кэбистэ. Уолаттар сааларын туппутунан тииҥнэрин 
сырыстылар. Хас да тиити ааһан баран дьэ тохтоото. Аркадий хайдах кыҥыырын 
ыйан-кэрдэн биэрээччи буолла. Онто да суох хайдах кыҥыылларын бэркэ билэр, 
долгуйан сүрэҕэ бип-битигирэс, сыалын кыайан ылбакка мучумааннанна. Кэмниэ-
кэнэҕэс дьэ саа тыаһа барчалана түстэ да, булчуппут саатыгар саннын оҕустаран 
тиэрэ баран түстэ. Саа эрэ, туох эрэ, инники ыстанан кэбистэ. Бултара табыллан баран 
мутук лабаатыгар ыйанан хаалла, кутуруга эрэ хамсыыр. Убай киһи “сааҕын аҕал” 
диэн соруйда уонна үөрүйэх баҕайытык туттан ытан саайда. Тииҥэ сууллан түстэ. 
Бултаабыт Васек бастаан сүүрэн тиийдэ. Хайы-сах өлөн хаалбыт тииҥи кутуругуттан 
таҥнары ыйаан, хаарын ыраастаата уонна ирээтим диэбиттии, тас сиэбигэр уктан 
кэбистэ. Булчуттар бултуйан күө-дьаа буоллулар.

–Убаай, бэҕэһээ курдук иккилии тииҥи өлөрөрбүт буоллар.
– Күн аайы хайдах түөрдү өлөрүөхпүтүй? Байанай биэрдэҕинэ, элбиэ буоллаҕа. 

Дьоммут үөрүөхтэрэ.
– Эһээм Байбал икки-үс тииҥҥэ түбэстэххинэ өйдөөр, ол – айан тииҥэ буолар 

диэн эппитэ.
– Хата, Байанай бэристэр эрэ бэрсиэ. Оо, ол тыатааҕы сылдьар быһыылаах, 

үөмүөххэ! –  соһуйан саҥа аллайда:
– Убаай, кэбис, “тыатааҕы бэйэтэ-бэйэтигэр сырыттын” диэн эһээм этээччи, 

ытыма, бааһырдаҕына кутталлаах дииллэр.
 –Тохтоо, саҥарыма, чугаһаан көрүөхпүт.
Ол иһэн Аркадий аҕалаах эһэтэ улахан кыылы, тыатааҕыны, тайаҕы сүнньүөҕүнэн 

ыталларын өйдөөтө. Оччоҕо “дарабыына хоппот кыыла буоллаҕа” диэн куолулуу 
истэ. Син чугаһаабыттар. Арай эмискэ дьон баалларын билбит курдук, кыыллара 
өрө чолос гынна, өйдөөн көрбүттэрэ, аҕаларын ата тыа отун булан сии турар эбит. 
Уолаттары көрөөт, иҥэрсийэн ылла. Уолаттар үөрэн өлө сыстылар, бэйэлэрин 
баайдарын бултаһа сыспыттар.

– Убаай, арай ити тыатааҕы буолбут буоллун, ытыаҥ этэ дуо?
 – Акаары, дарабыынанан тыатааҕыны бултаабаттар ээ. Арай сүнньүөхтээҕим 

буоллар хайаһыам эбитэ буолла?
Васек убайа Аркадий куттаҕаһа суоҕун хайгыы истэ. Бу түгэни ийэлэрэ иһиттэҕинэ 

иккиэннэрин таһыйталыа, аҕалара “уолаттарым куттаҕаһа суохтар эбит” диэн хайгыа 
эбитэ буолуо ээ...

Ити курдук тыатааҕыны кытта дарабыынанан бултуур “сүрдээх” дьон аттарын 
күөлгэ үүрэн киллэрээт, Баай Барыылаах Байанайдарыттан көрдөһө, булчут үгэһинэн, 
хара тыаларын диэки түһэ турдулар... Куттамсаҕа суох булчуттары Байанайдара, 
арааһа, мичик гынан илии тутуурдаан, өттүк харалаан, дьиэлэригэр хараҥарыыта 
тиийэллэрэ буолуо. Удьуор утум итинник салҕаныа турдаҕа ээ...
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МАСЧЫТ МАППЫЙ БУЛТААҺЫНА

Маппый бүгүн кураанах мас охторон, тиэйэн, мастаан кыһыҥҥы тымныыны 
туоруурга тэриннэ. Хотун дьиэлээҕэ мэлииппэлээн сүгүн олордумуна, сарсыарда 
сүгэтин  буруустаан, сытыылаан, биитин тарбах иминэн баттыалаан көрдө. Били 
Сөллөстүгэс Сүөдэрдии эттэххэ, “күнүүһүт киһи сытыы гына сытыылыыр”, – 
дииллэрин санаан аһарда. Бүгүн иккитэ, табылыннаҕына үстэ сылдьар киһи абыраныа 
этэ. “Сүгэ түһүөр дылы дүлүҥ сынньанар” дииллэригэр дылы, аҕыйах кэмҥэ ойоҕум 
мэлииппэлиириттэн сынньаныам этэ буоллаҕа”. Ити курдук Маппый халлаан сырдаан 
эрдэҕинэ, сир былдьаһа, атын салайан айаннатан истэ. Мастаах алаас сиһигэр быһаас 
сүүрбэччэ маһы “моонньоон”, хатырыгын хастаан куурдубутун санаата. Ол мастарын 
диэки салайан иһэн көрдөҕүнэ, алаас талах арыытыгар тугуттаах тайах талах төбө- 
түн сии, тыыннара бурҕачыйа турар эбиттэр. Тыал күөл диэкиттэн үрэр буолан, тугу  
да билбэккэ астына аһыы тураллар эбит. Маппый “хайыыбын?” диэн толкуй бөҕө 
буолла. Сарсыарда эмээхсинин хоонньугар сытан “Мас көтөрө ол-бу баар буолуо, 
“туоспун” ылан барыам”, диэн толкуйдаабыта. Эмээхсинэ барахсан имэрийэн-томо-
руйан барбытыгар, ол санаа көтөн хаалаахтаабыта. “Дьахталлары Байанай сөбүлээбэтэ 
дуу, хайдаҕа дуу?” диэн бэйэтиттэн ыйытына турда. “Бэйи эрэ, Байанайым арай 
баайан биэрбит буоллун, сүгэм барахсанынан бултаһан көрүөххэ”, – диэт сыарҕаҕа 
сытар сүгэтин сулбу тардан ылла да, үөс диэки дьүккүйэн барда.

Тайахтара тугу да тыаһырҕаабакка аһаан кимиритэ тураллар. Маппый хаары чөм 
үктээн үөмэн истэ. Сүрэҕин тыаһа таска иһиллэр, долгуйарыттан дэлби тириттэ.

Дьэ, лаппа чугаһаата. Тугута бэттэх турар, ийэтэ иһирдьэ талахтар быыстарыгар 
турар буолан бултаһар кыах суох эбит. “Оо, били туоспун ылтым буоллар”, – диэн 
ис иһиттэн кыһыйан кэллэ да, сүгэтин тутааҕыттан ылаат, үөгүлээт, тугуту быраҕан 
саайда. Арай сүгэтэ тугут иһигэр дьылыс гынаатын, иһэ тоҕо түһэн хаар үрдэ биирдэ 
кытар гынна, таптарбыт кыыл оҕото хаарга умса хоруйан сууллан түстэ. Ийэ тайах 
хайдах эрэ хаһыытыыр курдук гынаат, оҕотугар ойдо. Маппый, бу чыпчылыйыах 
бэтэрээ өттүгэр дьэ өйдөнөн атыгар ыстанна. Тиийээт, эргитэ салайан дьиэтин 
диэки ойутар. Ата хаан сытыттан, иччитэ быһыта охсубутугар, бөтөрөҥнөөн барар. 
Чаас аҥарынан дэриэбинэҕэ тэптэрэн кэлээт, Маппый үөрүүтүттэн буоллаҕа 
буолуо:“Тайаҕы сүгэнэн охтордум. Ураа!”, – дии-дии уулуссанан көтүтэн ааспытын 
көрөннөр: “Маппый бырахтарбыт быһыылаах”, –диэн быһаарбыттар. Сойо иликтэринэ, 
туоһапка сүгүүлээх сыарҕатыгар туран, муҥутуур ойутуунан  төннө турбут.

Өйдөөх өттүлэрэ Кэтэриинэҕэ тиийэллэр. Туох буолбутун ыйыталаһыы буолар.
Кэтэриинэ бэйэтэ да тугу да өйдөөбөккө хаалбыт: “Тугуту сүгэнэн бултаатым”, 

– диэт туос саатын үрдүгэр түһээт төттөрү ойбут. Кыл түгэнэ дэриэбинэ иһэ үп-
үллэҥнэс буолбут.

Сорох: ”Маппый бырахтарбыт, бэҕэһээ лаппа арыгылаабыта буолуо”,– диэн 
быһаарбыттар. Эр дьон: “Киһибит дьиктитик бултаабыт, өлөөрү гыннаҕа дуу?– 
диэн быһаарбыттар. Былыргылар “Өлүөх киһиэхэ Байанайа бүтэһигин өлүүлүүр 
үһү” диэн кырдьаҕастар этэллэрин санаабыттар. Аартык диэки харахтарын хатыы 
сылдьыбыттар. Дэлби илистибит көрүҥнээх киһилэрэ түөртүүр саҕана, тириитинэн 
саба быраҕыллыбыт эт тиэйиилээх, бадаҕа, атын аһынан, сатыы сиэтэн иһэр үһү. Дьон 
бэртэрэ тахсан утары баран көрсүбүттэр. Чугас ыал дьоно бары оҕолуун-уруулуун 
сууллан тахсыбыттар. Сыарҕаны тула турунан Маппый сэһэнин истибиттэр. Сөҕүү 
бөҕө буолбуттар:”Атын киһи кэпсээбитэ буоллар, ким да кырдьыктаммат түбэлтэтэ 
эбит. Чугаһынан, истэр тухары былыр да, быйыл да, маннык бултаабыт суох этэ. 
Маппый тиийбитэ, тугута хайы сах өлөн хаалбыт. Ийэтэ барахсан оҕото өлбүтүн билэн 
куоппут. Дьэ, доҕоор, ааҕааччым барахсан, дьиҥ буолбут суолу сүрдээн-кэптээн 
эппэккэ, сураҕын сураспычча суруйдум.  Олохтоохтор: “Биһиги дьон, оннооҕор 
тайаҕы сүгэнэн бултуур идэлээхпит,”– диэн атын нэһилиэк дьонугар кэпсэл гынан, 
истээччилэрин сөхтөрөллөр. 

ОҔО ЭРДЭҔИНЭЭҔИ ӨЙДӨБҮЛҮМ

Мин аҕам Чанхаев Николай Дмитриевич, Чаҥхай Ньукулай диэн 
этэ. Баай Хандыы эдьиийин уола. Аҕабын Хандыы таҥара дьиэтин 
оскуолатыгар үөрэттэрбит. Онно 4 кылааһы бүтэрбит, нууччалыы 
билэр. Нэһилиэккэ суруксуттаабыт, ботуччу үөрэхтээх. Хандыы 
баайы кытта Көмүстээх Алдаҥҥа тиийэ бэдэрээттэспит. Алдантан 
дуйдаах сылабаар, иистэнэр массыына аҕалыммыта саҥардыыҥҥа 
дылы бааллара. Ийэм Чороон Сөдүөт  Ыстапаанын кыыһа Ылдьаана 
Федотова. Кинилэр оҕолоро: улахан кыыс Дмитриева Александра, 
онтон мин – Варвара, Степан, Анна, Ефрем, Анастасия. Аҕабыт 1947 
сыллаахха ыам ыйыгар Ньукуола сарсыарда быстыбыта. Киэһэ оҕолору 
остуол тула олордон баран, барыбытын сытан эрэн көрбүтэ. Ийэбитин 
“халдьаайыга барсаайаҕын” диэбитэ. Аҕабытын таһааран баран, нөҥүө 
күн, ыам ыйын 26 күнүгэр, ийэм үүт эрийэр дьиэҕэ төрөөбүтэ. Балта, Ньыыкан 
кыыһа Ольга ойууртан хатырык, от киллэрэн онно сытыарбыта. Оҕото кыыс. Онтон 
олоро биэрээт, уһун баҕайы быа курдугу быһа кырыйбыта. Ол кэннэ оҕотун суулаан, 
эмтэрбитэ. Биһиги барытын көрөн олоробут. Кыра кыыс Настаа оннук төрөөбүтэ. 
Ийэбит соҕотох хаалан баран ыанньыксыттаан, барыбытын үөрэттэрбитэ. Мин Бүлүүгэ 
кинопрокакка үлэлээн пенсияҕа тахсыбытым, Александра төрөөбүт Маҥааһыгар 
үйэтин тухары суотчуттаан, атыыһыттаан олорбута, Степан учуутал этэ, Анна үрдүк 
үөрэхтээх ветеринар, Ефрем мас промышленноһын инженерэ, Анастасия товаровед. 
Ийэбит аҕабытыттан 20 сыл балыс үһү. Бастакы ойоҕо өлөн, аҕам оччолорго тулаайах 
хаалбыт эбит.

***

Мин Улахан Күөлгэ олорон ис тиибигэр ыарыйдым. Хастаахпын билбэппин, 
түөрдүм-биэһим эбитэ дуу. Ийэм Эппиэс ойоҕо диэн ичээн эмээхсини ыҥыран 
аҕалла. Эмээхсин кэлэн мэнэрийдэ, онтон бүтэн баран эттэ: “Ылдьаана, кыыһыҥ 
оннугар маҥан тарбыйаххын биэрэн ыыттым. Оҕоҥ үтүөрүөҕэ, тарбыйаххын 
аһыйаайаҕын”. Мин сотору үтүөрбүтүм, тарбыйах муҥнаах өлбүтэ.

***

Ийэм ийэтэ – эбэм Балбаара мэнэрик этэ. Көмүлүөк оһох иннигэр баттаҕын 
ыһан баран, эккирии-эккирии мэнэрийэн ыһыллан турар. Онно көрдөхпүнэ, баттаҕа 
уот-кыһыл буола умайар. Онтон эккирээн, кутуран бүтэн, уһуутуу-уһуутуу сытан 
уоскуйар. Мин куттаммытым ааһан, сүүрэн кэлэн баттаҕын тутан көрөбүн. Онтум 
умайбатах, уруккутун курдук. Аны мин эккирээн, айдааран туран кэлэбин. Ону эбэм 
“үтүктүбэт буол” диэн бобор.

***

Быраатым Ыстапаан үһүгэр биһиэхэ икки хараҕа суох Татыйыына диэн эмээхсин 
олоро сылдьыбыта. Дьиэҕэ көмөлөһөр, оҕо көрсөр. Ол олорон өлөн хаалла. Ону 
ороҥҥо сытыардылар, быраатым орон үөһэ тахсан ойуоккалаан бөҕө буолар. Онно 
эмээхсин оронтон сиргэ түһээри хаайар. Оннук кыратыгар мэник, сытыы баҕайы оҕо 
этэ.

***

Ол Татыйыына отой көрбөт эрээри этэрбэс тигэр, абырахтыыр этэ. Сайын иккиэн 
угунньа отун үргүү барабыт. Мин, сирдьит, дулҕа быыһыгар киллэрэн баран, саһан 
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хаалабын. Сүгэһэри үргээн баран, быанан кэлгийэр уонна миигин ыҥырар. Мин 
көрөн олорон истэ-истэ саҥарбаппын, күөмэйэ бүттэҕинэ, дулҕам быыһыттан 
тахсан, дьиэлиибит.

***

Татыйыына суоратын сүүмэҕин оһох кэннигэр уурунан хаһаанар. Мин ону сиэн 
кээһэбин уонна үрдүгэр атын суораты кутабын. Ону билээччи.

***

Аҕам сайын эрдэ туран, Бэттиэмэттэн Тылгыныга барар уонна киэһэ төннөн 
кэлэр. Куулунан тигиллибит мөһөөччүккэ бурдук сүгэн аҕалар. Ийэм онон лэппиэскэ 
буһарар. Арааһа Сулгундаттан, Хандыылартан аҕалара буолуо.

***

Эбэбин батыһан Орто Күөлгэ туу көрө киирэбин. 4-5 саастаахпын быһыылаах. 
Эбэм туутун таһаарар. Туутун тылбыытын эһэкээн барахсан дулҕа үөһэ уурбут. 
Балыгын сиэн баран барбыт. Мундута суох. Эбэм эһэкээни “туубун алдьаппатах” диэн 
хайгыыр. Тылбыытын уган, эмиэ күөлүгэр угар.

***

Мин 5-6 саастаахпар буолуо. Кыһын ичигэс халлааҥҥа, сыарҕа хаара түстэҕинэ, 
аҕам миигин мас тиэйэригэр илдьэр. Наһаа үчүгэй, сымнаҕас баҕайы көлүүр аттаах 
этибит. Аҕам хаппыт маһы кэрдэн, сыарҕаҕа кыстыыр. Сөп буоллаҕына өтүүнэн 
кэлгийэр уонна миигин мас үөһэ олордор, атын буоһатын илиибэр туттарар. Дьиэбэр 
оннук кэлэбин, ийэм маһы сүөкүүр. Мин ойуурбар, аҕабар эмиэ барабын. Көмүлүөк 
оһоххо биир түүн биир сыарҕа маһы оттоллор.

***

Аҕам сылгыһыт этэ. Кини бииргэ үлэлиир табаарыһа Таҕаайап Өлөксөй диэн этэ. 
Кини биһиэхэ чаайдыы киирэн, ыт саҕынньаҕын аан аттыгар быраҕар. Мин ол иһигэр 
киирэн саһан олоробун.

***

Биһиэхэ истиэнэҕэ үрүҥ көмүс луоскулар тураллара. Биирдэ биир нуучча киһитэ 
киирдэ. Аҕам тугу эрэ кэпсэтэн бөҕө буолла. Онтон луоскуларын ол нууччаҕа ылан 
биэрдэ.

***

Сир аһа бустаҕына бырааппыныын күөлбүтүгэр киирэбит. Ыстапаан тиргэтин 
көрөр, мин ойуурга киирэн моонньоҕоннуубун. Иккиэн оннук бултанабыт. Киэһэ 
моонньоҕонноох күөрчэх, кус миинэ иһэн баран, утуйан хааалабыт.

***

Бырааппын кытта Бэттиэмэттэн Харбаалаҕа оскуолабытыгар барабыт. Дьоммут: 
“Кэннигитин хайыспакка бараарыҥ”, – дииллэр. Баран иһэн көрөбүт: оҕолоох эһэ 
иһэр буолар, биһигини тыыппат.

Дмитриева Варвара Николаевна, 1934 сыллааҕы төрүөх, Бүлүү к. 2017 с.

ХОҺООННОР
ТОКОЕМОВА ТАМАРА КОНОНОВНА

Тамара Кононовна Уус Куонаан дьиэ кэргэнигэр 1946 сыллаахха 
төрөөбүтэ. Оскуоланы бүтэрэн баран совхозка араас үлэҕэ эдэр 
сааһыттан пенсияҕа барыар дылы күүһүн харыстаммакка үлэлээбитэ. 
Сыана бэтэрээнэ, концерт кинитэ суох ааспат. Сынньалаҥ кэмигэр 
хоһоон суруйуунан дьарыктанар. Элбэх оҕо эбээтэ.   

              Сыл-хонук

Кырдьыыны тумнубаккын,
Хаһан эрэ биһиги эмиэ
Оҕо буола сылдьыбыппыт,
Хаһан эрэ биһиги эмиэ
Эдэр буолан тэйбиппит.
Ол бэйэбит билигин дьэ
Оҕонньор, эмээхсин ааттанан
Орон ото буолбакка, сэнэх
Олоробут үөрэ-көтө үлэлээн.
Бэйэбитин көрүнэбит,
Бэлэми кэтэспэппит,
Баары ыһан суох гыммаппыт,
Суоҕу, дьулуһан, баар гынабыт.
Кэм-кэрдии кэлэрэ түргэниэн,
«Сыл-хонук» дииллэрэ кырдьыгыан,
Кырдьыы – бу кырыыс буолбатах,
Кырдьыыны тумнубут киһи суох.

2016 сыл.                                             
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ТИМОФЕЕВА (ИВАНОВА) ИЗАБЕЛЛА ИВАНОВНА

      Олохтон кэлэйимэ

Дьоллонобун кып-кыраттан,
Дьылҕам анаабыт бэлэҕиттэн,
Дьаныһан туран инним диэки
Дьулуурдаахтык дабайарбыттан –
Олоҕум, соһутан, анаан ыытта
Оспот-сүппэт сүрэх бааһын.
Орто сааспар оҕо аһыытыгар
Омоон суолбун сабан ылла...
Хомойобун албын-түөкэй дьоннор
Халы-мааргы тылларыттан,
Холуннарар, үөхсэр саҥаттан,
Хатыылаах, хаҕыс көрүүттэн.
Үөрэбин дьон үөрүүтүттэн,
Үөһээ үүнэн тахсалларыттан,
Үрүҥ күммүт анныгар
Үүнэ, үрдүү туралларыттан.
Олоҕу таптыаҕыҥ куруутун
Орто дойдуга баарбыт тухары.
Ойуулаан, оһуор анньыаҕыҥ,
Олоруоҕуҥ туох баарынан!

                 
21.06.2017 с.

ВАСИЛЬЕВ СПИРИДОН САВВИЧ

Спиридон Саввич 1945 сыллаахха Маҥаас нэһилиэгэр Муҥхаһыт 
Сааба дьиэ кэргэнигэр соҕотох уолунан төрөөбүтэ. Үөрэххэ-билиигэ 
тардыһыылаах, сайдыыга баҕалаах пионер, комсомолец быһыытынан 
биллэрэ. Оҕо сааһыттан үлэҕэ-хамнаска уһуллан улааппыта. Учуонай-
зоотехник идэлээх.

         Самбистар

Саарбах самбистар
Көрсүспүччэ үс бэртэр
Күрэстэһэн бардылар,
Тэгил сиртэн тэҥнээхтэр
Тилигирэһэ түстүлэр.
Оҕустар харсалларыныы,
Аймааһыннаах киирсии буолла.
Ала холорук түспүтүнүү,
Күөрэ-лаҥкы түһүү буолла!
Уһун дьураа уҥуохтаах
Уһунаайап уол оҕото
Биллэр-көстөр тракторист,
Онно эбии дьаарай самбист.

Уһунаайап Кириилбит
Боксер буолар кэскиллээх,
Оттон Кеша атаспыт
Ордуох курдук чинчилээх.
Баһылайдаах даҕаны
Баараласпыт курдуктар,
Тэҥнээхтэрин илиитэ
Тирээпкэлии эриллэр.

Далыр оскуолата,  “Сиэркилэ” хаһыат.

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОСКАЧИН

1946 сыллаахха Маҥаас нэһилиэгэр күн сирин көрбүтэ. 
Далыр оскуолатын ситиһиилээхтик бүтэрэн, Новосибирскайга 
Академгородокка математикаҕа үөрэнэ киирбитэ. Иккис куурустан 
быраҕан, Ригатааҕы авиационнай институкка киирэн, инженер-
механик идэтин ылбыта. Уһун кэмҥэ идэтинэн үлэлээбитэ, иллэҥ 
кэмигэр хоһоон суруйара.

                     
                          Күһүн

Былыттар былыкка охсулла үмүөрүстүлэр,
Үөр сылгылардыы үтүрүстүлэр,
Ый ыгыста-кыбылла сүүрэлээтэ –
Халлаан кыракый лоскуйун көрдөөтө.
Дьэс алтан кытарда, ыксаата,
Дохсун тыалтан сулустар эйэҥэлээн,
Саһарбыт сэбирдэхтэрдиин сиргэ тоҕуннулар.
Тоҥмут ыт оҕотунуу сыгынньах лабааларынан
Мастар ааммын тарбаатылар.
Хомуос сулус кутуругуттан
Күһүн аллараа сатыылаан
Түбүгүрэр, хаһаайынныыр,
Отун-маһын кырааскалыыр...
Дорообо, күһүн, тыалыр-силлиэр,
Сайын мунньустубут
Көппөх санааларбын уһугуннар.
Санаа-оноо саппаҕырар
Чуумпутун бүгүн күүппэппин.

14.09.1973 с. Ташкент.
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ЛЮБОВЬ МИСКЯЕВА (ПРОКОПЬЕВА)

Үлэ уонна ЖКХ бэтэрээнэ, Бүлүү куоратын дьахталларын Сэбиэтин 
бэрэссэдээтэлэ, “Бүлүү куоратын сайдыытыгар кылаатын иһин” бэлиэ 
хаһаайына, Саха сирин дьахталларын 14 съеһин делегата.

              Дойдубар

Истиҥ санаа аргыстаах
Айаннааммын кэлэбин
Мэлдьи сырдык ыралаах
Оҕо сааспын ахтаммын
Үөрэх сырдык уйатыгар,
Кэрэ сааспыт кэмигэр,
Билии биэрбит биһигэр,
Үбүлүөйдээх оскуолабар.
Ахтыбыт эбиппин алыһын
Иилиҥкэйдэһэн үөскээбит

Илин дэриэбинэм оҕолорун,
Кини күөх кырдалыгар
Көрүлүү-көтө улааппыт
 Кыраман ыраах кэмнэрбин...
Санаатым аччыгый саастарбын,
Эһээм Тыаһыт оҕонньор
Сырдык уулаах Ынах күөлүгэр
Илимин көрө барарын,
Тымтайын толору соҕустук
Балыктаах астынан кэлэрин,
Сэрбэйбит бэйэбин көтөҕөн
Сылаастык сыллаан ыларын.
Ыллык үктүүр ыкса ыалларыгар
Ыаҕаска өлүүлээн ыытарын,
Балыгын күндүлээн түҥэтэр
Үтүөкэн үгэстээх буолара.
Элбэх да сыллар аастылар...
Муһуннубут бүгүн манна
Оскуолабыт дьиэтигэр
Чуораан тыаһын истээри,
Учууталга, Эйиэхэ, уруйбутун тиэрдээри.
Дойду араас муннугар
Кийиит, күтүөт буоламмыт
Тарҕаһаммыт олоробут,
Көрсүһэммит үөрэбит.
Айар-тутар ыччаттаах,
Бигэ тирэх олохтоох,
Кэлэр кэмҥэ кэскиллээх
Дойдум үүнэ чэчириир.
Өлүөр соҕус сылдьаммыт
Эмиэ бэлиэ түгэҥҥэ
Үөрэ-көтө кэлэммит
Көрсүһүөхпүт, доҕоттоор!..
Массыына тыаһа сырылыыр ,

Маанылаах Маҥааспыт ырааттар ыраатар,
Саҥалыы тутуулаах тупсаҕай дьиэлэртэн
Харбаалам уоттара дьиримнии хаалаллар,
Аныгыс кэлэргэ эрэли саҕаллар.

                                                                             

МАРИЯ ТИТОВНА ЗАХАРОВА (ҮЧЭҺЭ ТИИТЭБИН КЫЫҺА)

М.Т.Захарова  1941 с. Үөһээ Бүлүү оройуонугар Маҥааска төрөөбүтэ. 
1949 с. Ньурбаҕа олорон совхозка үлэлээбитэ. Нэһилиэк биир киэн тут-
тар киһитэ, үлэ бастыҥа, общественнай үлэ активиһа, оскуола сааһыт-
тан хоһоон айар. “Баар буолан” диэн Ньурба типографиятыгар тахсы-
быт хомуурунньуктаах.

            Баҕа (үгэ)

Бадараан үөнэ баҕа
Батыллан түһэн хаалбакка,
Бал-пал айаннаан,
Болоорхой соҕус уутугар
Бөтөрөҥ ойон испитэ.
Бүөм сири булан
Хомус от төрдүгэр
Хабарҕатын эппэҥнэтэн
Хаарыс эриэн иһигэр
Хайдах гынан эбинэн,
Хаһаас булан амсайыан,
Хаба түһүөн санаата.
Тунал үрдүк халлаантан
Турулус-ирилис көрөн,
Тугу эмит булан
Туора уобар санаалаах
Тураах сабардыы дапсынан
Тутулуга суох дайбаан,
Тутуспут аҕай баҕаны
Таба көрөн эрилиттэ.
Тураах эриэн баҕаны
Тумсун-уоһун оҥостон:
«Тутуһар сир суох,” – диэн,
Төрөөбүт буорун умнан,
Туймаарыйыар дылы
Дьулайыгар “топ” охсон,
Дойдутун, дьонун умнан
Дөйүөрбүт баҕа муҥнааҕы
Додо баҕайытык уобан,
Добун ыраах сиргэ
Дуоспуруннук сапсынан,
Дохсун соҕус күпсүйэн,
Тураах барахсан
Төргүү үрдүк маска
Тула өттүн көрүнэ,
Туура туппат санааланан,
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Турулус-ирилис көрөн,
Тойон хаанын киллэрэн,
Тутаахтаах атаҕынан
Төргүү мутукка олордо.
Ити бэйэлээх булдун
Иҥиирдэрин сыыйан,
Иһин эриэнин арыйан,
Итии хаанын иһээри
Иҥсэ-обот буолан,
Иччитэ суоҕунан эрилитэн,
Илин диэки хайыста,
Имэҥнээх илбис иҥсэнэн
Ичигэс сыраана сүүрдэ,
Иһэ курдьугунаата.
Илигирэс баҕа муҥнаах
Иҥиирэ тарда сыһан,
Ибигирэс буола куттанна,
Иирэ-итирэ илигирээтэр,
Ис-иһиттэн өйө тобуллан,
Араҕас далбар дойдутуттан
Арахсар абатын өйдөөн,
Ааттаһар санаа киирдэ.
Өлөр өлүү үөһүттэн
Өйүн булан албаһырда:
Өҥнөөх иһин туттан,
Өрө-таҥнары имэриннэ,
Өссө төгүл оҥостон,
Өс саҕа туттан,
Өскүөрүтүн соҕус,
Өлбөт мэҥэ уутунуу,
Өрө сылаанньыйан,
Өрүтэ тыынан,
Өссө төгүл саҥалаах сытта:
“Өлөрүмэ дуу миигин,
Өлүөр-этэҥҥэ буолларбын,
Өрүү да эн үтүөҕүн
Өбүгэлэрбэр кэриэс этиэм,
Өҥүҥ-түүҥ ырааһын
Өтө көрөн үөрдүм,
Өйүҥ-санааҥ эмиэ маннык
Өлбөөдүйбэт ырааһын
Өйдөөн-санаан ааһыам...” – диэн
Өрө көрөн сытан,
Киһиргэтэ соҕус баҕа
Киҥинэйэн сипсийдэ.
“Кырдьыгы да эттэ ээ,
Кырасыабай соҕустук
Кылбачыйан-ньалҕарыйан,
Көтөр эрэ баҕарыах,
Көнөм-мааным оҕото!” –диэн,
Киһиргии санаан үөрдэ.
Кириҥэтин иҥиирэ тардан
Көкөллөн олорон,
Көтөр мааныта аатыран,

Киэҥ соҕустук атан:
“Даах-дарараах!
Дьаабал саҥата үчүгэйин!
Дьиҥнээх көтөр мааныта
Дьаһаллаахпынан-
Дьапсаллаахпынан
Дьиҥнээх көтөр чулуута,
Дьикти кэрэтэ буоллаҕым!” –диэн,
Дапсынаатын кытары,
Дьыалата көммүт баҕа
Дойдута бадараан диэки
Дьулурҕа соҕустук
Дулҕаттан дулҕаҕа
Дайан-ойон иһэн:
“Дураак-дураак тураах,
Долуой толкуй суох!
Дуоһунастаах сананан
Дьылҕабын оҥордоҕо!” – диэн,
Килэккэй көхсүн көрдөрө
Кирдээх уулаах
Киэҥ маарын диэки
Киирэн ойо турда.
Манна тэҥнээн эттэххэ,
Мэнээк дэгдэм санаа
Мэлиттэҕэ эбиэтин,
Мэҥиэстэрин оннугар
Маладьыас аатыран,
Матан хаалла аһыттан,
Кыралаан киһиргэс
Куһаҕан кыдьык,
Киһиргэс кэмэлдьи
Киһини кэлэтэр!

1998 с.

БОРИСОВ ЗАХАР НИКОЛАЕВИЧ - ХОҺООННЬУТ,  
БАСТАКЫ УЧУУТАЛ

Борисов Захар Николаевич нэһилиэккэ маҥнайгы үѳрэхтээх учуу-
тал,  айар үлэтин оскуолаҕа үѳрэнэ сылдьан «Оскуола оҕотун ырыата» 
диэн хоһоонунан саҕалаабыта. Ол курдук, кини хоһоонноро эдэр 
ыччаты үѳрэххэ, сайдыыга тардыһыннарар суолталаахтар.

         Маҥаас

Аан бастаан,
Атастаах доҕордоруом,
Сылдьар баҕалаахха
Сирэ бырыы-бадараан.
Ааттаах киһи
Амырыын муҥунан,
Сатыы киһи
Саарбах накааһынан
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Эрэй бөҕөнү
Эччийэн сылдьаллар.
Отун-маһын
Айылҕата маннык:
Титирик ыччаттаах
Тиит мастаах,
Хадьардык
Хаа-дьаа үүммүт
Хахыйаҕы кытта
Хадьыр-сыҥыр
Хатыҥнардаах.
Үөрбүккэ-көппүккэ дылы
Үөттэри үөскэппит.   

ЯНА ИВАНОВА

           Маҥааhым ...
 
Халлааҥҥа үрүң былыттар
Дойдум үрдүнэн усталлар,
Маҥааhым мааны алааhа,
Сүргэбин олуhун көтөҕөр.
Биири көрдөhүөм этэ мин,
Таҥарам баар буоллаххына,
Дойдубун, дьоннорбун харыстаа,
Үйэлэр тухары арчылаа.

Ыраата сылдьар түгэммэр
Сайылыгым миигин уоскутар,
Чоҥором күөх хонуу алааhыгар,
Тиийэммин турарбын түhүүбүн.

ЕГОРОВА АННА НИКОЛАЕВНА

Үөһээ Бүлүү оройуонун Маҥаас нэһилиэгэр дьадаҥы  бааһынай  
кэргэҥҥэ 1922 сыллаахха ыам ыйын 15 күнүгэр төрөөбүтэ. Үс кылаас 
үөрэхтээх, уоттаах сэрии сылларын  комсомолката, «Харбаала» колхоз 
чилиэнэ, хонуу биригэдьиирэ. Айар талааннаах, ырыаһыт,  тойуксут, 
дьону хоһуйар хомоҕой тыллаах хоһоонньут, уран тарбахтаах 
иистэнньэҥ, дьахтар эрэ баһылаабат идэлээх – сатабыллаах оһохчут.  
Хоһоонноро оройуон хаһыатыгар бэчээттэнэн улахан сэҥээриини 
ылбыттара.

         Үөһээ Бүлүүм

Үөһээ Бүлүүм барахсан
Илиниктии өттүгэр
Эһэ-бөрө иитиллэр
Эргэнэ хара эркиннээх.

Арҕаакалыыр өттүгэр
Ынах сылгы ааллаһар
Атахтаһа алаастаах,
Соҕуруулуур өттүгэр
Собо, мунду балыктаах
Субуруһа күөллэрдээх,
Хотукалыыр өттүгэр
Куобах, саһыл хорҕойор
Хордоҕойдоох, куулалаах.
Үөһээ Бүлүүм барахсан
Кылбайа устар уулардаах
Кырылас кумах кытыылаах
Кырдалыгар тураммын
Кырыытыттан көрдөххө,
Кытыы күөлүм олоҕо
Кырылас этээстээх дьиэлэринэн
Кылбаарбыта кэрэтиэн,
Онон-манан чочоруспут
Очуос хайа холобурдаах
Улахан саҥа таас дьиэлэр
Оҥоһуллан тураллара
Оһуобайыан, үчүгэйиэн!
Үөһээ Бүлүүм барахсан
Үөрэх-билии өттүнэн
Өссө этэр буоллахха,
Өрөспүүбүлүкэҕэ бастакы
Гимназия оскуолалаах,
Атын оройуон ыччатын
Анаан-минээн аҕалтаан
Араас идэҕэ үөрэтэр
Аһыллыбыт СПТУ-лаах,
Кэнчээри ыччакка кэрэхсэтэр
Кэрэ таас оскуолалаах,
Кырачааннарга аналлаах
Дьааһылалаах, детсадтаах.
Үөһээ Бүлүүм барахсан
Үүнэр сайдар кэскиллээх,
Үлэһит үтүө дьоннордоох.
Үөһээ Бүлүүм барахсан,
Үөрэх-билии тарҕатан
Өссө үүнэ-сайда тур,
Сабыс-саҥа тутуунан
Сандаарыйа олорууй,
Айар тутар үлэнэн
Аан дойдуга аатырыый!
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ПРОКОПЬЕВ ПРОКОПИЙ СТЕПАНОВИЧ - ПОЭТ

Төрдө Маҥаас киһитэ – Уһумаан сиэнэ. 1938 с. Бүлүүтээҕи 
педагогическай училищены бүтэрэн Маҥаас начальнай оскуолатыгар 
үлэлээбитэ. Үйэлээх сааһыгар оскуолаҕа саха тылын уонна лите-
ратуратын үөрэппитэ. РСФСР үөрэҕириитин туйгуна. 1988 с. 
«Мичийээнэ» диэн оҕолорго хоһоонунан остуоруйа кинигэтэ бэчээт-
тэммитэ. 1997 с. «Көөчүк-көөчүк көмүстэриэм» диэн кыра оҕолорго 
хоһооннорун кинигэтэ тахсыбыта. «Таптал туоһута» драматын 
Боотулуу театра хаста да туруорбута. Прокопий Степанович Үөһээ 
Бүлүү улууһун бочуоттаах гражданина этэ.

 
 Оҕо сааспын суохтаатым

Оһуордаах муус кырыа түннүкпүн
Олустук даҕаны саныыбын,
Кэннибэр сырсыһар күлүкпүн
Күлбэккэ билигин ахтабын,

Хос ырыата:
Оҕо саас күндүттэн күндүтэ
Омуннаах кэпсээммит курдуга,
Олоҥхо тойугун кэриэтэ
Оһуобай туохтан да ордуга.

Оттуурга-мастыырга үөрэппит
Оҕо саас умнубат үтүөҕүн,
Үрдүккэ, үөрэххэ үктэммит
Үлүскэн үөрүүбүн сөҕөбүн.

Хос ырыата.
Сүрэхпэр, дууһабар иҥэрэр
Сүһүөхтүүн кытары уйабын,
Ип-итии иэдэстиин тэтэрэн,
Истиҥник иэйиинэн айабын.

Хос ырыата.

ЗИНАИДА КОНСТАНТИНОВНА ИВАНОВА 
(АПРОСИМОВА) - ПОЭТЕССА

1961-1962 с. үөрэх сылыгар Маҥаас оскуолатыгар саха тылын, ли-
тературатын үөрэппитэ. Үөрэнээччилэргэ уонна нэһилиэнньэҕэ худо-
жественнай самодеятельноһы тэрийээччи этэ. Драматическай куруһу-
огу олус бэркэ тэрийбитин үөрэппит оҕолоро билигин да саныыллар. 
Хоһооннорун оройуон хаһыатыгар элбэхтик бэчээттээбиттэрэ.

      

 Үөрэнээччибэр

Үрүҥ күммүт эмиэ күллэ,
Үөрэх күнэ эмиэ үүннэ.
Үөрэнээччим паартаҕа
Өрүү сэргии үөрэ көрөр.
Бүгүн эрис, илиһин
Бүтэн биэрбэт эрчиллииттэн,
Арахпакка суоттаа,
Арыт ахсааны, саҥа чааһын,
Өйү түмэн үлэлииртэн
Өрүү саллар буолума.
Үөрэх үгүс муудараһын
Эккэр-хааҥҥар иҥэрин.
Билии – киһи барҕа баайа,
Олох сайдар сүдү күүһэ.
Күнтэн күҥҥэ күүстэ түмүн,
Үөрэнээччим миэнэ,
Толлубакка учууталгын
Утары көр аһаҕастык –
Тобулбатах боппуруоска
Туһаай чопчу ыйытыыгын.
Өйдөө өрүү, хомотума
Эн учуутал доҕоргун,
Үүнэр үрдүүр суолга
Сирдиир эдэр суолдьуккун.

ИВАНОВ ИВАН ЕРЕМЕЕВИЧ-ОРОҺУУНУСКАЙ – ПОЭТ

Саха сирин уонна Россия суруйааччыта уонна журналиһа.
Биһиги оскуолабытыгар саха тылын уонна литературатын учуута-

лынан үлэлии сылдьыбыта. Хоһоону 5 кылаастан суруйар. Барыта 30 
кинигэ автора, поэзиятын сүрүн ис хоһооно — лирика. 100 тахса хоһо-
онноругар ырыалар айыллыбыттара. Иван Еремеевич Саха сиригэр 
бастакынан народнай медицина магистра, бакалавра буолбута. Народ-
най медицина профессорын аатын ылбыта. Оҕо эрдэҕиттэн баҕарбыт 
баҕатынан топонимиканан дьарыктанан, хас да кинигэни суруйбута. 
Саха сиригэр көрбүөччү быһыытынан 60 ууга дэҥнэммит дьону булан, 
Гиннесс рекордарын кинигэтигэр киирбитэ. Оттон кыраайы үөрэти-
инэн дьоһуннаахтык үлэлээн, 10 кинигэни, элбэх ыстатыйалары суруй-
бута. Иван Еремеевич Маҥаас кыыһа Борисова Степанида Михайлов-
наны кэргэн ылан, биэс оҕону төрөтөн, дьоллоохтук олорбуттара.

Харахтарыҥ кэпсииллэр
Хомойбуттуу эн көрбүт хараххар
Күһүҥҥү ардах уута бычалыйар,
Хар-хара синньигэс хаастаргар
Көлүччэкээн долгуна долгуйар.
Күнүүлээбиттии эн көрбүт хараххар
Кыһыҥҥы тыал холоруга ытыллар,
Хаарыллыбатах тэтэркэй иэдэскэр
Хаар кыырпаҕа сыста түһэн ууллар.
Сэмэлээбиттии эн көрбүт хараххар
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Сааскы сарыал уута чаҕылыйар,
Сэмээр этээри гыммыт уостаргар
Сулус күлүмүрдүү арылыйар.
Үөрбүттүү эн көрбүт хараххар
Сайыҥҥы күммүт сыдьаайан тыгар,
Үрэллибит субурхай суһуоххар
Сардаҥа кыыһар кыырпаҕын ыһар.
Эн харахтарыҥ элбэҕи кэпсииллэр,
Туоххаһыйбыт дууһаҥ тоҥ уотунан,
Эбэтэр кыл саҕаттан үөрэллэр,
Тырымнааннар кыымнардаах үөрүүнэн.

МИХАЙЛОВ ДАВИД ДАНИЛОВИЧ

Маҥааска 1947 с. төрөөбүтэ. Михайлов Давид Данилович тыа сирин 
түбүктээх олоҕор оҕо сааһыттан элбэхтик эриллибит киһи, сайынын 
дэриэбинэҕэ дэһээтинэттэн ордугу охсор отчут чулуута, кыһынын 
булчут бастыҥа этэ. Түбүктээх үлэтин быыһыгар нарын иэйиитинэн 
кутааланар сүрэҕин төлөнүн хоһооҥҥо кутарга холонор буолбута. 
Кини  хоһоонноругар төрөөбүт дойдуга, тулалыыр айылҕаҕа тапталын 
хоһуйар. Өлбүтүн кэннэ хоһооннорун хомуурунньуга күн сирин көрдө.

          Эрэл

Эрэл диэн киһиэхэ
Олоҕун аргыһа,
Эрэммэт буоллахха,
Сатаммат сылдьарга.
Оо,эрэл, оо, эрэл,
Эн бааргын сүдү күүс,
Эйиэхэ тэҥнэһэр
Суох буолуо атын күүс.
Куруутун доруобай,
Эрчимнээх, бэһиэлэй,
Төннүбэт дьылҕалаах
Киһиэхэ эрэл баар.
Эрэллээх буоламмыт
Тапталы көрсөбүт,
Эрэллээх буоламмыт
Олоҕу айсабыт.
Өлөөрү да сытан
Тиллэргэ эрэниэм,
Олоххо, сырдыкка
Өрүүтүн талаһыам.
Оо, эрэл, оо, эрэл,
Эн бааргын сүдү күүс,
Эйиэхэ тэҥнэһэр
Суох буолуо атын күүс!

ГЕРАСИМОВ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ

Маҥаас нэһилиэгэр 1969 сыллаахха төрөөбүтэ. Эдэр сааһыттан 
хоһоон суруйуутунан, ырыа айыытынан дьарыгырар. 10 ырыаны айбыта. 
“Хотун Бүлүү” авторскай ырыа күрэҕэр 1995 сыллаахха Боотулууга, 1996 
с. А.А. Долгунов аатынан күрэххэ «Ардах» диэн ырыатынан дипломант 
буолбута.

              Ардах

Ардах кэлэн түһэн ааһар,
Сибэкки нуоҕайа үүнэр,
Утатан турбут хатыҥнар
Сипсиһэллэр, үөрэллэр.

Хос ырыата:
Сатамматах олохтон
Мин хараҕым ууланар,
Таммах буолан сурулаан
Мин иэдэспинэн сүүрэр.

Дьоллоох буолуоҥ, – дииллэр
Ийэм-аҕам миэннэрэ,
Алгыыллара кинилэр
Алаһа дьиэни тэринэрбэр.

Хос ырыата:
Мин эйиигин түһэн  биэрдим,
Тапталгын таҥнардым,
Эн миигин бырастыы гын,
Тапталлаах доҕорум!

ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ - ЖУРНАЛИСТ

Николай Павлович айар идэҕэ тардыстыыта бэрт эрдэттэн, 
оскуолатааҕы сыллартан саҕаламмыта, “Ньургуһун” диэн литературнай 
түмсүү таһаарар хаһыатыгар редактордаабыта. Бастакы хоһоонноро 
улуус хаһыатыгар 1956 сылтан бэчээттэнэн барбыттара, Комсомол 40 
сааһын туолар үбүлүөйүгэр анаммыт “Дьоллоох айаҥҥа” диэн 1958 
с. тахсыбыт хомуурунньукка Николай Васильев Саха сирин кэлэр 
кэскилин айхаллыыр ”Санаан, сүрэх эппэйэр”, “Олох сирдиир киһини” 
диэн хоһоонноро киллэриллибиттэрэ. Айар үлэ тардан, кини олоҕун 
журналистикаҕа анаабыта.

              Суруктар

Бүгүн мин дойдубуттан
Үс суругу тэҥҥэ туттум,
Үрдүк дьолтон, долгуйууттан
Саҥата суох таалан турдум.
Ийэм дьиэтин эргиннээҕи
Эҥин-дьикти сонуннарын
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Тиһэн, аттаран син элбэҕи
Ыыппыт дьоҥҥо суруйтаран.
Үлэ, олох туһунан
Үксэ кэпсээнэ, куолулаан,
Салаҥ тылын уһааран
Суруйбут атаһым Уйбаан.
Оттон бу тиһэх сурук
Миэхэ олус күндүгүн:
Сэгэрбин илэ көрсүөх курдук
Кэтэспитим күнүс-түүн.
Туоххаһыйбыт дууһабын аймаан,
Долгутуох нарын тыллааҕыҥ дуу?
Арыйыам инниттэн таайа сатаан,
Турабын кэмбиэри одуулуу.
Ыраатан, тэлэһийэ сылдьан,
Ыраас санаа аргыстанан,
Күүһү угар суругу ааҕан,
Дууһам чэпчиир, астынар.

“Якутский университет” хаһыат 
1965 с. муус устар 12 күнэ

ВАСИЛЬЕВА СВЕТЛАНА СЕМЕНОВНА - ТОЙУКСУТ

1959 сыллаахха I Боотулуу оскуолатыгар киирбитэ. Көтөрдөөх 
Хоонтоонотуттан 1963 сыл сэтинньитигэр 5 кылааска үөрэнэ сылдьан 
Маҥаас оскуолатыгар үөрэнэ кэлбитэ. 1990, 1995 сыллар ыһыахтарыгар 
улууска тойук конкурсугар куруук миэстэлэһэр. Биллэр тойуксут.

          Кэлэр кэскилгэ

Кэлэр кэскил кэрэ сибэккилэрэ,
Күнүм кыыһар сардаҥалаах
Көмүс күөрэгэйдэрэ,
Оһуор оттоох хонуукам
Дьэрэкээннээх лыахтара,
Урааҥхай ууһун олоҕун
Уһун буруотун субутар,
Уйгулаах олоҕун уһансар
Дьоһун дьон буола улаатыҥ!
Аҕа дьонум албаннаах,
Төрүт дьонум төлкөлөөх
Түөрэхтээх олоҕун салҕаан,
Олохпутун-сиэрбитин тупсаран,
Майгыбытын маанымсытан,
Кэскилбитин кэҥэтиэҕиҥ,
Саргыбытын салайсыаҕыҥ,
Өрөгөйбүтүн үрдэтиэҕиҥ!
Дом!!!

МИХАЙЛОВА НАДЕЖДА ДАВИДОВНА

Күүтэбин эйигин, тапталым,
Күүтэбин көрсүһэр күммүтүн.
Сотору кэлиэҕиҥ айаннаан,
Сылайан эн уһун суолгуттан.

 Баҕар, эн миигин билбэккэ,
Ааһыаҕыҥ тугу да сэрэйбэккэ,
 «Привет!» диэбит да тылларбар
Тугу даҕаны хоруйдаабакка.

Оччоҕо хайыамый, доҕоруом,
Орооһор кыаҕым суох,
Таптаабат киһиэхэ элэҥнээн
Тапталга билинэр сатаммат.

Ол эрэн, сүрэҕим сэрэйэр,
Саатар кыратык да буоллар,
Дууһаҥ хайа эрэ түгэҕэр
Саныырыҥ буолаарай эн миигин...

ГЕРАСИМОВА МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА
 

                     Ийэбэр

Ийэкээм, эйигин ахтаммын
Олуһун даҕаны муҥнанным.
Киһиттэн ураты күндүгүн,
Эриэккэс даҕаны киһигин.
Санаарҕаан санньыйар кэмнэрбэр
Эн миэхэ күүс-көмө биэрэҕин,
Эбэтэр дьоллонор түгэммэр
Эн эмиэ дьоллоно түһэҕин.

КСЕНОФОНТОВА (МИХАЙЛОВА) СВЕТЛАНА ДАВИДОВНА

Маҥааска Михайлов Давид дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. Покров-скайга олорор. 
Оҕо эрдэҕиттэн хоһоон суруйарынан дьарыктанар.

           Оһуокай

Эһиэ-эһиэ, эһиэкэй!
Оһуо-оһуо, оһуокай!

Улуу тунах ыһыаҕы
Уруйунан көрсүөххэ,
Эһиэкэйдээн эргийэн
Эҕэрдэтэ этиэххэ!
Чэпчэкитик тэйэммит,
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Санаабытын сандаардан,
Айылҕабыт сүрэҕин
Тэбэр тэтимин тутуһан,
Эмтээх, мүөттээх сытын
Эккэ-хааҥҥа иҥэрэн,
Эҕэрдэлээх тылбытын
Эйээрээхтиир куолаһынан
Эһиэкэйбит тылынан
Анаатахпыт буолуохтун.
Чэйдэр эрэ, чэкийдэр,
Өссө күүскэ ойоммут
Өрөгөйдөөх сылга
Күн Иэйэхсит хотун
Сиргэ түспүт үөрүүтүн
Ыһыах ыһар күммүт
Көҥүл тыгар уотун
Кустук курдук оонньотон
Ойо түһэн ылыаҕыҥ!
Улуу тунах ыһыахпыт
Уйгулара улааттын,
Төлкөлөрдөөх түһүлгэ
Төбүрүөнэ кэҥээтин!
Уруй-туску буолуохтун,
Өрөгөй-талаан үрдүөхтүн!

САВВИНА МАША

2001 сыл атырдьах ыйын 4 күнүгэр Маҥаас нэһилиэгэр төрөөбүтэ. 
Кыра оҕо сааһыттан сырдыкка-ырааска, кэрэҕэ тардыһыылаах буола 
улааппыта. Оҕо саадыгар, кэлин оскуолаҕа араас нэһилиэк, улуус 
таһымнаах конкурстарга мэлдьи көхтөөхтүк, ситиһиилээхтик кыттар. 
Оскуолаҕа мода студиятыгар дьарыктанар, «Дьулуур» оҕо түмсүүтүн 
активнай кыттыылааҕа. Олох кыра сааһыттан хоһоон суруйар. 
Айымньылара хаһыаттарга, «Хатан» сурунаалга бэчээттэммиттэрэ. 
Оскуола иһинэн ыытыллар тэрээһиннэргэ ыытааччы быһыытынан 
сылдьар.

Төрөөбүт дойдуну таптыахха,
Мэлдьитин истиҥник саныахха,
Харыстыы, арчылыы сылдьыахха,
Үтүөкэн кэһиилээх кэлиэххэ.

Төрөөбүт дойдуну таптыахха,
Өрүүтүн махтана ахтыахха,
Эгэлгэ араас кэрэтин
Элбэх дьоҥҥо тиэрдиэххэ.

Төрөөбүт дойдуну таптыахха,
Төрүт буору умнумуохха,
Тэлэһийэн да сылдьаммыт

Төннөн кэлэ туруохха.

ТАТЬЯНА ВИНОКУРОВА-САБЫЙА – ПОЭТЕССА

Татьяна Ефремовна  1948 сыллаахха Үөһээ Бүлүү оройуонун Маҥаас 
нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Идэтинэн саха тылын уонна литературатын 
учуутала. РФ президенэ В.В. Путин 2006 сыллааҕы Гранын хаһаайына, 
РФ уопсай үөрэхтээһинин Бочуоттаах үлэһитэ, СӨ үөрэҕириитин 
туйгуна. Элбэх хоһоон хомуурунньугун ааптара.        

       Харбаалам уоттара

Түннүгүн уоттара угуйан,
Төрөөбүт Харбаалам ыҥырар,
Сүрэҕи төлөннүүр кыымынан
Ыраахтан ахтылҕан айматар.
Биһикпит бигэммит сиригэр,
Удьуор-хаан уйабыт иһигэр
Улаатан, дьон буолан сиппиппит,
Улахан олоххо киирбиппит.
Аймах дьон утума салҕанан,
Түннүгэ мичиҥнии сандааран,
Дойдубут олоҕо тигиниир,
Үлэни-үөрэҕи кэрэхсиир –
Түҥүгэр бултанар, муҥхалыыр,
Тыа сирин ырыатын дьиэрэтэр,
Тапталлаах Маҥааһын айхаллыыр
Оһуокай оһуорун дьэргэтэр.
Харбаалам  түннүгүн тырымын
Хайа да кэм умуорар буолбатын –
Өрүүтүн эдэр саас тапталын,
Оҕо саас оонньуутун санаттын!

21.11.17.   

ЕГОРОВА МАРФА ПЕТРОВНА

Маҥааска Петров Дмитрий Дмитриевичтээх дьиэ кэргэннэригэр 
бастакы оҕонон төрөөбүтэ. Орто оскуоланы Харбаалаҕа бүтэрбитэ. 
Үөһээ Бүлүүгэ үлэлиир, олорор.

     Ахтылҕан аргыстаах

Дорообо, оҕо сааһым уйата,
Иитиллибит сайылыгым!
Ахтылҕан ырыа аргыстаах
Дойдум буоругар үктэнним.
Сайылыгым ахтылҕанын
Аргыс, доҕор оҥостон,
Күүстээх ыра санаабын
Көлө гынан көлүнэн,
Сатыы айан сылаатын
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Билбэккэ да кэллим мин.
Сайылыгым сибэккинэн симэнэн,
Кэрэ кыыстыы киэркэйэн,
От-мас дыргыл сытынан
Уруйдуу-айхаллыы көрүстүҥ.
Долгуйан, сонньуйан туран
Дойдум ыраас салгынын
Дириҥник өрө тыынан,
Тыҥам муҥунан эҕирийэн
Толору дьоллонон туран
Тулабын эргиччи көрөбүн...
Оо, кэрэтиэн дойдум салгына,
Тапталлаах кыракый көлүччэм,
Дууһаны, сүрэҕи уоскутар
Туспа ураты көстүү.

Күөрэгэй
(оҕолорго чабырҕах)

Күөрэйэ  
Көтө  
Күөрэгэй 
Кырасыабай 
Кынатынан 
Күрүлүүр 
Күнүс 
Күндү 
Көмүс
Күөмэйинэн
Көрүлүү 
Күөрэйбитэ..... 
Кылааннаах 
Кыра 
Кутуругар
Күн 
Кыырпаҕа
Кылабачыйара. 
Кыһалҕалаах 
Кырыктаах 
Кыыл 
Көтөр 
Көрөн 
Кынатын 

Күүскэ 
Көтөхпүтэ, 
Кэнниттэн 
Кэлэн 
«Көрүлэтэн” 
Көрөөрү 
Күөрэгэйи 
Кэтээбитэ. 
Кыһалҕалаах 
Көтөрө 
Кырыктаахтык 
Көтөн
Кэллэ,
Куотан
Күөрэйдэ
Күөрэгэй.
Кыһалҕалаах
Кырыктаах
Кыыл
Көтөр
Күүһэ-кыаҕа
Көбөн
Кэлэр.
Күндү
Көмүс
Күөрэгэй
Кэннин
Көрүөн
Куттанар.
Күөл
Кытыытыгар
Кутуйах
Кыылы
Көрөн
Кырыктаах
Кыыл
Көтөрбүт
Күүһүн-кыаҕын
Көҥөннө,
Көҥүл
Куота
Күөрэгэй.
Кыһарыйбат
Кыһалҕаны
Кыайан
Көҥүл
Көрдүү
Күөрэйэ
Көттөҕө.
Күүстээҕэ,
Кыахтааҕа
Көстүбэт
Кырачаан

ПЛАТОНОВ МАРЬЯН АРКАДЬЕВИЧ

Бүлүүтээҕи пед.училищены, онтон ЯГСХА-ны бүтэрбитэ. Билигин 
Хаҥаласка федеральнай суукка приставынан үлэлиир. Хоһоон 
суруйарын сөбүлүүр.
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Көтөрбүт
Күөрэгэй
Кырыктаах
Кыыл
Көтөртөн
Куотуоҕуттан,
Кыһалҕаны
Кыайан,
Кэннин
Көрбөккө,
Күннүүн
Көттөҕө
Күндү
Көмүс
Күөмэйдээх
Кырачаан
Кэрэчээн
Күөрэгэйим.

ПРОКОПЬЕВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛЬЕВИЧ

1933 сыллаахха Бэттиэмэҕэ төрөөбүтэ. Маҥааска үөрэҕи бүтэрэн 
кэлэн, интернакка сэбиэдиссэйдээбитэ. Кини поэт талааннааҕа этэ. 
Эдьигээҥҥэ олорон эрдэ бу олохтон барбыта.

         Ахтылҕан

Хойуу уһун суһуохтаах
Холооннооҕум оҕотун,
Көнө-көрсүө майгылаах
Көмүһүкпүн-доҕорбун
Армияҕа сылдьаммын
Ахтан үөһэ тыынабын.
Унаар күөхтээх айылҕа
Уһуктубут кэмигэр,
Сааскы чыычаах аймаҕа
Сайа ыллыыр сиригэр,
Ойуурга кустуу саһан
Олорбуппут куустуһан.
Ийэ сирбэр иэс төлөөн
Эйиэхэҕэ тиийэрбин,
Сымнаҕастык кууспалаан
Сыллыыр-ууруур кэмнэрбин
Өрүү көһүт, биэбэйим,
Өйтөн түспэт сэгэрим.
Ахтылҕаммын таһаара
Арылыйда күөх халлаан:
“Таптыыр кыыһыҥ Тамара
Тахсан көрсүө айхаллаан”.
Инньэ диирдии ил гынна
Илин дойду салгына.

ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ

Маҥаас нэһилиэгэр 1939 сыллаахха Васильев Кирилл Васильевич 
(Хоноһо) дьиэ кэргэнигэр үһүс оҕонон төрөөбүтэ. Оскуола сааһыттан 
хоһоон суруйбута, оройуон, республика хаһыаттарыгар элбэхтик 
бэчээттэммитэ. Хоһоонноро истиҥ иэйиилээхтэр. 2015 с. өлбүтэ.

         Өрүү кэрэҕин

Үгүс сылы атаарбыт,
Үөрэх күнүн аһарбыт
Күндү көмүс мин кыһам,
Сырдык, ыраас оскуолам.
Өрүүтүн бииргэҕин,
Өйбөр өспөт кэрэҕин.
Мэник-тэник саастарга,
Мээчик хапсар сахтарга
Күлбүт-үөрбүт атаһым –
Көрдөөх-нардаах кылааһым.
Өрүүтүн бииргэҕин,
Өйбөр өспөт кэрэҕин.
Ыалдьан сытар күннэрбэр,
Ыраах сылдьар кэмнэрбэр
Кыһын буоллун, сай буоллун,
Күнүс буоллун, түүн буоллун
Өрүүтүн бииргэҕин,
Өйбөр өспөт кэрэҕин.   

                   

УСКЕЕВА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА

Бүлүүгэ Васильев Николай Кириллович (Хоноһо уолун) дьиэ кэр-
гэнигэр төрөөбүтэ. Юрист идэлээх, Дьокуускай куоракка олорор,  
үлэлиир. Эппиэттээх үлэтин быыһыгар иэйии киирэн кэллэҕинэ,  хоһо-
он айарын таптыыр.

            Курус да киэһэ...

Кыһын тыйыс тыынын биллэрэн,
Түннүкпүн кырыанан бүрүйдэ,
Дууһабын ытатан-ыллатан,
Куустаҕа арахпат ахтылҕан.
Дьэрэкээн оһуордаах түннүкпэр
Эн сэмэй бэйэҕин көрдүүбүн,
Бу баардыы эйэҕэс мөссүөҥҥүн
Иһийэн олорон көрөбүн.
Сипсийэн эйиэхэ этэбин
Иһирэх тапталым тылларын –
Сүрэхпэр иҥэрбит иэйиибин,
Ааспаты, умсулҕан үөрүүбүн.
Түүн буолан хараҥа сабардыыр,
Арай мин соҕотох чуҥкуйдум...
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Эйигин бу баардыы оҥордум,
Эрчимнээх илиигэр бигэттим.
Курус да киэһэ...
Аттыбар эн суоҕуҥ куруһуон...

ПЕТРОВ ЗАХАР ЕВГЕНЬЕВИЧ - МЕЛОДИСТ

Петров Захар Евгеньевич – мелодист-учуутал. Училищеҕа үөрэнэр 
сылларыгар ырыа суруйуутунан умсугуйан дьарыктаммыта. Маҥнайгы 
ырыата С. Данилов тылларыгар “Үөрүү” диэн 1968 сыллаахха фести-
вальга дипломунан наҕараадаламмыта. Сорох ырыалара училищены 
бүтэрбиттэр хомуурунньуктарыгар, “Бэлэм буол”, “Университет уотта-
ра“ хаһыаттарга уонна ”Үөһээ Бүлүүлэр ыллыыллар” хомуурунньукка 
бэчээттэммиттэрэ. Билигин даҕаны бириэмэ булан айар талаан иэйи-
итин баянынан ыллаан дуоһуйар.

 

Харбаала – төрөөбүт алааһым

Дьон-сэргэ олоҕун түстээбит
Айылҕа маанылаах дойдута
Харбаала – төрөөбүт алааһым
Ийэлии истиҥҥин, сылааскын.

Ол да иһин, быһыыта,
Өбүгэм таптаан олорбут
Налыы томтордоро, өтөхтөрө
Ураты ааттаахтар-суоллаахтар.

Хоро сурда, Быыпсай өтөҕө,
Тиэрбэс, Чаайах, Булҕаһа,
Төгүрүк алааспын тулалыы
Киэркэйэ көҕөрө турдаҕа.

Таптаан, түөрэх түһэрэн,
Төбүрүөннээн олоробут,
Томтор аайы дьиэ туттан
Олохпутун оҥостобут.

Таптыыр кэрэ алааспыт,
Күнүн аайы сайдан ис!
Үүнэр кэрэ ыччаккынан
Сайдыы суолун эн тутус!

ФЕДОТОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ – МЕЛОДИСТ

Владимир Федорович 1959 сыллаахха Харбаалаҕа төрөөбүтэ. 
Оскуола саҕаттан музыканан дьарыктанар. Билигин Тамалакаан орто 
оскуолатыгар учууталлыыр. Оскуолаҕа ансамбль тэрийэн үлэлэтэр. 
Спордунан таптаан дьарыктанар. Тустууга, теннискэ оҕолору эрчийэр. 
Теннискэ түөрт маастарга кандидаты иитэн таһаарда.

       Тутуулаах Маҥааска

Уйбаан Ороһуунускай тыллара
Владимир Федотов мелодията

Эҕэрдэ, кэскилбит кыната –
Эйэҕэс  Маҥааспыт таптатар,
Эрчимнээх эрэли сырдата
Эдэркээн кэмнэрбин санатар.
Хос ырыата:
Талыыкаан тутуулаах Маҥааска
Талаһан үлэлии тахсыахха,
Олус да аҕынным эйигин,
Олохпор суохтаатым билигин.

           ***

Дойдуттан күүс-тирэх ылаары
Долгуйан ыччаппыт тардыһар,
Үтүөкэн үлэһит буолаары,
Үрдүктэн үрдүккэ дьулуһар.

                           ***

Өйүүллэр эрэйи көрбүттэр,
Өрөгөй үөрүүтүн билбиттэр.
Кыттыгас дьыаланан туруохха,
Кыайыылаах суолбутун тутуохха.

ЕТТТЯНОВА ПОЛИНА ВАСИЛЬЕВНА-АРЫЛЫ

Маҥаас нэһилиэгэр 1964 с.төрөөбүтэ. СГУ-ну бүтэрбитэ, идэтинэн 
саха тылын учуутала, төрөөбүт оскуолатыгар директордаабыта, били-
гин иитэр үлэ завуһунан үлэлиир.

         ***

Бүгүн эмиэ
Бэйэбэр бүгэн,
Кимниин да кэпсэппэккэ
Аал уотум иннигэр
Аргынньахтаан олордум.
Саҥа таһааран саҥарыахпын санаам буолбат,
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Биитэр ыллыахпын, ытыахпын, ыһыытыахпын
Билбэтим...

Туохха да наадыйбат,
Турууласпат
Турукка киирэн
Токуллан олордум.
Онтон ис санаам
Оһоҕум ураатынан
Оргууй устан
Тохсус халлааҥҥа
Туруору тардыста.
Сэттэ өҥнөөх
Арылыйар кустук буолан
Аралдьыйа оонньоото.

Арай тас дьүһүнүм
Хаҕым эрэ 
Хааман барбакка,
Хамсаабакка
Хаайтаран олордо.
Хараара өһөн эрэр
Хара көмөртөн
Хараҕым арахпата.
Этим сааһа аһыллан
Эҥсэлийдим...
Тымныы салгыны эҕирийэн
Тыын ыллым.
Дьигиһис гынан
Дьикти туруктан таҕыстым.

Иэйиэхситим илэ кэлэн,
Илистибит бэйэбин
Иилии эргийдэ, имэрийдэ,
Ийэлии истиҥник иэйдэ.
Ити эрэ кэннэ
Иҥэриммит санаабын
Истэр гына улаханнык
Сибигинэйдим,
Салгын устун
Сап гына
Сыыйылыннардым,
Ыраас илиискэ
Ылбычча суруйан
Ыксала суох
Ырыттым,
Санаабын
Самнарбакка
Сайа тыынным, 
Толкуйбун
Тохтоппокко
Тобуллум.

Сэттэ кутум
Сиэтиһэ сылдьан
Сэһэргиир,
Сиргэ кэлбит
Сэрэбэйим
Сэттэ буолан
Сэрэтэр.

Иннибэр-кэннибэр
Бииргэ төрөөбүттэр
Инилэрим
Биир саастарын
Туолан иһэн 
Туорууллара.
Ийэм эрэйдээх
Кистээн ытыыра,
Иринньэх эдьиийбин
Илиитигэр ылан көтөҕөрө.

Арай мин
Ыллыы-ыллыы
Аралдьытан, 
Ымыы буолан,
Ыксатынан
Тула көтөрүм.
Ол эрэн
Оҕоттон
Уратылаах этим,
Уҥа кулгаахпынан
Уруккуну-хойуккуну, билиҥҥини
Уу-чуумпуга истэрим.

Сэттэ сааспар үктэнэрбэр,
Сүппүтэ барыта эмискэ,
Сабыллыбыта аһаҕас кулгааҕым,
Ону кытта этэҥҥэ
Эбиллибиппит бииргэ төрөөбүттэр.

Уон сэттэ сааспын туоларбар,
Сэттэ бииргэ төрөөбүттэртэн
Улахан убайбыт ыалдьыбыта,
Суорҕаннаах тэллэххэ сыппыта.

Ыччаттанар ыйаахтааҕар эрэнэн
Ыраламмытым...
Ыйдаҥалаах үс түүн
Ытаабытым...
Сүдү күүскэ сүгүрүйбүтүм,
Үс сылы көрдөһөн,
Тыын уһата түһүөҕэр
Сөһүргэстээбитим.
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Этэҥҥэ үтүөрэн,
Кэргэн ылан
Үс сыл олорбута, дьолломмута –
Үөскүүр ыччат суоҕар үҥсэргиирэ.
Сайыҥҥы сырдык түүннэргэ
Сэттэ күн эрэйи көрбүтүм,
Салгыны хамсатан кута устан кэ-
лэрэ,
Үс сыла туоларын саната сатыыра.
Ол сэттэ хонук иһигэр
Оҕо кутун көтөхтөрөөт,
Олохтон туораан барбыта,
Оһолго түбэһэн өлбүтэ.

Ол кэннэ
Толору куттаах 
Уол оҕо
Оһоҕос түгэҕэр үөскээн,
Ийэтин соһуппута.
Аҕата аттамыта
Ахсыс ыйын ааһыыта
Күн сирин көрбүтэ.
Ыксалаһа барбакка
Ыраах сылдьан
Арылы кустук буолан
Арчылаабытым,
Аҥардас ийэни
Аһымал санаанан
Араҥаччылаабытым.
Сити кэмтэн
Сэттэ сыл ааһаатын
Сүүрбэлээх сурдьубун
Сүтэрбитим.
Бит-билгэ диэни
Билэр эрээрибин
Атыннык иитиллибитим атахтаан,
Аахайбакка,
Анараа дойдуга
Аһарбытым.

Сэрэйэрим ээ,
Сиик буолан
Симэлийэ сүтүөн,
Оҕо-уруу тарҕаппакка
Олохтон барыан.

Үс күнү быһа сэрэтэн,
Сыт кэлэн ааһарын,
Сүрүргээн кэпсээбэккэ
Кэтэһэ сылдьыбытым,
Туруулаһан тойоннообокко
Тохтоон хаалбытым...

Сэттэ чыыһыла 
Сиргэ ситимнээх – 
Ситии быа курдук
Силбэһиннэрэр,
Сир дьолугар 
Сирдиир.

Ол курдук
Уон сэттэ,
Сүүрбэ сэттэ чыыһылаларга
Ийэ буолар дьолун билбитим,
Икки уол оҕону төрөппүтүм,
Удьуор ситимин салҕаабытым.

Билэр дьонуом,
Бэри диэн бэркиһээмэҥ,
Куулаттарбыта буолан
Кубулунар диэн
Курутуйумаҥ,
Атын эбит диэн 
Атыҥыраамаҥ,
Оҥорон көрбөккө,
Олоххо буолбуту 
Ойуулаатым.
Санаабын сайа этэн
Сайҕанным,
Испэр илдьэ сылдьыбыт,
Таспар таһаарбат таабырыммын
Таба этитэн тарҕаттым,
Сүрэхтиин-быардыын сымнаатым, 
сынньанным.

ДМИТРИЕВ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ КҮННҮГҮТТЭН

Михаил Львович Дмитриев Лев уонна Федора Дмитриевтэр дьиэ 
кэргэннэригэр бастакы оҕонон 1946 с. төрөөбүтэ. Оскуолаҕа үчүгэйдик 
үөрэммитэ, олус кэрэ куоластааҕа, көрсүө-сэмэй оҕо этэ. Оҕо сылдьан 
гастролтан кэлэн иһэн, трактор сыарҕатыттан охтон, төбөтүн улахан-
нык өлөрөн инвалид буолбута. Ол эрэн, орто оскуоланы Далырга си-
тиһиилээхтик бүтэрбитэ. Ордук историянан умсугуйара, элбэҕи ааҕара. 
Сопхуоска оробуочайдаабыта, үлэлии сылдьан хас күн аайы күннүк су-
рунара. Онно сарсыардаттан киэһээҥҥэ диэри күнүн .хайдах атаарбы-
тын сиһилии бэлиэтэнэн иһэрэ. Олус элбэх тэтэрээти хаалларбытыт-
тан, икки эрэ ууруллубут. Онтон быһа тардан киллэрэбит.

ГОША, МОТЯ СЕМЕНОВТАР СЫБААЙБАЛАРА

Сарсыарда халлаан дьыбардаах баҕайы, тымныы. Биһиги дьоммут водовоз мас-
сыына кэлиэ диэн күүтэ сатаатылар да, биллибэт. Биир эдьиийбит Мотурууна 
ыалдьан гриптээн, бүгүн ханна да барбата. Гошалаах биэчэрдэригэр бэлэмнэнэн, 
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ону-маны  биэрдэ. Үс ыалтан барыларыттан араас иһиттэри, остуоллары уларсан 
таһаардылар. Ыҥырыктаахтарбыт бастакынан Дүллүкүттэн Гоша дьоно легковой 
массыынанан чэй арыый ааспытын кэннэ кэлбиттэрэ. Массыына суоппара дьонун 
кытта чэйдэһэн баран, дэриэбинэҕэ төннүбүтэ. Биэс чаас ааспытын кэннэ биэчэри 
бэлэмнэһэр хас да киһи Иван Никитич массыынатынан кэллилэр, таарыйа 10-тан 
тахса сахалыы оҥоһуулаах ыскамыайкалары аҕалан, биһиэхэ икки, Семеннаахха 
икки, онтон сороҕун Гошалаахха киллэрбиттэрэ. Сынньалаҥ бириэмэтигэр дьон 
киирэн олорон сынньаналларыгар, уоскуйалларыгар анаан биһиэхэ киллэртээбит-
тэрэ. Ыҥырыктаахтар 6 чаас ааһыыта кэллилэр, барыта холбоон аа-дьуо 30-ча киһи 
быһыылаах, онтон маннааҕылары кытта холбоон, биэчэргэ 40-ча киһи кыттыыны 
ылла. Матрена Даниловна ыалдьан биэчэргэ сылдьыбата. Мин икки олорууга «шам-
паанныыбын»диэн иһим үллэн, бүтэһиккэ олорсубатым. Үһүскэ эмиэ эдьиийим Вар-
вара уонна Мария тахсыбатылар, хата Мария утуйан бөҕө. Мин иккис олорууга аан-
тан киирэ түһээтин, хаҥас остуол бэтэрээ баһыгар олордум. Остуолу салайааччыбыт 
биһиэхэ Илья Сергеевич буолла, онтон уҥа остуолга Львов Петр Павлович дьаһайда.

Иккис олорууга ордук Алексей Спиридонович өрө көтөҕүллүбүт этэ. Байаан, 
оонньуу-көр симик соҕус этэ, саҕаланыыта да буолан гыннаҕа буолуо, кэнникинэн дьэ 
улам күөдьүйэн барда. Элбэх дьоҥҥо эҕэрдэ тыл эттэрдилэр, ырыалары ыллаттылар. 
Ордук Егор Максимович хоһооно, оһуохайа, Иван Еремеевич-Ороһуунускай хоһооно 
кэрэхсэбиллээхтэр. Ол гынан баран, килбигийбитэ буолан, Григорьева Маруся, 
Саввинова Варя, өссө ордук баар суох киһибит, Отов Егор Николаевич ыллыыртан 
таһыччы аккаастаммыттара куһаҕан.

Хата, үһүс остуолга аһааһыҥҥа ордук көрдөөх-нардаах оһуохай биир кэм хостору 
нөҥүө ньиргийэн олорор. Биэчэр бириэмэтигэр хаартыскаҕа учуутал Егоров Егор 
Егорович күлүм аллайан дьэ түһэрэ түстэ быһыылаах. Марина Алексеевнаны кытта 
ачыкыларын «былдьаһан» көр диэн онно күөдьүйэр. Сынньана киирэр дьону тугунан 
аралдьытыахпын булбакка, толкуй көтөн түһэн, альбомнарбын көрөллөрүгэр анаан, 
уурталаан биэрбиппин син мэнээк элбэх киһи көрдө. Кэлин бүтүүгэ лаппа элбэх 
киһи сөп буолан, төбөлөрө эргийбит этэ. Баралларыгар син аҕыйах соҕус киһи 
массыына кузовыгар үттэрэн тахсыбыт буолуохтаах. Биһиэхэ Марина эмээхсин  
хонно. Семен Седалищев эмиэ утуйан хаалбыта. Уопсайынан, Гошалаах Мотя ыал 
буолар биэчэрдэрэ үөрэ-көтө ааста. Кинилэргэ, эдэр ыалга, сир үрдүгэр баар бары 
дьолу баҕарыаҕыҥ.

Олунньу 3 күнэ, 1973
***

Сарсыарда халлаан тыала, тымныыта да суох, сибиэһэй баҕайы салгыннаах 
буолбут. Чай иннигэр Харбаалаттан Тимофеев Иван Никитич тимир кузовтаах 
массыынатынан Герасимов Петр Егоровичтыын сыыгынатан тиийэн кэллилэр. 
Улахан хотоннорго пожарнай инвентары уурарга анаан, саһыл клеткатын мантан 
ылаллар үһү. Бастаан атынан  түөрт төгүл сылдьан түөрт клетканы Петр Егорович 
аҕалтаабыт. Онтон миэстэтигэр клетканы хоҥнорон тиэйээччилэринэн Иван 
Никитич уонна күтүөт Гоша буоллулар. Чэйдиэхпит иннинэ үс клетканы тиэйэн 
кэлгийэн бэлэмнээтибит. Иван Никитич Роман Николаевтаахха чэйдээтэ.

Мин почта  баран аҕалаары уонна икки күрдьэҕи оҥорбуппун иччилэригэр 
туттартаары, Иван Никитичтааҕы кытта Харбаалаҕа барыстым. Начаас икки ардыгар 
сыыгынатан тиийдибит. Кулууп таһыгар ыскамыайкалары сүөкээтибит, онтон 
клеткалары Мотуруоһунан, Чоҥоронон, Харбааланан сүөкүү бэйэлэрэ бардылар. 
Эдьиийим аахха киирбитим – аҕыйах күүлэй, ону-маны сипсиһэр дьоннор син 
бааллар эбит. Илья биир илимин ситимин иилээри,  үлэ бөҕөнү көрө олорор. Онтон 
сотору Борисов Васялыын детсад оһоҕор мас эрбэтиэх буолан тахсан бардылар.

Биир промкомбинакка үлэлиир киһи, урут мантан ылбыт отун Арҕаа Арыыттан 

аҕалтаран баран, массыынанан оройуонугар илтэрээри кэлбит. Киниттэн ураты 
Михайлов Давид оройуонтан кэлбит, кыра дозанан эмтээбиттэр. Оттон Семенов 
Василий Семеновиһы анарааттан икки сыл сроктаахха илдьэ барар буолбуттар. 
Хаарыан үлэһит, булчут киһи иһэринэн буомуран оттон бардаҕа. Нэһилиэнньэ 
даҕаны кинини өйөөн-убаан тылын өһүн  истэн, көннөрүнэр суолга киллэрээри 
бэрт уһуннук илдьэ сырытта. Урукку мунньахха милиция начальнига Павловтан 
нэһилиэнньэ “баһаалыстаҕа” илдьэ хаалбыта, онно да илдьиэх курдук этэ.

Почтаҕа сылдьан Тимирдьин дьонун хаһыаттарын, сурунаалларын, кылаабынайа, 
суруктарын ылаттаан, Еленалаахха чэйдээн, продуктовай маҕаһыыҥҥа сылдьан чай, 
испиискэ ылаттаатым. Эдьиийим биир күрдьэҕи талан ылла. Ити бириэмэҕэ Иосиф 
Дмитриевич Балаҕатыттан атынан тирилэтэн кэлэн, киирэн иккиэн чайдаатыбыт. 
Отов Егор Николаевич, Акимов Петр Акимович буоланнар, оройуоҥҥа мунньахха 
барбыттар. Петр Акимович оннугар почта тойонунан Петров Николай Иннокентьевич 
бириэмэннэ буолбут, Москватааҕы хозяйственнай Посылторга биир тимир устуруус 
уонна чочу суруттардым. Кэллэҕинэ ылан баран Семен Седалищевка атыытыгар 
биэрэрдээхпин. Кэлэрбэр сатыы ойуттум. Тимирдьин, Харбаала икки ардыгар, 
арааһа, холбоон хас да куобах баар быһыылаах, ол гынан баран орохтоммотторо бэрт 
эбит. Биир саһыл буор суолтан манна быһа кэлэр ат суолун быһан ааспыт. Кини бука 
билигин хаар халыҥаан, куобаҕы ситэн сиэбэт буолуохтаах этэ.

Кэлбитим, дьонум күөстэрэ оргуйан ырааппыт. Бастаан кэлэн почталарын 
биирдиилэригэр туттартаатым. Мотялаахха барыта биэс сурук кэлбит. 1973 сыллааҕы 
“Хотугу сулус” бастакы нүөмэрэ баар эбит. Нина суругун аахтыбыт. Посылкатын 
туппута ырааппыт. Харчытын туппут биллэриитэ эмиэ кэлтэ. Хата, Дуня харчытын 
туппут биллэриитэ кэлбитин, Николай Иннокентьевич оччо быһаарбат, сороҕор: 
«Ильяҕа биэртим быһыыта», – дэтэлиир. Киэһээ аһылыкпытын сиэтибит. Ситэ аһаан 
бүтэ да иликпитинэ, уоппут аҕыс чаас саҕана баран хаалла. Чүмэчинэн «За рубежом», 
«Новое время» сурунаалларга баар сурук ыстатыйаларын аахтым.

Олунньу 7 күнэ, 1978



МАҤААСТАР 375374

ТҮМҮК ТЫЛ

Былыргы дьыллар быдан мындааларыттан, ааспыт сыллар анараа арҕастарыттан 
киһи барахсан кэскили сулус оҥостон олох олорон кэллэ. Ол иһин даҕаны үйэлэр 
аҥааттар аартыктарынан хахсаат тыаллыын хатыһан, модун буомнары моһуйан, 
өлбөт-сүппэт аналланан, арҕаһыттан тэһииннээх, аһыныгас санаалаах айыы хаан 
аймахтарбыт, көхсүттэн көнтөстөөх, көмүскэс санаалаах Күн өркөн уустарабыт 
дэттэхпит.

Ийэ дойдуга улуу таптал, төрөөбүт норуокка сүдү ытыктабыл, кэлэр кэскилгэ 
тулхадыйбат эрэнии – бу барыта хомуйан оҥорооччулары өрө күүрдүбүтэ, уһуну-
киэҥи санаппыта. Бу биир эрэ нэһилиэк туһунан диэтэххэ, киһини кэрэхсэтэр, араас 
теманы таарыйар сонун сюжеттары хабар элбэх матырыйааллаах кинигэни Маҥаас 
дьоно-сэргэтэ эрэ буолбакка, сахалыы тыллаах, сахалыы куттаах-сүрдээх бүтүннүү, 
аахпыт эрэ барыта кэрэхсиэ, хайа эрэ өттүнэн бэйэтигэр сыһыаран өйдүө диэн 
эрэнэбит.

Кинигэ сүрүн өйдөбүлэ уонна уопсай идеята – сахалар төрдүбүт-ууспут омук 
быһыытынан уратыбытын түстээн-төрүттээн, олук ууран хаалларбыттарын харах 
харатын курдук харыстаан, салгыы сайыннардахпытына эрэ киһи-хара буоларбытын 
ыччаппытыгар өйдөтүү, ырылхайдык арыйыы.Бу хас биирдии Киһи сүрэҕин тэбии-
тэ, өйүн өрөгөйө, уйулҕатын улаҕата, дууһатын дугунуута, айылгытын анаарыыта, 
иэйиитин дьүһүлгэнэ буоллар ханнык диэн алгыстаах баҕа санаабытын этэбит.

Төрөөбүт буор, иитиллибит Ийэ дойду барахсан ханнык да бэйэлээх атын сиртэн 
ураты кэрэ, чугас буолар. Аан дойду туох баар кэрэтэ барыта кини эрэ буолан, эн 
куккар-сүргэр уйаланар. Ол да иһин төрөөбүт төрүт буоргун дууһа ахтылҕана, өй-
санаа өрүкүйүүтэ оҥостоҕун, кинитэ суох эн хайдах да табыллыбаккын.

Хайа да саха киһитэ төрөөбүт түөлбэтин, дойдутун туһунан “солко суугунунан 
күөгэлдьийэн, күнүн уотунан күлүмүрдээн, үрүҥ көмүһүнэн ыһыахтанан, эйэҕэс 
дьонунан эҥэрдэнэн, үрүлүйэ үллэр дьоллонон” иҥин диэн истиҥ-иһирэх 
тылларынан ахтара саарбаҕа суох. Ити иэйии, биллэн турар, төрөөбүт-үөскээбит 
төрүт буора, кини дьонугар-сэргэтигэр итии тапталтан, өй-сүрэх тардыһыытыттан 
үнүгэс анньан тыллан тахсара кимиэхэ барар өйдөнөр.

Хайа да бэйэлээх кытыы сир бэйэтэ олох туспа силис-мутук тардан тахсыбыт 
остуоруйалаах, дьикти-дьиибэ уратылардаах буолар. Дьэ ол иһин төрөөбүт төрүт 
түөлбэбитигэр Маҥааска бастакы саха хаһан үктэнэн, сурт туруоруммута, балаҕан 
туттубута, утум-удьуор ууһаабыта-тэнийбитэ буолуой диэн үүйэ-хаайа тутар санаанан 
салайтаран бу кинигэни суруйдубут.Кинигэ Маҥаас сиригэр XVII үйэ саҕаланыытыгар 
саха киһитэ аан бастаан кэлбит буолуоҕун кэрэһилиир үһүйээннэртэн, номохтортон 
саҕалаан билиҥҥи күҥҥэ тиийэ кэми хабар көрдөөһүннэртэн, булуулартан уонна 
араас ааптардар суруйууларыттан таҥыллан хомуурунньук курдук оҥоһулунна. 
Бүтүн түөлбэ дьонун уобарастарын холбуу тутар кэриэтэ бэрт аҕыйах киһини 
кинигэҕэ кыбыппыппытын хаан-уруу дьоммут өйдүөхтэрэ, хом саныахтара суоҕа 
диэн эрэнэбит.

Маҥаастар – дьон саҕа дьонноох дьоллоохпут. Киһи холобур оҥостуоҕа, киэн 
тутта кэпсиэҕэ үгүс.

Маҥаастар – былыргыттан ааттаах-суоллаах ийэ кыыллаах Айыы Ойууннарын 
уйата.

Маҥаастар – саҥа олоҕу тутууга күүһүн харыстаабатах хоһуун дьон дойдута.
Маҥаастар – номоххо киирбит кус быһый, ат бөҕө дьон үөскээбит сирэ.
Маҥаастар – хаһалаах собону баһар атыыр муҥха түбэтэ.
Маҥаастар – устар ууну сомоҕолуур Дархан оһуохайдьыттар, кыырайа көтөр 

кылыһахтаах тойуксуттар, уус тыллаахтар уутуйан үөскээбит өҥ түөлбэлэрэ.
Маҥаастар –үөрэх-билим араас эйгэтигэр дьоһун кылааттаах учуонай дьон ытык-

мааны дойдулара.
Санаабытыгар, төрөөбүт нэһилиэкпит олоҕун, дьонун-сэргэтин сырдата 

сатаатыбыт да, итэҕэс-быһаҕас тахса турар, суруллубатаҕа элбээн иһэр. Бу үлэ сүрүн 
сыалынан олорон ааспыт көлүөнэлэри, кинилэр үлэһит дьоннорун кэлэн иһэр 
ыччакка билиһиннэрии буолар. Ол эрээри туруоруллубут сыалы толордубут диир кыах 
суох. Хойутаан ылсыы буолан, кырдьаҕастарбыт орто дойдуттан күрэнэн, билигин 
билэр-көрөр киһи суоҕун кэриэтэ. Биир саамай наадалаах уонна киэҥ теманы – Аҕа 
дойду сэриитин кэмин, сотору юбилейа буоларынан, туспа кинигэнэн таһаарыахтара 
диэн эрэнэн туран, сырдаппатыбыт. 2016 сыллаахха “Кынат анньыммыт кыһабыт” 
диэн оскуола үлэтин сырдатар дьоһуннаах кинигэ күн сирин көрбүтэ, онон оскуола 
олоҕун сырдаппатыбыт.

Ис сүрэхтэн махтал тылын этэбит олохтоох баай матырыйаалынан көмөлөспүт 
Тимофеева Изабелла Ивановнаҕа, бэйэлэрин үлэлэрин биэрбит Васильев Егор 
Егоровичка, Прокопьев Илья Сергеевичкэ, сэдэх хаартыскаларынан хааччыйбыт 
Герасимов Василий Васильевичка, дьиэтээҕи архыып хаартыскаларын биэрбит 
Филиппова Клара Дмитриевнаҕа, Степанова Татьяна Степановнаҕа, Васильева Клара 
Федоровнаҕа, Михайлов Виктор Федоровичка, Токоемова Тамара Кононовнаҕа, 
Петрова Зоя Федоровнаҕа, Егорова Елена Леонтьевнаҕа, Саввина Александра 
Николаевнаҕа, сүбэ-соргу биэрбит Васильева Мария Саввичнаҕа, компьютерга таҥан 
киллэрбит Григорьев Василий Васильевичка, Никифоров Дорофей Афанасьевичка, 
Федотов Дмитрий Вилюевичка, Попов Василий Васильевичка, Иванова Мария 
Петровнаҕа!

Былыргыттан быйылгыга диэри аймахтаһыы салҕанан бара турар. Удьуор уту-
ма быстыбакка, ыраах-чугас түөлбэлэринэн тэнийэрин, дьиэ кэргэн дьол уйата 
буоларын тухары, үс саха үүнэр, үксүүр кэскиллээх. Төрдүн-ууһун билэр, кэриэстиир 
ыччат удьуордарын төрүт дьарыктарын, дьоҕурдарын, үгэстэрин утумнуур, салгыы 
сайыннарар кыахтаах. Саханы аар-саарга ааттатар биллиилээх дьоммутунан эдэр 
көлүөнэ киэн туттуохтун, кинилэри удьуордаан сайдыы саҥа кэрдиистэригэр 
тахсан иһиэхтин! Урааҥхай саха удьуорун утума ууһуу турдун! Аллар Айыыһыппыт 
арчылаатын, Эдьэҥ Иэйиэхсиппит эҥээрдэстин!
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МАҤААС НЭҺИЛИЭГЭ 
БУОРА ТЭБИИЛЭЭХ, 

ТАХСАР КҮНЭ КЭСКИЛЛЭЭХ!
Маҥаас сирин-дойдутун
Мааны, дьоһун дьоннорун,
Умнуллубат удьуордарын
Уһулуччу чулууларын
Ааспыт сыллар мындаалара,
Ааспат номох сахсааннара
Ахтылланнар, арчылааннар, 
Ааттата, аатырда турдуннар!

Билиҥҥи тэлэр кэмнэрэ,
Бүгүҥҥү мэҥэ эрэллэрэ
Биллэ-иһиллэ дуорайаннар,
Биһирэмнээн ылланныннар!
Кэлэр кэрэ үйэлэргэ
Көлүөнэттэн көлүөнэҕэ
Кэнчээрини кэрэхсэтэр
Кэпсээннэргэ киириэхтиннэр!

Сабыйа

А Л Т Ы С  Т Ү Һ Ү М Э Х

Тулалыыр айылҕа, алаастар, күөллэр, өтөхтөр

МАҤААС СИРЭ-УОТА, 
ДЬОНО-СЭРГЭТЭ ХААРТЫСКАЛАРГА



Көмүс хатырыктааҕы баһыы

От үгэнэ

Өлгөм бултуйуу

Кусчуттар



Хаптаҕас ыҥырар

«Күөрэтиэххэ!»

Моонньоҕон сиппит

Күһүн бэлэҕэ



Хатыҥ чараҥ

Тыаҕа сынньалаҥ

Иванов Степан 
Иванович (Солобуой)

Васильев Савва Васильевич 
(Муҥхаһыт Сааба)

Токоемов Конон 
Петрович

Максимов Спиридон 
Николаевич (Мыттыы)

Федотов Ефрем 
Степанович

Герасимов Егор 
Герасимович

Васильев 
Евсей Петрович

Яковлев Михаил
Яковлевич

Прокопьев Роман
Васильевич

ҮТҮӨ КИҺИ ӨЙДӨБҮЛЛЭЭХ, 
КЭРЭ КИҺИ КЭРИЭСТЭБИЛЛЭЭХ



Егорова Екатерина 
Евсеевна

Егорова Мария 
Кирилловна

Иванова Александра 
Иннокентьевна

Корякина Альбина 
Филипповна

Корякина Христина 
Алексеевна

Львова Анастасия 
Федоровна

Львова Ульяна Львовна 
(Ылдьаана)

Поскачина Христина 
Игнатьевна

Прокопьева Александра 
Петровна

Алексеев Данил 
Алексеевич (Дакар)

Иванов Трофим 
Иванович (Ноттоҥ) Львов Антон Ионович - I

Львов Павел Львович Львов Петр Павлович
Николаев Нестер 

Николаевич

Петров Алексей 
Данилович

Платонов Гаврил
Яковлевич

Григорьев Николай
Степанович



Васильева Варвара 
Саввична

Яковлева Александра 
Никоновна

Михайлова Марфа 
Михайловна

Герасимова Елена 
Андреевна - I

Григорьева Евдокия 
Кирилловна

Львова Аана 
Львовна (Мойоо)

Дмитриева Александра 
Николаевна

Егорова Анна 
Николаевна - I

Егорова Мария 
Николаевна - II

Семенов Николай
Иннокентьевич

Семенов Афанасий
Андреевич

Григорьев Тит
Данилович

Саввинов
Алексей Петрович

Федотов Тимофей
Петрович

Герасимов Егор 
Андреевич

Васильев Егор 
Васильевич (Харааччын)

Беллигирянов
Дмитрий  Никифорович

УЛУУ КЫАЙЫЫНЫ 
АҔАЛСЫБЫТТАРГА СҮГҮРҮЙЭН

Григорьев Николай 
Степанович



Петров Петр 
Васильевич

Прокопьев Кирилл 
Гаврильевич

Степанов Сергей 
Егорович

Акимов Петр 
Акимович

Федотов Егор 
Степанович

Семенов Михаил 
Андреевич

Прокопьев Федор 
Прокопьевич

Прокопьев Семен 
Кириллович

Прокопьев 
Сергей Васильевич





Васильев Василий 
Иванович

Егоров Иван 
Егорович

Донская Ариадна 
Андреевна

Борисов Борис 
Захарович

Борисов Захар 
Захарович

Борисова Саргылана 
Захаровна

Львов Антон 
Павлович

Гагарина Күннэй 
Егоровна

Григорьева Людмила 
Павловна

ҮӨРЭХ – БИЛИИ 
ААРТЫГЫН АРЫЙАН

Филиппова
Клара Дмитриевна

Дярикова
Александра Тимофеевна

Николаева
Ольга Романовна

Григорьева
Дарья Лукинична

Иванова
Варвара Степановна

Лазарева
Тамара Титовна

Федорова
Антонина Дмитриевна

Григорьева 
Евдокия Даниловна

Филиппова 
Мария Романовна

ГЕРОЙ ИЙЭЛЭР



Иванова Мария 
Петровна

Григорьев Сергей 
Степанович

Иванов Иван 
Иванович

Григорьев Алексей 
Алексеевич

Попов Николай
Николаевич

Прокопьева Елена 
Федоровна

Васильев Е.Т, 
Президент Николаев М.Е

Данилова Мавра 
Никифоровна

Васильев Василий 
Васильевич

ТУМУС ТУТТАР, ДУРДА-ХАХХА 
БУОЛАР ДЬОММУТ

50-ус сыллардааҕы Маҥаас ыччата Саввиновтар дьиэ кэргэннэрэ

Иванов Трофим Иванович дьиэ кэргэнэ

Федотовтар дьиэ кэргэннэрэ Акимов П.А. Токоемова М.К.

Павлова М.П, Егорова Е.Л.



Бүтүн олохторун үлэҕэ анаабыт дьон Васильевтар дьиэ кэргэннэрэ

Токоемовтар дьиэ кэргэннэрэ Семенов М.А, Семенова А.П, Семенов А.М.

Тылгыны уонна Маҥаас спортсменнара
Прокопьевтар

Григорьевтар

Григорьевтар



Ханды А.И, Саввина А.С.

Семеновтар дьиэ кэргэннэрэ

Петровтар дьиэ кэргэннэрэ

Васильевтар Чоҥоро кыргыттара

Прокопьевтар

Андреевтар

Поскачина М.Н, Еттянова Е.В.Прокопьев Николай, Мария

Филипповтар

Көрсүһүү түгэнэ



Үбүлүөйдээх Кыайыы күнүгэр

Кыайыы күнүгэр

Комсомоллар кырдьыбаттар

Үлэ ударниктараЫһыахха

Петров Аркадий Николаевич

Павел Дяриков Кыайыы парадыгар Хабаровскайга



Петров 
Данил Алексеевич

Семенов 
Василий Васильевич

Семенова 
Евдокия Васильевна

Васильев 
Федор Сергеевич

Герасимов 
Семен Егорович

Яковлева 
Дария Николаевна

Борисова 
Розалия Захаровна

Егоров
Егор Егорович

ТЭРИЛТЭЛЭР КЭЛЭКТИИПТЭРЭ

Балыыһа Арыы сыаҕа

Администрация

Ааҕар балаҕанКоммунальнай хаһаайыстыба



Кулууп

Оскуола

«Чуораанчык» уһуйаан

Донской Андрей 
Иванович

Васильев Алексей 
Петрович

Иванов Алексей 
Семенович

Саввин Василий 
Николаевич

Тимофеева Татьяна 
Семеновна

Филиппова Мария 
Романовна

Москвитин Сергей Иннокентьевич, Андросов Алексей Васильевич, 
Федотов Андрей Сандаминович

КИЙИИТТЭР-КҮТҮӨТТЭР



Иванов Василий Алексеевич уонна кэргэнэ 
Данилова Любовь Софроновна

Еттянов 
Василий Андреевич

Михайлов 
Иван Андреевич

Андросовтар

Мандаров Константин
Иванович

Филиппов 
Лазарь Степанович

Никифоров 
Карл Спиридонович

Семенова 
Анна Петровна

Тихонова 
Мария Павловна

Шпенев 
Александр Иванович

Алексеев 
Матвей Матвеевич

Львова 
Олимпиада Васильевна

Федотова Галина 
Петровна

Михайлова 
Анастасия Павловна

Семенова 
Фекла Павловна

Корякина 
Татьяна Павловна



Дяриков 
Ким Павлович

Федотова 
Раиса Григорьевна

Давыдова 
Екатерина Федоровна

Чоччасов 
Николай Никитич

Чиряева 
Елена Робертовна

Яковлева 
Варвара Яковлевна

Григорьев 
Василий Афанасьевич

Иванов 
Иван Елисеевич

Огочонова
Варвара Саввична

Тимир ууһа
Михайлов Николай Иосифович

Григорьевтар

Комсомол кэммитин санаан

Донской А.Д., Леонтьева Л.Н., 
Степанов Г.А.

Прокопьевтар



Тимофеев
Михаил Никитич

Дмитриев
Осип Михайлович

Саввинов
Дмитрий Игнатьевич

Львов 
Павел Ионович

Львова Варвара Ионовна 
ийэтиниин

Максимова
Анна Харлампьевна

Кюрядисова
Варвара Павловна

Егоров 
Василий Леонтьевич

Прокопьева
Варвара Кирилловна

Борисов
Павел Никифорович

Львов 
Иннокентий Никифорович

Семенов
Николай Алексеевич

Федотова
Ульяна Тимофеевна

Дмитриева
Екатерина Афанасьевна

Федотова
Ульяна Степановна

Львов
Антон Ионович II

Васильева
Мария Сергеевна



Тимофеев
Петр Михайлович

Петрова
Татьяна Евгеньевна

Васильева
Марфа Ефимовна

Васильев
Павел Тихонович

Поскачин
Николай Игнатьевич

Поскачина
Христина Игнатьевна

Петрова
Варвара Даниловна

Борисовтар

Айаҥҥа турунаары туран

Семеновтар Попов
Николай Иванович

Маҥаас дьоно



Соргоевтар

Львовтар Маша, Галя 
Анна Саввиновалыын

60-с сыллардааҕы кыргыттар

Дьүөгэлиилэр

Николай, Алексей Алексеевтар, 
Альберт Борисов

Константиновтар

Донская Мария Степановна
кыыһа Агашалыын

Васильевтар

Яковлевтар
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