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СЭРИИ ЫАР ТЫЫНА – МИН ДЬИЭ КЭРГЭНИМ ДЬЫЛҔАТЫГАР 
 

 
Аманатова Лилиана,  

Мүрү 2-с №-дээх орто оскуолатын 

7 ―а‖ кылааһын үөрэнээччитэ, 

―Өркөн‖ оҕону эбии үөрэхтээһин киинин  

Эрудит‖ куруһуогун иитиллээччитэ 

Салайааччы: Аманатова Изабелла Николаевна, 

эбии үөрэхтээһин педагога 

Уус-Алдан улууһа, Бороҕон сэл. 

 

 

Суостаах-содуллаах сэрии ааспыта 75 сыл буолла... Бу сэрии алдьархайын 

эттэринэн-хааннарынан билбит, аччыктааһын, тоҥуу-хатыы, чугас дьоннорун 

сүтэрии иэдээнин билбит дьоннорбут сылтан-сыл аҕыйаан иһэллэр. Биһиги, 

оҕолор, ыччаттар, бу алдьархайы эбэлэрбит, эһэлэрбит кэпсээннэриттэн, 

киинэлэртэн, кинигэлэртэн эрэ билэбит. Эбээлэрбититтэн, эһээлэрбититтэн 

ыйытан, сурукка тиһэн хаалларыы – биһиги ытык иэспит. Миэхэ эбээм Мария 

Петровна уонна кырдьаҕас эдьиийим Варвара Иннокентьевна оонньооботох, 

аччык аҥардаах оҕо саастарын, дьоннорун тустарынан элбэҕи кэпсииллэрин 

истэн, суруйан эрэбин.  

Эбээм. Мин эбэм аата Шелковникова Мария Петровна. Кини 1934 

сыллаахха арылыйар сүүрүктээх Алдан өрүс биэрэгэр турар Чэриктэй 

нэһилиэгэр Варвара Михайловна, Петр Анемподистович Шелковниковтар дьиэ-

кэргэннэригэр үһүс кыыһынан күн сирин көрбүтэ. Бииргэ төрөөбүт алта кыыс 

эбиттэр. 

Сэрии саҕаланыытыгар кини 7 эрэ саастаах эбит. Элбэх оҕолоох ыал 

буолан, олус эрэйдээхтик улааппыттар. Сут дьыл от үүммэккэ, ферма сүөһүтэ 

сутаан, өрүс талаҕын сүөһүгэ кырбаан сиэтэллэр эбит. Онно талах быһа 

сылдьан, аҕалара Петр Анемподистович тобугун уҥуоҕун сүгэнэн хайа охсубут. 

Онон икки сыл устата суорҕаҥҥа-тэллэххэ сыппыт. Ийэлэрэ Варвара 

Михайловна фермаҕа ыанньыксытынан, бостуугунан үлэлээбит. Кыракый 

кыргыттар ийэлэригэр көмөлөһөн, кыһынын көлүүр аттары аһаталлара, 

бааһынаҕа балбаах таһаллара, сайынын оҕуруокка уу куталлара, сыыс 

ыраастыыллара, оттоһоллоро. Астара суох буолан, бэс мас сутукатын суоракка 

былаан сииллэр эбит. «Бары биирдии оронноохпут, биирдии 

кырабыайкалаахпыт буоллар олус да мааны кыргыттарбуолуо этибит дэһэрбит» 

- диэн ахтар эбэм. 

Оскуолалара бөһүөлэктэн үс биэрэстэлээх сиргэ турар эбит. Эбэм аах онно 

күн аайы сатыы сылдьан үөрэнэллэр эбит. Сарсыарда бурдук тардан, киэһэ 

кэлэн баран, оттук мастарын хайытан, кыстаан кэбиһэллэрэ үһү.  

Чэриктэй оскуолата икки эрэ кылаастаах эбит. Эбэм онон үс көстөөх 

Дүпсүн оскуолатыгар салгыы үөрэнэ барбыта. Олорор сиригэр табыллыбакка, 

үөрэҕиттэн быстах тохтообута. Холкуоска үлэлээбит. 
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Олус кыра кыргыттар ыарахан үлэни улэлииллэрин көрөн, кырдьаҕастар: 

«Наһаа ыараханы үлэлэтэҕит, уҥуохтарыгар хаан туран хаалыа», - диэн 

ийэлэригэр харыһыйан этэллэр эбит. 

Сэрии кэнниттэн эбэм аҕатын кытары Бороҕоҥҥо кинотеатр тутуутугар 

мас таһыытыгар сылдьыспыт. Дүпсүн оскуолатын 10 кылааһын бүтэрэн баран, 

хомсомуол путевкатынан төрдүө буолан, холкуоска ыччат ферматыгар 

ыанньыксыттаабыт, кини старшайынан үлэлээбит. Кэлин хомсомуолга 

сэкиритээрдээбит, дьахтар комитетыгар бэрэссэдээтэллээбит. 

Эбэм 1961-64 сыллардаахха Чэриктэй начальнай оскуолатыгар 

учууталлаабыт. 1965-68 сс. Дьокуускайдааҕы педучилищеҕа үөрэнэн, иитээччи 

идэтин ылан Чэриктэй оҕо садыгар иитээччинэн үлэлээбит.  

1974 с. Бороҕонно көһөн киирэн баран, «Сардаана» оҕо садыгар 

үлэлээбитэ. Үлэлии сылдьар кэмнэригэр олус көхтөөх, барытыгар бары 

актыыбынайдык кыттара. Ол иһин тэрийэр дьоҕурдааҕын көрөн, профсоюз 

председателинэн анаабыттар. Билигин кини ииппит-үөрэппит оҕолоро улахан 

дьон, бэйэлэрэ эбэлэр-эһэлэр буолбуттар. Үгүстэрэ үтүөлээх быраастар, 

учууталлар, салайааччылар буола үүммүттэр. 

Эбэм билигин даҕаны үлэлээбит коллективын олус ахтар, сибээһин 

быспат. Үөрүүлэрин тэҥҥэ үллэстэр. Оҕолору кытта көрсүһүүлэргэ сылдьар. 

Эбэбит Мария Петровна общественнай үлэҕэ көхтөөхтүк кыттар. 

«Сыккыс» библиотекаҕа «Сэһэргээ, үөлээннээҕим» кырдьаҕастар түмсүүлэрин 

чилиэнэ. Мүрү нэһилиэгин  кырдьаҕастарын Сэбиэтин чилиэнинэн үлэлээбитэ. 

Араас мероприятиеларга актыыбынайдык кыттар, уус-уран самодеятельность 

активнай кыттыылааҕа. Оһуокайдыыр, тойуктуур. Элбэх грамоталардаах, 

махтал суруктардаах. 2009 с. «Мүрү нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо» ааты 

ылбыта. 

Эһэбинээн Николай Иннокентьевичтыын үс оҕолоохтор, 8 сиэннээхтэр, 

биэс хос сиэннээхтэр. 

Эһэм Аманатов Николай Иннокентьевич. Мин эһээм, Аманатов 

Николай Иннокентьевич 1927 сыллаахха Уус-Алдан улууһун 1-кы Өспөх 

нэһилиэгэр, Чараҥайга төрөөбүтэ. 

Ийэтэ эрдэ улаханнык ыалдьан өлөн, дьиэ-уот үлэтэ, балтын көрүү 

киниэхэ сүктэриллибитэ. Оскуолаҕа үөрэнэ сырыттаҕына сэрии саҕаламмыта. 

Оскуоланы бүтэрэн баран, совхозка туус балыкка үлэлээбитэ. Бэс ыйын 6 

күнүгэр 1944 сыллаахха 17 сааһын туоларын кытта, Кыһыл Армияҕа 

ыҥырыллан, Мальта станцияҕа ый кэриҥэ сборга сылдьан баран, Монголияҕа 

тиийбитэ.  

Дзамен-Удэҕэ маҥнайгы мотострелковай полкаҕа иккис батальоҥҥа, 

бастакы ротаҕа сулууспалаабыта. Сотору снайпердары бэлэмниир үөрэххэ 

ыыппыттара. Сулууспалыыр чааһа Илин Япония империалистарын утары 

сэриигэ аттамыта. Икки нэдиэлэ уот куйаас истиэп устун сатыы айаннаан, 

Монголияны туораан, дьоппуоннар бөҕөргөтүммүт сирдэригэр тиийбиттэрэ. 

Манна сэриилэһэн бөҕөргөтүүнү ылбыттара. Элбэх өстөөх билиэн кэлбитэ.  

Бу сылдьан, улаханнык тымныйан, өлө сыспыта. Дойдутугар «өлбүт» диэн 

биллэрии кэлбит. 1950 с. бэс ыйын 5 күнүгэр «Аҕа дойду сэриитин II 
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степеннээх» орденнаах, «Японияны Кыайыы иһин» медаллаах дойдутугар 

эргиллэн кэлбитэ.  

Эһээм Николай Иннокентьевич армияттан кэлээт да үөрэнэ киирэргэ 

быһаарыммыт. 1950 с. Дьокуускайдааҕы культурнай-сырдатар оскуола кулууп 

үлэһитин салаатыгар үөрэнэн, ыраах Анаабыр оройуонугар культура отделын 

сэбиэдиссэйинэн ананан үлэлии барбыта, онно партияҕа киирбитэ. Аҕата хоту 

дойду тыйыс усулуобуйатын тулуйбакка, ыалдьан, дойдуларыгар төннөн 

кэлбиттэр. Ол кэлэн Уус-Алдаҥҥа Дүпсүн кулуубугар сэбиэдиссэйинэн үлэтин 

саҕалаабыт. 60-с сылларга Н.С.Хрущев тыа хаһаайыстыбатын сайыннарыы 

боппуруоһун күүскэ туруорбута. Коммунистары холкуоска тахсан үлэлииргэ 

ыҥырыыны өйөөн, эһээм көтөрү иитэр ферманы тэрийэн, сэбиэдиссэйинэн 

Чэриктэйгэ үлэлии тахсыбыта.  

Манна кини олоҕун аргыһын, эбээбин Шелковникова Мария Петровнаны 

көрсөн, 1963 сыллаахха ыал буолбуттар. 

Николай Иннокентьевиһы салайар үлэҕэ дьоҕурдааҕын көрөн, советскай-

партийнай оскуолаҕа үөрэттэрэ ыыппыттара. Кини үөрэҕин бүтэрэн баран 

Сэбиэт председателинэн, Уус-Алдан оройуоннааҕы ситэриилээх комитетын 

уопсай отдел сэбиэдиссэйинэн үлэлээн бочуоттаах сынньалаҥҥа тахсыбыта. 

Ханнык баҕарар үлэҕэ үтүө суобастахтык үлэлээбитин, дьон убаастабылын 

ылбытын, «В.И. Ленин төрөөбүтэ 100 сыла», «Килбиэннээх үлэтин иһин» 

медаль, республика, оройуон наҕараадалара туоһулууллар. 

Эһээбэр Николай Иннокентьевичка 2005 с. муус устар 5 күнүгэр Улуус 

мунньаҕын сессиятын уурааҕынан «Уус-Алдан улууһун Бочуоттаах 

Гражданина» аат иҥэриллибитэ. 

Мин эһээм олус чиэһинэй, үтүө санаалаах, элбэҕи билэр, дьоҥҥо олус 

үчүгэйдик сыһыаннаһар эбитэ үһү. Хомойуох иһин, ыарахан операция 

кэнниттэн эһээм 2005 сыллаахха бэс ыйыгар күн сириттэн суох буолбут.  

Варвара Иннокентьевна. Мин эһэм бииргэ төрөөбүт балта Аманатова 

Варвара Иннокентьевна билигин Дьокуускай куоракка олорор, билигин 85 

саастаах ытык кырдьаҕас. Ийэтэ Марфа Григорьевна кини 3 саастааҕар 

оҕолоноору хаана баран өлбүт. Биир убайа эмиэ 1 кылааска үөрэнэ сылдьан, 

муҥурдааҕа ыалдьан өлбүт. Кини сэрии саҕана кырачаан кыыс эбит.. 

Кырдьаҕас аҕалара Иннокентий Петрович икки оҕотунаан хаалбыттар. Ийэлэрэ 

өлбүтүн кэннэ эдьиийдэригэр Харытыаннаахха Чараҥай үрэҕиттэн Аччыгый 

Тиргэлээхтэн Үчүгэй үрэх Бэттиэмэтигэр көһөн кэлбиттэр. Сэрии, сут дьыллар 

саҕаланыыларыгар кинилэргэ олорбуттар. Онтон эдьиийдэрэ аах иккиэн 

ыалдьан өлбүттэр. Онон иккистээн тулаайах хаалбыттар. 

Сэрии кэмигэр сут дьылга киһи бөҕө аччыктаан ыалдьан өлбүттэр. Кыһын 

кыайан көмөр киһи суох буолан, барыларын биир сиргэ кулууп ампаарыгар 

таһааран харайаллара, саас сир ирдэҕинэ таһааран биир ииҥҥэ көмөллөрө. 

Ыаллар биир дьиэҕэ 5-тии эҥин ыал дьукаахтаһан олорор. Хас да ыал кулуупка 

олорбуттар. 

Сэрии кэмигэр сут таһынан өссө уот кураан туран өрт уота турбут. 

Эбиитин аһыҥка бөҕө түспүт. 7-лээх оҕолор колхозка үлэлииллэрэ. 
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Аһыҥалыыллара, оҕуруокка сыыс оту үргүүллэрэ, куолас хомуйаллара, 

кирпииччэ үктүүллэр эбит, ынах ыырга ньирэй тардааачынан үлэлээбиттэр 

эбит.  

Эһэм Николай Иннокентьевич интернакка олорон үөрэммит. Балта үөрэнэр 

кыаҕа суох буолан, 1942 сыл кыһыныгар уонна 1943 сыл ыанньыксытынан 

үлэлиир тастыҥ эдьиийигэр Тусахова Наталья Михайловнаҕа сыстан, аһыыр 

инниттэн киниэхэ көмөлөһөөччүнэн сылдьыбыт. Ол кэмнэри эдьиийим маннык 

ахтар: ―Үлэм диэн ынах этэрэбин, ньирэй аһатабын, саах күрдьүһэбин, кэлиргэ 

ходуулун ыраастаһабын. Ол уонун туола илик аһыыр-аһаабат сылдьар оҕоҕо 

син ыарахан үлэлэр этэ.‖ Итинник үлэлии сылдьан, 1944 сыллаах кыһын 

ыалдьан, дьиэ эрэ көрөөччүнэн олорбут. Уон сааһыгар Чараҥай 7 кылаастаах 

оскуолатыгар 1 кылааска интернакка олорон үөрэммит. Кырдьаҕас аҕата 

сотору-сотору ыарытыйара, убайа (мин эһэм) 1944 с. армияҕа барбыт. Онон 

тулаайах аҥардаах кыысчаан эрэйи көрөн улааппыт. ―Күн аайы оскуолаттан 

кэлэрбэр аҕам өлөн хаалыа диэн куттанар этим, киирэн иһэн аан айаҕар туран 

көхсүбүн этитэр этим. Аҕам ―Ким кэллэ?‖ диэтэҕинэ, дьэ киирэр этим. Биирдэ 

аҕам түһээн ―Кыыннаах быһахпын сүтэрэн баран булан ыллым, онон уолум 

кэлэригэр тиийэр инибин‖ диэбитин үөрэ истибитим‖ – диэн кэпсиир Варвара 

Иннокентьевна. 

Эдьиийим кэлин Новосибирскайдааҕы кооперативнай институт 

экономическай, Москватааҕы кооперативнай институт педагогическай 

факультеттарын ситиһиилээхтик үөрэнэн бүтэрэн баран, Дьокуускайдааҕы 

кооперативнай техникумҥа 40 сыл преподавателинэн үлэлээбитэ. Уһун 

сылларга элбэх ыччаты экономист, товаровед идэлэригэр ис сүрэҕиттэн 

кыһаллан үөрэппит үлэтэ сыаналанан, ―Отличник советской 

потребкооперации‖ знагынан, ―Ветеран труда‖ мэтээлинэн, ЦС уонна Саха 

АССР Верховнай Советын, Обком, ―Холбос‖ Бочуотунай грамоталарынан 

наҕараадаламмыта. 1987 с. кооперативнай техникум Бочуотунай  кинигэтигэр 

киллэрбиттэрэ.  

Билигин Варвара Иннокентьевна Дьокуускай куоракка бочуоттаах 

сынньалаҥҥа олорор, кэргэнинээн Иван Никитичтыын биир кыыстаахтар, үс 

сиэннээхтэр, икки хос сиэннээхтэр. 

Егор, Семен Аманатовтар. Мин эһэм тастыҥ убайдарын Аманатов Егор 

Михайлович уонна Аманатов Семен Михайлович тустарынан эдьиийим 

Варвара Иннокентьевна кэпсээниттэн, эһэм Николай Иннокентьевич суруйан 

хаалларбыт ахтыытыттан билбитим, ―Память народа‖ сайтка көрдөөн 

булбутум. Кинилэр тустарынан ханна да элбэхтик сырдатыллыбатаҕа.  

Аманатов Егор Михайлович  1918 с. Бастакы Өспөх (билиҥҥинэн 

Баатаҕай) нэһилиэгэр Чараҥайга төрөөбүт. Кини 1937 сыллаахха 

Дьокуускайдааҕы педучилищены үөрэнэн бүтэрэн кэлэн баран, төрөөбүт 

оройуонугар биир сыл Чараҥай, онтон Дүпсүн оскуолаларыгар учууталлаабыт. 

Онтон сыл курдук райкомолга инструкторынан үлэлиир. Е.М. Аманатов 1941-

43 сс. Найахы оскуолатыгар директорынан үлэлии олордоҕуна, 1943 с. күһүн 

армияҕа барар бэбиэскэ туттарбыттар. 
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Егор Михайлович фроҥҥа тиийэн 17-с гвардейскай стрелковай дивизия, 

45-с стрелковай полкатыгар внештатнай агитаторынан анаммыт. Онон уоттаах 

сэриигэ киирэр буойуннарга политическай-иитэр үлэҕэ элбэх (―Якутия в годы 

Великой Отечественной войны‖ Д.Д. Петров, 279-281 стр.) көмөнү оҥорбут. 

Саха ньургун буойуна Е.М. Аманатов Белоруссияҕа Витебскай уобаласка 

1944 с.тохсунньу 7 күнүгэр сэрии толоонугар охтубута. Уҥуоҕа Жирносеки 

дэриэбинэҕэ баар. 

Егор Михайлович бииргэ төрөөбүт быраата Аманатов Семен Михайлович 

1923 сыллаахха Чараҥайга төрөөбүт. Оҕо эрдэҕиттэн сүрдээх сытыы, бэйэтин 

лаппа кыанар уол эбитэ үһү. Кини кыра эрдэҕиттэн куоракка убайыгар 

Афанасий Михайловичка олорон үөрэммит. Сайынын каникулугар дойдутугар 

тахсан сынньанар эбит. Кини итинник үөрэнэ сырыттаҕына 1942 сыл күһүнүгэр 

армияҕа ыҥырыллар. 

Семен Михайлович туһунан Беларусскай ССР Витебскай уобалаһын 

Бешенковичскай оройуонун ―Память‖ кинигэтигэр суруйбуттар. ―Подвиг 

народа‖ сайтка Семен туһунан маннык суруллубут ―В боях во время обороны 

противника в районе деревни Заболотники Городонского района Витебской 

области 23 июня огнем своего пулемета прикрывал подход подходящей пехоты 

к траншеям. Когда услышал сигнал подъем в атаку, тов. Аманатов вместе с  

другими пулеметчиками стремительным броском ворвались в траншеи пр-ка, 

где быстро установил пулемет, с которого открыл огонь по вражескому 

станковому пулемету, заставив его замолчать, тем самым очистил путь для 

продвижения пехоты вперед и уничтожил до 40 немецких солдат‖. 

Бу хорсун быһыытын иһин Семен Михайлович Аҕа дойду сэриитин 1 

степеннээх уордьанынан өлбүтүн кэннэ наҕараадаламмыта.  

Егор, Семен аҕалара эрдэ өлөн, убайдара Афанасий Михайлович көрөн-

истэн атахтарыгар туруорбут. Сэрии буолан, хомойуох иһин, иккиэн олохторун 

оҥостубакка, ыал буолбакка, оҕо –уруу тэриммэккэ орто дойду олоҕуттан 

барбыттар.  

Күн-дьыл аастаҕын аайы сэрии бэтэрээннэрэ аҕыйаатар аҕыйаан иһэллэр. 

Ол эрээри эйэлээх олох иһин сэриигэ тыыннарын толук уурбут, кыра оҕо 

саастарыттан эрэйи-муҥу көрөн, аччыктыыры-тоҥору умнан туран кыайыы 

туһугар ыарахан үлэҕэ эриллэн улааппыт дьоммут тустарынан үйэлэргэ кэпсэнэ 

туруоҕа, кинилэр ааттара умнулуо суоҕа. 
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ХОС ЭҺЭМ АММОСОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОЙОБУОЙ СУОЛА 

 

 
Аммосов Айсен 

Е.П.Неймохов аатынанМэҥэ-Алдан орто 

оскуолатын 1 кылааһын үірэнээччитэ 

Салайааччы: Сыромятникова Саргылана Петровна, 

алын сүhүөх кылаас учуутала 

Томпо улууhа, Мэҥэ-Алдан сэл. 

 

 

1941-1945 сылларга саллаат сиэрэй синиэлинкэтэн, Ийэ дойдуну 

көмүскүүр инниттэн, хаан – уруу Мэҥэ-Алданнарыттан, таптыыр Сахаларын 

сириттэн ыраах сирдэринэн тэлэhийбит, олохторун толук уурары да 

харыстаабатах дьоннорбутугар үйэлэргэ албан аат буолуохтун! 

 

Yлэм сыала: Эhэм Василий Аммосов бойобуой суолун уонна сэрии 

кэннинээҕи олорон ааспыт олоҕун чинчийэн үөрэтии, кини албан аатын 

үйэтитии. 

Yлэм соруктара: эhэм дьиэ кэргэнин архивыттан материал хомуйуу: 

хаартыскалары, хаhыакка бэчээттэммит ыстатыйалары музейга көрдөөhүн. 

Yлэм актуальноhа: хас биирдии киhи бэйэтин 

дойдутун эрэ туhунан буолбакка, дьиэ кэргэнин 

историятын эмиэ билиэхтээх уонна үөрэтиэхтээх. 

Мин эhэм – Аммосов Василий Васильевич  1910 

сыллаахха олунньу 28 күнүгэр Мэҥэ-Алдаҥҥа төрөөбүтэ. 

Кини кыра сааhыгар аҕата суох хаалан оскуолаҕа 

киирбэтэҕэ. Ол да буоллар кыратык ааҕарга, суруйарга 

үөрэммитэ. Холбоhуктааhын сылларыгар комсомол 

ыҥырыытынан Таатта, Амма оройуоннарыгар колхозтары 

тэрийсибитэ уонна ити оройуоннарга үлэлээн, стахановец 

аатын ылбыта. Мэҥэ-Алдан нэhилиэгэр холбоhуктааhын 

саҕаламмытыгар «Сырдаабыт» колхоhу тэрийээччилэртэн биирдэстэринэн эдэр 

комсомолец Василий Аммосов буолбута. Кини нэhилиэккэ ударниктар уонна 

стахановскай хамсааhын көҕүлээччилэриттэн биирдэстэрээтэ. 

1942 сыл сайыныгар биhиги дойдубут ыарахан кэмигэр мин эhэм, Василий 

Аммосов төрөөбүт дойдутун халабырдьыттартан көмүскүү айаннаабыта. Кини 

байыаннай бэлэмнэниини Мальтаҕа барбыта, оттон Дальнай Востокка 

кавалерист буолбута.  

«Белгород чугаhыгар Велико-Михайловка нэhилиэнньэлээх пуунун 

оройуонугар чэпчэкитик бааhыран госпитальга киирбитим, нэдиэлэ курдугунан 

чааспар төннүбүтүм. Бу кэмҥэ Ийэ дойду историяҕа аан маҥнай Орѐл уонна 

Белгород куораты босхолооhун иhин салюттаабыта. 

Сэриигэ эн хас хардыыҥ аайы кутал суоhуур, араас соhумардары көрсөҕүн. 

Бу эрэйдэри, ыарахаттары туораан тыыннаах хаалар-улахан дьол. 
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Мин бу ротаҕа киирбиппэр, биhиги аатырбыт биир дойдулаахпыт, кэлин 

Советскай Союз Геройа буолбут, «сыыhары билбэт сержант» диэн ааттаммыт 

Фѐдор Охлопков аата киэҥник тарҕаммытэтэ. Ол иhин буолуо, миигин 

ытыктыыллара уонна тииҥи харахха түhэрэр сахалар бэрэстэбиитэллэрин 

быhыытынан кэпсииллэрэ. Оннооҕор рота командира Данченков миигин 

снайпер буол диэн этэ сылдьыбыттааҕа» - диэн кэпсээби тэhэм мин аҕабар, 

Константин Васильевичка. 

Эhэм биир маннык күчүмэҕэй түгэни өйдүүр эбит. Данченков 

командирдаах 42 буолан биирдэ өстөөх тыылыгар киирбиттэрэ. Оборона 

инники кирбиититтэн 3-4 биэрэстэлээх сиргэ өстөөх тоhууругар түбэспиттэрэ.  

Өстөөхтөр маҥнайгы ытыыларыттан разведчиктар охтубуттара. Эhэм 

санаатыгар буулдьа кини этин сиидэ курдук дьөлүтэ сүүрбүтэ. Ол эрээри 

уоскуйан баран, таптарбатаҕын билбитэ. Сыыллыбыта. Оҥкучахха ыстаммыта. 

Киниэхэ өссө икки киhи холбоспута: казах уонна нуучча. 

- Бэлэмнэниҥ,-диэбит нуучча уола. – Билигин биhиги өлбүт уонна 

бааhырбыт байыастарбытыгар кэлиэхтэрэ. Чугаhааталлар эрэ мин 

хамаандабынан уоту аhыахпыт.  

Сотору буолан баран, фашистар биhиги дьоннорбутугар ыган кэлбиттэрэ: 

«Ытыҥ!-диэн бөлөх салайааччыта хаhыытаабыта. Сибиньиэс буулдьалар 

сирилэhэллэриттэн мах бэрдэрдэллэр да, хардары суоhар уоту аспыттара, онтон 

өмүттүбүт өстөөхтөр куотар аакка барбыттар. Бу манан туhанан, эhэм 

табаарыстарынаан бэйэлэрин окуопаларыгар чугуйбуттара. 42 киhиттэн 3 эрэ 

киhи төннүбүтэ. 

Мин эhэм кэлин Харьковы босхолооhуҥҥа кыттыыны ылбыта. Биирдэ 

уулуссаҕа сэриилэhиигэ өстөөх саллаатыныын ыы муннуларынан анньыhа 

түспүттэригэр, анараа күтүр эhэм тииhин уонна уоhун ыстыыгынан к³түрү 

аспыт. Доҕоро кэлэн фашиhы ыстыыгынан үөлбэтэҕэ буоллар, туох буолуо 

биллибэтэтэ. Өйдөрүн-төйдөрүн булунан сонно тута икки куотан эрэр өстөөҕү 

түҥнэритэ ытыалаабыттара.  

- Бу маннык хапсыhыыга, -диэн кэпсиир эhэм,-

куттанар уонна өлөр туhунан өйдөөбөккүн даҕаны. 

Элбэх өстөөҕү охторбут эрэ киhи дии саныыгын. 

Харьков куорат кэнниттэн кини сулууспалыыр 

чааhа Полтава хайысхатынан кимэн киирбитэ. Бу 

сэриигэ эhэм ыараханнык бааhырбыта. Орто Азияҕа 

тиийэ дойду элбэх госпиталларыгар сыппыта. 

Аҕыс ый эмтэнэн баран. 1944 сыл муус устарга 

Аҕа дойду Улуу сэриитин инбэлиитэ буолан 

төрөөбүт-үөскээбит дойдутугар эргиллибитэ.  

Ол кэмтэн тохтоло суох тыа хаhаайыстыбатын 

производствотыгар үлэлиир. Сельсовет исполкомун 

бэрэссэдээтэлинэн, колхоз биригэдьииринэн 

үлэлээбитэ. Кэнники 22 сыл устата кыылы иитэр 

фермаҕа үлэлээбитэ.  
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Мэҥэ-Алдан кырымахтаах саhыллара урукку «Правда» колхозка, онтон 

кэнники Герой Ф. Охлопков аатынан совхозка кырата суох дохуоту 

киллэрбиттэрэ. Бу манна кэргэннии Василий Васильевич, Мария Николаевна 

Аммосовтар өҥөлөрө улахан. Кинилэр кыыл фермата тэриллиэҕиттэн саhылы 

иитиинэн дьарыктаммыттара. Эhэм этэр эбит: «Мин сэрииттэн кэлэрбэр 

инбэлиит этим. Балыыhа биhигиттэн икки көстөөх сиргэ Кириэс Халдьаайыга 

баара. Онно сотору-сотору тиэстэр кыаллыбат этэ. Миигин үлэ үтү³рпүтэ, үлэ 

киhини чэбдигирдэр эрэ буолбатах, эмтиир эбит.» 

 

  

 

Эбэм Мария Николаевна-уон оҕолоох Герой ийэ. Эбэлээх эhэм дьоллоох 

олоҕу олорбуттара. Кинилэр баҕа санаалара уон оҕолоро уонна бары сиэннэрэ 

сэрии алдьархайын билбэтиннэр диэнэтэ. Ол баҕа санаалара туолуоҕа диэн мин 

эрэнэбин. 

 
Түмүк: Тапталлаах Мэҥэ-Алдаммыт 110 сылыгар, Улуу Кыайыы 75 

сылыгар анаммыт «Нэhилиэк киэн туттар дьоно» диэн кинигэ күн сирин көрдө. 

Бу кинигэҕэ биир дойдулаахтарбыт, биhиги нэhилиэкпит киэн туттар 

дьоннорун олорон ааспыт олохторун туhунан суруллан, кинилэр ааттара 

үйэтитилиннэ. Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылаахтарыгар, тыыл 

бэтэрээннэригэр, сэрии оҕолоругар өссө төгүл ураты болҕомто уурулунна. 

Герой ийэлэргэ сүгүрүйүү бэлиэтэ оҥоhулунна.  

Мин бу үлэбин суруйан баран, эhэлээх эбэм олорон ааспыт олохторун 

туhунан элбэҕи биллим. Эhэлээх эбэбинэн киэн тутуннум! Кинилэр төрөөбүт 
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дойдуларын сайдарыгар ураты кылааттарын киллэрсибиттэрэ үйэлэргэ кэрэ 

кэпсээн, уос номоҕо буолан көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэ турдун! 

 
Туһаныллыбыт литература: 

1. Мэҥэ-Алдан нэһилиэгин музейын матырыйааллара. 

2. Николаев Н. С. Мэҥэ-Алдан: Томпо оройуона 2-с. кин. – Дьокуускай: Бичик, 2009с. – 

392 с. 

3. Николаев Н.С. Мэҥэ-Алдан: Томпо оройуона – Дьокуускай: Бичик, 2007с. – 344 с. 

4. Тарасова З. Д. Нэhилиэк киэн туттар дьоно.-Дьокуускай 2020 с. 

5. Томтосов Д. А. Мин мантан сэриигэ барбытым…: (Мэҥэ-алданнар фроҥҥа) – 

дьокуускай, 2005с. – 130 с. 

 

 

  

Т.Е. СМЕТАНИН С ВИНТОВКОЙ И РУКОПИСЬЮ 

 

 
Антонов Валентин 

ученик 7 «Г» класса СОШ №20 

Научный руководитель: Назарова Ньургуяна Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

город Якутск 

 

 

2020 – год знаменательный. Человечество отмечает 75 годовщину Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Для нас эта дата наполнена 

особым смыслом. Это наша история, наша боль и наша память. 

У памяти есть свои помощники – это книги, написанные фронтовиками: 

писателями и поэтами – людьми, которые, несмотря на все испытания, 

выпавшие на их долю, вдохновенно творили. 

Их произведения – завет для будущих поколений, завещание беречь мир на 

Земле. 

Ведь самое главное, что мы можем сделать для солдат, спасших мир – это 

помнить и чтить их бессмертный подвиг. 

В числе фронтовиков, воевавших на полях сражений, были и якутские 

писатели. Они в коротких перерывах между боями писали о событиях фронта в 

республиканскую печать, вели дневники, слагали стихи и рассказы. Их 

произведения оказывали большое воздействие на патриотические чувства, 

вселяли надежду на скорую победу, поддерживали в трудную минуту. 

Писатели-фронтовики – это целое поколение мужественных, многое 

испытавших, одаренных личностей, перенесших военные и послевоенные 

невзгоды. 25 якутских писателей-фронтовиков воевали с оружием в руках на 

полях сражений. А сколько пламенных произведений, пробуждающих 

гражданские, патриотические чувства было написано якутскими писателями. 
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Якутские писатели-фронтовики 

 

Мне больше всего было интересно познакомиться с жизнью и творчеством 

якутского писателя-фронтовика Тимофея Егоровича Сметанина. По мотивам 

его повести «Егор Чээрин» должна была состояться премьера фильма «Рядовой 

Чээрин», про молодого снайпера из Якутии Егора Чээрина. Но из-за обстановки 

в России, да и в мире в целом, премьеру перенесли. Я очень хотел бы 

посмотреть этот фильм. Теперь есть время узнать о судьбе его автора, так как 

он родом из Якутии. 

Актуальность: Тема Великой Отечественной войны волнует каждого из 

нас во все времена. Не меркнет священная память о воинах, завоевавших 

Великую Победу в этой страшной войне. И наш долг не забывать о Героях 

Великой Отечественной войны, изучать книги писателей-фронтовиков. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране и мире, мы отметим великую 

дату – 75 лет Победы в ВОВ.  

Объект исследования: якутский писатель - фронтовик, участник Великой 

Отечественной войны Т. Е. Сметанин. 

Предмет исследования: произведения писателя, посвященные теме ВОВ.  

Цель: ознакомление с жизнью и творчеством якутского писателя – 

фронтовика Т.Е.Сметанина. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Познакомиться с жизнью и творчеством якутского писателя-фронтовика 

Т.Е.Сметанина. 

3. Провести опрос по теме исследования в 7 «г» классе МОБУ СОШ №20. 

Методы исследования: 
1. Сбор информации. 

2. Анкетирование. 

Практическая значимость: Полученные материалы можно использовать 

на уроках родного языка в школе, на факультативах и классных часах. 

Великая Отечественная война советского народа продолжалась 1418 дней 

и ночей, которые от всех потребовали нечеловеческих усилий, высшей 

организованности, дисциплины и самопожертвования. Советские войска 

прошли от Сталинграда до Берлина, Праги и Вены и освободили от фашистов 



Сборник исследовательских работ детей «Мы – летописцы Великой Победы» 

 

15 

территории стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 9 мая 1945 года 

усилия Советского народа, Советских Вооруженных сил, народов стран 

антигитлеровской коалиции увенчались успехом. Цена победы была огромной. 

На полях сражений, в концлагерях, на оккупированных территориях, в 

блокадном Ленинграде, в тылу погибло около 30 млн. советских людей. Была 

уничтожена треть национального богатства страны. Наш народ достойно 

выполнил свою историческую миссию. Он не только принѐс освобождение 

своей стране, но и спас мир от нацизма, дал свободу государствам Европы, 

предрешил исход всей Второй мировой войны. В суровые годы войны более 

100 народов, встали плечом к плечу на защиту Родины. Якутия в единой семье 

народов внесла свой достойный вклад в успех Великой Отечественной войны. 

Каждая семья испытала тяжесть войны на себе. Поэтому та война и память о 

ней – часть общей истории нашей многонациональной республики. Якутяне 

сражались героически, однополчане уважали их за решительность и 

находчивость, за верность слову и надежность в бою. 

Литература вместе с народом также выступила против врага в великом 

деле защиты Родины, как мощное идейное оружие партии и народа. Она несла 

свое слово, поднимающее и укрепляющее дух в тяжкое время суровой борьбы 

за жизнь и свободу, придавала сил и укрепляла веру в победу. 

Героика мирного труда в произведениях литературы сменилась 

прославлению ратных подвигов воинов Советской Армии. Надо было 

оперативно откликаться на события. При всеобщем общественном напряжении, 

героическом подъеме, стремительной смене событий на фронте и тылу 

творческие люди выражали свои мысли и чувства в песнях и стихах, поэмах, в 

наиболее доступных и распространенных жанровых формах. Работники пера и 

народные певцы поставили перед собой задачу: ответить на фашистскую 

агрессию усилением творческой деятельности. 

С первых дней войны они выражали чувства и мысли народа. Создавали 

политически острые, гневно-боевые патриотические песни и стихи, переживая 

большой творческий подъем. Голоса поэтов особенно громко звучали со 

страниц периодической печати. Никогда в прежние десятилетия поэты не были 

такими активными постоянными сотрудниками республиканских и местных 

газет. 

Всего за годы войны вышло из печати около 60 книг якутских писателей. 

Был создан ряд новых произведений народными певцами и сказителями.  

Книжное издательство выпустило с 22 июня 1941 года по 15 мая 1944 года 

- 1604800 экземпляров книг общим объемом 1315 печатных листов, среди них 

мировая и отечественная классика, а также произведения национальной 

литературы, труды ученых. 

В газете «Кыым» за один 1943 год было напечатано 60 стихотворений, 58 

рассказов и 140 очерков злободневного содержания. 

Новые стихи и песни поэтов и певцов издавались отдельными сборниками 

и книгами. Уже в 1941 году вышел коллективный сборник «За Родину», 

состоявший из первых стихов и песен только на военную тему. 
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В 1942 году появился второй сборник стихов и песен «Разгромим 

фашистскую банду». Всего за период войны было издано около 80 книг 

художественных произведений, из них большая часть - сборники поэтов. Они 

отличались идейно-тематическим разнообразием, остротой и актуальностью, 

героико-патриотическим содержанием. 

В творчестве якутских поэтов и певцов звучали темы – мобилизации сил 

народа в борьбе против врага, патриотизм, руководящая и организующая роль 

партии, героизм воинов и трудовая доблесть тружеников тыла, дружба народов, 

интернационализм, гневно сатирическое разоблачение гитлеровцев.  В лирике 

выражались боль, переживания, мысли и чаяния людей. 

На произведениях советской литературы и искусства, в том числе 

национальной литературы и самобытного искусства якутского народа 

воспитывались трудящиеся. Будущие герои войны и труда. Вот почему боец 

И.П. Попов писал с фронта: «Вы, якутские писатели, ваши пламенные 

душевные слова, произведения, написанные острым пером, и раньше являлись 

могучей силой для якутского народа в движении от достижений к достижению. 

Сейчас во времена Великой Отечественной войны ваши произведения стали 

для фронтовиков разящей пальмой и пронзающим копьем. Ваше творчество 

укрепляет нашу волю к победе». 

Писатели участники Великой Отечественной войны: 

1. Артамонов Иннокентий Иванович 

2. Бродников Алексей Спиридонович 

3. Вешников Гавриил Григорьевич – Баал Хабырыыс 

4. Данилов Софрон Петрович 

5. Кудрин Архип Георгиевич - Абагинский 

6. Кузьмин Макар Иванович - Макар Хара 

7. Кулачиков Серафим Романович - Элляй 

8. Макаров Гавриил Иванович – Дьуон Дьанылы 

9. Никифоров Исай Прокопьевич 

10. Никифоров Семен Осипович 

11. Саввин Степан Афанасьевич - Кун Дьирибинэ 

12. Седалищев Никифор Кирикович – Дьуегэ Ааныстыырап 

13. Слепцов Николай Дмитриевич -Туобулахов 

14. Сметанин Тимофей Егорович 

15. Соловьев Василий Сергеевич - Болот Боотур 

16. Степанов Николай Иванович - Ноорой 

17. Сыромятников Георгий Саввич 

18. Тимофеев Степан Иванович 

19. Тобуроков Петр Николаевич – Буетур Тобуруокап 

20. Шамшурин Юрий Иванович 

21. Шевков Сергей Дмитриевич 

22. Эртюков Иннокентий Илларионович. 

Также три якутских писателя, которые были командированы в 1942, 1944 

годах на фронт в качестве военных журналистов-корреспондентов. 

Участники военной командировки: 
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1. Васильев Сергей Степанович – Борогонский. 

2. Новиков Владимир Михайлович – Куннук Уурастыырап. 

3. Сивцев Дмитрий Кононович – Суорун Омоллоон. 

Совсем недавно про них вышла книга «Сэриигэ сылдьан» на якутском 

языке.  

Жизнь и творчество Т.Е.Сметанина.  
Тимофей Егорович Сметанин (1919-1947) — якутский 

писатель, поэт, фронтовик. 

Родился 25 ноября 1919 года в Средне-Вилюйском улусе 

в семье бедных крестьян. Учился в Якутском техникуме 

потребкооперации. В 1940 году, после окончания техникума 

работал инструктором-бухгалтером Кобяйского райпо. 

Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 

года — телефонист-связист 284-го минометного полка 13-й 

отдельной минометной бригады РГК. Сражался на Прибалтийском, Северо-

западном и Южном фронтах. Принимал участие в сражении на Курской дуге. 

Награждѐн медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над 

Германией». В 1944 году демобилизован по ранению. 

Поступил в Якутский государственный педагогический институт на 

исторический факультет, но через год по семейным обстоятельствам перевелся 

на заочное отделение. Работал литсотрудником районной газеты в Покровске. 

В 1938 году в газете «Колхоз сирдьитэ» Намского улуса было 

опубликовано первое стихотворение под названием «Былатыан суолунан 

бардарбыан!». 

В 1939 году в газете «Эдэр коммунист» вышла рецензия Сметанина на 

книгу поэта Чагылгана «Нюргусун», после чего он стал регулярно печататься в 

районных газетах. 

Первая книга писателя — повесть для детей «Охотник 

Михалюшка» («Мэхээлэчээн булчут») была написана до 

войны, но вышла лишь в 1943 году, когда Тимофей 

Сметанин был уже на фронте. 

В 1945 году вышел сборник его стихов «Сердце 

солдата», куда вошли написанные на фронте стихотворения: 

«Сражайся за Победу» (1942), «За Родину!» (1942), 

«Освобожденная деревня» (1943), «Черные волосы с 

кровью» (1943), «Русский якут» (1943), «Признание» (1943) 

и написанное в госпитале «В тишине» (1944) и др. 

В 1946 году был принят в Союз писателей СССР. 

В 1947 году выходит наиболее известное его 

произведение — повесть о фронтовых буднях снайпера-

якута «Егор Чэрин», сразу отмеченная второй 

республиканской премией. 

Повесть «Егор Чээрин», написанная Т. Е. Сметаниным, 

автобиографическая. Главный герой – отличный снайпер, 
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якут, смелый, мужественный, с отличным воинским мастерством. Как и в его 

стихотворных произведениях картины суровой фронтовой жизни, полных 

лишений и невзгод, предстоит перед глазами читателя.  В образе воина-якута, 

снайпера Егора Чээрина, веселого Бэрина писатель раскрыл образ защитника 

Родины, чья выносливость и сноровка, закалка и стойкость духа вызывали 

истинное восхищение окружающих и вселяли в солдатах уверенность в победе 

над проклятым врагом. Многие исследователи отмечают, что повесть Т. 

Сметанина «Егор Чээрин» по своему боевому духу и оптимистическому 

настрою напоминает поэму А.Твардовского «Василий Теркин». 

Тимофей Сметанин за свою короткую жизнь оставил яркий след в 

якутской литературе. Его произведения вошли в классику якутской литературы. 

Начал печататься с 18 лет. За 10 лет творческой жизни он создал талантливые 

произведения в поэзии, прозе и драматургии. 

Т.Е. Сметанин, создавая оригинальные детские сказки, различные 

забавные истории с персонажами зверей и птиц, и тем самым обогатил родную 

литературу новыми художественно-изобразительными средствами и приемами. 

Он раскрыл психологию и характер детей сурового края, их пытливый ум, их 

тягу ко всему новому. 

Известность и признание писатель получил после войны – с публикацией 

сборника фронтовых стихов «Сердце солдата», поэмы «Анюта» и рассказа 

«Цветок аксаана». 

Главное произведение писателя — драма в стихах «Лоокуут и Нюргуhун», 

основанная на якутском фольклоре. Она относится к числу достижений 

якутской драматургии. В ней утверждается идея торжества добра над злом, 

жизни над смертью. Драма с первой же постановки не выходит из репертуара 

театров. 

Тимофей Егорович Сметанин – один из талантливых якутских писателей-

фронтовиков, искусный мастер слова во всех жанрах литературы: поэзии, 

прозе, драматургии. Кроме того, он автор замечательных произведений для 

детей: «Рассказы охотника Мэхэлэчээнэ», «Егор Чээрин», «Кѐрегей», «Песнь 

кота» и др. Многие его произведения вошли в учебную программу для средних 

общеобразовательных школ с якутским языком обучения.  

Литературовед, критик Н. З. Копырин отметил, что ―...творческое наследие 

Т.Е.Сметанина отличается жанровым разнообразием, самобытностью, 

экспрессивностью и изобразительностью языка. Умение точно передавать 

мысль в разных жанрах характеризует многогранность таланта молодого 

писателя. Проживший всего 27 лет, Тимофей Сметанин внес неоценимый вклад 

в историю якутской литературы. Якутский читатель знает его не только как 

писателя-фронтовика, но и как яркого публициста, драматурга и детского 

писателя‖. Все его произведения веют духом патриотизма, призывают 

советский народ смело сражаться за Родину, не сдаваться врагу. 

Вышеперечисленные произведения автора, которые он называет короткими 

рассказами, – яркие образцы якутской художественной публицистики времѐн 

Великой Отечественной войны. Публицистика Т.Сметанина направлена на 

пробуждение у читателей чувства патриотизма и призыв к борьбе с врагом. 
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Ранняя смерть прервала работу Т. Сметанина над произведением «Волны 

Лены», задуманной, по-видимому, ещѐ на фронте. 

4 августа 1947 года Тимофей Сметанин умер в возрасте 27 лет. 

Популяризация знаний среди школьников. По теме исследования мы 

провели анкетирование среди моих одноклассников 7 «г» класса МОБУ СОШ 

№20. Я хотел узнать, насколько мои сверстники знают о Великой 

Отечественной войне и о якутских писателях – фронтовиках. Участвовали 29 

учеников.  

Результаты: 

1.Все мои одноклассники 100% знают, когда началась Великая 

Отечественная война. Все написали дату 22 июня 1941 года. Эта дата навеки 

вписалась в историю России. В этот день Германия напала на Советский Союз. 

2.Все респонденты (100%) знают дату окончания Великой Отечественной 

войны 9 мая 1945 года. День, когда мы всей страной отмечаем День Победы. 

Все должны знать эту замечательную дату, когда Советский Союз победил 

фашизм. И настало мирное время.  

3. Все мои друзья (100%) ответили, что узнали о Великой Отечественной 

войне от учителей, от родителей, от родных, в садике, по телевизору. Это очень 

радует, что ребята получают столько информации из разных источников. Ведь 

нам должны рассказывать об этом. Мы должны помнить и не забывать тех, кто 

сражался за родину ради светлого будущего. 

4. Всего 8 ребят ответили правильно на вопрос о том, что 25 якутских 

писателей – фронтовиков участвовало в Великой Отечественной войне. 

Остальные назвали разное количество писателей. 3 ученика незнают ответа. 

5. 26 (90%) учеников назвали якутских писателей, таких как Т. Е. 

Сметанин, П. Н. Тобуроков, И. П. Никифоров, С. А. Саввин, В.М.Новиков, С. Р. 

Кулачиков, С. П. Данилов, Д. К. Сивцев. 3 учащихся не смогли ответить каких 

якутских писателей – фронтовиков они знают.  

6. 27 (93%) детей написали, что Т. Е. Сметанин это якутский советский 

писатель – фронтовик, который писал для детей. Остальные 2 ученика не 

знают, кто он такой.  

7. 23 (90%) учащихся знают произведения Т.Е.Сметанина такие как, «Егор 

Чээрин», «Лоокут уонна Ньургуhун», «Саллаат сурэ5э», «Мэхээлэчээн булчут». 

6 детей не смогли назвать библиографию писателя.  

Выводы: из опроса следует, что современные дети, мои сверстники, 

хорошо знают о Великой Отечественной войне. Имеют представление об этой 

войне. Ведь нам рассказывают на уроках истории, на классных часах, разных 

мероприятиях, посвященных этой теме. О том непростом периоде, в котором 

наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки защищали нашу родину ради 

счастливого будущего нашего народа. Но все равно, мы должны стараться 

больше читать, знать о Великой Отечественной войне, о ее героях, таких как 

наши писатели-фронтовики. Ведь они тоже сражались и оставили память, 

частичку той жизни, тех героев, которые ценой своей жизни защищали родину, 

написав это в книгах. 
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Мы должны много читать литературы. Знакомиться не только с 

творчеством наших писателей, но и с их биографией. Это ведь очень интересно 

и познавательно.  

Заключение. Любая война всегда трагедия. А Великая Отечественная 

война, унесшая миллионы жизней, является наиболее страшной и 

разрушительной. С памятной даты еѐ окончания прошло уже 75 лет и, к 

сожалению, меняется отношение к ней.  

Великая Отечественная война еще раз подтвердила, что решающей силой 

истории и главным творцом победы в войне является народ. Она убедительно 

доказала, что сила народа в его единении.  

Якутские писатели-фронтовики оставили после себя огромное 

литературное наследие, на котором выросли и воспитаны поколения 

современной якутской интеллигенции, рабочих, колхозников. Писателей уже 

нет с нами, а их книги остались и продолжают учить современную молодежь 

доброму и светлому. 

Т.Е. Сметанин с честью выполнил свой долг перед Родиной, защищая ее от 

врага, пролив свою кровь, отдав здоровье и молодость. Фронтовые годы дали 

мощный заряд для развития творчества Сметанина. Его стихи выражают 

глубокую радость солдата - победителя, влюбленного в жизнь, преданного 

своей земле. 

Практическая часть данного исследования показала, что современные 

дети, мои сверстники, достаточно хорошо знают о Великой Отечественной 

войне. Имеют представление об этом трагическом моменте истории нашей 

страны. Но все равно, мы должны стремиться больше узнавать о Великой 

Отечественной войне, о ее героях, таких как наши писатели-фронтовики. Ведь 

они тоже сражались за мирное небо над головой и оставили память, частичку 

той жизни, тех героев, которые ценой своей жизни защищали родину, написав 

это в своих бессмертных произведениях. 
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ВАСИЛЬЕВТАР – ТӨРӨӨБҮТ ДОЙДУЛАРЫН КӨМҮСКЭЛИГЭР 

 

 
Васильева Василиса 

Мүрү 2№-дээх орто оскуолатын 

2 кылааһын үөрэнээччитэ 

―Өркөн‖ оҕону эбии үөрэхтээһин киинин  

―Эрудит‖куруһуогун иитиллээччитэ 

Салайааччы Аманатова Изабелла Николаевна, 

эбии үөрэхтээһин педагога 

Уус-Алдан улууһа, Бороҕон сэл. 

 

 

Васильевтар аймахтан сэрии сылларыгар 17 киhи сэриигэ ыҥырыллан 

арҕаа уонна илин фроҥҥа сэриилэспиттэрэ. Ол курдук: Васильев Иван 

Ефимович – хос хос эhэм, 1911 сыл төрүөх, эhэм иитиллибит аҕата, 1941 

сыллааха балаҕан ыйын 1 күнүгэр Ньурбатааҕы военкоматынан ыҥырыллыбыт, 

Ленинградскай фроҥҥа сэриилэспит, 1942 сыллаахха өлбүт, Ленинградскай 

уобалас Киришскэй оройуонун Ларионов Остров диэн сэлиэннэтигэр хараллан 

сытар. 

Васильев Прокопий Иванович – хос эhэм, 1926 сыл төрүөх, Забайкальскай 

фронна сулууспалаабыт, «За победу над Японией» мэтээллээх. 

Павлов Дмитрий Архипович – хос эhэм бииргэ төрөөбүт убайа, 1919 сыл 

төрүөх, Арҕаа фронна сэриилэспит, сэриигэ контузия ылбыт, «За победу над 

Германией» мэтээллээх. 

Хос эhэм тастын убайдара: 

Софонов Константин Семенович – 1944 с. сураҕа суох сүппүт 

Софонов Федор Семенович – 1920 сыл төрүөх, бэс ыйын 26 күнүгэр 1942 

сыллаахха ыҥырыллыбыт, ыараханнык бааhыран 2963 №-х эвакуационнай 

госпиталга өлбүт уонна Москва куорат Кунцевскай оройуонун Барвиха диэн 

нэhилиэнньэлээх пууҥҥа 103№-х ииҥҥэ көмүллүбүт.  

Софонов Алексей Ефимович – сураҕа суох сүппүт. 

Софонов Михаил Ефимович – 1914 сыл төрүөх, балаҕан ыйын 1 күнүгэр 

1941 сыллаахха ыҥырыллыбыт, 1944 сыллаахха бэс ыйыгар сэрии хонуутугар 

охтубут, ханна көмүллүбүтэ биллибэт. 

Софонов Николай Ефимович – 1917 сыл төрүөх, «Иккис пятилетка», 

колхоз чилиэнэ, бэс ыйын 26 күнүгэр 1942 сыллаахха ыҥырыллыбыт, сураҕа 

суох сүппүт. 

Хос эбээм Мария Михайловна убайдара: 

Матвеев Семен Михайлович (Улахан Сэмэн) – 1911 сыл төрүөх, Сунтаарга 

«Папанин» колхоз чилиэнэ, 1941 сыллааха балаҕан ыйын 1 күнүгэр 

Ньурбатааҕы военкоматынан ыҥырыллыбыт, ханна сэриилэспитэ биллибэт, 

сураҕа суох сүппүт. 

Матвеев Афанасий Михайлович – 1915 сыл төрүөх, комсомолец, 

Сунтаарга «Папанин» колхоз чилиэнэ, нет никаких сведений, пропал без вести. 
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Матвеев Дмитрий Михайлович – 1918 сыл төрүөх, комсомолец, Сунтаарга 

«Папанин» колхоз чилиэнэ, бэс ыйын 26 күнүгэр 1942 сыллаахха Ньурба 

военкоматынан ыҥырыллыбыт, олунньу 14 күнүгэр 1944 сыллаахха 1700 №-

дээх госпиталга өлбүт, Ивановскай уобалас Ивановскай оройуонун Сосново 

диэн нэhилиэҥҥэлээх пууҥҥа көмүллэн сытар.  

Матвеев Семен Михайлович (Кыра Сэмэн) – 1922 сыл төрүөх, оскуолаҕа 

үөрэнэ сылдьан 1941 сыллаахха ыҥырыллыбыт, 1945 сыллаахха ыараханнык 

бааhыран армияттан сыыйыллыбыт, 1947 сыллаахха ыалдьан өлбүт,  «Слава» 

орден 3-с степенинэн наҕараадаламмыт, «За победу над Германией» 

мэтээллээх. 

Пахомов Семен Семенович – 1923 сыл төрүөх, 1941 сыллаахха 

ыҥырыллыбыт, 97 стрелковай дивизия 41 отдельнай медсанбатка 

медсанитарынан сулууспалаабыт, «Слава» орден 3-с степенинэн 

наҕараадаламмыт, атырдьах ыйын 8 күнүгэр 1944 сыллаахха госпиталга өлбүт, 

Литва Каунасскай уобалаhыгар Сутки диэн сиргэ көмүллүбүт.  

Хос эбэм тастыҥ убайдара: 

Матвеев Григорий Афанасьевич – 1921 сыл төрүөх, комсомолец, 1941 

сыллаахха ыҥырыллыбыт, 1944 сыллаахха алтынньы ыйга сэрии хонуутугар 

охтубут, ханна көмүллүбүтэ биллибэт.  

Матвеев Степан Афанасьевич – 1923 сыл төрүөх, комсомолец,  сэрии 

иннинэ архивариуhунан үлэлээбит, 1942 сыллаахха атырдьах ыйыгар 

ыҥырыллыбыт, 18-с байыаннай часка сулууспалаабыт, 56201 –с полевой почта, 

сержант, отделение командира, 1944 сыллаахха алтынньы ый 20 күнүгэр 

Илиҥҥи Пруссияҕа өлбүт, Руссен дэриэбинэ кылыбыыhатыгар көмүллэн сытар. 

Матвеев Спиридон Афанасьевич – 1925 сыл төрүөх, Забайкальскай 

фроҥҥа  сулууспалаабыт, «Аҕа дойду Улуу сэриитэ» орден 2-с степенинэн, «За 

победу над Японией» мэтээлинэн наҕараадаламмыт. 

Матвеев Гаврил Афанасьевич – 1926 сыл төрүөх,  Забайкальскай фроҥҥа 

сулууспалаабыт, «За победу над Японией» мэтээллээх. 

2005 сыллаахха Дьокуускайга бэчээттэнэн тахсыбыт «Сунтаардар сэрии 

сылларыгар» диэн кинигэҕэ сэриигэ бастакы ыҥырык туһунан «Сунтаар - 

Турукта эпопеята» диэн ыстатыйаҕа маннык суруллубут: «1941 с. балаҕан 

ыйын 5 күнүгэр Сунтаар оройуонугар сэриигэ бастакы хомуур биллэриллибитэ. 

Ол кэмнэ Бүлүү өрүhэ чаардаан, борокуот кэлбэт буолан, Сунтаар 

оройуонуттан уоттаах сэриигэ ыҥырыллыбыттары сатыы Лена өрүскэ 

Туруктаҕа диэри атаарарга быhаарыллыбыта. Ити айаннаабыт 600 киhиттэн 2/3 

сити күhүн, кыhын уоттаах сэриигэ киирэн, өстөөҕү утары хабыр 

хапсыhыыларга охсуhуу хонуутугар охтубуттара» уонна сэриигэ 

ыҥырыллыбыт дьон испииhэгэ баар. Ол иhигэр бааллар: 

Васильев Иван Ефимович – хос хос эhэм 

Софонов Михаил Ефимович – хос эhэм тастыҥ убайа 

Матвеев Афанасий Михайлович – хос эбэм убайа 

Матвеев Семен Михайлович – хос эбэм убайа 

Пахомов Семен Семенович – хос эбэм убайа 

Матвеев Григорий Афанасьевич – хос эбэм тастыҥ убайа 
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Улуу Кыайыы туhугар сэриилэспит, кыайан хотон төннүбүт, тыыннарын 

толук уурбут урууларбынан-аймахтарбынан киэн туттабын уонна кинилэр 

ааттарын үйэтитээри дакылаат суруйдум. 

Хос эhэм Васильев Иван Ефимович, эhэм Прокопий Иванович 
убайдара. Хос эhэм туhунан эhэм Васильев Прокопий Иванович маннык ахтар: 

«1941 сыллаахха от-бурдук үлэтэ бүтэрин кытта сэриигэ дьону илдьитэлиир 

туһунан военнай бэбиэскэ кэлбит. Биһиги түөлбэбититтэн бэбиэскэни тутаат 

өйүүнүгэр мин аҕам уонна ыалбыт, аҕам саастыылааҕа налоговай агенынан 

үлэлии олорорбут, Саввинов Сергей Тимофеевичтыын Сунтаарга атынан 

киирбиттэрэ. Кинилэри кэргэннэрэ атаарса киирбиттэрэ. Сунтаартан өрүскэ уу 

суох буолан Туруктаҕа сатыы барбыттар.  

Маҥнай Улан-Удэҕа байыаннай бэлэмнэниини барбытын онтон арҕаа 

сэриигэ барбытын туһунан суруйбута. Кини сотору-сотору сурук ыытар этэ. 

Аҕам 1942 с. Ленинград таһыгар кулун тутар 3 күнүгэр сэриилэһэ сылдьан 

өлбүтэ. Кини Ленинградскай уобалас Киришскэй оройуонугар Ларионов 

Остров диэн дэриэбинэҕэ көмүллүбүт». 

«Бичик» кинигэ издательствотыгар 2007 сыллаахха «Дьаархан – төрүт саха 

нэhилиэгэ» диэн кинигэ бэчээттэнэн тахсыбыта. Кинигэни бэлэмнээн таhаарбыт 

Иннокентий Осипович Пахомов биhиги дьиэ кэргэннэ бэлэхтээбитэ. Онно хос 

эhэм туhунан суруллубут этэ. 

Васильев Иван Ефимович (Уйбаанчык) (хос эhээм «аҕабын дьон 

Уйбаанчык дииллэрэ» диирэ үhү). Кэтит сыhыытын олохтооҕо. Маҥнай 

«Ыылаах», онтон «Чуукаар» холкуос чилиэнэ. Ликбезкэ үөрэммит онтон 

«Чуукаар» холкуоска бэрэссэдээтэлинэн үлэлии сылдьан сэриигэ барбыта. 1941 

с. Сэрииттэн элбэхтик суруйар этэ Монголияҕа 7 ый үөрэммиттэрин кэннэ 

Ленинградскай фроҥҥа ыыппыттар, онтон сураҕа суох сүппүтэ. Сэрииттэн 

бааhыран эргиллибит Чойнов Осип (Хадан) кэпсээнинэн, Уйбаанныын 

Ленинград оборонатыгар хаарынан сыыллан иhэн киhитин көрбүтэ, киhитэ 

төбөтүн харытыгар ууран баран умса, саҥата суох сытара үhү. Тардыалаан 

көрбүтэ, киhитэ хайы-үйэ өлбүт. 

Манна суруллубуту хос эhэбит билбэтэ үhү. Онон бу биhиэхэ өссө биир 

саҥа сурах буолбута.  

Аҕатыттан хаалбыт быраата Уйбаан Үөhээ Бүлүүгэ икки оҕолоох ыал 

буолан олорбут, суоппар идэлээҕэ үhү. 

Бииргэ төрөөбүт убайа Миитэрэй – Павлов Дмитрий Архипович Арҕаа 

фроҥҥа сэриилэспит, Ираҥҥа аттаах сэриигэ сулууспалаабыт. Сэриигэ 

контузия ылбыт. Армияттан кэлэн баран колхоз, совхоз төhүү үлэhитэ буолбут, 

элбэх оҕолоох ыал аҕата эбит. 

Хос эhэм тастыҥ убайдарын Софоновтары (төрөппүт аҕатын бииргэ 

төрөөбүтүн уолаттара) олус таптыыра, ытыктыыра үhү. Дьонун-сэргэтин 

туhунан ахтыытыгар маннык суруйбут: «Убайдарым Константин, Федор, 

Мэхээлэ, Өлөксөй бастакы ыҥырыкка хабыллан сэриигэ барбыттара.  

Үс убайдарым Константин, Мэхээлэ, Өлөксөй сураҕа суох сүппүттэрэ. 

Федор туһунан «Память» кинигэттэн биллибитинэн «Софонов Федор 
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Семенович, ряд. 175 зап. 1920 г.р. урож. Сунтар.р-на, призван Нюрб.РВК, погиб 

27.02.43 г. Захоронен на Кл-ще санатория «Барбиха» Кунцевского р-на 

Московской обл.» (2т., с.100)». 

Хос эhэм бииргэ улааппыт, ыаллыы олорбут убайдарын олус таптыыра, 

ытыктыыра үhү. Кинилэртэн Көстөкүүн эрэ кэргэннээҕэ, оҕолооҕо. Саҥаhа 

Ылдьаана 80-нун лаппа ааhан, соҕотох кыыhын Шура оҕолорун иитиhэн 

улаатыннартаан баран, эдэригэр ыалдьан өлбүт. 

Хос эбэм убайа – сэрии кыттыылааҕа Матвеев Семен Михайлович. 
Хос эбэм биир эрэ убайа 1945 сыллаахха инвалид буолан төннүбүт. Убайын 

туhунан кыра балта  тыыл уонна үлэ ветерана Николаева Марфа Михайловна 

ахтыыта «Тойбохойдор – сэриигэ уонна тыылга‖ кинигэҕэ киирбит. Онно 

суруйар: «Семен Михайлович 1941 сыллаахха маҥнайгы ыҥырыыга, Сунтаар 

орто оскуолатыгар үөрэнэ сылдьан, сэриигэ ыҥырыллыбыт. Хас төгүл 

контузияланан, госпитальга киирэн эмтэнэ-эмтэнэ кыргыhыыларга киирэн 

испит. 1945 сыллаахха улаханнык бааhыран, дойдутугар төҥнөн кэлбит. Икки 

балтыhаҕынан хаамар киhи оройуонна үлэ көрдөhө киирбитин, ол саҕана 

оройуонна үөрэх салаатын сэбиэдиссэйэ Елизавета Ивановна Томская 

Тойбохойго тахсан үлэлииригэр путевка биэрбит. Ол саҕана Тойбохой 

оскуолата сэттэ кылаастаах этэ. Семен Михайлович оҕо дьиэтигэр икки сыл 

иитээччинэн үлэлээбитэ. Онтон үhүс сылыгар сэриигэ бааhа көбөн өлбүтэ. 

Кинини Сунтаарга партизаннар унуохтарыгар көмпүттэрэ. Өлбүтүн кэннэ сыл 

буолан баран «Албан аат» орден III степенэ кэлбитэ». 

Хос эбэм маннык суруйар: «Улахан убайым Хонооһой оройуоҥҥа бастакы 

трактористартан биирдэстэрэ этэ. Өлүөхүмэҕэ үлэлии сылдьан оhоллонон эдэр 

сааhыгар өлбүтэ. Убайдарым Улахан Сэмэн, кыра Сэмэн, Миитэрэй, Кыра 

Охоноон, уонна уола суох аймахтарыгар иитиллибит Сэмэн сэриигэ 

барбыттара. Улахан Сэмэн, Миитэрэй, Охоноон кыргыс толоонугар 

охтубуттара. Кыра Сэмэн сэрииттэн «Слава» орденнаах кэлбитэ. Кини 1945 

сыллаахха өлбүтэ. Баара суоҕа 23 эрэ саастааҕа».  

Хос хос эбэм Прасковья Федотовна уолун байыаннай билиэтин, орденын 

уура сылдьыбыта билигин Тойбохойго баар. 

Байыаннай билиэтигэр 1943 сылга сулууспатын туhунан бэлиэтээhиннэр 

бааллар. Бэс ыйын 16 күнүгэр суруллубут: 20213-с стрелковай полк, р/батальон, 

2-с рота; ити сыл бэс ыйын 21 күнүгэр: 407 стрелковай полк; бэс ыйын 26 

күнүгэр: 2-с батальон 5-с стрелковай рота. «Вещевое имущество» диэн графаҕа 

саллаат сайынны таҥаhын ылбыта суруллубут: рубаха нательная, кальсоны, 

портянки летние, ботинки, обмотки. «Вооружение и техническое имущество» 

графаҕа 39642№-х винтовка, химическай пакет, 121№-х противогаз ылбыта 

суруллубут. «Рост №» графа5а арааhа танаhын размера суруллубут: шинель – 3, 

пилотка – 54, ботинки – 41, рубаха летняя -3, шаровары летние – 3, белье – 3. 

1948 сыллаахха өлбүтүн кэннэ «Слава» 3-с степеннээх ордена кэлбит. 

Киниискэтин №-рэ 116837, орденын №-рэ 575091. Олунньу ый 25 күнүгэр 1948 

сыллаахха Верховнай Совет Президиумун секретара А.Горкин илии баттаабыт. 

Хос эhэм Васильев Прокопий Иванович. Хос эhэм бэйэтин олоҕун 

сырдатар ахтыы суруйан хаалларбыт. Ол иhигэр армияҕа сулууспалаабытын 
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туhунан эмиэ баар. Быhа тардыыны аҕалабын: «Мин алтыс кылааска 

киириэхтээх сылбар 1941 с. фашистскай Германия сэриинэн биһиги 

дойдубутугар саба түспүтэ. Аҕам ити сыл атырдьах ыйыгар фроҥҥа 

ыҥырыллан барбыта. Ийэм уонна кырдьаҕас эбэм кыайан олоруо суох 

буоланнар оскуолаҕа үөрэммэтэҕим. Кыһынын дьиэбэр, сайынын колхозка 

армияҕа барбыт эр дьоннор оннуларыгар улахан дьонтон хаалсыбакка 

үлэлэспитим. Эһиилигэр 1942 сылга Дьаархаҥҥа ситэтэ суох орто оскуола 

аһыллыбытынан үөрэхпин салҕаан 1944 с. 7-с кылааһы бүтэрбитим.  

Учууталларбыт Лазарев Афанасий Андреевич (төрөппүт ийэбинэн 

аймаҕым) бастакы ыҥырыыга, Кузнецов Николай Гаврильевич, Васильев Егор 

Николаевич иккис ыҥырыкка сэриигэ барбыттара уонна төҥнүбэтэхтэрэ, 

кыргыһыы хонуутугар сэриилэһэ сылдьан өлбүттэрэ. 

Нэһилиэкпит киинэ Чуукаар этэ. Совет председателэ кыһыл бартыһаан 

Павлов Елиферий Николаевич, секретарынан Потапов Иван Петрович, почта 

начальнигынан Сидоров Федор Иванович үлэлиир этилэр. Сэттис кылааһы 

бүтэрээппин кытта совет председателэ миигин Дьаархаңңа аан бастаан аһыллар 

ааҕар балаҕан сэбиэдиссэйинэн үлэҕэ ылбыта. Районо линиятынан кылгас 

кэмнээх курсу бүтэрэн баран үлэбин саҕалаабытым. Бу үлэбэр армияҕа 

ыҥырыллыахпар диэри биир сыл кэриҥэ үлэлээбитим. Сулууспабын 67-с 

запасной стрелковай полкаттан стрелок дуоһунаһыттан саҕалаабытым. Бу 

чааспыт Чита куоракка уонна кини чугаһынааҕы тимир суол станциятыгар 

бааллара. Японияны кытта сэрии саҕаланыан иннинэ 1945 с. атырдьах ыйын 1 

күнүгэр биһиги стрелковай полкабытын атын-атын чаастарга 

тарҕаталаабыттара. Онуоха диэри биһиги түөрт буолан Потапов Иван 

Петрович, Константинов Герасим Иннокентьевич, Николаев Прокопий Саввич 

уонна мин – бары дьаархаттар бииргэ сылдьан строевой ротаҕа байыаннай 

үөрэҕи барбыппыт. Онтон соҕотоҕун 510-с оһуобай отдельнай батальоҥҥа 

байыаннай билиэннэйдэри харабыллыыр лааҕырга түбэспитим. Лааҕыр Чита 

уобалаһын Яблоновай тимир суол станциятыттан 7 километрдаах сиргэ 

Яблоновай хайа хапчааныгар тутуллан бэлэмнэммит этэ. Японияны кытары 

сэрии буолбутун соторутугар биһиги лааҕырбытыгар поеһынан 1000 билиэннэй 

японецтары аҕалбыттарын харабыллаан лааҕырга аҕалтаабыппыт. Биһиги 

конвойнай ротабыт үс сиргэ 1000 киһини 1945 с. кыһыныгар ойуурга 

харабыллаан сылдьан мас заготовкалатар этибит. Мин Аҕа дойду көмүскүүр 

Улуу сэрии бүтэһик сылыгар армияҕа ыҥырыллан Японияны утары сэриигэ 

кыттан саа-саадах тутан бэйэм сэмэй кылааппын киллэрбиппиттэн киэн 

туттабын». Кэлин полковой оскуолаҕа үөрэнэн связист идэтин ылбыт уонна 

1953 сыллаахха диэри сулууспалаабыт. «За победу над Японией» диэн 

мэтээллээх, сэрии бэтэрээнэ этэ.  

Тыылга улэлээбиттэрэ. Хос эhэм 1941-1945 сылларга аҕата сэриигэ баран 

ийэлээх, эбэтигэр көмөлөhөн үэрэммэтэх. Колхозка онтон  Совет председателэ 

кыһыл бартыһаан Павлов Елиферий Николаевич көмөлөhөн ааҕар балаҕан 

сэбиэдиссэйинэн үлэлээн хамнастанан дьонун иитэлээбит. Ити үлэтин иhин 

тыыл бэтэрээнэ буолбута. 
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Филипп, Вера, Маайа, Марфа Матвеевалар төрөөбүт, улааппыт сирдэрэ 

Сунтаар Чохулааҕа (билигин порт буолан турар). Ийэлэрэ Прасковья 

Федотовна Хадантан төрүттээҕэ, аҕалара Михаил Матвеев  төрүт Сунтаар 

киһитэ этэ. Сэрии иннинэ «Папанин» колхоһун чилиэннэрэ буолан быр-бааччы 

ыал буолан олорбуттара. Улахан убайдара Афанасий, Убайдара Афанасий, 

Дмитрий, Улахан Семен, Кыра Семен колхоз төһүү үлэһиттэрэ этэ. Кыралар 

Вера, Филипп, Маайа, Марфа ийэлэригэр, аҕаларыгар дьиэ ис-тас үлэтигэр 

көмөлөһөллөрө. Аҕалара Мэхээлэ сэрии буолуон эрэ иннинэ өлбүтэ. 1941 с. 

сэрии буолан элбэх оҕолоох Матвеевтар дьиэ кэргэннэригэр алдьархай ааннаах 

киирбитэ. Улахан убайдара биир бастакынан сэриигэ ыҥырыллан барбыттара. 

1944 сыллаахха Кыра Семен эрэ инвалид буолан төннүбүтэ да уһаабатаҕа, 1947 

с. сэриигэ ылбыт бааһыттан ыалдьан өлбүтэ. Сэрии сылларыгар түрбүү үлэһит, 

сытыы-хотуу ийэлэрэ Матвеева Прасковья Гаврильевна хас да үлэҕэ үлэлээн 

(колхозка килиэп буhарара, райсовекка дьиэ сууйара), аймахтара уонна 

фронтовиктар дьиэ кэргэннэрэ буолан улэлиир тэрилтэлэрэ көмөлөhөн 

аччыктаабакка, быстыбакка олорбуттара. Аҕаларын, убайдарын оннугар 

хаалбыт Филипп сытыы-хотуу буолан дьоҥҥо, колхозка үлэлээн ийэтигэр 

балтыларын иитэргэ төһүү күүс буолбута. Оҕолор син эмиэ сэрии сылларын 

оҕолорун курдук колхоз араас илии-атах үлэтигэр мүккүллүбүттэрэ. Филипп, 

Маайа, Марфа тыыл ветерана буолбуттара. 

Түмүк. «Ийэ дойдуларын иhин кыргыhыыларга өлөллөрүн-тиллэллэрин 

аахсыбакка турууласпыт, бэйэлэрин хааннарынан, олохторунан, тыылга 

ыарахан улэлэринэн Улуу Кыайыыны уhансыбыт уонна ситиспит дьон хорсун 

быhыыларын умнууга хаалларар сатаммат» диэн этиини биhиги элбэхтик 

истэбит. Кырдьаҕас дьон «сэрии барыбытын хаарыйбыта» дииллэр. Онон 

кэриэстэбил-өйдөбүнньүк буоларын курдук хос эhэлэрбит, эбэлэрбит, дьиэ 

кэргэммит историяларын үөрэтэрбит олус наадалаах. 

 

 

  

СЭРИИ ЫАР ТЫЫНА МИН ХОС ЭҺЭБЭР 

 

 
Гермогенов Арчын 

Бартыhаан орто оскуолатын 

3 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Мордосова Анна Егоровна, 

алын сүhүөх кылаас учуутала 

Нам улууһа, Бартыhаан сэл.  

 

 

Аан дойдуну атыйахтаах уу курдук аймаабыт, харах уутун кыа хаанныы 

үрүйэлии сүүрүгүрпүт алдьархайдаах сэрии түмүктэммитэ быйыл 75 сылын 

туолар. Аҕыйах ахсааннаах саха норуотугар Аҕа дойду Улуу сэриитэ өтөрүнэн 

өрүттүбэт охсууну оҥорбута. Омукпут чэгиэн өттүлэрэ сэриигэ барбыттара. 
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Онтон атыттара Улуу кыайыы туһугар күүскэ үлэлээбиттэрэ. Элбэх киһи 

ыалдьан, аччыктаан, тоҥон өлбүтэ. 

Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии биһиги дойдубутугар улахан 

алдьархайы аҕалбыта. Хас биирдии киһи, ыал, норуот олоҕун аймаабыт 

ыарахан кэмнэр этилэр. Аҕа дойду сэриитэ... Төрөөбүт дойду көмүскэлин иһин 

саамай тыҥааһыннаах сэрии 1418 күн устата буолбута. Аҕа дойдуну көмүскүүр 

иһин Сэбиэскэй Сойуус бүттүүн олохтоохторо, ону тэҥэ аҕыйах ахсааннаах 

норуоттар эмиэ туруммуттара. Саха сириттэн кыргыһыы толоонугар үлэни – 

хамнаһы кыайар, доруобай, хорсун санаалаах 62509 саха хоодуот уолаттара 

барбыттара, олортон 36373 киһи дойдутугар төннүбэтэҕэ, элбэх киһи сураҕа 

суох сүппүтэ. Бу аҕыйах ахсааннаах саха норуота чэчирии сайдарыгар улахан 

охсууну оҥорбута. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии 1941 сыллаахха буолбут 

уонна 1945 сыллаахха түмүктэммит. Бу сэриигэ Сэбиэскэй Сойуус немецкэй 

фашистары кытта сэриилэспитэ. Фашистар Аан дойдуну барытын 

баһылыахтарын баҕарбыттар, ону сэбиэскэй салдааттар тохтоппуттара. Сэриигэ 

барбыт саллааттар кэккэлэригэр баара мин хос эһэм Николай Константинович 

Аргунов.Бүгүҥҥү дакылаатым хос эһэм олоҕун, сэриигэ хайдах сылдьыбытын 

туьунан буолар. 

Дакылаатым темата: Сэрии ыар тыына мин хос эһэбэр. 

Сыала: Аҕа дойду Улуу сэриитэ бүппүтэ 75 сылынан мин хос эһэм, тыыл 

бэтэрээнэ Аргунов Николай Константинович туһунан олоҕун билии, чинчийии. 

Соруга: 
- Эһэм олоҕун үөрэтии, чинчийии, ахтыы хомуйуу. 

- Дьоҥҥо, сэргэҕэ тарҕатыы. 

Актуальноһа: Биһиги билиҥҥи кэм оҕолоро сэрии кэмигэр чугас дьоммут 

кыайыыны уһансыыга олохторун толук ууран туран охсуспуттарын билэрбит, 

сыаналыырбыт наада. Олус элбэҕи билбэппит, аахайбаппыт буолар.  

Сабаҕалааһын: Хас биирдии ыал аайы уоттаах сэрии кыттыылаахтара 

уонна ол кэмҥэ үлэнэн күүс көмө буолбут тыыл ветераннара бааллар. Кинилэр 

тустарынан чинчийэн-үөрэтэн, ахтыы хомуйан ааттарын үйэтитэбит, кинилэр 

ааттарыгар сүгүрүйэбит. 

Нам улууһа, Партизан нэһилиэгэ. Аҕа дойду Улуу сэриитэ Республика 

тыатын сирин нэһилиэнньэтигэр улахан охсууну оҥорбута. Сэрии толоонугар 

өлбүт дьонтон үс гыммыт иккитэ тыа сирин олохтоохторо этилэр. «Мэҥэ Таас» 

3-с кинигэтигэр суруллубутунан Нам улууһуттан 1849 киһи ыҥырыллыбыт, 

кыргыс толоонугар 1099 биир дойдулаахпыт охтубут, 750 киһи дойдутугар 

тыыннаах кэлбит. 

«Кыһыл Партизан», Калинин аатынан колхозтартан сэриигэ 108 киһи 

ыҥырыллан барбыт. Сэрииттэн 35 киһи төннөн кэлбит, 42 киһи кыргыһыы 

толоонуттан эргиллибэтэх, 21 киһи испииһэккэ киирэн баран, чуолкайа ким 

буолара биллибэт. 

Мин чинчийиим. Эһэм Николай Николаевич Аргуновтан ыйытан 

чинчийбиппинэн: хос эһээбит, колхознай тутуу ветерана, советскай партийнай 
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үлэhит Аргунов Николай Константинович 1907 сыллаахха Нам улууhугар 1 

Хомустаах нэhилиэгэр дьадаңы – бааhынай дьиэ кэргэнигэр төрөөбүт. 

Хос эһэбит оскуолаҕа үөрэммэтэх, бэйэтэ иhиттэн сайдыылаах буолан 

ааҕарга – суруйарга үөрэммит. 1928 сыл сэтинньи ыйдааҕы Советтарыгар 

быыбардарыгар талыллан Муччуку нэhилиэгин Советын председателинэн 2 

сыл, «Чомоорко» колхозка үлэлээбит. Сотору кинини колхозсекция 

инструкторынан анаабыттар. 1931 сыллаахха партияҕа киирбит. 

Инструктордыы сырыттаҕына эмиэ «Чомоорко» колхоhугар салайар үлэҕэ 

ыыппыттар. 1933 сыл алтынньы ыйга партия уобаластааҕы комитета 

Аллайыаха оройуонугар партийнай ячейка секретарынан ыыппыт. Манна 4 

сылустата Советскай – партийнай үлэлэргэ үлэлээбит. Ити кэнниттэн партия 

уобаластаа5ы комитета 1937 сыл алтынньы ыйга Кэбээйи оройуонугар салайар 

үлэҕэ ыыппыта. 

Кини Кэбээйи оройуонугар 7 сыл үлэhиттэр депутаттарын оройуоннааҕы 

Советын исполкомун эргиэңңэ сэбиэдиссэйинэн үлэлээбит. Эһэм элбэх 

грамоталаах, мэтээллэрдээх, тыылбэтэрээнэ. 1945-1947 сс «Аҕа дойдуну 

көмүскүүр Улуу сэрии 1941-1945 сс. килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн 

наҕараадаламмыта. 

Ахтыы. 

Аргунов Николай Константинович 1907 сыллаахха Нам улууhугар 1 

Хомустаах нэhилиэгэр дьадаңы – бааhынай дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ.  

1944 сыл бэс ыйыгар Армияҕа ыңырыллан, Иркутскай уобаласка 

Мальтаҕа байыаннай бэлэмнэниигэ үөрэммитэ. 1945 сыл олунньу 20 күнүгэр 

фроҥҥа баран 1 Украинскай фроҥҥа 100 №-дээх гвардейскай стрелковай 

дивизияҕа 1349 полкатыгар сулууспалаабыта. Брест куораты босхолоhон 

Берлинтэн арҕаа Дрезден куорат иhин кыргыhыыга кыттыыны ылбыта. 

«Кыайыы күнүгэр Берлин, Дрезден куораттар икки ардыларыгар баар этибит, 

үөрүүлээх, өрө көтөҕүллүүлээх строй колоннатыгар кыайыыны биллэрэр 

миитин буолбута. Үйэ саас тухары умнуллубат үөрүү буолбута. Онтон 

салгыы Чехословакиянан, Венгриянан сатыы кыайыы походун оҥорбуппут» - 

диэн миэхэ кэпсиирэ. Аабыт Берлиҥҥэ тиийэ сэриилэспитэ, бааһыран 

госпитальга киирэн, үтүөрэн баран Венгрия уонна Чехословакия куораттар 

дэриэбинэлэрин босхолоспут. 1945 сыл ахсынньы ыйга «Хорсунун иhин», 

«Германияны кыайыы иhин» мэтээллэрдээх урут үлэлээбит Кэбээйитигэр 

кэлбитэ. Манна райсовет исполкомун мобилизационнай отделыгар 

сэбиэдиссэйдээбитэ. Сотору төрөөбүт нэhилиэгэр 1 Хомустаахха кэлэн 

нэhилиэк Советын председатэлинэн быыбарданан 2 сыл устата үлэлээбитэ.  

1947 сыллаахха Николай Константиновиhы «Кыhыл Партизан» колхоз 

председатэлинэн быыбардаабыттара. Манна 7 сыл председатэллээбитэ, 

кэлин ыскылаат сэбиэдиссэйинэн, сылгы табаарынай ферматын 

сэбиэдиссэйинэн, балык биригээдэтин биригэдьииринэн үлэлээбитэ. 

Кэлин «Нам» совхозка фермаҕа сүөhүлэр эбии аhылыктарын 

оҥорооччунан үлэлии сылдьан ыалдьан уурайбыта. Ханна үлэлиирин былаhын 

тухары Николай Константинович биир бастыҥ үлэhитинэн биллэр этэ. Кини 

олоҕо, үлэтэ бииргэ үлэлээбит табаарыстарыгар холобур буолар. 
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Ийэбинээн Варвара Дорофеевналынн дьоллоох олоҕу олорбуттара. Биэстэ 

оҕоломмуттарыттан билигин икки уола олоҕун салгыыллар. Кыайыы 75 

сыллаах юбилейын улахан уола - Леонгард Николаевич 80 саастаах, Николай 

Николаевич 70 саастаах көрсөллөр. Николай Николаевич өр сылга 

трактористаабыта, билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор. Роза Егоровна 

31 сыл иитээччинэн, сэбиэдиссэйинэн, онтон сельсовекка, администрацияҕа 9 

сыл секретарынан үлэлээбитэ. Кыыспыт Ефросинья Николаевна детсад 

иитээччитэ, күтүөппүт Евгений Николаевич кулуупка үлэлиир.Үс сиэннээхпит: 

Дайаана, Арчын, Күннэй. Уолбут Илья Николаевич Нерюнгрига олорор, улэлиир. 

Николай Константинович 1966 сыллаахха ыалдьан өлбүтэ. Кини туhунан 

биир үөлээннээхтэрэ, Партизан нэhилиэгин олохтоохторо үтүө тылларынан 

ахтан ааhаллар. 

Уола Николай Николаевич Аргунов ахтыыта. 

 

Түмүк 
- Бу дакылаат түмүгүнэн, Аҕа дойду улуу сэриитэ норуокка улахан 

охсуутун, мин хос эһэм Аргунов Николай Константинович Берлин куоракка 

тиийэ сэриилэспитин биллим. 

- 1945 сыл ахсынньыыйга «Хорсунун иhин», «Германияны кыайыы иhин» 

мэтээллэринэн наҕараадаламмыт. 

- 1945-1947 сс «Аҕа дойдуну көмүсүүр Улуу сэрии 1941-1945 сс. 

Килбиэннээх үлэтин иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыт. 

- Сэрии кэнниттэн Кэбээйигэ председателлээбит, 1-Хомустаахха кэлэн 

нэhилиэк Советын председатэлинэн үлэлээбит. 

- 1947 с. «Кыhыл Партизан» колхоз председатэлинэн быыбардаабыттара. 

Манна 7 сыл председатэллээбитэ, кэлин ыскылаат сэбиэдиссэйинэн, сылгы 

табаарынай ферматын сэбиэдиссэйинэн, балык биригээдэтин биригэдьииринэн 

үлэлээбит. 

- Ханна үлэлиирин былаhын тухары Николай Константинович биир 

бастыҥ үлэhитинэн биллэр этэ. Кини олоҕо, үлэтэ бииргэ үлэлээбит 

табаарыстарыгар холобур буолар. 

 
Туһаныллыбыт литература: 

1. Партизан нэһилиэгэ. Нам улууһа. Дьокуускай Бичик, 2017с. 

2. М.М.Жиркова. А5а дойду кемускэлигэр. Нам, 2009 с. 
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МИН ХОС ЭҺЭМ – УОТТААХ СЭРИИ КЫТТЫЫЛААҔА  

 

 
Кириллина Милана 

―Солнышко‖ оҕо саадын иитиллээччитэ 

Салайааччы: Туралысова Анна Павловна, 

иитээччи 

Үөһээ Бүлүү улууhа, Үөһээ Бүлүү сэл. 

 

 

Тоҕооһо: Биһиги эйэлээх олохпут иһин хос эһэлэрбитигэр 

махтаныахтаахпыт.  Төһө кыалларынан сэрии кыттыылаахтарын ааттарын 

үйэтитэр сыалтан билиһиннэрэр үлэни ыытыахтаахпыт. Кыайыы күнүгэр ким 

да аата умнуллуо суохтаах.  

Сыала: хос эһэм Бушков Алексей Гаврилович аатын үйэтитии. 

Соруктара: 

- Хос эһэм олоҕун-дьаһаҕын үөрэтии; 

- ―Подвиг народа‖ сайтка хос эһэм туһунан матырыйааллары булуу; 

- Детсад оҕолоругар көрдөрүү, иһитиннэрии.  

Бушков Алексей Гаврилович (1926- 1976).  

Мин хос эһэм 1926 сыллаахха Үөһээ Бүлүү улууһун 

Ороһу нэһилиэгэр төрөөбүт. 7 оҕолоох Иванов Давыд 

(Ноннуу)  үһүс уол оҕото буолар. Хос эһэбин 

Тамалакааҥҥа оҕото суох Иванов Гаврил (Буска 

Хабырыыл) ииттибит. Ииппит ийэтэ икки хараҕынан 

көрбөт да буоллар сүрдээх иистэнньэҥ эбит. Өлөксөй 

соҕотох оҕо буолан олус маанытык иитиллибит. Ороһуга 

сэттэ кылааһы бүтэрбит. Саха норуодунай суруйааччыта 

Семен Титович Руфовтыын  Тамалакаантан сылдьан 

бииргэ үөрэммиттэр, Ороһу оскуолатын бастакы 

выпускниктара. 

   
Иванов Никита Давыдович  

сэриигэ 1943 сыллаахха 

ыҥырыллыбыт 

Бушков Алексей Гаврилович 

сэриигэ 1944 сыллаахха 

ыҥырыллыбыт 

Иванов Михаил Давыдович 

сэриигэ 1943 сыллаахха 

ыҥырыллыбыт 
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Сэрии кэмигэр. Хос эһэбин Алексей Гавриловиһы 1944 сыллаахха 

Бүлүүтээҕи военкоматтан Кыһыл Армия кэккэтигэр ыҥырыллан барбыт. 34666 

пехотнай полк байыаннай чааһыгар сулууспалаабыт. 1945 сыллаахха Япония 

милитаристарын утары 2-с Аан дойду сэриитин кыттыылааҕа. 
 

 
Японияны кыайыы иһин 

 
Аҕа дойду сэриитигэр кыайыы 20 сыла 

 
Сэбиэскэй Армия уонна Флот  30 сыла 

 
СССР сэбилэниилэрин күүһүн 50 сыла 

 

 
Аҕа дойду сэриитигэр кыайыы 30 сыла 

 

Сэрии кэннэ. Сэрииттэн кэлэн баран хос эбэбин Борисова Мария 

Никифоровнаны кытта ыал буолан 9 оҕоломмуттар. Уот линиятын 

тардыытыгар монтѐрунан, бухгалтерынан, онтон кэлин сылгыһыттаабыт. 

Булчут, балыксыт бэрдэ эбит. 

www.podvignaroda.ru «Подвиг народа» сайттан хос эһэм туһунан саҥа 

матырыйааллары биллибит уонна хаартыскатын эбии уктубут. Ол тутатына 

сайтка киирбэт, бэрэбиэркэни ааһар эбит.  

Түмүк: 
1. Хос эһэм Алексей Гаврилович Ийэ дойдутун өстөөхтөртөн көмүскээбитэ. 

Онон кини хорсун сырыыта холобур буолар; 

2. Кэм ааһан истэҕин аайы хос эһэм мэтээллэрэ, дөкүмүөннэрэ, хаартыската 

күндү өйдөбүнньүк  буолан иһэр;  

3. Бу үлэм хос эһэм Бушков Алексей Гаврилович аатын үйэтитии буолар.  

 

Махтал буоллун Улуу Кыайыыны уһансыбыттарга! 
Махтал, эйэлээх олоҕу аҕалсыбыт, мин бүгүҥҥү дьоллоох оҕо сааспар 

ыраас халлааны, сырдык күнү көрдөрбүт хос эһэбэр, Бушков Алексей 

Гавриловичка.  

 

http://www.podvignaroda.ru/
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БУОРАХ СЫТТААХ СУРУКТАР КЭПСИИЛЛЭР 

 

 
Алгыстаан, Айыллаанна Куприяновтар 

М.Е. Охлопкова аатынан 

Түбэ орто оскуолатын үөрэнээччилэрэ  

Салайааччы: Куприянова Ольга Семеновна,  

алын сүhүөх кылаас учуутала 

Нам улууһа, Булуус сэл. 

 

 

Сыала-соруга: киэн туттар, холобур оҥостор дьоммут эйэлээх олох 

туһугар олохторун толук уурбуттарын үйэтитии; хос эһэбит Никонов Семен 

Федорович фронтан ыыппыт суруктарын үөрэтии, сырдатыы; 

Проблемата: дьоллоох олоҕу түстэһэн сэрии толоонугар геройдуу охтубут 

буойуннарбыт олорбут олохторо, үлэлэрэ өссө да эдэр көлүөнэ ыччакка биллэ 

илик. 

Актуальноһа: Улуу кыайыыны уһансыбыт дьону үөрэтиигэ интириэс 

күүһүрдэ. 

Дойдубут историятын кэрдиис кэмнэрэ дьиҥ чахчыларга, ахтыыларга 

олоҕуран суруллан өссө ордук дириҥник үөрэтиллиэн наада.  

Сананы киллэрии: Хос эһэбит Никонов Федор Семенович суруйбут 

суруктарын ааҕан, үөрэтэн салгыы ахтыылары, архыыбтартан матырыйааллары 

хомуйуу. Нам улууһун оскуолаларыгар «Хорсун быһыы» уруоктарын ыытыы. 

«Буорах сыттаах суруктар кэпсииллэр» диэн кинигэ өйдөбүнньүк бэчээттэтэн 

таһаарыы 

Аан дойдуну аймаабыт кырыктаах сэрии таарыйан ааспатах ыала суоҕа 

буолуо. Эһэбит Никонов Семен Федорович дьоҥҥо-сэргэҕэ үтүө майгытынан, 

үлэһит үтүөтүнэн биллэн олорбут. Кини ыал соҕотох оҕото эбит. Үрдүк 

уҥуохтаах, күүстээх-уохтаах, кип-киэҥник, сап-саһархайынан көрбүт, ыраас 

хааннаах киһи эбит. Кыра да буоллар үөрэхтээх, ыраас буочардаах буолан суот-

учуот үлэтигэр үлэлээбит. Кыһынын бултаан-алтаан бар дьонун куобаҕынан, 

балыгынан аһатар. Онтон ордубут булдун атыгар тиэйэн Сангаарга саахарга, 

чэйгэ, бурдукка, таҥаска атастаһан кэлэрэ эбит. Биир да ыалын матарбакка 

бэрсэрэ үһү. 

Бастакы хомуурга эһэбитин ылбатахтара. «Колхозкун тутан, дьону-сэргэни 

өйөөн, дьаһайан олор» диэн хаалларбыттар. Эр киһи дьахталлары, оҕолору 

кытта хааллым диэн олорон биэрбэккэ түүннэри-күнүстэри үлэ үөһүгэр 

сылдьыбыт. 

1942 сыллаахха хас да буоланнар Аҕа дойдуларын көмүскүүр сэриигэ 

бырааттыы Елисеевтары кытары аттаммыттара. Кинилэр үгүстэрэ олоххо 

сабыс-саҥа үктэнэн, үлэлээн-хамсаан иһэн бэбиэскэ тутан, таптыыр 

кэргэттэрин, оҕолорун, бар дьоннорун, дойдуларын хаалларан ботуоҥка сүгэн, 

өлүү суолугар айаннаабыттар. Дьоннорун кытары быраһаайдаһан баран, 

төрөөбүт, үөскээбит күөллэригэр киирэн икки хатын икки ардыгар, хаптаһыҥҥа 
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эһэм бэйэтин, доҕотторун ааттарын, барбыт күннэрин, сылларын быһаҕынан 

кыһан суруйан хаалларбыт. Ол суруга күн бүгүнүгэр диэри Үрүҥ Күөлгэ 

сууллубакка, сүппэккэ турар.  
 

           
Сэриигэ бараары 1942 сыллаахха дьиэ кэргэттэрин, 

доҕотторун кытта. 1 эрээккэ уҥа олорор 

 

Эһэбит сэриигэ бараары сылдьан Үрүҥ Күөлтэн Намҥа атынан айаннаан 

тиийэн хаартыскаҕа түһэрэр киһини булан таһаарар. Аймахтарын, кэргэттэрин, 

доҕотторун кытта хаартыскаҕа түһэн бэлэх гына хаалларан барбыт.  

Фроҥҥа тиийиэҕиттэн, кыра үөрэхтээх буолан суруктарын быспакка 

суруйа турбут. Ол туоһутунан билигин буорах сыттаах, саһарбыт суруктары 

ааҕабыт: Олус улаханнык таптыыр доҕорум Ольга Дмитриевна, таптыыр 

аҕам Федор Саввич уонна оҕолорум! Миигиттэн аныгылыы, эдэр ыччат 

уохтаах – төлөннөөх эҕэрдэтэ тутун! Мин доруобуйам чааһа үчүгэй. Эһиги 

хайдах олороҕут? Мин Ленинград куорат таһынааҕы боруоҥҥа, от ыйын 7 

кунугэр кэлбитим сэриилэһэ сылдьабын, билигин окуопа5а суруйа сытабын. 

Буомбаны, миинэни быраҕаллара олус кутталлаах. Миигин өлөн – сүтэн 

хаалыа диэн айдаара, аһыйа олоруман. Тыыннааҕым тухары сурук ыыта 

туруом. Эһиги миэхэ сурукта ыытын. Миигин кытта Киргиэлэй баар, атын 

дьону билбэппин. Мин аадырыһым маннык: Полевая почта: № 75638 -13. 

Оҕолоргун доҕорум харыстаа, биһиги сотору өстөөҕү кыайан эргиллиэхпит. 

Быраһаайдарын барыгыт.  

Уйбаан уонна Дьяконов Охонооһой баар буоллахтарына мин кэргэттэрбин 

көрө - истэ сылдьын, бааргыт тухары сурукта ыыта турун. Дойдубуттан 

сурук тута иликпин. 

Суруйдум Никонов Семен.  21.07.1942 с. 

 

Эһэбит Ленинградка тиийиэн иннинэ Москва куоракка связистар 

курстарыгар үөрэммит. Ол сылдьан оҕолоругар кырааскалыыр «Учись 

рисовать» кыра кинигэ ыыппыта баар. Кинигэ кэннигэр маннык  ис хоһоонноох 

суруллубут:  

 

Тапталлаах оҕолорбор Кыычаҕа, Боростуойга анаан ыыттым. Бу 

кумааҕыны алдьаппакка илдьэ сылдьын, тээтэҕит кэлбитин курдук санаан. 
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Москва куораттан ылан ыыттым. Оҕолорум, аҕам уонна Ольга үөрүүнү 

кытта тутун, мин ыыппыт сурукпун. 

Суруй. Сэмэн Никонов. 20.03 1942 с. 

 

           
 

 
1942 с. Москва куоракка связистар курстарыгар үөрэнэ сылдьан 

оҕолоругар ылан ыыппыт «Учись рисовать» раскраска альбом. 

 

Аҕам Сүөдэр, таптыыр доҕорум Ольга Дмитриевна, оҕолорум Кычча, 

Боростуой дорооболорун! 

Мин суруйар суругум эһиэхэ тиийэр дуо? Мин эһигиттэн кэлбитим 

тухары  суругу тута иликпин, кэлбит буоллаҕына олохтоох куораппар кэлбитэ 

буолуо. Эһиги харса суох суругу ыыта олорун. Кычча (Тарас) хайа оскуолаҕар 

үөрэнэн эрэҕин дуо? Боростуойум (Вера) төһө улаатта тугу туһалыырый? 

Мин саабын Ольга кимэхэ да биэримэ алдьатан кэбиһиэхтэрэ. Мин синиэлбин 

Пестряковтан туттугут дуо. Мин таҥаспын үчүгэйдик көрөн - истэн ууран 

кэбис. Мин кэлбитим тухары олус куһаҕаннык сылдьа иликпин. Атын дьону 

олох билбэппин. Эһиги хайдах олордугут, ханна кыстаан олороҕут. Суруйун. 

Быраһаайдарын. 

19.03.43 с. Семен Никонов Федорович 

 

Сэрии толоонуттан хос эһэбит дойдутугар, дьонугар балайда суругу 

ыыппыт. Ол курдук 1942-1944 сылга дылы суруйбут. Бу тухары эппиэт кэлбэт. 

Балаҕан ыйын 25 күнүгэр маннык ис хоһоонноох суругу ыыппыт: От ыйын 10 

кунугэр Ленинград куорат таһынааҕы фроҥҥа сылдьабын. Мин төрөөбүт 

буорбар хаһан да барар барбат сиригэр сылдьабын, тыыннааҕым тухары 

суругу ыыта туруом, туохтан да дойду, дьонум сураҕын истибэт олус куһаҕан 

буолар эбит. 
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Атырдьах ыйын 29 кунугэр 1943 сыллаахха ыыппыт суругар: Дойдубар 

чахчы эргиллэр биллибэт, оҕолорбун Кыччаны (Тарааһы), Боростуойу 

(Марияны), Молооччугу (Вераны) иитэн - аһатан улахан дьон онор, кинилэр аһа 

- таҥаьа суох буоллахтарына мин танаспын, саабын атыылаан аһаарын. 

Сурукта ыыта охсун. 

 

Кыргыс хонуутугар сытан, буулдьа быыһыгар бириэмэ булан саллаат 

дойдутун, дьонун ахтан сурук туппакка төһөлөөх элэ-была тыла бараммыта 

буолуой? 

Кэргэнэ Ольга Дмитриевна көнө майгылаах, ыраас хааннаах, түргэн 

туттуулаах, үлэһит үтүөтэ эбит. Кини үөрэҕэ суох буолан суруктарын дьонно 

аахтаран, кэргэнэ тыыннааҕын, ханна сэриилэһэ сылдьарын истэн сэниэтигэр 

сэниэ, күүһүгэр күүс эбиллибит курдук буолара. Ол кэргэнэ олоҕу, дьонун, 

оҕолорун, дойдутун таптыырыттан, кыайыыга эрэллээҕиттэн. Буорах сыттаах 

суруктары сыттыгын анныгар кистии уура сылдьара.  

Аҕам Сүөдэр, таптыыр доҕорум Ольга Дмитриевна, оҕолорум Кычча, 

Боростуой дорооболорун! 

Мин элбэхтик сурук ыытабын. Тула куораттан эһиэхэ 1500 солк. харчыны 

бөрөбүөттээбитим. Туттугут дуо? Миигин фронна өлөн-сүтэн хаалыаҕа диэн 

айманыман. Сэрииттэн киһи үгүстүк ордор эбит, эһиги этэҥҥэ эрэ олорун 

ыалдьыбакка, өлбөккө олорун, мин дойдубар эргиллиэм, барыгыт 

быраһаайдарын! Мин саабын үчүгэйдик ууран кэбиһин, анды киирэн эрдэҕэ 

буолуо. 

Семен Никонов. 

1.06.43 сыл. Бэс ыйа. 

 

       

 
Буорах сыттаах саһарбыт суруктар 

(дьиэ кэргэн архыыбыттан киирдилэр) 
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1947 сыл от ыйын 21 күнэ ... харах уута, ыар санаа, дууһа кыланыыта. 

Сэмэн суруктара фронтан кэлбэт буолбуттара. Онтон - хара сурук. Манна 

сурулларынан: «Эн кэргэниҥ Никонов Семен Федорович Аҕа дойду 

көмүскэлигэр геройствоны уонна хорсун быһыыны оҥорон, бэйэтин воинскай 

андаҕарын толордо. Сэрии хонуутугар муус устар 6 күнүгэр 1944 сыллаахха 

сураҕа суох сүттэ». 

Эһэбит Никонов Семен Федорович Москва, Ленинград, Челябинскай 

(хайыһар биригээдэтэ), Тула, Саратов, Харьков, Вена, Вильнюс, Таллин, 

Эстония куораттары босхолоспута.  

Сэрии сабыдыала уонна кини содула хас биирдии саха ыалын балаҕаныгар 

ити курдук ыарахан атаҕынан атыллаан киирбитэ. Билигин эһэбит 12 суругун 

кичэйэн харайа сылдьабыт. 

Кыайыы 75 сылыгар хомуйсубут матырыйаалбытын интернетка Россия 

сайтыгар «Подвиг народа» ыытан, эһэбит байыаннай чааһа кэлин уларыйбатах 

буоллаҕына, «саатар көмүс уҥуоҕа ханна көтөҕүллэ сытарын билбит киһи» 

диэн эбээбит баҕа санаатын толоруохпутун баҕарбыппыт. Ол курдук сайтка 

киирэн көрдөөн хос эһэбит Никонов Семен Федорович Эстония сиригэр көмүс 

уҥуоҕа хараллыбытын буллубут уонна Ленинград көмүскэлигэр геройдуу 

быһыытын иһин «За оборону Ленинграда» уордьанынан наҕараадаламмытын 

буллубут. Ыарахан сүтүгү булан үөрүүбүт улаатта. 

Эбэбит, Вера Семеновна Винокурова билигин 78 саастаах ытык кырдьаҕас. 

Кини аҕатын үтүө мөссүөнүн өйдөөбөт да буоллар, ийэтэ, бар дьоно аҕатын 

туһунан өйдөбүлү үйэ саас тухары хаалларбыттар. Аҕатын суруктарын, 

хаартыскаларын, быһаҕын, бэлэх кинигэтин кичэйэн, харыстаан уура сылдьан 

биһиэхэ оҕолоругар, сиэннэригэр элбэҕи биллэрдэ, үөрэттэ, сырдатта.  

Ол курдук, Алгыстаан ийэбитинээн эһэбит суруктарынан Нам улууһун 5 

оскуолатыгар олунньу 20 күнүттэн кулун тутар 28 күнүгэр дылы «Хорсун 

быһыы» уруоктарын тэрийэн ыыттылар. Үөрэнээччилэр, учууталлар уоттаах 

сэрииттэн кэлбит буорах сыттаах суруктары көрөн, ааҕан, сылаас илиилэригэр 

тутан олус долгуйа иһиттилэр, кэрэхсээтилэр. Барыта 625 үөрэнээччи 1-11 

кылаас оҕолоро астына иһиттилэр. 

 Хос эһэбит, Никонов Семен Федорович ытык иэһин толорон, кыайыыны 

уһансыбытынан  киэн туттабыт. Эйэлээх олоҕу түстээри олохторун толук 

уурбут саллааттар олорботох олохторун, билигин биһиги эдэр көлүөнэ 

ыччаттар салҕаан олоруохтаахпыт. Кинилэр ааттара үйэттэн үйэҕэ ааттана 

турдун! Аҕа көлүөнэ албан ааттаах үгэстэрин салгыы сайыннара туруохха! 

Улуу Кыайыынан араҥачыламмыт бүгүҥҥү күннээҕи эйэлээх олохпутун харах 

харатын курдук харыстыаҕын! 

 
Туһаныллыбыт литература: 

1. Эбэбит Винокурова В.С. ахтыылара 

2. Эһэбит Никонов С.Ф. суруктара 
3. Память народа сайт – www.pamyat-naroda.ru 

4. Намнааҕы государственнай архыыб матырыйаалларыттан. 
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СЭРИИ ХОНУУТУГАР ОХТУБУТА 
 

 
Монастырев Женя 

Мүрү 2-с нүөмэрдээх орто оскуолатын 

7  кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Аманатова Изабелла Николаевна, 

эбии үөрэхтээһин педагога 

Уус-Алдан улууһа, Бороҕон сэл. 

 

 

Мин кэпсиэхпин баҕарабын хос эһэм туһунан. Ийэм өттүнэн хос эһээм 

аата Гоголев Семен Самсонович. Кини Аҕа дойдуну көмүскүүр сэриигэ 

кыргыһыы хонуутугар олоҕун толук уурбута. 

Хос эһээм Семен Самсонович 1898 сыллаахха 1 Бэрт-Ууһун нэһилиэгэр 

Бороҕон улууһугар төрөөбүт. Кини Томтор Вознесенскай таҥаратын дьиэтин 

иһинэн тэриллибит приходской оскуолаҕа үөрэммит. Түөрт кылааһы бүтэрэн 

нууччалыы билэр, кэпсэтэр үөрэхтээх киһи буолбут. Оччолорго бу нэһилиэккэ 

үөрэхтээх киһи диэн суох эбит. Онон кинини, соҕотох үөрэхтээх киһини 

суруксутунан үлэлэппиттэр. Дойдутун дьоно ―Суруксут Сэмэн‖ диэн хос 

ааттаабыттар. 

Колхоз тэриллибитигэр биир бастакынан колхозка киирбиттэр. 1929 -30 

сылларга бастакы тыа хаһаайыстыбатын массыыналара кэлитэлээбиттэр. Ол 

курдук үүт сүүрдэр сэппэрээтэр, от охсор, от мунньар массыыналар. Олору 

хайдах үлэлэтэри ааҕан-үөрэтэн иитэн биэртэлээбит. 

Нэһилиэккэ биир эмэ сахалыы билбэт нуучча кэллэҕинэ кинини ыҥыран 

бөрөбүөтчүт оҥостоллоро. Кэнники Райсоюз тэриллибитин кэннэ сельпоҕа 

Чирэпчи сайылыгар бухгалтерынан үлэлээбитэ. Онтон оройуон киинигэр 

райсоюзка старшай бухгалтерынан үлэлээбитэ. Ол үлэлии олордоҕуна 1942 

сылга бэс ыйыгар Кыһыл армияҕа фроҥҥа ыҥырыллар бэбиэскэ туппута.  

Барар күнүгэр кэргэнин, алта кыыс оҕотун төгүрүк остуолга мунньан 

төгүрүччү олорон чэйдээбиттэр. Ол кэннэ остуолтан туран, быраһаайдаһан 

баран тахсан барбыт. Ыарыһах кэргэнэ, алта кыыс оҕото сайыһан ытыы 

хаалбыттар. Бу сайын наһаа кураан буолан, үс кыра кыыс коклюш диэн олус 

ыарахан, сыстыганнаах ыарыыгы алдьыбыттар. Саамай кыра кыыстара аҕата 

барбытын кэннэ балтараа ыйынан өлбүт.  

Хос эһэм фроҥҥа айаннаан иһэн сурук суруйбут, кэтэ сылдьыбыт таҥаһын 

сопровождающайынан ыыппыт. Пароходунан устан иһэн кэргэнин, оҕолорун, 

дойдутун ахтарын туһунан суруйбут. Ол айаннаан иһэн хаартыскаҕа түспүтүн 

кэлин эбэм эдьиийэ Матрена Семеновна булбут. 

Передовой линияҕа тиийэн баран иккис суругун суруйбут ―Орел куорат 

туһаайыытынан оборонаҕа сытабыт. Күн-түүн фронт аһылларын кэтэһэбит, 

түргэнник наступлениеҕа киирэн, иккиттэн биирэ быһаарыллара буоллар. 
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Хайдах олороҕут? Ахтабын‖ .Бу суруга алтынньы ыйга кэлбит, онтон ыла туох 

да биллибэтэх, өлбүтүн да туһунан биллэрии кэлбэтэх. 

Томторго ыаллыы олорбут киһитэ кэргэнигэр суругар ―1943 сыллаахха 

тохсунньу ыйга наступлениеҕа киирэн иһэн бааһыран хонууга сытара...‖ 

Кыайыы буолбутун кэннэ 1945 сыллаахха ирдэбилгэ эппиэткэлбит ―Погиб 

на войне 26 января в 1943 г.в районе Орловской области.‖ 

Хос эбэм ыалдьан эрдэ олохтон туораабыта. Тулаайах хаалбыт алта 

оҕоттон биэс оҕо ыар, аччык олоҕу билэ улааппыттара. Кэлин үөрэнэн, 

кэргэннэнэн үтүө дьон буолбуттара. Олортон биирдэстэрэ мин эбэм Гоголева 

Елена Семеновна.  

 

 
  

АҔА ДОЙДУ ИККИС СЭРИИТЭ МИН ДЬИЭ КЭРГЭНИМ 

ИСТОРИЯТЫГАР 

 

 
Мохначевский Вася 

Е. П. Неймохов аатынан Мэҥэ-Алдан орто оскуолатын 

1 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Сыромятникова Саргылана Петровна, 

алын сүhүөх кылаас учуутала 

Томпо оройуона, Мэҥэ-Алдан сэл. 

 

 

Сэрии!.. Сэриидиэн тыл хас биирдии киhи үйүгэр-санаатыгар ыараханнык 

иhиллэр. 1941 сыллаахха фашисткай Германия биhиги дойдубутугар сэриинэн 

саба түhэн дьоммут олохторун алдьатан-айгыратан барбыта. Советскай Союз 

дьоно биир түмсүүлээх-санаалаах буолан фашистары 1945 сыл ыам ыйын 9 

күнүгэр кыайбыттара.  

Биhиги Мэҥэ-Алдаммыт нэhилиэгин олохтоохторуттан Кыhыл Армияҕа 91 

киhи ыҥырыллыбытыттан эдэрдэрэ инники кирбиигэ, кырдьаҕас өттө үлэ 

фронугар барбыттара. Олор истэригэр мин эбэм аҕатын дьиэ кэргэниттэн 

аҕалара Сыромятников Иван Спиридонович уолаттарынаан Дмитрийдыын 

уонна Иннокентийдыын ыҥырыллыбыттара. 

Ол дьоннортон күөгэйэр күннэригэр сылдьар 27 хаарыан уолаттар Ийэ 

дойдуларын, Европа, Азия дойдуларын көмүскэлигэр олохторун толук 

уурбуттара. 

Мин дьиэ кэргэним сэрии кэмигэр хайдах олорбуттарын, Кыайыыга туох 

кылааты киллэрсибиттэрин билээри бу теманы таллым.  

Темам аата: «Аҕа дойду иккис сэриитэ мин дьиэ кэргэним историятыгар» 

Актуальноhа: Улуу Кыайыы 75 сылыгар анаан араас хайысхалаах үлэлэр 

ыытылла туралларынан, мин хос эhэлэрим, чуолаан сэрии толоонугар хаалбыт 

Сыромятников Д. И. туhунан чинчийэн ырытан Е. П. Неймохов аатынан 

олохтоох музейга матырыйаал туттарыы.  
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Сыалым: Кыайыы сылыгар анаан Улуу сэриигэ кыттыбыт аймахтарым 

туhунан матырыйаал хомуйуу. 

Соругум:  
- Матырыйаалы хомуйуу; 

- Нэhилиэнньэҕэ сырдатыы; 

- Билбити кэпсииргэ үөрэнии. 

 

Сыромятников Иван Спиридонович (1896-1980).  
Мин эбэм эhэтэ, Иван Спиридонович сэриигэ иккис 

уолунаан Иннокентийдыын ыҥырыллыбыттара. Улахан 

уола Дмитрий эрдэ, 1941 сыллаахха ыҥырыллыбыта уонна 

1942 сыллаахха сэрии толоонугар охтубута. Иван 

Спиридонович маҥнай утаа 1945 сыллаахха диэри илиҥҥи 

үлэ фронугар сулууспалаабыта. 1945 сыллаахха Японияны 

утары сэриигэ трофей хомуйуутугар сылдьыбыта. Сэрии 

иннинэ да, сэрии кэнниттэн да холкуос, кэлин сопхуос араас 

үлэлэригэр үлэлээбитэ.  

Үлэ фронугар сылдьыбыт бириэмэтэ: 1942-1945 сыллар. 

Наҕараадата: «Сэриигэ хорсунун иhин» махтал сурук, «Аҕа дойдуну 

көмүскүүр Улуу сэрии 1941-1945сс. Килбиэннээх үлэтин иhин» мэтээл. 

Сыромятников Иннокентий Иванович (1924-1983). 

Иннокентий Иванович 1942 сыллаахха атырдьах ыйыгар 

бэбиэскэ туппута. Илиҥҥи фроҥҥа сулууспалаабыта. 

Армияҕа улаханнык ыалдьан кулун тутар 22 күнүгэр 1945 

сыллаахха демобилизацияламмыта. Армияҕа барыар диэри 

холкуос араас үлэлэригэр сылдьыбыта. Кэлэн баран 1956 

сылтан 1965 сылга диэри Сэбиэккэ сэкирэтээрдээбитэ. 

Кэлин маҕаhыыҥҥа продавецтаабыта, онтон 

мясомолпромҥа приѐмщигынан үлэлээбитэ. Кыыс оҕолоох. 

Сэриилэспит бириэмэтэ: 1942-1945 сыллар. 

Наҕараадата: «Германияны кыайыы иhин» мэтээл. 

Сыромятников Дмитрий Иванович (1922-1944). 
Дмитрий Иванович мин хос-хос эhэм улахан уола буолар. 

Сэрии иннинэ Миитэрэй маҥнай почтальоннаабыт, онтон 

холкуос биир төhүү үлэhитэ буолан, араас үлэлэргэ 

сылдьыбыт. Армияҕа 1941 сыллаахха от ыйын 12 күнүгэр 

ыҥырыллыбыта. Маҥнай Читаҕа байыаннай үөрэххэ 2 ый 

үөрэнэн баран, Ленинградскай фроҥҥа тиийэр. Икки сыл бу 

фроҥҥа сэриилэспит уонна үстэ бааhыра сылдьыбыт. 1942 

сыллаахха разведротаҕа ылаллар. Дмитрий дьонугар 

чаастатык суруйар эбит. Биир суругар маннык суруйбут: 

«Мин өстөөҕү кыайан-хотон хайаан да дойдубар 

тиийиэхпэр дылы үчүгэйдик олоруҥ, үлэлээҥ, үөрэниҥ»,-

диэн. 
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Онтон 1942 сыллаахха ахсынньы ыйга өлбүтүн туhунан биллэрии кэлэр. 

«2003. Сыромятников Дмитрий Иванович, разведчик 695 стр. бат., 431 АП, 

(1922) г.р., урож. Мегино-Алданского н-га, Таттинского р-на, якут, чл. ВЛКСМ, 

приз. 02.08.41 г. Захоронен п.г.т. Синявино Ленинградской обл. (Память. Книга 

вторая. - Якутск: Сахаполиграфиздат, 1993 г.-с. 175). 

2020 сылга Мэҥэ-Алдаҥҥа Улуу Кыайыы 75 сылын бэлиэтиир элбэх 

тэрээhиннэр буоллулар, өссө да буола тураллар. Биир улахан тэрээhининэн 

буолар Мэҥэ-Алдан нэhилиэгиттэн делегация Санкт-Петербурга, Улуу 

Новгородка, Ильменьҥэ баран кэллилэр. Делегация сыала-соруга:  

- Ильмень күөлгэ охтубут саха буойуннарыгар аналлаах мемориал 

тутуутун көҕүлээччи, саха норуодунай суруйааччыта Е. П. Неймохов аатын 

үйэтитэр тэрээhиннэргэ кыттыы; 

- Синявиноҕа көмүллэ сытар биир дойдулаахпыт Сыромятников Д. И. 

уҥуоҕар венок ууруу, төрөөбүт дойдутун буорун тиэрдии. 

Делегацияҕа Мэҥэ-Алдан орто оскуолатыттан 6 оҕо барса сырытта. 

Кинилэри оскуолабыт историяҕа учуутала Винокурова С. А. салайан илдьэ 

сырытта. Светлана Алексеевна маннык кэпсиир: 

«Мэҥэ Алдан нэһилиэгиттэн 91 киһи сэрии сылларыгар бэбиэскэ тутан 

ыҥырыллыбыт. 1941 сылга 14 киһи бэбиэскэ туппут. Бу дьон бэс ыйыгар, от 

ыйыгар, атырдьах, балаҕан ыйдарыгар ыҥырыллыбыттар. Дойдуга ыксал 

суоһаабытынан сэриигэ ыҥырыылар субу-субу ыытыллыбыттар. Ити дьонтон 

10 киһи дойдутугар төннүбэтэх. Олор истэригэр Сыромятников Дмитрий 

Иванович, 1922 сыллаах төрүөх, ол аата баара суоҕа 18-19 саастаах. ―Память‖ 

кинигэҕэ суруллубутунан, 695-с стрелковай батальон разведчига.  

Ленинградскай уобаласка пгт.Синявиноҕа көмүллэ сытар. 

Сыромятников Д. И. Синявино үрдэллэрин туһугар кыргыһыыга геройдуу 

охтубут диэтэхпитинэ сыыспаппыт буолуо диэн биэс сыл анараа өттүгэр 

суруйбут буоллахпына, бу сыл олунньу ыйыгар Мэҥэ-Алдан делегациятын 

састаабыгар киирэн, Синявиноҕа тиийэн, илэ харахпытынан кини көмүллэ 

сытарын туоһулуур сурук бырааттыы көмүү плитатыгар баарын көрдүбүт. 

Манна Ладожскай күөл соҕуруу кытылыгар муора таһымыттан 50 м 

үрдүккэ үрдэллэр бааллар эбит. Сэрии сылларыгар ол үрдэллэргэ Германия 

армиятын биир сүрүн пууна баар буола сылдьыбыт. Ленинград блокадатын 

көҥү көтөр соруктаах улахан хаан тохтуулаах кыргыһыылар манна буолбуттар. 

10-12 км туоралаах синньигэс сир («бытыылка куолайа» диэн ааттыыллар эбит) 

блокаданы тоҕу көтөргө тоҕоостоох курдук эбит да буоллар, Кыһыл армия 

кыайбатах. Өстөөхтөр үрдэллэртэн барытын көрө, маныы, ытыалыы сыталлар 

эбит. Биһиги биир дойдулаахпыт Сыромятников Д.И. кулун тутар 11 күнүгэр 

1942 сыллаахха охтубут диэн ―Память‖ кинигэҕэ суруйаллар.Итисэрии саамай 

ыарахан кэмэ буолар. Наар хотторуу эрэ. 

Быйыл олунньу 19 күнүгэр Синявиноҕа баар мемориалга делегация 

тиийбитэ. Памятниктардаах, мемориальнай плиталардаах икки аллея баар. Ол 

устун алфавитынан өлбүт буойуттар ааттара суруллубут плиталар тураллар. 

Онно Сыромятников Дмитрий Иванович диэн ааты киирииттэн уҥа аллеяҕа 
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булбуппут. Дьоно ыыппыт дойдутун буорун аатын аттыгар куппуппут, ону 

кытта веногу уонна сибэккини уурбуппут.  

Саха сирин постояннай представительствотын үлэһиттэрэ мемориалга кэлэ 

сылдьаллар эбит. Сардаана сибэкки ойуулаах плитаны Ленинград блокадатын 

көҥү көтүүгэ кыттыбыт саха буойуннарыгар анаан оҥорбуттара турарын сэргии 

көрбүппүт.‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түмүк. Мин бу суруйбут хаан-уруу дьоммун хаhан да тыыннаах бэйэлэрин 

көрбөтөҕүм. Ол эрээри кинилэр бу бүгүҥҥү мин эйэлээх олоҕум иhин 

сэриилэспиттэригэр, үлэлээбиттэригэр, тыыннарын толук уурбуттарыгар 

муҥура суох махтанабын. 

Эhэлэрим, эбэлэрим сэрии ыар сылларыгар аччык, харах уулаах ыар үлэ 

эҥэрдээх кэмнэри билбиттэр. Хайдах ону барытын тулуйбуттарын билигин 

сөҕөбүт эрэ.  

Хос эhэм бииргэ төрөөбүт убайа, Дмитрий Иванович хорсуннук 

сэриилэспит, уоттаах кыргыhыыга охтубут. Төhө да уордьан-мэтээл ылбатаҕын 

иhин, кини хорсун олоҕунан, албан аатынан киэн туттабын. Арай кини 

тыыннаах хаалан, дойдутугар эргиллибитэ буоллар, төhөлөөх үчүгэй буолуо 

этэй. Аймахтарбыт өссө элбэх буолуохтара этэ. Хос эhэбит, таайдарбыт 

олохторун оҕолоро, сиэттэрэ салгыыбыт. Кинилэр ааттарын өйдүү-саныы 

сылдьыахпыт. 

Киhи-аймах дьолун иhин сэймэктэнэн өлбүттэр сырдык мөссүөннэрэ, үтүө 

дьыалалара үйэлэртэн үйэлэргэ, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ кэриэстэнэ, ахтылла 

турар үрдүк аналлаахтар. Ити биhиги, кэнчээри ыччаттар, ытык иэспит буолар. 

 
Туһаныллыбыт литература: 

1. Мэҥэ-Алдан нэһилиэгин музейын матырыйааллара. 

2. Николаев Н. С. Мэҥэ-Алдан: Томпо оройуона – Дьокуускай: Бичик, 2007 с. 

3. Николаев Н. С. Мэҥэ-Алдан: Томпо оройуона 2-с. кин. – Дьокуускай: Бичик, 2009 с. 

4. Тарасова З. Д. Нэhилиэк киэн туттар дьоно.-Дьокуускай 2020 с. 

5. Томтосов Д. А. Мин мантан сэриигэ барбытым: (Мэҥэ-алданнар фроҥҥа) – 

Дьокуускай, 2005 с. 
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«ХОС ЭҺЭМ – ХОРСУН БУОЙУН»  
 

 
Николаева Сандаара, 

Степан Васильев аатынан 

Ньурба 1 №-дээх орто оскуолатын 

3 «А» кылааһын үɵрэнээччитэ 

Салайааччы: Григорьева Дария Васильевна- 

алын сүһүөх кылаас учуутала 

Ньурба оройуона, Ньурба куората 

 

 

Быйыл Aҕa дойдуну көмүскүүр Улуу сэрии түмүктэммитэ 75 сылын 

туолар. Бу уоттаах сэрии хас биирдии саха ыалын таарыйбыта. БиҺиги 

норуоппут дьоно-сэргэтэ сэрии толоонугар геройдуу охтубут, сэрииттэн 

тыыннаах кэлбит хорсун буойуттары, тыылга эйэлээх олох иһин турууласпыт 

ытык дьоммутун чиэстиир, кэриэстиир. Биһиги кылааспытыгар оҕолор 

учууталбытын, төрөппүттэрбитин кытта сэриигэ кыттыбыт аймахтарбытын 

үөрэттибит, кинилэр тустарынан матырыйааллары хомуйдубут. 

Мин хос эhэм Котоконов Марк Николаевич – Аҕа дойду Улуу сэриитин 

кыттыылааҕын туһунан кэпсиэхпин баҕарабын. 

Yлэм проблемата: Биhиги дойдубутугар Аҕа дойду сэриитэ буолбута 

ыраатан истэҕин аайы оҕолор саха норуотун хорсун быhыытын, сэриигэ 

кыттыбыт бэйэлэрин аймахтарын туhунан кинигэттэн, ахтыылартан, сайтартан 

кɵрдɵɵн эрэ билэр кыахтанан эрэллэр. 

Yлэм тоҕоостооҕо: Бүгүннү күннэ хас биирдии оҕо тɵрɵɵбүт дойдутун 

историятын, Аҕа дойду сэриитигэр саха норуотун хорсун быhыытын, сэриигэ 

кыттыбыт бэйэлэрин аймахтарын туhунан билэрэ наадалаах.  

Сабаҕалааhын: Өскө хас биирдии оҕо дойдутун историятын биллэҕинэ, 

кини төрөөбүт дойдуга таптала, бэйэтин айма5ынан киэн туттуута үрдүө, 

киhилии киhи буола улаатыа этэ. 

Yлэм сыала: Аҕа дойдуну кɵмүскүүр сэриигэ сылдьыбыт хос эhэм 

туhунан матырыйаал хомуйуу, кини олоҕун үөрэтии, кинигэ-альбом оҥоруу. 

Соруктара: 
1. Аҕа дойдуну кɵмүскүүр сэриигэ сылдьыбыт аймахтарбыт тустарынан 

матырыйаал хомуйуу; 

2. Аҕа кɵлүɵнэ Улуу кыайыыга кыттыспыт суолларын чинчийэн үерэтии; 

3. Оҕолорго хос эhэм бойобуой суолларын кэпсээhин. 

Yлэм былаана: 

1. Хос эhэм Котоконов М. Н. туhунан билсиhии. 

2. Сэрии сылларыгар бойобуой сырыытын үɵрэтии. 

3. Матырыйаалы хомуйуу. Интернет ситимигэр эhэм туhунан кɵрдɵɵhүн, 

хаартыскалары, хаhыаттарга тахсыбыт ыстатыйалары хомуйуу. 

4. Кылаас чааска презентация оҥорон оҕолорго билсиhиннэрии. 

5. Хомуллубут матырыйаалтан хомуурунньук-альбом таhаарыы. 
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Мин хос эhэм Котоконов Марк Николаевич 

1910 сыллаахха Yɵhээ Бүлүү улууhун Ороhу нэhилиэгэр 

тɵрɵɵбүтэ. Кинилэр 4 бырааттыылар этэ. 1931 

сыллаахха Дьокуускайдааҕы национальнай байыаннай 

оскуолаҕа киирбитэ. Биир сылынан үɵрэҕин бүтэрэн 

баран Дьокуускайдааҕы тыа хаhаайыстыбатын рабфагар 

үɵрэнэр, ол кэнниттэн Иркутскайдааҕы тыа 

хаhаайыстыбатын техникумугар үɵрэнэ барбыт. 1941 

сыллаахха бу үɵрэҕин бүтэрэн Yɵhээ Бүлүүтээҕи МТС 

директорын солбуйаччытынан үлэтин саҕалабыта. 1943 

сыллаахха кини Кыhыл армияҕа ыҥырыллар. Офицер 

Котоконов М. Н. – Аҕа дойду сэриитин кыттыылааҕа, 

1944 сылтан 57 армия 113 стрелковай дивизия 359 

стрелковай минометнай взводун командира. Кини Румынияны, Венгрияны, 

босхолооhуннарга кыттыбыта. Улуу сэрии бүтүүтүн Австрияҕа кɵрсүбүтэ. 

Бойубуой үтүɵлэрин иhин «Кыhыл сулус» орденынан уонна элбэх 

мэдээллэринэн, ол иhигэр «За отвагу» мэдээлинэн наҕараадаламмыта. 

Сэрии кэнниттэн Ньурба оройуонугар МТС директорынан, колхоз 

бэрэсэдээтэлинэн үлэлээбитэ. Кэнники «Сельхозтехника» складын 

сэбиэдиссэйинэн пенсияҕа тахсыар дылы үлэлээбит. 

Түɵрт оҕолоох этэ. Икки кыыс, икки уол, биир уола Мартын – мин эhэм.  

Мин хорсун буойун хос эhээбинэн киэн туттабын. 

 

 
 

  
Эhэм араас сылларга үɵрэнэ сылдьан түспүт хаартыскалара 
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«Память Народа» порталтан информация.  

Бу порталтан булуохха сɵп: 

• Аҕа дойду сэриитин кыттыылахтарын туhунан информация,   

• наҕарадааларын, ситиhиилэрин; 

• Архив докумуоннарын кытта билсиhии. 

 
 

  
 

 

 
 

«Кыhыл сулус» уордьанынан 

наҕараадатын докумуоннара 
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«Саха сирэ» хаһыакка тахсыбыт ыстатыйа 

 

 
«Yɵhээ Бүлүү» хаhыакка ыстатыйа ааптара Уйбаан Ороhуунускай 
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Кылаас чааска презентация оҥорон оҕолорго билсиhиннэрии 

 

   
Ньурбаҕа «Площадь победы» баар 

монумеҥҥа биhиги эhээбит аата 

суруллубута. 

Мин балтыбын Дананы кытта 

Ньурбаҕа «Бессмертный полк» 

акцияҕа, 2018с. 

Улахан хос сиэнэ Марк 2018 

сыллаахха ыам ыйын 9 күнүгэр 

Москва куоракка «Бессмертный 

полк» акцияҕа кыттыбыта. 

 

Мин хос эһээбэр бэйэм айбыт хоhооммун аныыбын. 

 

 

Хос эhээбит–хорсун буойун 
 

Уоттаах сэрии, уот буурҕа 

Ортотунан ааспыта, 

Дьоллоох олох туhугар 

Хорсун буойун – хос эhэм! 

Украина сириттэн 

Австрияҕа тиийбитэ 

Кɵҥүл иhин охсуhан 

Кыhыл Сулус уордьаннаах. 

Дойдутугар кэлбитэ. 

Ийэ дойдутун иннигэр 

Чиэстээхтик сэриилэспит 

Мин хос эhэм! 
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Түмүк 

1. Мин бу үлэбинэн Аҕа дойду Улуу сэриитин туhунан элбэҕи биллим. 

2. Хос эhэм бойобуой сырыыларын биллим, аахтым. Хомуллубут 

материалтан хомуурунньук-альбом оҥордубут. 

3. «Память народа» сайты кɵрɵн үɵрэттим. 

4. Хас биирдии оҕо Аҕа дойду сэриитигэр кыттыбыт бэйэтин аймахтарын 

туhунан билиэхтээх дии саныыбын. 

5. Аҕа кɵлүɵнэ Улуу Кыайыыга кыттыспыт суолларын умнарбыт сатаммат. 

Сэрии хаhан да буолбатын! 

Кыайыыны уhансыбыт хос эhээбинэн киэн туттабын, кини сырдык аатыгар 

сүгүрүйэбин!. 

 

 

  

ЭҺЭБИТ СЫРДЫК ААТА ҮЙЭЛЭРГЭ УМНУЛЛУО СУОҔА 

 

 
Новоприезжий Михаил 

Мүрү 1 нүөмэрдээх орто оскуолатын 

3 кылааһын үөрэнээччитэ 

―Өркөн‖ оҕону эбии үөрэхтээһин киинин  

Эрудит‖ куруһуогун иитиллээччитэ 

Салайааччы: Аманатова Изабелла Николаевна, 

эбии үөрэхтээһин педагога 

Уус-Алдан улууһа, Бороҕон сэл 

 

 

Аҕа дойду Улуу сэриитэ түмүктэммитэ 75 сыла буолла... Бу сэриигэ хас 

биирдии киһи, ыраах-чугас диэн аахсыбакка, оҕо буоллун, улахан буоллун, 

бары бииргэ кыайыы туһугар аччыктыылларын умнан туран үлэлээбиттэрэ. 

Улахан, кыахтаах, доруобай үлэһит эр дьон бары фроҥҥа аттаммыттара.  

Мин эһээм Новоприезжай Иван Карпович Бороҕон нэһилиэгэр (уруккута II 

Суотту) 1918 сыллаахха ―Дьоодьоҕос‖ диэн алааска төрөөбүтэ. Аҕата 

Новоприезжай Карп Петрович, ийэтэ – Алексеева Акулина Яковлевна диэн 

эбиттэр. Кыра эрдэҕиттэн үлэҕэ эриллэн улааппыта.1939 сылтан колхозка 

рабочайынан үлэтин саҕалаабыта. Бу кэмнэргэ Саха сирин киин 

оройуоннарыгар сут-кураан сыллар түспүттэрэ, от-бурдук үүммэккэ дьон 

олоҕор буолбатах ыарахан кэмнэр кэлбиттэрэ. Ыраах Кэбээйи, Нам 

оройуоннарыгар көһөн тиийэн оттооһун түбүктээхтэрэ. Эһэм маннык ыарахан 

кэмнэргэ сыралаһан туран күүстээх үлэҕэ үлэлии сырыттаҕына 1943 сыл 

алтынньы 17 күнүгэр Кыһыл Армия кэккэтигэр ыҥырыллан Ийэ дойдутун 

көмүскүү барбыта.  

Кини илиҥҥи фроҥҥа 649 стрелковай полкаҕа, кэлин 1075 отдельнай 

стрелковай батальоҥҥа стрелогунан сулууспалаабыта. Сэрии бүппүтүн кэннэ 

Империалистическай Японияны кытта кырыктаах сэриигэ кыттыбыта. Бу 

сэриигэ 1945 сыл атырдьах ыйын 9 күнүттэн балаҕан ыйын 9 күнүгэр диэри 
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сэриилэспитэ. Онно ―Японияны кыайыы иһиннь мэтээлинэн 

наҕараадаламмыта. 

Сэрииттэн эргиллэн кэлэн 1947 сыллаахха Баатаҕайтан төрүттээх Тусахова 

Мария Михайловнаны кэргэн ылан ыал буолар. Бастакы уоллара, мин абаҕам 

Новоприезжай Василий Иванович 1949 с. төрөөбүт, онтон утуу-субуу 4 кыыс, 2 

уол оҕолоноллор. Билигин сиэннэрэ, хос сиэннэрэ элбэхпит. 

1945 с. колхоз производствотыгар үлэлээн барбыта, кэлин ―Лена‖ совхоз 

солбуллубат үлэһитинэн буолар. 1955 сыллаахха сир оҥоһуутугар 1967 сыл 

кулун тутар 1 күнүттэн ―Лена‖ совхоз Тумул отделениятыгар рабочайынан 

үлэлээбит. Кини 1974 сыллаахха персональнай сынньалаҥҥа тахсыар диэри 

сүрүн үлэтинэн сайын от кэбиһиитэ, кыһын от тиэйиитэ этэ. Ордук сайын от 

кэбиһиитигэр кыайыылаахтык үлэлиирэ. Кини 6 көлө аҕалар отун соҕотоҕун 

кэбиһэрэ. Хас күн аайы ортотунан 19 тонна оту кэбиһэрэ. Маны таһынан 

кыһынын үстүү көлөнөн күҥҥэ иккитэ кырыйан от тиэйэрэ. 

1970 сыллаахха В.И. Ленин 100 сааһыгар аналлаах социалистическай 

күрэхтэһиигэ производствоҕа үрдүк көрдөрүүлэрин иһин юбилейнай 

грамотанан наҕараадаланар уонна ―Үлэ ударнига‖ үрдүк ааты иҥэрбиттэр. 1972 

сыллаахха Москваҕа путевканан наҕараадаланан дойду тэбэр сүрэҕэр 

сынньанан кэлбит. 

Эһэм пенсияҕа тахсан да баран почта уонна хонтуора дьиэлэрин оһохторун 

оттон хачыгаарынан өргө  диэри үлэлээбит. Эһээм Иван Карпович эдэр 

көлүөнэҕэ холобур буолар олоҕу олорбут. Кырыктаах да сэриигэ Ийэ дойдутун 

чиэстээхтик көмүскээбит, иллээх кэмҥэ таһаарыылаахтык үлэлээбит. Биһиги, 

сиэннэрэ уонна хос сиэннэрэ, эһэбитинэн киэн туттабыт. Кини сырдык аата 

үйэлэргэ умнуллуо суоҕа! 

 

 

  

ХОС ЭҺЭМ ФЁДОР ОХЛОПКОВ-СОВЕТСКАЙ СОЮЗ ГЕРОЙА 

 

 
Охлопков Арсен, 

Е. П. Неймохов аатынан Мэҥэ-Алдан орто оскуолатын 

1кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Сыромятникова Саргылана Петровна, 

алын сүhүөх кылаас учуутала 

Томпо улууhа, Мэҥэ-Алдан сэлиэнньэтэ 

 

 

Дьыл-хонук аастар ааhан иhэр, алдьархайдаах иккис Аан дойду сэриитэ 

бүппүтэ номнуо 75 сыла буолла. Ийэ дойдуларын туhугар олохторун толук 

уурбут тыhыынчанан Сахабыт сирин хорсун уолаттарын дьылҕаларын, кинилэр 

хорсун сырыыларын туhунан чинчийэн үөрэтии - биhиги, кинилэр кэнчээри 

ыччаттарын ытык иэспит буолар.  
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Үлэм сыала: Хос эhэм Фѐдор Охлопков – саха норуотун киэн туттар уола, 

аар саарга аатырбыт снайпер олорон ааспыт олоҕун чинчийэн үөрэтии, кини 

албан аатын үйэтитии  

Үлэм актуальноhа: 1941-45 сс. сэрии ыар кэмэ оспот баас буолан 

үйэлэргэ иҥпитэ. Хорсун-хоодуот, эр санаалаах биир дойдулаахтарбыт, 

аймахтарбыт олорбут олохторун, төрөөбүт түөлбэлэрин туhугар үлэлээбит 

үлэлэрин албан ааттаан үйэлэргэ хаалар сурукка тиhии- биhиги, кинилэр 

кэнчээри ыччаттарын ытык иэспит буолар. 

Онно баара Охлопков- 

Саха туйгун булчута, 

Силлиэ-буурҕа куттаабат 

Бэргэн ытааччыта. 

 

 
 

Улуу Кыайыыны уhансыбыт дьоннортон биирдэстэрэ Советскай Союз 

Геройа Фѐдор Матвеевич Охлопков – мин хос эhэм буолар. Кини 1908 сыл 

кулун тутар 2 күнүгэр Томпо оройуонун Кириэс-Халдьаайы нэhилиэгэр 

төрөөбүтэ. Хос эhэм эрдэ тулаайах хаалан, кыра эрдэҕиттэн хара үлэни билэн 

улааппыт. Алын кылаас үөрэхтээх. Хос эһэм бастаан шахтѐрунан, онтон 

колхозка механизаторынан, кэлин кадровай булчутунан үлэлээбитэ. 

Сэриигэ ыҥырыы сурук хос эhэбэр сайын оттуу сырыттаҕына кэлбит. 1941 

сыл балаҕан ыйыгар бэбиэскэ тутан, быраата Василийы кытта сэриигэ 

ыҥырыллан барбыттара. Хос эһэм аан бастаан уоттаах сэриини 1941 сыл 

ахсынньы ыйын 12 күнүгэр билбитэ. Ити күн кинилэр Москваттан чугас сытар 

Кулицкая станцияҕа поездтан түhүүлэригэр, өстөөх буомбалаан, түөрт киһи 

өлбүтэ, уонтан тахса киһи бааһырбыта.  

Хос эһэм сэриилэспит 375-с дивизиятын сорох чаастара Калининскай 

фронт атын сэриилэрин кытта ахсынньы ый 16 күнүгэр Калинины ылбыттара, 

оттон дивизия бүтүннүү икки бастакы күн иһигэр, оччотооҕу сводкаҕа 

этэллэринэн, Волга өрүһү ситиһиилээхтик туораабыттара, фашистскай 

талабырдьыттартан Опарино, Андрейково, Гальяновка, Шалайково, 

Даниловская, Дешевкино диэн нэһилиэнньэлээх пууннары, «Большевик» 

совхоһу босхолообуттара. 

Хос эһэм Федор Матвеевич быраатынаан Василий Охлопковтыын фронт 

инники кирбиитигэр 1941 сыл ахсынньы 17 күнүгэр тиийбитэ. Кинилэр бу 

дивизия 1243 полкатыгар хос эһэм ручной пулемѐт маҥнайгы, Баһылай иккис 

нүөмэринэн сулууспалаабыттара. Быраата Баhылай 1942 с. кыргыhыыга 

буулдьаҕа таптаран хос эhэм илиитигэр өлбүтэ. 
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Фѐдор Охлопков сэрииhит быhыытынан хорсун сырыыларыттан 

ыстыыгынан, илиинэн киирсиилэрин, разведкаларга, атаакаларга, 

алдьархайдаах Ржев куорат дьиэлэрин иhигэр хапсыhыыларын туhунан 

журналист Дмитрий Кустуров элбэхтик сырдатан суруйбута, кинигэ 

бэчээттэтэн таhаарбыта. Хос эhэм сэриилэспит сырыыларын Москваҕа Оборона 

Министерствотын архыыбыгар тиийэн чинчийбитэ. Дмитрий Кустуров 

ааҕыытынан, уопсайа 12 улахан атаакаларга кыттан тыыннаах ордубут эбит. 

Онтон суоhар сурахтаах ―разведка боем‖ атаакаларга төhөтө кыттыбытын туох 

билиэ баарай? Кустуров Д.В. суруйууларыгар кэпсэнэрин курдук, Фѐдор 

Охлопков хорсун быhыы уhулуччулаах холобурдарын көрдөрөн, оннооҕор 

өйдөрүн сүтэриэхтэригэр диэри куттанан куотан иhэр саллааттары тохтотон 

атаакаҕа киллэртээбит. 

1942 с. алтынньы ыйтан хос эhэбин снайпердар 234 стрелковай полк  

179-с дивизия этэрээттэригэр киллэрбиттэрэ. Сэрии иннигэр биhиги 

дойдубутугар снайпердары үөрэтии суох эбит, аҥаардас НКВД-га анал 

сорудахтары толорооччуларга уонна Сталины харабыллыыр бригада эрэ 

курстара бааллара эбитэ үhү. Онтон Германияҕа иккилии сыллаах снайперскай 

оскуолалар баар буоланнар гитлеровецтар сэрии саҕаланыытыгар бэлэм 

снайпердаах кэлбиттэр. 

Уопсайа хос эhэм Федор аармыйаҕа 4 сыл, ол иhигэр 2 сыл 6 ый 14 хонук 

Аҕа дойду  сэриитигэр сылдьыбыта. Кини сэрии саамай уоттаах 

киирсиилэригэр Ржев куорат анныгар кыттыбыта. Төрөөбүт сириттэн Кириэс – 

Халдьаайыттан Шумилов куоракка дылы 9270 км. айаннаабыт.  

  
 

Өстөөҕү кэтээн хос эhэм тулуурдаахтык сытара, ол сытан төрөөбүт 

Сахатын сирин, дьонун-сэргэтин саныыра. Кини бэргэн снайпер буолан сэриигэ 

429 өстөөҕү кыдыйбыта. Хос эhэм туhунан сэрии кэмигэр холобур оҥостон 

армия, фронт хаhыаттарыгар бэчээттээбиттэрэ. Сэриилэспит кэмигэр эhэм 12-тэ 

бааhырбыта, 3 контузиялаах. Бүтэhик бааhырыыта улахан буолан, 1944 с.эhэм 

госпитальга эмтэнэн баран демобилизацияламмыта. Ол кэнниттэн кинини эдэр 

сержаннары бэлэмниир оскуолаҕа аныыллар. 

Мин хос эhэм Федор элбэх мэтээллэрдээх уонна орденнардаах. Саамай 

үрдүк наҕараадата-Советскай Союз Геройа. 
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Советскай Союз Геройун аатын 1965 сыллаахха Улуу кыайыы 20 сылыгар  

иҥэриллибитэ. Сэрии кэннэ Верховнай сэбиэт  депутатынан талыллан райком 

партиятыгар үлэлээбитэ.  Хос эбэбинээн Анна Николаевналыын 6 уол, 4 кыыс 

оҕолонон, эбэм 1964 с. Герой ийэ бочуоттаах аатын сүкпүтэ. 

 
 

1968 с. ыам ыйын 28 күнүгэр Федор Матвеевич ыараханнык ыалдьан күн 

сириттэн барбыта.  

Төрөөбүт нэhилиэгэр Кириэс- Халдьаайыга хос эhэм  аатынан 

ааттаммыттара:  

- кулун тутар 22 күнүгэр 1985 с. Краеведческай музей; 

- атырдьах ыйын 19 күнүгэр 2002 с. Саха сирин президенын В. Штыров 

уурааҕынан Кириэс-Халдьаайы орто оскуолата. Ону таhынан Ф. Охлопков 

аатынан Дьокуускай куоракка, Хаандыгаҕа, Кириэс-Халдьаайыга, Таатта 

Чөркөөҕөр уулуссалар бааллар.  
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Мин хос эhэм Ф.М. Охлопков дьиҥнээх патриот, бэргэн ытааччы, хорсун 

буойун эбит. Кини сэрии кэмигэр түөрт чулуу снайпер ахсааныгар киирэн хос 

эhэм туhунан хаhыакка сэрии кэмнэриттэн саҕалаан элбэх заметка тахсыбыт, 

киниэхэ анаан үгүс хоhоон анаммыт. Герой Ф.М.Охлопков туhунан мин эhэм 

Николай Федорович (хос эhэм үhүс уола) кэпсээтэ. 

Түмүк. Бу үлэни суруйан баран мин Герой хос эhэлээхпинэн киэн 

тутуннум, кини олоҕун кэрчиктэрин билистим. Салҕыы өссө дириҥэтэн, 

чуолкайдаан үөрэтиэм. 

 

 

 

 

Мин хос эhэм, Фѐдор Матвеевич Охлопков олорбут олоҕун, дьонун-

норуотун туhугар үлэлээбит үлэтин-хамнаhын, бар дьонугар сыhыанын, хайдах 

сэриилэспитин, сэрии кэнниттэн үлэтин, сыана быhан биир дойдулааҕа, 

народнай суруйааччы Е. П. Неймохов этиитинэн түмүктүөм этэ: 

―Оттон өстөөх сиэмэхтии саба түhүүтүн түмүгэр, буулдьаҕа таптаран, 

буомбаҕа түбэhэн эбэтэр хоргуйан суох буолбут мөлүйүөнүнэн сэбиэскэй 

дьоннору иэстэспит Герой Фѐдор Охлопков аата, саха норуотун уолаттарын 

Ийэ дойду кутталга киирбит кэмигэр холобура суох хорсун быhыыларын түмэн 

кэпсииринэн, киэн туттуубут, албан ааппыт сорҕото буолан, орто дойдуга 

сахалыы саҥалаах баарын тухары умнуллуо суоҕа‖.  

 
Туһаныллыбыт литература: 

1. Николаев Н. С. Мэҥэ-Алдан: Томпо оройуона – Дьокуускай: Бичик, 2007с. 

2. Охлопков Н.Ф. Герой Ф. М. Охлопков-Дьокуускай: Көмүөл, 2018. 

3. Охлопков Н.Ф. Советскай Союз Геройа Ф. М. Охлопков төрдө-ууhа, Хаандыга 

2007. 

4. Томпо оройуонун Кириэс-Халдьаайы нэһилиэгин музейын матырыйааллара. 
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КЫАЙЫЫНЫ УҺАНСЫБЫТ ЭҺЭЭЛЭЭХ ЭБЭЭМ 
 

 
Пестряков Сеня 

Мүрү 2-с нүөмэрдээх орто оскуолатын 

7 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Аманатова Изабелла Николаевна, 

эбии үөрэхтээһин педагога 

Уус-Алдан улууһа, Бороҕон сэл. 

 

 

Мин ийэбинэн эһээм, Аҕа дойду сэриитин ветерана, 2 группалаах сэрии 

инбэлиитэ, үлэ ветеранаСоловьев Степан Семенович; эбээм тыыл, үлэ ветерана 

Свешникова Аксиния Даниловна тустарынан бэйэлэрин ахтыыларын суруйан 

хаалларбыттарын билиһиннэриэхпин баҕарабын. 

Эһээм ахтыытын бу курдук саҕалаабыт: 

1941 сыллаахха мин «Чкалов» колхозка кыладыапсыгынан үлэлиир этим. 

Атырдьах ыйыгар биһиги колхозтан тоҕус киһи фроҥҥа барбыта. Барааччылар 

бары Сыгыннаахха мустубуппут. Билигин онно өйдөбүнньүк сэргэ турар. 

Сэбиэппит председателэ Семен Иннокентьевич Исаков оройуон киинигэр тиийэ 

атаарбыта. 

Бастаан утаа Забайкалскай байыаннай уокурукка, Мальта станцияҕа 

тиийэн байыаннай үөрэххэ үөрэммиппит. Салгыы 1942 сыллаахха Омскай 

куорат таһынааҕы Вуссаидай дэриэбинэҕэ полковой оскуолаҕа хас да ый устата 

үөрэппиттэрэ. Бу үөрэх кэнниттэн кырыктаах кыргыһыытынан аатырбыт 

Курскай тоҕойго бырахпыттара. Онно тиийэн, таҥара дьиэтин таһыгар окуопа 

хастан сытан, өстөөх хаста да кимэн киириитин төттөрү охсубуппут. 

Биһигиттэн бу кыргыһыыларга элбэх киһи сырдык тыыннарын толук 

уурбуттара. Командирбытын снаряд оскуолката табан тута өлөрбүтэ. Биһиги 

кыргыһасатаан баран чугуйарга күһэллибиппит. Ол чугуйан иһэн, Байаҕантай 

нэһилиэгин уолун Вензель Ильяны көрсүбүтүм. Биир дойдулаахтар олуһун 

үөрсүбүппүт. Кыратык дабуоллар сэлэһэн ылбыппыт. Балачча уһуннук онон-

манан эргийэн айаннаан штабы булбуппут. Онно баара-суоҕа 28 киһи ордон 

тиийбиппит. Штабка Курскайдааҕы кыргыһыыга хорсуннук сэриилэһэн 

өстөөххө улахан охсууну оҥордугут диэн И. В. Сталин илии баттааһыннаах 

махтал суругу туттарбыттара. Сынньана түспүппүт кэннэ аны Воронеж куорат 

туһаайыытынан илдьибиттэрэ. Ойуур саба үүммүт үрдүк соҕус сиргэ 

тохтоппуттара. Манна хас эмэ тыһыынчаннан дьону муспуттар этэ. Онно 

командующай Г. Жуков тыл эппитэ. Воронеж куорат таһыгар тимир суол 

түмүллэр станцията баара. 

Командирбыт сарсыҥҥы күнү ааспакка ол станцияны өстөөхтөртөн 

босхолуурга бирикээстээбитэ. Станцияҕа тиийэргэ уу туорааһыннааҕа. Биһиги 

үрэҕи туораары түүн тиийдибит, болуот оҥорон бэлэмнээбиттэр этэ. 

Болуоттары сүгэн киллэрэн, үрэҕи туоруурбутугар халлаан сырдаабыта, өстөөх 



54 

күүстээх уоту утары аспыта. Мин үрэҕи этэҥҥэ туораан баран сүүрэн иһэн 

хаҥас илиибэр таптараммын илиим босхо баран хаалбыта. Кэннибиттэн ситэн 

кэлбит нуучча уола, бэрэбээскилээн баран санчааска төнүннэрбитэ. Санчааска 

бэрэбээскилэнэн баран, ыараханнык бааһырбыттары кытта поеһынан 

Красноярскай кыраайга Слав диэн куорат госпиталыгар кэлбиппит. Мин ити 

бааһырыыбынан илиим тарбахтара үлэлээбэт буолбуттара. Түөрт ыйы быһа 

эмтэммитим. Улахан комиссияны баран, алта ыйга дойдубар уоппускаҕа 

ыыппыттара. Дойдубар кэлэн эмиэ комиссияламмытым, III группалаах 

инбэлиит оҥорбуттара. 

Дьэ ити курдук уоттаах сэрииттэн ордон мин эһээм, Соловьев Степан 

Семенович,аны дойдутугар кэлэн үлэ үөһүгэр түспүт. Ол курдук, кини 1943 

сылтан, эмиэ фронтовик Михаил Прокопьевич Гуляевтыын армияҕа барыахтаах 

дьону байыаннай үөрэххэ үөрэппиттэр. Ити кэннитттэн колхоһугар хонуу 

үлэтигэр үлэлээбит. Онтон 1947 сылтан Найахы Балыктааҕар атыылааччынан, 

1949 сылтан Чкалов аатынан колхозка эмиэ ити үлэтинэн икки сыл үлэлээбит. 

Эһээм, Степан Семенович бу үлэтиттэн уурайан Алдан уҥуор, Кэбээйи 

оройуонунан, Верхоянскайга тиийэ 1956 сылга диэри түүлээхситтээбит. 

Кэлин субай сүөһү көрүүтүгэр бостууктаабыт. Эһээм бочуоттах 

сынньалаҥҥа тахсан баран оҕолору, кырдьаҕастары мунньан оттуур звено 

тэринэн хас да сыл субуруччу звеноводунан үлэлээбит. 

Сэрии саҕаланыытыгар эбээм, Аксиния Даниловна 11 саастаах эбит, 

ахтыытын бу курдук саҕалаабыт: 

Оччотооҕуга от-бурдук үүммэккэ, сэрии саамай ыарахан кэмэ буолан, 

киһи-сүөһү аһылыга олох татым этэ. Биһиги учууталбыт салайыытынан колхоз 

ынахтарыгар тоҥуухаары кэһэн хатыҥ лабаатын, былах, дулҕа быһан, халыҥ 

хаарга батыллан, кыайан турбакка хам-аччык дьоллоохтор ытаһар буоларбыт. 

Сэриигэ сылдьар дьоннорбутугар ичигэс таҥас, сэлиэччик, үтүлүк, кээнчэ тигэн 

эмээхситтэр ыыталлар этэ. Онно көмөлөһөн куобах тириитэ имитэн, сирийсэн 

көмөлөһөр этибит. 

Миигин кытта тэҥҥэ 1943 сыллаахха начаалынай оскуоланы бүтэрбит 

оҕолор бары, Найахыга интернакка олорон, салгыы үөрэнэ тахсыбыттара. Мин 

дьонум ыарыһах буоланнар, дьоммун көрөөрү, соҕотоҕун ытыы хаалбытым. 

Бастаан учуоччуттаан, кэлин арыыһыт үлэтигэр көмөлөһөн, үлэлии сылдьан 

1944 сыл күһүнүгэр оҕолорбор көҕүйэн, үөрэххэ ымсыыран, Бороҕоҥҥо 

эдьиийим Ааныскаҕа биир ый үөрэнэн баран, урукку тымныйыым көбөн, 

тубсанаторийга биэс ый сытан баран, дьоммор төннөн кэлбитим. Үөрэхтэн 

маттаҕым ол. Онно кэлэрбин кытта учуоччутаппыттара. Ол саас муус устар 29 

күнүгэр аҕабыт өлбүтэ. Аҕабыт дьоллоох кыайыы өрөгөйдөөх үөрүүтүн 

истибэккэ өлөөхтөөбүтэ. Сэрии ыар сылларыгар,ас-таҥас кэмчи кэмигэр, 

бырааппынаан тулаайах хаалбыппыт. Ийэбит олох сытарыарыһах буолбута. 

Уон саастаах бырааппынаан, ороҥҥо сытар ыарыһах ийэбинээн, сир-халлаан 

икки ардыгар бэйэбитин сатаан дьаһаммат дьон хаалбыппыт. Онтон колхоз 

төһүү үлэһитэ, кыра бырааппын, ыарыһах ийэбин иитэр-аһатар киһи мин 

буолбутум. Онтон учуотчуттаан, арыыһыкка көмөлөһөн, наар фермаҕа 

ыанньыксыт эмээхситтэри кытта доҕордоһон олорбутум. Оччотооҕу учуотчут 
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хас ыам аайы, хас биирдии ынаҕы тус-туһунан мээрэйдээн суруйара. Сайынын 

эмээхситтэрбин кытта кыттыһан биир ынахпар оттоһон, талах быыһын, дулҕа 

сиэлин тиниктэһэн, син биир ынахпын кыстатар этим. 

Оччотооҕуга нолуокпут да элбэҕэ, кыра көлөһүннээх, кыра дохуоттаах 

киһи өнүйбэт үлүгэрэ этэ. Эт-арыы нолуога, байыаннай нолуок, подоходнай, 

холустуой, истүһээн, заем. Дьэ ынырык дии. 15 саастаах оҕо киһи санныгар 

оччотооҕуга ыарахан үлэ, ыараҕан кэм этэ. Үтүө дьон көмөлөрүнэн, 

сүбэлэринэн оҕолорум эһиги дьолгут тардан баччаҕа кэллэҕим.  

Эһээлээх эбээм 1954 сыллаахха холбоһон ыал буолбуттар. Тоҕус оҕону 

төрөтөн атахтарыгар туруорбуттар. Оҕолоро сорохторо үрдүк, сорохторо анал 

орто үөрэхтээх, үлэлээх дьоннор. Кинилэр бары ыал ийэлэрэ, аҕалара буолан 

элбэх сиэни, хос сиэннэри бэлэхтээтилэр. Олох көнөрүн туһугар бэйэлэрин 

харыстаммакка үлэлээбит, Ийэ дойду көмүскэлин туһугар хаанын тохпут эһээм, 

эбээм туһунан ийэм миэхэ куруук кэпсиир. 

Улуу Кыайыы күнэ – бу биһиги дьиэ-кэргэҥҥэ өлбөөдүйбэт Өрөгөй, 

умнуллубат сырдык өйдөбүл. Киэн туттабыт эһээлээх эбээбитинэн, 

сүгүрүйэбит кинилэр албан ааттарыгар. 

 

 

  

АҔА ДОЙДУ УЛУУ СЭРИИТИН КЫТТЫЫЛААҔА – “КЫҺЫЛ СУЛУС” 

ОРДЕННААХ МИН ЭҺЭМ 

(Эһэм туһунан саастыылаахтарбар) 

 

 
Посельский Айсен, 

И.Е.Федосеев-Доосо аатынан  

Дирин орто АГРО оскуолатын  

2 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Платонова Александра Ивановна, 

алын сүhүөх кылаас учуутала 

Чурапчы улууhа, Дириҥ сэл. 

 

 

Аҕа дойду Улуу сэриитигэр элбэх киһи бэйэлэрин олохторун толук 

уурбуттара, олохторун кэрэйбэккэ геройдуу фашисткай Германияны утары 

охсуспуттара. Туох иһин? 

Эн, мин, биһиги билиҥҥи олохпутугар дьоллоохтук олорорбут туһугар.  

Быйыл Улуу Кыайыы 75 сыла. Бу күҥҥэ сэрии ветерана олох аҕыйах 

ахсааннаах киһи хаалла. Биһиги Хоптоҕобут нэһилиэгэр биир да сэрии ветерана 

ордубата. Сорохторо сэрии толоонугар, сорохтор сэрии хонуутуттан ордон 

кэлэн баран олохтон туруораабыттара. 

Кинилэр хас биирдиилэрин ааттарын өйдүүр уонна үйэтитэр – биһиги 

ытык иэспит. 
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Биһиги Посельскайдар дьиэ кэргэммитин сэрии эмиэ тумнубатаҕа. Биһиги 

киэн туттуубут – сэрии ветерана эһэбит - Посельский Семен Иннокентьевич. 

Кини туһунан 10 оҕото, 28 сиэннэрэ, 40 хос сиэннэрэ бары билэбит, киэн 

туттабыт.  

Мин сэрии туһунан хантан билэбиний?  Эһэм – мин аҕам аҕата. ―Кини 

туруу үлэһит, сэрии кыттыылааҕа, дьиэ кэргэн холобур оҥостор киһитэ, 

Хоптоҕо нэһилиэгэр ытыктанар ытык кырдьаҕаһа этэ‖, - диэн биһиги дьиэ дьиэ 

кэргэҥҥэ олох кыра эрдэхпититтэн эһэбит туһунан кэпсииллэр. Онон хас 

биирдиибит эһэбитинэн киэн тутта улаатабыт.  

Мин кылааспар анкета ыыппытым. Ол түмүгүнэн 15 дьиэ кэргэҥҥэ 

эбэлэрбит, эһэлэрбит: 

 11 сэрии кыттыылааҕа 

 6 тыыл ветерана 

 4 Хоту көһөрүллүү кыттыылааҕа баар. 

Ол аата хас биирдии оҕо сэрии туһунан билэр. Уонна ол туһунан 100% 

умнуо суохтаахпыт диир.  

Кылааспытыгар 1 кылааска үөрэнэ сырыттахпытына Кыайыы күнүн көрсө 

―Махтал эйиэхэ, эһэбэр‖ диэн кылаас чааһа буолбута. Онно оҕолор дьоллоох 

олох иһин турууласпыт хос эбэлэрин, эһэлэрин туһунан тугу билэллэрин киэн 

тутта кэпсээбиттэрэ.  

Уһулуччу суолталааҕа: Кыайыы юбилейынан эрэ буолбакка, күн ахсын, 

биһиги дьоллоох олохпут туһугар олохторун толук да ууралларын кэрэйбэтэх 

саллааттары, хас биирдиилэрин ааттарын өйдүүр уонна үйэтитэр – биһиги ытык 

иэспит. 

Сыалым: Эһэм олорон ааспыт олоҕун, сэриигэ сылдьыбытын, улахан 

наҕарааданы-ордены хайдах ылбытын саастыылаахтарбар билиһиннэрии 

Соруктарым: 

 Эһэм туһунан билии, үөрэтии 

 Кини олорон ааспыт олоҕун сэрии иннинэ, сэриигэ уонна сэрии 

кэнниттэн диэн арааран ырытыы 

 Эһэм төрөппүт оҕолорун, сиэннэрин, хос сиэннэрин биир ситимҥэ 

киллэрэргэ холонуу 

Үлэм сүрүн ньымата: Мин эһэм туһунан хаартысканан, кини 

наҕараадаларынан эрэ буолбакка кини ахтыытынан уонна кини туһунан 

ахтыылартан кэпсиэхпин баҕарабын. 

 

Эһэм сэрии иннинээҕи олоҕо. Мин эһэм Посельский 

Семен Иннокентьевич 1914 с 2с Мэлдьэхси нэһилиэгэр 

төрөөбүтэ. Оҕо сааһа төрөөбүт Мэлдьэхситин айгыр-силик 

айылҕатын ортотугар ааспыта.  

17 сааһыттан дьиҥнээх үлэҕэ-хамнаска эриллэн 

барбыта. 1931 сыллаахха ―Тахсыбыт Сардаҥа‖ диэн 

колхуос тэриллибитэ. Эһэм саҥа туран эрэр кыайыгас, 

үлэһит, сытыы-хотуу ыччат бу колхуоска биир бастакынан 
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чилиэнинэн киирбитэ. Хонууга араас илиинэн үлэлэргэ төһүү үлэһит буолбута. 

Бастаан боростуой үлэһитинэн, нолуок хомуйааччынан, суотчут 

көмөлөһөөччүтүнэн, колхоз биригэдьииринэн үлэлээбитэ. Кэккэлэһэ ―Хаар 

балаҕан‖алаастан Посельская Марфа Дмитриевнаны кэргэн ылан үс 

оҕоломмуттара. Эбэм үс оҕотун илдьэ ―Тахсыбыт Сардаҥа‖ колхуоска үлэлии 

хаалбыт. 

Эһэм сэрии кэмигэр. Биригэдьииринэн үлэлээлии сылдьан, 28 саастааҕар, 

1942 сыллаахха сэриигэ ыҥырыллар. Ураал Соҕурууҥу байыаннай уокуругун 

20-с хайыһар биригээдэтигэр сыл аҥара байыаннай үөрэҕи барбыт. Онтон 1943 

сыл тохсунньу ыйыттан атырдьах ыйыгар диэри Киин  (Центральнай) фроҥҥа 

сэриилэспитэ. 

1943 сыллаахха Новгородовскай уобалас Старай Руссаны босхолуур 

сэриигэ кыттан, саллаат быһыытынан сүрэхтэммитэ. Маҥнай минометчик 

онтон ручной пулеметчик быһыытынан үгүс хаан тохтуулаах сэриигэ 

кыттыбыт, сэрии араас мүлчүргэннээх түгэннэригэр командирдар киниэхэ 

эрэнэллэрэ, итэҕэйэллэрэ. Ол иһин буолуо разведкаҕа араас эппиэтинэстээх 

сорудаҕы сүктэрэллэрэ. Оннук уоттаах сэрии толоонугар хаста-хаста өлөр өлүү 

айаҕар киирэн ааспытын бэйэтэ да билбэт. 

Разведкаҕа сылдьан хорсун быһыытын иһин 1943с алтынньы ыйыгар 

Ярославль куоракка Кыһыл сулус ордены туттарбыттар. Мин эһэм ―Кыһыл 

сулус‖, ―Аҕа дойду улуу сэриитин 1 степеннээх‖ орденнаах, хас да бойобуой 

мэтээллээх. 

Кыһыл Сулус орден. 

―Социализм суола‖ хаһыакка Михаил Доҕордуурап редакциятынан 

―Ийэ дойдум иһин‖ ыстатыйаттан эһэм ахтыыта. 

 

―...Түүн халлааҥҥа самолеттар кыргыһаллара уотунан күдэпчилэнэр. 

Өстөөх биир самолета биһигиттэн чугас өһөх хара буруонан уһууран, умайан 

күлүбүрээн түһэр. Биһиги үрдүбүтүнэн снаряд* улуйар. Тула өттүбүтүгэр 

миналар* дэлбэритэ ыстанан хара төлөн оргуйар. Быысталы биэрбэккэ 

буулдьалар улуйаллар. 

Өстөөх биһигиттэн 500-чэкэ миэтэрэлээх сиргэ окуопаларга сытар. Бу 

Старай Русса таһыгар биһиги подразделениябыт өстөөххө кимэн киириитин 

иккис күнүн түүнэ этэ.  

Манна биһиги кимэн киириибит иннинэ хойуу талах баара, ону икки 

өттүттэн снарядынан, минанан, буулдьанан солоон бүтэрдибит. Билигин 

киэҥ нэлэмэн хонуу. Снарядка табыллыбатах аҕыйах эрбэһин эрэ хаалбыт. 

Биһиги сорох чаастарбыт өстөөххө ыга тиийэн баран чугуйбуттар. Онно 

өстөөх оборонатын адьас анныгар 2 станковай*, 3 ручной* пулемет 

хаалбыт. Олору үһүө буолан үстэ кырынан куттала суох сиргэ 

таһаарыахтаахпыт. Сотору-сотору халлааҥҥа ракета* уота күлүмнүүр. 

Биһигини көрдөөн эрдэхтэрэ, ол аайы биһиги хамсаабакка кирийэн, эрбэһиҥҥэ 

сөрүөстэн биэрэбит. Өстөөх миналара, буулдьалара биһигини сонордоһоллор 

да командование сорудаҕын этэҥҥэ толордубут. Төһө да күчүмэҕэйин иһин 
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пулеметтары бэйэбит чааспытыгар аҕаллыбыт. Онтон тута биһиэхэ иккис 

кытаанах сорудаҕы биэрдилэр. Рота командира ыараханнык бааһыран сытар 

сирин ыйдылар, иккистээн киирэн бэрт эрэйинэн кинини таһаардыбыт.  

Хайы үйэ күнүс буолбут этэ, ити кимэн киирии үһүс күнүгэр этэ. Биһиэхэ 

үһүс күчүмэҕэй сорудаҕы биэрдилэр. Кыргыһыы толоонугар биир байыас 

бааһыран сытарын таһаарарга сорудах биэрдилэр. Биһиги эмиэ сыыллан 

бардыбыт, киһибит икки атаҕын быһа ыттаран адьас фашистар 

окуопаларыттан чугас сытар эбит. Тиийэрбитин кытта: ―Сэрэниҥ, 

гранаталааххыт дуо? Манна адьас чугас икки фриц автоматтаах сыталлар‖, 

- диир. Биһиэхэ граната* суох. Онтон көрбүппүт эмискэ граната көтөн иһэр 

эбит, хаптайан биэрдибит, хата аһары түһэн эһиннэ. Хамсаан эрдэхпитинэ 

иккис граната адьас аттыбытыгар эһиннэ, мин аппа сиргэ түбэһэммин 

ортум. Граната дэлби тэппит буорунан көмүлүннүм, онтон доҕор саллааппын 

олох ибили тэбэн кэбистэ. Дьэ, дьулаан суол этэ. Соҕотох хаалан баран, эрдэ 

бааһырбыт байыаспын бэркэ сэрэнэн, сүгэн баран сыылан истим. Төһө да 

кэннибиттэн автоматынан эккирэтиннэрдэллэр, кыл тыыным да ортор 

этэҥҥэ дьоммор кэллим. Киһибин туттараат, кыратык тыын ыла түһээт 

эмиэ дьоммор ыстанным, киэһэлик өссө биир атакаҕа киирдибит. Эмиэ 

гранатанан бырахсар сиргэ далайан иһэммин, хаҥас илиибэр тоҥолоххо 

табылынным. Хата, дьолго чекатын* ылбыт гранатабын өстөөх диэки 

элээрдэммин бэйэм дэлби тэбиллибэтим.  

Онтон аны бэйэм санчааһы*көрдүүр аакка бардым. Өй-төй баран 

сыттахпына санитардар булан илпиттэр этэ. Арай өйдөөн кэлбитим, били, 

мин таһаарбыт командирым аттыбар сытар эбит. Миигин билэн: ―Саха уола 

маладьыас, өлүүттэн миигин быыһаатыҥ‖, - диэмэхтээбитэ. Наҕараадаҕа 

түһэриэм диэбитэ. Ону мин улахаҥҥа уурбатаҕым.  

Онтон кэлин 1943с алтынньы ыйыгар Ярославль куоракка ―Кыһыл сулус‖ 

ордены туттарбыттара‖.  

 
Ойуулаах тылдьыт 

 

 
Снаряд 

 
Мина 

 
Ракета 

 
Станковай пулемет 

 

 
Ручной пулемет 

 
Граната 

 
Чека 

 
Санчасть 
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Эһэм наҕараадалара 
Орденнара 

 
Кыһыл сулус 

1943 сыл, сэтинньи 

 
Аҕа дойду сэриитин I степенэ 

1944 сыл 

 
Мэтээллэрэ 

 
1941-1945сс Аҕа дойду Улуу 

сэриитигэр Германияны 

кыайыы иһин 

1945 сыл 

 
1941-1945 сс Аҕа дойду 

Улуу сэриитигэр 

“Килбиэннээх үлэтин 

иһин” 

1945 сыл бэс ыйын 6 күнэ 

 
1941-1945 сс Аҕа дойду 

Улуу сэриитигэр Кыайыы 

20 сыллаах юбилейнай 

мэтээлэ 

1965 сыл 

  
ССРС Сэбилиниилээх күүстэрин  50 сыла 

1969 сыл 

 
В.И.Ленин төрөөбүтэ 100 сылыгар 

“Үлэҕэ килбиэнин иһин” 

1970 сыл 

 
1941-1945сс Аҕа дойду Улуу сэриитигэр 

Кыайыы 30 сыллаах юбилейнай мэтээлэ 

1975 сыл 

 
ССРС Сэбилиниилээх күүстэрин 60 сыла 

1978 сыл 
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Түөскэ кэтиллэр бэлиэ 

 
1941-1945сс Аҕа дойду Улуу 

сэриитигэр Кыайыы 25 

сыллаах юбилейнай бэлиэтэ 

1970 сыл 

 
1941-1943сс Хотугулуу-

арҕааҥҥы фронт Ветерана 

1975 сыл 

 

 
I Ударнай армия 

ветераныгар 

1975 сыл 

 

Сэрии кэннинээҕи олоҕо. Ыараханнык бааһыран 1944 иккис группалаах 

инвалид буолан дойдутугар эргиллэн кэлбитэ. Сэрии кэмигэр үс оҕото ыалдьан, 

ыарахан олохтон өлбүттэр эбит.  

Мэлдьэхсигэ колхуос барабылыанньатын бэрэссэдээтэлинэн талыллан 

сэрии ыар кэмнэрин кэнниттэн, сут-кураан, хоту көһөрүү содулларыттан дойду 

чөлүгэр түһүүтүгэр үлэ-хамнас хаамыытын өрө тардарга күүһүн-кыаҕын 

харыстаабакка үлэлээбитэ. Үчүгэй тэрээһиннээх үлэни тэнитэн сэрии кэнниттэн 

колхуос үлэтин өрө көтөҕүүнү түргэн тэтиминэн ситиспитин иһин ―Тахсыбыт 

Сардаҥа‖ колхуоска 1946с сайын ыһыахха көһөрүллэ сылдьар кыһыл знамяны 

Саха АССР иккис ыҥырыылаах Верховнай советын депутата Хоптоҕо 

сельсоветын исполкомун председателэ Варвара Осиповна Пестерева аҕалан 

туттарбыта. Өйдөбүнньүк сэргэ туруорбуттара. 

Эһэм таһаарыылаах үлэтин иһин 1954с Москваҕа тыа хаһаайыстыбатын 

быыстапкатын кыттыылааҕа буолар чиэстэммитэ, Коммунистическай үлэ 

ударгнига. Семен Иннокентьевич эйэлээх олоххо бэйэтин үлэтинэн киллэрбит 

сүдү кылаатын дьоно-сэргэтэ үрдүктүк сыаналыыллар. Салайааччы 

быһыытынан ирдэбиллээх чиэһинэй чахчыта да бэйэтин кэмин чулуу уолунан 

ааттанара.  

Сэрии кэнниттэн 10 оҕоломмуттара Ийэм Марфа Дмитриевна Герой ийэ 

буолан мэтээлинэн наҕараадалммыт. Эһэм, эбэбинээн 60 сыл  бииргэ олорон 

элбэх оҕолоох үлэһит ыал буолан Чурапчы улууһан ―Ытык олох‖ Бочуот 

кинигэтигэр киллэриллибиттэр. Оҕолоро, сиэннэрэ бары үөрэхтэнэн араас 

идэни баһылаан Россия араас муннугар таһаарыылаахтык үлэлии-хамсыы 

сылдьаллар. 
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Эбэм, эһэм оҕолорун, сиэннэрин кытта 

 
Семен Иннокентьевич, Марфа Дмитриевна  

10 оҕо 

Петр Татьяна Марфа Матрена Галина Семен Юрий Иннокентий Иван  Дмитрий 

28 сиэн 

Андрей Михаил Анна Дамир Сардана Светлана  Анна Сардана Муся 

Лидия  Татьяна Ильдар Дмитрий Николай  Александр Татьяна Милена 

Юлия  Наталья Ринат Нюргуяна Саргылана  Иннокентий Ваня Дамир 

  Николай     Семен Айсен  

40 хос сиэн 

5 2 10 4 7 6  6   

―Ытык олох‖ бэлиэлээх Посельскайдар дьиэ кэргэттэрэ 

 

Түмүк. Мин эһэбин көрбөтөҕүм. Ол эрээри кини туһунан кыра 

эрдэхпиттэн билэбин. Кини туһунан билэр – мин ытык иэһим. 

 Эһэм туһунан биллим, үөрэттим 

 Кини олорон ааспыт олоҕунан мин уонна биһиги дьиэ кэргэн киэн 

туттабыт, холобур оҥостобут 

 Эһэм сэрииттэн этэҥҥэ эргиллэн кэлэн биһиги ыал тэнийэн, элбээн 

республика араас муннуктарыгар олоробут 

Эһэм ―Аҕа дойдуну көмүскүү сылдьан комсомольскай билиэппин сиэппэр 

укта сылдьан төрөөбүт дойдубар, норуоппар ытык иэспин төлөөбүтүм диэн 

киэн тутта саныыбын‖, - диэбитин кинигэттэн ааҕан Эһэбинэн киэн туттабын! 

Сэриигэ сылдьыбыт буойуннары биһиги хаһан да умнуо суохтаахпыт. 

Махтал эйиэхэ, эһээ! 

 
Туһаныллыбыт литература: 

1. Корякин М.Н. хомуйан оҥоруута . ―Төрүт дьарыгы өрө тутан‖ – Дьокуускай, 2007. 

2. Корякин М.Н. хомуйан оҥоруута. ―Эрилик аатын өрө тутан‖, 2019. 

3. Корякин М.Н. хомуйан оҥоруута. 2-с Мэлдьэхси Аҕа дойду көмүскэлигэр -  

Дьокуускай.: СГУ издательствота, 2005с. - 221-224 с. 

4. Корякин М.Н. Хоптоҕо нэһилиэгэ – Дьокуускай.: Сайдам издательство, 2014. 

5. Корякин М.Н., Аммосов А.Д.. 2-с Мэлдьэхси нэһилиэгэ – Дьокуускай.: Сайдам 

издательство, 2019. 
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6. Михаил Доҕордуурап. ―Социализм суола‖ хаһыат, ―Ийэ дойдум иһин‖ ыстатыйа, 

1944с. Ыам ыйа 

7. Пермякова М.Г.. ―Ол уоттаах сылларга‖ –Чурапчы, 1992. 

8.  Посельскайдар аймах –Дьокуускай, 2014с 

9. ―Саҥа олох‖ хаһыат 

10. ―Саха сирэ‖ хаһыат 

 

 

  

МОЙ ПРАДЕД – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 
Прокопьев Карл 

ученик 5 «Б» класса Эльгяйской СОШ 

имени. П. Х. Староватова 

Руководитель: Соколова Матрена Васильевна, 

учитель русского языка и литературы 

Сунтарский улус, с. Эльгяй  

 

 

Война – это самое ужасное, что может произойти в нашей жизни. Из-за 

войны погибло очень много людей. Именно Великая Отечественная война 

принесла на многие годы нашей стране бедность, горе, слѐзы, голодание, 

болезни. 

Сейчас знать и помнить цену нашей мирной жизни – наша святая 

обязанность.  

Актуальность. Тему «Мой прадед - участник Великой Отечественной 

войны» я выбрал не случайно. Считаю, что моя работа очень актуальна, так как 

воспитание детей патриотизму очень важна. Изучение истории Великой 

Отечественной войны – это дань уважения нашим предкам. 

А пример моего прадедушки поможет мне и нашему поколению пробудить 

интерес к изучению истории, гордиться своими предками, укреплять 

родственные связи. И именно первоисточники, которые дошли до нас помогают 

нам узнать через что прошли наши деды и прадеды. 

Тема данной исследовательской работы является актуальной не только для 

учащихся, но и для родителей. Сегодня проблема изучения истории своей 

семьи особенно важна, потому что современные семьи теряют связь поколений, 

мало общаются не только дальние, но и близкие родственники. 

Поэтому я занялся исследованием. Для начала поставил перед собой цели: 

- узнать историю жизни моего прадедушки; 

- проследить, как события Великой Отечественной войны отразились на его 

судьбе; 

- узнать больше о событиях 1941-1945 годов. 

Затем определил задачу узнать больше о прадедушке из его писем из 

фронта. 
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Думаю, что при изучении истории своей семейной родословной и дети и 

родители сблизятся, в их отношениях будет больше доверия, ведь у них 

появится общий интерес. 

В ходе исследования я прибег к таким методам, как: 

- беседы с мамой, с бабушкой, с родственниками; 

- анализировал материал, выбирал главное; 

- создание презентации. 

Таким образом, я узнал много нового о своем прадедушке, о его 

молодости, об участии в Великой Отечественной войне, как ему было нелегко 

во время войны.  Считаю, что знать историю Великой Отечественной войны 

обязаны все. Историю своей страны нужно знать! Никогда нельзя забывать 

подвиги наших ветеранов! Слишком высокую цену заплатила Родина за нашу 

свободу! 

Мой прадед – участник Великой Отечественной войны. Мой прадед 

Кегеннюров Егор Петрович родился в селе Сытыган Шеинского наслега в 1909 

г. Их было 18, но  из них осталось в живых только пятеро. В 1929 году закончил 

два класса Эльгяйской школы. Затем работал в колхозе «Комсомол-15» 

налоговым агентом, позже работал бухгалтером. В это время он женился на 

дочери богатого человека. Родились двое детей. К сожалению, их судьба 

оказалась печальной. Переехав в Чакыр, жены и двух детей не стало. Про этот 

период жизни прадедушки ничего больше нам не известно. Вернувшись 

обратно в Бутукай (нынешнее село Шея, переименован в 1954 году) он женился 

на Марии Ивановне, работнице колхоза – моей прабабушке. У них родились 

две дочери. Одна из них - моя бабушка Кегеннюрова Фатина Егоровна. Позже 

она работала в магазинах села Эльгяй продавцом, родила 7 детей, один из них 

мой папа.  

Прадедушка в 1942 году  был призван на войну. Моя прабабушка осталась 

с двумя маленькими детьми на руках: старшей было всего 3 года, а младшей – 3 

месяца. Она от начала до конца испытала на своих плечах все горести и утраты 

войны. Судьба моей прабабушки тоже очень интересная, поэтому в будущем я 

планирую детально изучить и еѐ жизнь. 

Прадедушка написал с войны 3 письма, которые являются для нас сейчас 

священным предметом памяти. Мы их надѐжно храним, каждый раз достаѐм и 

перечитываем в день Победы.  Пусть от времени слова уже не разобрать, 

бумага местами порвалась, но эти письма – неразрывная связь и вечная память 

про нашего прадеда. 

Первое письмо написано с пути на войну. В этом письме написано: До 

города Олекминска доехал через 20 дней от дома. Наши лошади очень худые, 

наверно, не сможем доехать до Алдана. Говорят, что на войне погибают люди и 

раненые возвращаются домой. Говорят,  пришла телеграмма о том, что от 18 до 

40 лет собирают людей на войну. Поэтому весной этого года не могу приехать 

домой. Здесь на одного человека дают военный налог в сумме 400-600 рублей.  

Отправлю  денег, расходуй по нуждам. Не надейся на меня, что приду с войны, 
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найди своего избранного, я заранее предупреждаю, что не вернусь с войны. 

Скучаю по детям.(24.02.1942 г). 

Второе письмо: Приближаемся в город Иркутск. Проехали 35 дней, от 

дома тронулся 45 дней назад. Свою одежду продал, потому что здесь дают . Я 

отправил 450 рублей, получили или нет? Сколько налогов должны заплатить, 

об этом напиши мне. Если получите мой адрес, сразу ответьте на моѐ письмо. 

Если скажут, что не пригоден, то по военной обязанности останусь здесь 

работать. Пусть Тит Михалев возьмѐт моѐ ружьѐ. Бревно от нового дома не 

берегите, испортится, затопите на печку. Пусть мой отец хранит другие мои 

вещи и никому не давайте. (23.07.1942г). 

Третье письмо: Говорят, что я нахожусь в Молотовской области. Я со 

своими земляками договорились, что будем  учиться на сапѐра. Получили ли 

мои деньги? Отправил на имя отца, сообщите об этом. Вместе с Петром 

отправили с посылкой ненужные вещи. Мой адрес: г Молотов п/о 21, п/я 225 

первый лыжный батальон первой роты Кегеннюрову Егору Петровичу 

(8.08.1942г). 

Извещение о пропавшем без вести от 1947 года.  
«Кегеннюров Егор Петрович – рядовой 1907 г.р. уроженец Тюбяйского 

наслега Сунтарского района, призван Нюрбинским РВК, погиб 10. 1943г. Место 

захоронение не установлено» написано в книге «Память» в III томе в странице 

150, под номером 205. 

К сожалению, ни одна из посылок, переводов до дома не дошли. Из этих 

писем я узнал много про своего прадеда. Даже находясь вдали от своей семьи, 

он всеми мыслями и душой с ними, думает о них, волнуется. Его письма 

наполнены заботой, указаниями вроде бы из повседневной жизни. И то, что он 

советует своей жене, которая осталась с двумя маленькими детьми, не ждать 

его и выходить замуж, говорит о многом… 

Из адресов писем мы узнали, что он побывал на фронтах Вершет и Кунгур. 

Из воспоминаний одного фронтовика (по рассказам моей прабабушки) моего 

прадедушку похоронили в село Спасское, но это версия может быть 

ошибочной. По воспоминанию земляка (по рассказам моей прабабушки), 

накануне дня исчезновения прадед встретился с ним, и вечером посидели, 

вспоминали свой дом, своих родных. На завтрашний день утром они 

разъехались по разным фронтам. Но земляк прадеда понаслышке узнал, что 

умер Кегеннюров и думает, что он похоронен в селе Спасское. 

Моя семья до сих пор пытается найти место захоронения нашего прадеда, 

мы обращались в Сунтарский военный комиссариат. Они передали запрос в 

Всероссийский комитет. Поиски ведутся до сих пор. Моя старшая сестра Саина 

и я писали статьи в газете «Кэскил». Наша семья не теряет надежды, и уверена, 

что поиски приведут нас к победе. И мы тоже возложим цветы памяти у 

могилы нашего прадеда. 

Заключение. Подводя итоги исследовательской работы, хочу сказать о 

следующем. Я продолжу исследовать жизнь своего прадеда. Есть много 

неизвестных и неподтвержденных фактов, которые надо проверить. Очень 

многого нам не известно. В будущем я углублю свою исследовательскую 
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работу и мечтаю выпустить книгу или брошюру про героя нашей семьи – 

прадеда. 

Я действительно горжусь тем, что мой прадед принимал участие и внес 

достойный вклад в Победу нашей страны. Историю о своей стране нужно знать 

с детства, чтобы не оборвать нить памяти о героизме наших предков, 

подаривших нам жизнь. Нужно не забывать подвиг, который совершили наши 

прадедушки прабабушки. Они подарили нам мирную и свободную жизнь. 

Я не помню прадедушку, но, мне кажется, что я его знаю и он всегда рядом 

со мной благодаря рассказам бабушки и отца, по фотографиям, которые 

сохранились и самому главному –  письмам. Они хранятся у прабабушки. Моя 

тѐтя Зинаида Васильевна сделала копии дорогих нам писем. Они хранятся в 

нашей семье вот уже 78 лет… Сейчас для нас святой долг – найти место его 

захоронения. И я уверен, что мы положим горсть родной земли  на его могиле. 

 

 

  

ХИНГАНСКАЙ ПОЛКА БАЙЫАҺА 

 

 
Румянцева Наталья 

Мүрү 2-с №-дээх орто оскуолатын 

7 ―а‖ кылааһын үөрэнээччитэ, 

―Өркөн‖ оҕону эбии үөрэхтээһин киинин  

Эрудит‖ куруһуогун иитиллээччитэ 

Салайааччы: Аманатова Изабелла Николаевна, 

эбии үөрэхтээһин педагога 

Уус-Алдан улууһа, Бороҕон сэл 

 

 

Хаан тохтуулаах, харах уулаах Аҕа дойду Улуу сэриитигэр Саха сириттэн 

олус элбэх киһи барбыта. Эдэркээн, оскуоланы саҥа бүтэрбит, 17-лээх, 18-таах 

уолаттар саа сүгэн сэриигэ аттаммыттара. 

Мин хос эһэм, Мигалкин Гаврил Васильевич, 15.04.1944 с., 18 сааһын 

туолуута, армияҕа ылбыттара. Внутреннэй Монголия границатыгар 17 армия, 

27-с отдельнай мотострелковай биригээдэ 1-гы разведкалыыр взводун 1 

отделениетыгар разведчик саллаат быһыытынан сулууспалаабыта. Чаастара 

аатырбыт Большой Хинган очуос хайатын этэҥҥэ туораабыттара. Сэриилэспит 

полкалара ―Хинганскай‖ ааты иҥэрэннэр, ―Хинганский полк‖ диэн аатырбыта. 

Квантунскай армия аҕыйах ахсааннаах хас да засадаларын үлтүрүтэ сынньан 

испиттэрэ. Японскай армия командованията маннык үрдүк хайаны нөҥүө түһэн 

уонна кумах куйаарынан ханнык да бэйэлээх техникалаах, ханнык да армия 

кыайан кэлэр кыаҕа суох диэн ааҕынан  олорбуттар эбит. Атырдьах ыйын 

бүтэһигэр японскай квантунскай армия өр сыллар усталарыгар күүскэ 

бөҕөргүтүммүт Чжанцзякоу (Калган) диэн улахан куоратын кинилэр 

полкаларын подразделенията сэриилээн ылбыттар. Элбэх хаан тохтуулаах 

кыргыһыы кэнниттэн куораты ылбыттар. 
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Хас да хонон баран, японскай империалистар сэриигэ кыайтарбыттарын, 

капитуляция оҥоһуллубутун туһунан бирикээһи ааҕаннар билиһиннэрбиттэр.  

1950 с. демобилизацияланан баран, төрөөбүт дойдутугар Бороҕоҥҥо 

эргиллэн кэлбит уонна Уус-Алданнааҕы ИДьМ милииссийэнэн үлэлии 

киирбитэ. 1976 с. капитан званиелаах пенсияҕа тахсыбыта. 3 кыыстаах, 12 

сиэннээх, хос сиэннэрдээх. 

Мин хос эһээм наҕараадалара 

1. Аҕа дойдуну көмүскүүр сэрии II степеннээх уордьана 

2. ―Японияны кыайыы иһин‖ мэтээл 

3. Советскай Союз Генералиссимуһа И.В. Сталин махтал суруга 

4. Мэтээллэр – ССРС ИдьМ эҥкилэ суох үлэтин иһин 

5. Араас юбилейнай мэтээллэрэ 

6. ССРС ―ИДьМ милиция туйгуна‖ бэлиэ хаһаайына 

Хос эһээм туһунан эбэм миэхэ олус элбэҕи кэпсиир. Мин кининэн киэн 

туттабын, эһэбит биһиэхэ куруук холобур буола туруо! 

 

 

  

АҔА ДОЙДУНУ КӨМҮСКҮҮ БИИР ЫАЛТАН БИЭС БУОЙУН  

САЛЛААТ 

 

 
Саввинова Ася 

Дьокуускай куорат 17-с нүөмэрдээх орто оскуолатын 

2 «г» кылааhын үөрэнээччитэ 

Салайааччы : Тарбахова Сардаана Григорьевна, 

алын сүhүөх кылаас учуутала 

Дьокуускай куорат 

 

 

1941-1945 сыллар Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ кыттыы саха 

ыччатын ытык иэһинэн буолбута. Чурапчы улууһуттан элбэх оҕолорун, 

уолаттарын сэриигэ атаарбыт ыалларынан Хаяхсыттан Анна, Охоноон 

Илларионовтар, Арыылаахтан Вера, Терентий Карсанаевтар, Одьулуунтан 

Ефимовтар буолаллар. 

Алдьархайдаах сэрии дуораана бу ыалларга сүппэт оспот бааһы 

хаалларбыта. Төһөлөөх аймаммыттарын, харах уутун тохпуттарын ким билиэ 

баарай... 

Арыылаах нэһилиэгин сиригэр-уотугар сытар "Бэрэ" диэн алааска 

Тэрэнтэй Федорович, Вера Давыдовна аҕыс оҕолорун улаатынныран, үлэһит 

оҥортоон саха сиэринэн ыал буолан ньир бааччы олоруохтарын уоттаах сэрии 

аймаабыта. Тыа сиригэр уол оҕо барахсан туһата, кыайыгаһа, хотугаһа туохха 

тэҥнэниэй. Оттуохтаах, мастыахтаах көмө буолар 5 уолаттара бэһиэн сэриигэ 

ынырыллыбыттара. Төрөөбүт алаастарыгар хомойуох иһин 2 уол 

төннүбэтэхтэрэ. 
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Быйыл Улуу Кыайыы буолбута 75 сылын көрсө Саха сиригэр Аҕа дойдуга 

бэриниилээх буолуу, Россияга өйдебүл уонна албан аат сылларынан 

биллэриллибиттэрэ. 

Бу кэрэ кэми көрсө Карсанаевтар кыра уоллара мин ийэбинэн хос эһэм Аҕа 

дойду Улуу сэриитин кыттыылааҕа, Чурапчы улууһун бочуоттаах олохтооҕо 

Петр Терентьевич Карсанаев 96 сааһын сүһүөҕүн үрдүгэр көрсөр дьолго тиксэн 

олорор. 

Сыллар аастахтарын ахсын Аҕа Дойду Улуу сэриитин түгэннэрэ ырааттар 

ыраатан, кэлэр көлүөнэҕэ судургу история кэрчигэ буолан хаалыахтарын, 

билигин баар аҕыйах ахсааннаах ветераннар туоһу буолаллар. Мин хос эһэм 

Петр Терентьевич Карсанаев Чурапчы улууһугар соҕотох ветеран хаалан 

сылдьар. Ол иһин киниттэн Аҕа Дойду Улуу сэриитин туһунан тус бэйэтин 

ахтыыларын ылан, уһулуччу суолталаах диэн доклад суруйан эрэбит. 

Биһиги суруйбут докладпытыгар хос эһэм олоҕун, сэриигэ барбыт 5 

инилэрин, төрөппүттэрин, айар үлэтин туһунан суруйан эһиги дьүүлгүгэр 

таһаарабыт. 

Докладпыт аата "Аҕа дойдуну көмүскүү биир ыалтан биэс буойун 

саллаат". 

Сыала: Аҕа дойду улуу сэриитигэр биир ыалтан барбыт биэс буойун 

саллаат олохторун үөрэтии- чинчийии. 

Соруктара: 
1. Арыылаахтан төрүттээх Карсанаевтар олохторун- дьаһахтарын үөрэтии. 

2. Биэс буойун саллаат дьылҕаларын үөрэтии- чинчийии. 

3. Хос эһэм буойун саллаат П.Т.Карсанаев удьуору үйэтитэр худуоһунньук. 

I. Арыылаахтан төрүттээх Карсанаевтар. Аҕам эһэтэ Петр Терентьевич 

Карсанаев 1923 сыллаахха Арыылаах нэһилиэгэр төрөөбүтэ. От ыйыгар төрөөн, 

Бүөтүр диэн сүрэхтэммитэ. Кини төрөппүттэрэ Вера Давыдовна, Терентий 

Федорович 8 оҕону төрөтөн, улаатынныран үлэһит оҥортоон ньир бааччы 

олоруохтарын уоттаах сэрии аймаабыта. Эһэбит кэпсииринэн Тэрэнтэй 

оҕонньор уолаттарын улэҕэ сыстаҕас, тыа киһитэ ыарахан олоҕун, кыһалҕатын, 

толору толунар дьон гына ииппитэ. Карсанаевтар оҕолоро бары төрөөбүт 

дойдуларыгар бэриниилээх, дьонҥо туһалаах, идэлэрин толору баһылаабыт 

чулуу үлэһит буола улааппыттара. 
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Ол курдук улахан уол Дмитрий Терентьевич норуот хаһаайыстыбатын 

туйгуна, республика персональнай пенсионера, республика үгүс улуустарыгар 

улэлээбит партийнай үлэһит. 

Никита Терентьевич эмиэ республикаҕа салайар улэҕэ үлэлээбит, кэнники 

милиция майора буолбут, МВД ветерана, Аҕа Дойду Улуу сэриитин 

кыттыылааҕа. 

Афанасий Терентьевич – эргиэн туйгуна, өр сылларга олохтоох сэбиэт 

депутата. Оройуоннааҕы үлэ-сэрии ветераннарын советын чилиэнэ, 

табаарыстыы суут председателя. Аҕа дойду улуу сэриитин кыттыылааҕа. 

Анна Терентьевна эргиэн туйгуна, райсовет депутата. 

Аграфена Терентьевна бу ыаллар саамай тутаах, бас-көс киһилэрэ, ферма 

сэбиэдиссэйэ, хонуу биригэдьиирэ, нэһилиэк киэн туттар, убаастанар киһитэ 

этэ. 

Петр Терентьевич – Аҕа дойду Улуу сэриитин кыттыылааҕа, Россия 

художниктарын союһун бочуоттаах чилиэнэ, Саха Сирин художниктарын 

союһун чилиэнэ, "Гражданскай доблеск" знак хаһаайына, Саха Республикатын 

культуратын туйгуна, Чурапчы улууһун бочуоттаах олохтооҕо, Арыылаах 

нэһилиэгин "Ытык киһи" бэлиэ хаһаайына. 

Хос хос эһэм Терентий Федорович 2 кэргэнтэн уопсайа 16 оҕону төрөтөн-

иитэн атахтарыгар туруорбута. Тэрэнтэй оҕонньор туруу улэһит, иккис кэргэнэ 

Биэрэ эмээхсин амтаннаах астаах, дьоһун хаһаайка, ону тэҥэ иистэнньэҥ 

буолан сэниэ ыал ахсааныгар киирсэллэрэ. Тэрэнтэй оҕонньор сурдээх 

кытаанах, ирдэбиллээх киһи үһү. 

Эдэр эрдэҕинэ дойдутун дьонугар бас-көс киһи быһыытынан биллэн, 

нэһилиэгэр уһун сылларга чаччыынанан улэлээбит. Онон оччотооҕуга улуус 

суруксутунан улэлиир Өксөкуулээх Өлөксөйу кытта элбэхтик алтыспыт эбит. 

Үөрэхтээх Алексей Кулаковскайдыын алтыһыыларыттан ыла, ыраас-чэбдик 

олоххо, культураҕа тардыһан, оҕолорун үөрэттэрэргэ дьулуспут. 

Аҕа дойдуну көмүскүүр улуу 

сэрии саҕаланыытыгар 

Карсанаевтар уолаттара 

дьиэлэриттэн -уоттарыттан тэйэн, 

үөрэнэ-улэлии сылдьан армияҕа 

ыҥырыллыбыттара. Ол курдук 

Дьокуускайтан Никита, Бүөтүр, 

Чурапчыттан Афанасий, Бахсыга 

олорор Филипп төрөппүттэрин 

кытта быраһаайдаспакка сэриигэ 

барыталаабыттара. 

II. Аҕа дойдуну көмүскүү 

биир ыалтан биэс буойун 

саллаат. Мин хос хос эһэм 

Терентий Федорович Карсанаев 

иккитэ кэргэннэммититтэн 16 

оҕолооҕо үһү. Онтон аҕыһа уол эбит. Бу эр бэртэриттэн биэһэ.  
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Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ 

кыттыбыттар. Биэс уолтан иккитэ сэрии хонуутуттан, 

хомойуох иһин, төрөөбүт дойдуларыгар 

төннүбэтэхтэрэ. Үс уол Афанасий, Никита, Петр 

сэрии толоонуттан эргиллибиттэрэ. 

Бастакы саллаат - Филипп Терентьевич Аҕа 

дойду сэриитигэр Карсанаевтартан бастакынан, 43 

сааһыгар, сэрии бастакы сылыгар 1941 сыллаахха 

ынырыллыбыт. Иркутскайга байыаннай  үлэҕэ 

анаммыт. Аччыктааһынтан, ыарахан үлэттэн ыран-

дьүдьэйэн, 1942 сыллаахха ыалдьан хоргуйан өлбүт... 

Төрөөбүт дойдутугар эргиллэн кэлбэтэҕэ. 

Иккис саллаат - Серафим Терентьевич. Кини сэриигэ 1941 сыл балаҕан 

ыйын 4 күнүгэр ыҥырыллан барбыт. 1942 сыллаахха Иркутскай 

эвагоспиталыгар сытабын диэн телеграмма кэлбит. Кэлин военкоматтан Сураҕа 

суох сүттэ диэн - ийэлээх аҕатыгар ыар тыыннаах биллэрии кэлбит. Серафим 

оскуолаҕа үөрэммэтэх, онон аахпат суруйбат, нууччалыы эмиэ билбэт этэ. Хас 

да сыллар усталарыгар ирдэһии кэнниттэн кини дьылҕата биллибэт. Онон 

сураҕа суох сүппүттэр ахсааннарыгар сылдьар.  

Үһүс саллаат – Никита Терентьевич Чурапчытааҕы педучилищеҕа үөрэнэ 

сылдьан 1942 сыллаахха кулун тутар 12 күнүгэр Дьокуускай куорат 

Горвоенкаматынан ыҥырыллан сэриигэ барбыт. Сэрии ыар кэмнэрэ буолан 

дойдутугар тахсан төрөппүттэрин көрсөр, быраһаайдаһар түгэн тиксибэтэҕэ. 

Мальта станцияҕа танковай чааска үөрэххэ ылбыттара. Бу кэнниттэн Омскай 

куоракка танковай үөрэххэ эбии үөрэммитэ. Соҕуруулуу-арҕааҥҥы фроҥҥа 4-с 

армияга сулууспалаабыт. Харьков, Воронеж, Доннааҕы Ростов уонна да атын 

куораттары босхолоспут. Саҥа ыарахан ИС танкалары баһылаан, танкист 

буолбут. Прибалтийскай фроҥҥа тиийэн Эстония, Латвия, Литва сирдэринэн 

сэриилэспит. Таллин, Рига, Тарту куораттары босхолоспут. 1944 сыллаахха 

ыараханнык бааһыран Челябинскай куорат госпиталыгар сыппыт. Улуу 

Кыайыы күнүн Иркутскай куорат госпиталыгар көрсүбүт. Ити саас дойдутугар  

1945 сыллаахха эргиллэн кэлбит. 

Төрдүс саллаат – Афанасий Терентьевич сэриигэ эмиэ педучилищеҕа 

үөрэнэ сылдьан 1942 сыллаахха бэс ыйын 15 күнүгэр барбыт. Кини сержаннар 

курстарыгар үөрэнэн, 262 мотострелковай полкаҕа Уфа, Куйбышев, Саратов, 

Пенза, Воронеж, Баранов куораттарынан сулууспалаабыт. Тоҕо итинник 

мэскэйдэнэн сылдьыбыппытын биһиги билбэппит. Сэриигэ сылдьыбыт 

саллааттар этэллэринэн, биһиги резербэҕэ баарбыт, ити аата арҕаа, сэрии 

хонуутугар баран иһэбит дииллэрэ. Ити кэмҥэ Правительство  Москваттан чып 

кистэлэнинэн Куйбышев дуу, Саратов дуу куоракка көһөн кэлэн үлэлии 

олорбут. Ону нууччалар - Город Саратов - вторая Москва дэһэллэрэ. Биһиги 

правительстваны харабыллыыбыт, ол иһин бу курдук сылдьабыт-дэһэллэрэ. 

Сотору кэминэн буомбалааһыннар саҕаламмыттара. Биир кэмҥэ 

буомбалааһыҥҥа тубэһэн, контузияланан, төбөтө дэлби ыалдьан, истибэт 
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буолан, өр кэмҥэ эмтэнэн баран, 1943 сыллаахха муус устар ыйга дойдутугар 

эргиллибит. 

Бэһис саллаат – Карсанаевтартан кыралара Петр Терентьевич 1943 

сыллаахха бэс ыйыгар, 20 саастааҕар убайдарын кэннилэриттэн Дьокуускайга 

лицейга (билиҥҥитэ 8-с гимназия) ахсыс кылааска үөрэнэ сылдьан, ийэтин-

аҕатын кытта көрсүбэккэ эрэ бэбиэскэнэн суһаллык хомунан сэриигэ барбыта. 

Фронҥа Лена устун "Москва" диэн сүдү улахан пассажирскай маһынан 

оттуллар параходунан тиэйэн илдьибиттэрэ. Салҕыы Ангара өрүһүнэн 

Иркутскай куоракка кэлбиттэрэ. Иркутскайтан биир эшалон аты тиэнэн 

Украинаҕа "Чугуев" диэн станциаҕа аҕалбыттара. Манна мас загатовкатыгар 

улэлэппиттэр. Онтон сэриигэ тылланан действующай армияҕа, 118-с 

стрелковай полк састаабыгар киирэн сэрии инники кирбиитигэр сэриилэспит. 

Ручной пулеметка иккис нүөмэрдээх стрелок быһыытынан сэриилэспит.  

Бэйэтэ ол кэмнэри бу курдук кэпсиир: билигин санаатахпына эдэр эрэ 

буолан тулуйбут эбиппит диир. Куруук сатыы сылдьабыт, сүгэһэрбит 

ыарахана киһини иилиһиннэрэр: ручной пулемет икки диискэтэ, бойубуой 

бинтиэпкэ, сүүһүнэн ааҕыллар ботуруон ыйааһына, икки противотанковай 

граната, котелок, бойубуой лаппаахы, аһыыр аспыт сухары, туустаах балык, 

шинель барыта холбоон 30-тан тахса киилэ. Маны барытын саллаат сүгэн 

стройтан хаалбакка, кумах бадараан устун сиирэ-халты үктээн айанныыр. 

Передовой армияҕа уһуннук сэриилэспэккин эбит, эбэтэр өлөгүн, эбэтэр 

бааһырагын. Ити курдук нэдиэлэттэн ордук кэмҥэ утуу-субуу сэриигэ 

кииртэлээн баран, биирдэ аһаҕас мырааннар икки ардыларынан командирбыт 

атакаҕа киллэрбитэ. Мырааммытын ортолуу киирэн эрдэхпитинэ немецтэр 

утары күүстээх уоту аспыттара. Тыа быыһыттан немец пулеметчига ытар 

уота көстөрө. Мин сүүрэн киирэн иһэн, икки хатыҥ оҕото баарыгар сыстан 

биэрэн бинтиэпкэбинэн ол пулеметчигы ытаары кыҥаан оҥостон эрдэхпинэ, 

иннибэр чугас снаряд эстэргэ дылы этэ да, соҕотохто сирэйбин ким эрэ мас 

дүлүҥүнэн охсорунуу дөйүтэн түһэрбитэ. Өйбүн төһө өр сүтэрбиппин 

билбэппин эрээри, соҕотохто уһукта биэрбит курдук олоро биэрдим. Арай 

тугум да ыалдьыбат курдук. Тураары инним диэки көрүөх буолбутум, аҥар 

хараҕым тугу да көрбөт. Ону буор киирдэҕэ диэн ыраастыы туора соппутум, 

сирэйим аҥар өттүн олоччу илиибэр толору эти харбаан ыллым. Илиибин 

көрбүтүм  барыта хаан буолбутуттан соһуйан, долгуйан уҥа санныбар баар 

рюгзагым быатын төлөрүтүөх буолбутум, санныбар ырбаахым нөҥүө 

сымнаҕас сылааһы илиибин толору харбаан ыллым. Хааннаах эти харбаан дьэ 

бааһырбыппын биллим. Мырааны үөһээ армян дуу, таджик дуу уола соһон 

таһааран эрэригэр өйдөнөн, тыа быыһыгар баар санбатка таһааран 

операциялаан, тырыта-хайыта быһалларын түҥ-таҥ түүл курдук өйдүүбүн.  

Ити курдук эһэм өйүттэн ааһан араҕан биэрбэт биир түгэни ахтар. Дон 

уонна Донец өрүстэр икки ардыларыгар кырыктаах кыргыһыыга 900 киһиттэн 9 

эрэ буолан ордубуттара. Бу алдьархайга хайдах тыыннаах ордубутун сөҕөр эрэ. 

Петр Терентьевич 1943 сыллаахха атырдьах ыйын 17 күнүгэр икки сиринэн 

ыараханнык бааһыран сэрии толоонуттан туораабыта. Ити кэнниттэн 

Куйбышев, Саратов, Красноярскай куораттар байыаннай госпиталларыгар икки 
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төгүл операцияланан, 9-с ый устата эмтэнэн дойдутугар иккис группалаах 

инвалид буолан эргиллибитэ. 

Биэс бырааттыы Карсанаевтар Ийэ дойду көмүскэлигэр сылдьан, уол оҕо 

буолан, бу Орто дойдуга төрөөбүт аналларын толору толорбуттара. 

III. Карсанаевтартан кыралара Петр Терентьевич - буойун 

худуоһунньук, мин хос эһэм. 1945 сыллаахха Якутскайга художественнай 

училище аһыллар сураҕын истэн, саллаат синиэллээх, бачыыҥкалаах үөрэнэ 

барбыта. Анал экзаменнары туттаран үөрэххэ киирбитэ. 5 сыл үөрэнэн 

училищены бутэрэн, Якутскайдаагы художественнай фондаҕа, оформитель 

художнигынан Намҥа, Тааттаҕа үлэлээбитэ. Кэнники Чурапчыга көһөн кэлэн 

баран 2-с нүөмэрдээх 8 кылаастаах оскуолаҕа, спортивнай интернат оскуолаҕа 

уруһуй уонна черчение учууталынан, кэнники пенсияга тахсан баран 

Чурапчытаагы лесхозка леснигинэн үлэлээбитэ. Кини леснигынан үлэлээһинэ 

мээнэ буолбатах этэ. Петр Терентьевич айылҕаны уруһуйдуур художник 

быһыытынан биллэр. Кини уруһуйдарыгар алаас, тыа, кыыл, көтөр ойуута үгүс. 

Ону таһынан мэтириэт жанырыгар эмиэ элбэх үлэлээх. Кини аҕатын Терентий 

Федоровыһы, ийэтин Вера Давыдовнаны истиҥник, кыһанан оҥорбут 

мэтириэттэрэ бастыҥ үлэлэринэн биллэллэр. Аймахтарын, бииргэ 

төрөөбүттэрин, сэриигэ өлбүт убайдарын сэбэрэлэрин бэйэтэ хайдах 

өйдүүрүнэн холустаҕа түһэрэн мөссүөннэрин үйэтитэн удьуору үйэтитэр 

худуоһунньук аатын ылбыта. Кэнники биир бастыҥ үлэтинэн сэрии тематыгар 

80 сааһыгар Сталин, Черчиль, Рузвельт мэтириэттэрин оҥорбута буолар. Бэйэтэ 

сэрииттэн кэлээт да сайын окко үлэлээбитин уруһуйдаабыта, онно кыайыы 

кэнниттэн дьон-сэргэ үөрэ-көтө от өлгөмнүк үүммүтүттэн астына үлэлии 

сылдьаллара көстөр. 

Бастакы быыстапкатын Дьокуускайдааҕы художественнай училищаҕа 

бииргэ үөрэммит табаарыһа Саха Сирин Биллиилээх исскуствоведа, академик 

Иннокентий Афанасьевич Потапов сүбэтинэн, Чурапчыга краеведческай 

музейга арыйбыта. Онтон 1995 сыллаахха Дьокуускайга Ойуур 

хаһаайыстыбатын министерстватын дьиэтигэр, Улуу кыайыы 50, 60 сыллаах 

юбилейдарыгар "Үргэл" арт - галереяҕа икки төгүл персональнай быыстапка 

турбута. Петр Терентьевич 85 сааһын туолар юбилейдаах сылыгайр Кондрамед 

быстапкалыыр саалатыгар өссө төгүл бэйэтин быыстапкатын арыйбыта.  

Кини биллэр үлэлэринэн буолаллар "Булчут байанайа", "Ыйдаҥалаах 

түүн", "Саха сайылыгын иһэ", "Күһүҥҥү тыа", "Айылҕа уһуктуута", "Оҕо 

сааһым доҕоро моҕотой", "Эбээ маанылааҕа", "Байанай бэлэҕэ" уонна да 

атыттар. 

Бу быыстапкаларын Саха Сирин Правительствовата үрдүктүк сыаналаан 

"Гражданская доблеск", "Отличник культуры" знактарынан наҕараадалаабыта. 

Чурапчы улууһа "Почетный гражданин", төрөөбүт Арыылааҕын нэһилиэгэ 

"Ытык киһи" бэлиэлэрин туттарбыттара. Почетный член союза художников 

Якутии, член союза художников России үрдүк ааттары ылаттаабыта. 

 



72 

Булчут байанайа Натюрморт с турпанами 

 

Мырыла Тайҕата 

 

  
Оҕо сааһым доҕоро моҕотой 

 
Тыатааҕы 

 
Ытым Эһэчээн 
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Саха сайылыгын иһэ 

 

Эбээ маанылааҕа Чэлгиэрийэ сайылык 

 

 
Бырааттыы Карсанаевтар. Кыайыы 40 сыла 
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Түмүк. Аҕа Дойду Улуу сэриитигэр кыттыыны ылбыт хос эһэм Петр 

Терентьевич Карсанаев бииргэ төрөөбүт биэс инилэрин туһунан үөрэтэн-

чинчийэн баран маннык түмүккэ кэллибит. 

1. Арыылаахтан төрүттээх Вера Давыдовна, Терентий Федорович 

Карсанаевтар оҕолорун улэһит, эппиэтинэстээх, чиэһинэй уонна чахчы даҕаны 

дойдуга бэрэниилээх буоларга үөрэтэн-иитэн таһаарбыттар эбит. 

2. Карсанаевтар биэс уолаттара Аҕа Дойду Улуу сэриитигэр кыттыыны 

ылан, уол оҕо буолан, бу Орто дойдуга төрөөбүт аналларын толору 

толорбуттара. Үс уол - Афанасий, Никита уонна мин хос эһэм Петр төрөөбүт 

дойдуларыгар кыайыы көтөллөнөн төннөн кэлбиттэрэ. Икки уол - Филипп 

уонна Серафим көмүс уҥуохтара хомойуох иһин төрөөбүт алаастарын буорун 

булбатахтара. 

3. Карсанаевтартан кыралара, Петр Терентьевич бэйэтэ айар талаанынан, 

уһун үйэтинэн дьонун-сэргэтин ааттатта, удьуору үйэтитэр худуоһунньук аатын 

ылан холустаҕа үйэтиттэ. Быйылгы Улуу кыайыы 75 сылын 96 сааһыгар 

сүһүөҕүн үрдүгэр көрсөр чиэскэ тиксэн сылдьар. 

Сыллар аастахтарын ахсын Аҕа Дойду Улуу сэриитин түгэннэрэ ырааттар 

ыраатан, кэлэр көлүөнэҕэ судургу остуоруйа кэрчигэ буолан хаалыахтарын, 

билигин баар аҕыйах ахсааннаах бэтэрээннэр туоһу буолаллар. Мин хос эһэм 

Петр Терентьевич күн бүгүн Чурапчы улууһугар соҕотох тыыннаах ветеран. Ол 

иһин мин доклад суруйан, киниттэн ахтыы ылан хааларбын ытык иэспинэн 

ааҕабын. 
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КЫАЙЫЫНЫ УҺАНСЫБЫТ ИНИ-БИИ ДЬӨГҮӨРЭПТЭР 

 

 
Сыромятников Айхал, 

Е. П. Неймохов аатынан Мэҥэ-Алдан орто оскуолатын 

1 кылааһын үөрэнээччитэ 

Салайааччы: Сыромятникова Саргылана Петровна, 

алын сүhүөх кылаас учуутала 

Томпо улууhа, Мэҥэ-Алдан сэл. 

 

 

Үлэм актуальноhа: 1941-45 сс. сэрии ыар кэмэ оспот баас буолан 

үйэлэргэ иҥпитэ. Aҕа көлүөнэ дьоммут хорсун быһыыларын, Кыайыы иһин 
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олохторун толук уурбут биир дойдулаахтарбытын, хос эһэлэрбитин, 

аймахтарбытын биһиги, эдэр көлүөнэ, хаһан да умнубат ытык иэстээхпит. 

Үлэм сыала: Мэҥэ-Алдантан төрүттээх түөрт бииргэ төрөөбүт 

Дьөгүөрэптэр ааттарын үйэтитии. 

 
«1941-1945 сылларга саллаат сиэрэй синиэлин кэтэн, Ийэ дойдуну көмүскүүр 

инниттэн, хаан-уруу Мэңэ-Алданнарыттан, таптыыр Сахаларын сириттэн ыраах 

сирдэринэн тэлэһийбит, олохторун толук уурары да харыстаабатах дьоннорбутугар 

үйэлэргэ албан аат буолуохтун!» 

Е. Неймохов, Саха сирин народнай суруйааччыта,  

СР культуратын үтүөлээх үлэһитэ.  

 

Биһиги Мэҥэ-Алдаммытыттан 1941-1945 сыллардаахха 86 киһи Кыһыл 

Армияҕа ыҥырыллыбыттара. Бу ыал аайыттан биирдии киһи буолбатаҕа 

биллэр. Сорох ыалтан аҕа уонна уолаттар ыҥырыллыбыт түгэннэрэ эмиэ баар. 

Ол курдук Кривошапкиннар диэн ыалтан аҕалара уонна икки уол 

ыҥырыллыбыттара. Аны биир дьиэттэн бииргэ төрөөбүт убай-быраат биһиги 

бөһүөлэктэн: Атаковтартан, Атласовтартан, Ефимовтартан, 

Колодезниковтартан, Неймоховтартан, Ковлековтартан, Поповтартан, 

Тарасовтартан, Чириковтартан иккилии уоллара, Березиннартан, 

Ефимовтартан, Манасытовтартан үстүү уол, Егоровтартан 4 уол 

ыҥырыллыбыттара. 

Мин аймахтарбын 4 быраат Дьөгүөрэптэр тустарынан билэн бииргэ 

үөрэнэр оҕолорбор, аймахтарбар, биир дойдулаахтарбар билиһиннэрэргэ 

быһаарынным. 

Бу Иван Егорович уонна Парасковья Матвеевна 

Егоровтар уолаттара, Мэҥэ-Алдан Дабаччыматыгар 

төрөөбүттэрэ. Ийэлээх аҕалара эрдэ ыалдьан өлбүттэрэ. 

Бырааттыы Дьөгүөрэптэр араас сиртэн Кыһыл Армия 

кэккэтигэр ыҥырыллыбыттара. Улахан уол Иван (мин 

эһэм) уонна орто уол Егор Мэҥэ-Алдантан, икки суол – 

Алексей, оччолорго үлэлии олорбут сириттэн 

Верхоянскай оройуонуттан, кыра уол Василий үлэлии-

үөрэнэ сылдьыбыт сириттэн – дойдубут килбэйэр 

кииниттэн – Москваттан сэриигэ ыҥырыллыбыттара. 

Егоров  Алексей Иванович – 1907 сыллаах төрүөх. 

Сэрии иннинэ партияҕа киирэн Верхоянскай оройуонугар 

райком сэкэрэтээринэн үлэлии сылдьыбыт. 1941 

сыллаахха атырдьах ыйыгар армияҕа ыҥырыллыбыт. Ити 

дьыл Сталинград иhин кыргыhыыга сураҕа суох сүппүт. 

«Память» кинигэ үhүс таһаарыытыгар «Захоронен в 

Смоленской области» диэн суруллубут. Кини соҕотох 

кыыһа Прибылых Светлана Алексеевна билигин куоракка 

олорор, 2 оҕолоох, 5 сиэннээх. 
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Егоров Егор Иванович – 1909 сыллаахха төрөөбүт. 1942 

сыллаахха армияҕа ыҥырыллан барыар диэри колхозка 

үлэлээбит. 1943 сыл кулун тутарыгар Харьков иhин 

кыргыhыыга сураҕа суох сүппүт. Киниттэн биир кыыс уонна 

уол оҕо хаалбыттара. Егор Иванович уола төрөөбүтүн 

билбэккэ өлөөхтөөбүт. Кыыhа Клара Егоровна 2 уоллаах, 9 

сиэннээх, билигин кини суох, уола Василий Егорович биир 

кыыстаах уонна биир сиэннээх, 2013 сылга Хандыгаҕа 

олорон өлбүтэ. 

Егоров Василий Иванович – 1912 сыллаахха төрөөбүт. Дьөгүөрэптэр 

саамай кыра бырааттара. Кириэс-Халдьаайыга сэттэ кылааhы бүтэрэн баран, 

Алданнааҕы геолого-разведочнай техникуму бүтэрбит. Онтон Москваҕа үрдүк 

үөрэххэ киирээри айанныыр. Уонна суола уhуна, ырааҕа бэрт буолан туттарсар 

кэми хойутаан тиийэн киирбэккэ хаалар. 1935-1936 сылларга уонна 1938 

сыллаахха аҕыйах ый Москва куорат метрополитеныгар үлэлээбит, 1936-1938 

сылларга Кыhыл Армия кэккэтигэр сулууспалаабыта. 1938-1939 сылларга 

Серпухов куоракка күнүскү рабфака үөрэнэр, ол кэнниттэн Москваҕа эбэтэр 

Ленинградка үөрэнэ киириэм диэн былаанныыр. 

Маны барытын туоһулуур – Василий Иванович бэйэтин илиитинэн 

суруйбут суруга. Сурук, 71 сыл анараа өттүгэр, 1940 сыл кулун тутар 15 

күнүгэр, күнүс 12 ч. суруллубут. «г. Серпухов, температура 0˚. На улице тает 

снег, уже кое-где образовались лужи. Жму руки» - диэн убайыгар Иван 

Ивановичка суруйбут. Манна кини аҕа оңостубут убайыгар бэйэтин туһунан 

кэпсиир, харчы көмөлөһөн ыытарын иһин махталын тиэрдэр, уонна үөрэххэ 

киирээри бэлэмнэнэрин уонна хайаан да үөрэхтээх, үлэһит киһи буолуохтааҕын 

туһунан суруйар. Хомойуох иһин Василий Иванович баҕа санаата туолбатаҕа. 

1941 сыллаахха Москваттан сэриигэ ыҥырыллыбыта, уонна Малоярославец 

куорататтынааҕы кыргыһыыга өлбүтэ. 
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Түөрт бииргэ төрөөбүттэртэн соҕотох ордубут, мин эбэм аҕата, Егоровтар 

улахан уоллара 1905 сыллаахха төрөөбүт Иван Иванович этэ. Кини 1924-1925 

сылларга Саха сиригэр Артемьев, Боссоойко, Румянцев үрүҥ баандаларын 

үнтүрүтүүгэ кыттыбыт. 

1928-1929 сыллырга Мэҥэ-Алдан нэһилиэгин бэрэссэдээтэлинэн 

үлэлээбит. 

1940-1941 сылларга НКВД оскуолатыгар үөрэммит. Сэриигэ ыҥырыллан 

барбыт эрээри Иркутскай куораттан ис ыарыытыгар ыалдьан төннөн кэлбит. Ол 

оннугар кини саҥа Саха сирэ үөскээһинин уонна чэлгийэ сайдыытын иһин 

араас улуустарга, чуолаан: Дьокуускайга, Чурапчыга, Садыҥҥа, Өймөкөөҥҥө, 

Учурга, Аммаҕа, Орджоникидзевскайга милиция начальнигынан үлэлээбит. 2 

орден – Кыһыл Сулус уонна Бойобуой Кыһыл Знамя, 4 правительственнай 

мэтээллэр кавалердара. Иван Иванович Егоров милиция майора званиелаах 

пенсияҕа тахсыбыта. Кини 1980 сыллаахха, Мэҥэ-Алдаҥҥа өлбүтэ.  

Улахан кыыһа Клавдия Ивановна 3 оҕолоох, 5 сиэннээх. Кыра кыыһа 

Клара Ивановна – мин эбэм – Мэҥэ-Алдаҥҥа олорон, 2012 сыллаахха өлбүтэ, 4 

о5олоох, 9 сиэннээх, 6 хос сиэннээх. Уола Иван Иванович Уус-Алдаҥҥа олорор 

4 о5олоох, 8 сиэннээх. 

  
 

Түмүк. Үлэбин суруйарбар Давид Афанасьевич Томтосов «Мин мантан 

сэриигэ барбытым», Николай Степанович Николаев «Томпо оройуона. Мэҥэ-

Алдан» кинигэлэр, таай хос эһэм Василий Иванович Егоров суруга, хос эһэм 

Иван Иванович автобиографията, эбэм Клара Ивановна, эдьиий эбэм Прибылых 

Светлана Ивановна кэпсээннэрэ көмөлөстүлэр. 

Хос эһэм, сэрии сылларыгар уонна кэлин да, Саха сирин үгүс 

улуустарыгар үлэлиир кэмигэр аҥардас хайҕалга сылдьыбытыттан, төрөөбүт 

дойдута саҥалыы тыыннанарыгар, үгүс ыччакка холобур буоларыттан киэн 

тутуннум.  

Таай хос эһэлэрим сэрии толоонугар букатыннаахтык хаалбыт Алексей 

Иванович, Егор Иванович кэнчээри ыччаттара – оҕолоро, сиэннэрэ хана 

баалларын биллим, Дьөгүөрэптэр кыра уоллара бара суоҕа 29 саастааҕар хабыр 

хапсыһыыга, баҕа санаататуолбакка, оҕо-уруу тэниппэккэ өлбүтүттэн дьиң 

чахчы ол ааспыт сэрии кытаанах тыынын бу үлэбин оңорон биллим, 

харааһынным. 
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Бу мин хаан уруу дьонум олохторугар, ол кэмнээҕи олох хараҥа 

хартыыната барыта суруллубут курдук. 

Инникитин бу чинчийиибинэн сирдэтэн мин сэрии толоонугар хаалбыт үс 

бырааттыы Дьөгүөрэптэр көмүс уҥуохтарын булан, кинилэр көмүллүбүт 

сирдэригэр төрөөбүт буордарын илдьэн ууруохпун баҕарабын. 

Кинилэр ааттарын биһиги – хос сиэннэрэ, уруулара, аймахтара умнубакка, 

куруутун өйдүү-саныы сылдьарбыт биһиги ытык иэспит буоларын умнубаппыт. 

Улуу Кыайыыны уһансыбыт саха саллааттарыгар, биир 

дойдулаахтарбытыгар сиргэ тиийэ сүгүрүйэбит.  

 
Туһаныллыбыт литература: 

1. Мэҥэ-Алдан нэһилиэгин музейын матырыйааллара. 

2. Николаев Н. С. Мэҥэ-Алдан: Томпо оройуона – Дьокуускай: Бичик, 2007. 

3. Николаев Н.С. Мэҥэ-Алдан: Томпо оройуона 2-с. кин. – Дьокуускай: Бичик, 2009 

4. Тарасова З. Д. Нэhилиэк киэн туттар дьоно.-Дьокуускай 2020. 

5. Томтосов Д. А. Мин мантан сэриигэ барбытым…: (Мэҥэ-алданнар фроҥҥа) – 

дьокуускай, 2005. 

 

 

  

Я – ВНУК ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 
Тимофеев Ефим, 

ученик 6 ―Д‖ класса 

СОШ №26 ГО ―город Якутск‖ 

Руководитель: Тимофеева Луиза Петровна 

учитель русского языка и литературы 

город Якутск 

 

 

Наша семья большая и дружная. Самой старшей в семье является моя 

прабабушка Кудаисова Анастасия Васильевна, мать-героиня, воспитавшая 

совместно с мужем, Тимофеевым Михаилом Ефимовичем, пятерых детей.  Ей 

83 года. Хочу рассказать об ее отце, моем прапрадеде Кудаисове Василии 

Спиридоновиче, фронтовике с необычной судьбой. 

Актуальность. Будучи учеником начальных классов, я написал доклад о 

прапрадеде, начал  интересоваться его жизнью. Когда начал просматривать 

сайты, посвященные воинам-участникам ВОВ, с удивлением обнаружил, что 

мой прапрадед числится убитым на войне. Там была запись о Василии 

Спиридоновиче, но, во-первых,  его фамилия была записана неправильно (как 

Кудансов) и, во-вторых, отмечено, что он убит 19.10.1942 г. в Сталинградской 

области  деревне Кузьмичи Городищенского района. Указано место 

захоронения: северо – восточнее д. Кузьмичи, выс.130, к/з «13 лет Октября», 

около МТФ. Остальные сведения все совпали. Оказывается, до сих пор 

официально считается, что Кудаисов В.С. убит в 1942 году.  По рассказам 

своих родственников я знаю, что он умер на родине в 1987 году. Вполне 
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понимая, что в годы войны возможны неточности,  появление неправильной 

информации,  я решил исправить историческую ошибку о дате смерти 

Кудаисова В.С. 

Цель проекта: внести изменения, исправить неточности по истории жизни 

прапрадеда, участника Сталининградской битвы на обобщенную базу данных о 

Великой Отечественной Войне. 

Объект: история моей семьи. 

Предмет: история жизни моего прапрадеда-фронтовика, участника 

Сталиниградской битвы Кудаисова Василия Спиридоновича. 

Задачи: 
-изучить литературу, интернет-ресурсы, данные по Сталиниградской 

битве; 

-собрать информацию про Кудаисова Василия Спиридоновича; 

- провести практическую работу по составленному плану действий; 

-сделать выводы. 

Гипотеза: чтобы история прадеда была полной, подлинной, надо 

восстановить историческую справедливость, восполнить пробел, сохранить 

память о необычной судьбе Кудаисова В.С. 

Методы исследования: изучение литературы, архивных документов, 

интернет-ресурсов, проведение беседы.  

 

Корни моего прапрадеда. Мой прапрадедушка - Кудаисов Василий 

Спиридонович родился в 1901 году в Западно-Кангаласском улусе. Он отец 

моей прабабушки по отцовской линии. Женившись на Елене Дмитриевне из 

местности Харыялах, что недалеко от села Магарас Горного района, он всю 

жизнь прожил там. 

По рассказам людей, прапрадед был 

богатырского роста (около 190см.), обладал 

недюжинной силой, был работящим и, что 

немаловажно, скромным человеком, 

характерным для людей тех суровых 

непростых времен. 

После возвращения с фронта на 

следующий же день Василий Спиридонович 

сразу приступил к работе в колхозе. Долгие 

годы он работал табунщиком, был 

ударником труда и стахановцем. 

У прапрадедушки и прапрабабушки 

родилось семеро детей.  Когда прапрадед 

уходил на войну, оставались четверо детей. 

В годы ВОВ от болезней, недоедания 

умерли 2 дочери – Оото и Чөрөөк. Выжили 

только двое – Вера и Настя (моя 

прабабушка).  

 
Кудаисов В.С. со своей супругой 

Кудаисовой Еленой Дмитриевной 

и детьми родственников. 
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Кудаисов В.С. в Великой отечественной войне. В июне 1942 г. 

прапрадедушку призвали в 928-ой полк 252-ой стрелковой Харьковско - 

Братиславской Краснознаменной дивизии. 

Когда уходили на войну, многие призванные плакали навзрыд, зная, что не 

все возвратятся. Мой прапрадед был спокоен, успокаивал, увещевал ―Ытаамаҥ, 

ытаамаҥ, боломуочунайдар көрүөхтэрэ!‖. Воспоминания дочери Кудаисова 

В.С. – ―Я очень хорошо помню, как призвали моего отца в армию. Это было 

летом во время сенокоса. Отец тогда пришел с сенокоса поздно вечером, мама 

допоздна собирала его в путь. Утром во время отъезда большой суеты не было. 

Мой отец, как и все якутские старики, был человеком немногословным, очень 

дружно жили с моей мамой. Помню, что никогда особо не ругал, но все равно 

мы побаивались и уважали его‖. 

Без предварительной подготовки их перебросили на Сталинградский 

фронт. Обучали их во время пути на коротких остановках. Василий 

Спиридонович участвовал в обороне Сталинграда. По его воспоминаниям в 

начале войны было мало оружий, поэтому среди красноармейцев было немало 

потерь. Так, в буквальном смысле стреляли по самолетам из винтовки. 

Огромным препятствием было незнание русского языка. Скоро он получил 

первое ранение. Подлечившись в госпитале около сорока дней, вернулся на 

фронт. 

Во время битвы под Сталинградом многие его товарищи погибли. 

Воинская часть несла очень большие потери. 

Во время боя, когда спасал раненого товарища, ему самому перебило ногу 

осколком. Он попытался ползти в сторону своих товарищей, силы его были на 

исходе. Вдруг рядом с ним разорвался снаряд, и он потерял сознание. Его 

засыпало землей и деревьями. Получив контузию, он оглох. Товарищ, которого 

он спасал, получив новые раны, умер. Василий Спиридонович очень долго 

пролежал, все тело болело, и мучила жажда. Он подумал, что умирает. 

Очнувшись, обнаружил, что его, положив на шинель, волокут его сослуживцы. 

Через некоторое время они рассказали, что обнаружили его на третьи сутки. 

Вначале, увидев, что рядом с ними разорвался снаряд, подумали, что он погиб, 

и сообщили командиру о его смерти. Командир отправил похоронку его жене 

Елене Дмитриевне Кудаисовой. В госпитале он пролечился шесть месяцев и 

был отправлен домой. Так как он был неграмотный, и в госпитале он не 

встретил ни одного якута, то не смог сообщить родным о своем чудесном 

спасении. Родственники оплакивали его смерть. 

Кудаисова А.В. – ―У нас, у детей войны, у всех похожая судьба. Голод, 

холод, все это было в порядке вещей. Так как Харыялах стоял вблизи большой 

дороги, у нас всегда останавливались путники. Те, кто ехали в Вилюйские 

районы, всегда помогали нам хлебом, сахаром, поэтому мы очень им 

радовались, давали ночлег. А те взрослые, которые остались, всегда помогали 

семьям ветеранов. Из мужчин старик Ньукулай (Курулаан), старик Лэгиэнтэй 

(Суйуута) и старик Семен всегда охотились, ходили за водой, изготавливали 

орудия труда. Однажды мы получили зимой похоронку. В то время, когда 
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приходило письмо, все люди собирались и вместе читали. Я помню, тогда все 

плакали. 

Тогда старушка Настаайа сказала: «Не плачьте, Василий жив, он 

вернется». Тогда мы подумали, что она нас пожалела и успокаивает». 

На фронте боевая надежная дружба спасла ему жизнь, о чем он 

рассказывал своим детям и внукам. Когда он вернулся в Якутск, его брат, 

увидев, что он ранен, хотел отправить его на телеге домой. Но он отказался, 

попросил только довезти до вершины  мырана. Тоска по родным местам была 

велика. Поэтому хоть и на костылях, вдыхая родной воздух, с радостью пройдя 

по родным местам, проночевав две ночи на земле, 2 августа 1943 года он 

вернулся домой.  

Первым его в сайылыке ―Кылыс‖ увидела ребятня. С криками ―Наакка, 

твой отец идет!‖ Моя прапрабабушка Наакка (это ее детское имя) уже хотела 

расплакаться злой шутке – ведь им пришла похоронка о смерти отца. А потом 

увидела своего отца, живого. Весь сайылык праздновал возвращение солдата: 

по всем семьям собрали муку на оладьи, каждый пришел со своей небогатой 

снедью. 

Многие наши земляки не вернулись с фронта. Все семьи потеряли близких, 

отцов, сыновей. Всю свою жизнь прапрадед не любил рассказывать про войну, 

темнел лицом, вообще был скуп на слова. И, как наказ прапрадеда, мы все 

помним, что надо ценить и беречь мир. Молодому поколению наш прапрадед 

завещал хорошо учиться, владеть русским языком, стать образованными 

людьми. 

 
Место предполагаемого захоронения –д. Кузьмичи Городищенского района 

 

Практическая часть. Мы выяснили, что информация о Василии 

Спиридоновиче Кудаисове на официальных сайтах недостаточна и 

недостоверна. На сайте pamyat-naroda.ru мы обнаружили запись о погибших 

воинах Сталинградской битвы. Там была запись о Василии Спиридоновиче 

Кудаисове, но его фамилия была записана неправильно (Кудансов) и отмечено, 
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что он убит 19.10.1942 г. в Сталинградской области д. Кузьмичи 

Городищенского района. Указано место захоронения северо-восточнее д. 

Кузьмичи, выс.130, к/з «13 лет Октября», около МТФ. Остальные сведения все 

совпали.  

 
 

Данные с ОБД ―Мемориал‖: 

Номер донесения: 37454 

Тип донесения: Донесения о безвозвратных потерях 

Дата донесения: 25.12.1942 

Название части: 252 сд 

 

- Сделали запрос о выдаче свидетельства смерти Кудаисова В.С. в органы 

ЗАГС Горного улуса; 

- Направили письмо-информацию на сайт  support@obd-memorial.ru 

- Отправили материалы на сайт ОБД «Мемориал» - www.obd-memorial.ru 

 

  

https://e.mail.ru/compose?To=support@obd%2dmemorial.ru
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- напечатали статью о Кудаисове Василии Спиридоновиче в рубрику 

«Лица Победы» республиканской газеты «Забота – Арчы» и в детскую 

республиканскую газету «Юность Севера». 

 

  
 

- отправили материалы о моем прапрадедушке в проект «Дорога памяти» 

(строительство Храма Победы в Москве) – www.pamyat-naroda.ru  

В недавно вышедшей книге «Воины – якутяне в Сталинградской битве» 

(автор-составитель Калашников А.А.) мой прапрадедушка тоже записан 

погибшим и не внесенным в Книгу «Память» РС(Я). Фамилия его тоже 

записана неправильно (Кураисов В.С.) По телефону переговорили с автором, с 

А.А.Калашниковым, который подтвердил, что изменения невозможны в этой 

книге. 

 
Прабабушка Кудаисова А.В. рассказывает о своем отце 
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Таким образом, я выполнил намеченный план по восполнению пробелов в 

истории моего прапрадеда. 

Заключение. Как дерево сильно своими корнями, так и человек силен 

своими предками. Человек должен знать свои корни, своих родственников. С 

этой целью я собрал информацию про Кудаисова В.С., участника знаменитой 

Сталиниградской битвы, попытался восполнить пробелы, восстановить 

историческую справедливость. 

Как видно из моей работы, прапрадед прожил достойную жизнь: воевал, 

был ранен, всю жизнь проработал в родном колхозе. 

Связался с ведущими российских сайтов, изучил имеющуюся информацию 

на сайтах. Отправил данные про прапрадеда на несколько сайтов, 

специализирующихся на истории ВОВ,  напечатал статью в республиканской 

газете ―Забота‖ (―Арчы‖) от 05.12.2019 г. №49 и в детскую республиканскую 

газету «Юность Севера» от 21.02.2020 г. №8. 

В ходе работы я узнал много интересных фактов о жизни Василия 

Спиридоновича, об особенностях жизни в годы Великой Отечественной Войны. 

В работе помогали мои родители, прабабушка, родственники. 

Я рад, что внес свой скромный вклад в дело увековечения памяти моего 

прапрадеда Кудаисова Василия Спиридоновича. 

Цель работы достигнута, задачи выполнены.  

Теперь мне предстоит собрать информацию, узнать больше о моем другом 

прапрадеде Ефиме Тимофеевиче Тимофееве. Он тоже прожил честную 

трудовую жизнь, по состоянию здоровья не был призван в ряды Красной армии.  

 
Список использованной литературы: 

1. Скрыбыкин С.С., Одуну / ―Одуну нэhилиэгэ‖ МТ дьаhалтата; [ред. кол.: С.С. 

Скрыбыкин уо.д.а., бэчээкэ бэлэмнээтэ В.И.Алексеев]. – 2015.  

2. Тимофеева С.М. Михаил Ефимович Тимофеев / [хомуйан онордо С.М. Тимофеева; 

киирии тылы суруйдулар: Е.И. Михайлова, Н.П. Андреев]. – Дьокуускай : Бичик, 

2015. 

3. Калашников А.А. Воины – якутяне в Сталинградской битве : июнь 1942 г. – 

февраль 1943 г. / ГКУ Республики Саха (Якутия) ―Национальный архив РС (Я)‖ ; 

автор-составитель А.А. Калашников. – Якутск : РИО медиа-холдинг, 2019. 

4. Тимофеев Е. Я – внук победителей/ Е.Тимофеев // Забота Арчы. – 2019. - №49. С. – 

7. 

5. Тимофеев Е. Я – внук победителей/ Е.Тимофеев // Юность Севера. – 2020. - №8. С. 

– 4. 

6. Составители: Н.Н. Алексеева, Н.Э. Игнатьева, А.И. Филиппова. Тимофеев Е. Я – 

внук победителей/ Е.Тимофеев // Помним. Гордимся. Благодарим. – 2020. – С. – 

191. Национальная издательская компания ―Бичик‖ им. С.А. Новгородова [и др.]. 

– Дьокуускай: Бичик, 2020. – 416 с.  

 

 

 

 

 

 



Сборник исследовательских работ детей «Мы – летописцы Великой Победы» 

 

85 

  

МОЙ ПРАПРАДЕД – СНАЙПЕР ВОВ 
 

 
Туприн Руслан 

ученик 7 класса Хатасская СО 

 имени П.Н. и Н.Е. Самсоновых» 

Руководитель: Туприна Розалия Дмитриевна 

учитель иностранных языков 

город Якутск, с. Хатассы 

 

 

Семьдесят пять лет... Семьдесят пять лет, как закончилась Великая 

Отечественная война с фашизмом. Об этой войне я и мои сверстники знаем 

только по книгам, по телепередачам. Об этой войне нам много рассказывают в 

школе. Всѐ меньше и меньше остаѐтся очевидцев тех военных лет.  

Я, считаю, что в память о ветеранах Великой Отечественной войны, 

должна сохраниться информация о самой кровопролитной войне за всю 

историю человечества. Мы, подрастающее поколение, должны знать и помнить 

о тех, кто ценой своей жизни совершил подвиг, победил фашистских 

захватчиков. 

Я хочу рассказать о своѐм прадедушке Алексее Наумовиче Чоросове. 

Цель работы: Сбор биографического материала о прадедушке — 

участнике Великой Отечественной войны Алексее Наумовиче Чоросове и 

сохранение исторической памяти для будущих поколений. 

Задачи работы: 
1.Собрать материал об участии в Великой Отечественной войне моего 

прадедушки. 

2.Обобщить собранный материал. 

3.Сделать книжку о прапрадедушке. 

Актуальность. За послевоенные годы родились и выросли уже несколько 

поколений россиян. Правду о тех временах можно узнать сейчас только из 

книг, фильмов и учебников. Возраст ветеранов, воевавших на фронте, 

превышает 80лет. Их становится с каждым днѐм всѐ меньше. Существует 

угроза утраты исторической памяти о великом подвиге нашей Родины. Моя 

работа может использоваться в школьном музее для проведения экскурсий, 

музейных уроков, подготовки и проведения общешкольных мероприятий. 

Методы исследования: сбор воспоминаний моих родственников, 

изучение документальной литературы. 

Война – это горе и слезы. Она вошла в каждый дом, принесла беду. 

Прошло много лет, большинство участников тех событий уже нет в живых. 

Мой прапрадед Алексей Наумович Чоросов был снайпером ВОВ, воевал в 

составе III- го Украинского флота. 

Он ушел на войну в 1942 году, когда ему было всего 33 года. Их было 8 

человек, кто получил повестку на войну с его села. С ним вместе пошли воевать 
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Илларион Васильев, Иннокентий Мачахов, Игнатий Одорусов, Егор Степанов. 

Все они попали в разные части. Моего прапрадеда отправили на Украину, где 

он сперва учился в военном лагере.  

Мы с моей мамой стали искать информацию в интернете и наткнулись на 

сайт «Подвиг народа» и там я смог узнать сведения о награждении прадедушки. 

Там же я нашел документ «Наградной лист», где говорилось за что дедушка 

получил награду. 

Общие сведения из сайта: 

- Фамилия, имя, отчество: Алексей Наумович Чоросов 

- Дата рождения военнослужащего:__.__.1909 

- Время поступления на службу: __.07.1942 

- Место призыва: Вилюйский РВК, Якутская АССР, 

Вилюйский р-н 
- Воинское звание на момент награждения: красноармеец 

- Место службы: 125 сп 9 А 3 УкрФ 

- Награда: Орден Славы III степени 

Дата представления к награде: 

Дата совершения подвига: 14.08.1943 

Описание подвига или заслуг 

 
Звание: красноармеец в РККА с 07.1942 года Место 

призыва: Вилюйский РВК, Якутская АССР, Вилюйский р-н 

Место службы: 125 сп 9 А 3 УкрФ 

Дата подвига: 14.08.1943 

№ записи: 80671005 

Архивные документы о данном награждении 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные 

документы к нему: № наградного документа: 77. 

Дата наградного документа: 06.04.1985. Номер записи: 

1522331089 

Раньше в паспортах не писались даты рождения, только год. Поэтому дед 

не знал точной даты рождения. Когда дедушка уходил на войну, он не имел 

специальности, не имел партийного билета, не состоял в ВЛКСМ, не знал 

русского языка. Рост составлял 172 см., окружность головы 57см., размер 

противогаза 3, размер обуви 41. Он был совсем неграмотным, из - за этого не 

умел ни писать, ни читать….По состоянию здоровья был признан годным к не 

строевой службе. 

После чего отправили в город Чуев на войну. Эти три года, где он только 

не был, в полку лыжников, стрелковой дивизии, в группе снайперов, в разведке, 

в строительстве военной дороги. 
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В городе Чуеве держали оборону три месяца. Мой прапрадед там был и 

снайпером, и пулеметчиком. Враги находились по ту сторону одной маленькой 

речушки. Война шла днем, и ночью. 

Мой прапрадед чуть не умер в Украине три раза. В одно из наступлений в 

90 солдат в живых остались только 10 человек. Затем их присоединили к 

другой роте. И когда началось наступление, прилетели 50 самолетов и 

разбомбили все вокруг. В живых остались только шестеро. 

Когда атаковали третий раз, им надо было переплыть реку, и ему 

подстрелили правый глаз. Дедушка пролежал в госпитале 15 дней и ему 

вставили стеклянный глаз. За это сражение он получил Орден «Славы». 

Мой дедушка участвовал в освобождении Румынии, Советского Заполярья, 

Вены. В освобождении Заполярья он был помощником стрелка из 

крупнокалиберного орудия. За это он был награжден медалью. После 

освобождения Советского Заполярья они вошли в Австрию. В Вене они 

увидели страшную картину. Все улицы были заполнены сломанными танками, 

машинами и трупами врагов. Везде полыхали дома, город весь гремел от 

выстрелов и взрывов. Победу встретил во втором украинском фронте и был 

награжден медалью «Победа над Германией». 

«Война закончилась», «Мы победили!» - эти слова были слышны как 

бальзам на душу. Все кричали «Ура!», прыгали от счастья, обнимались, 

целовались. 

После победы мой прапрадед был задействован в расчистке Чехословакии 

от немцев. Из его семи друзей, ушедших с ним на войну, никто не вернулся… 

Домой он вернулся только в 1946 году. После войны работал кадровым 

охотником, охотился на пушнину. Начал свою трудовую деятельность рабочим 

в 1968 году. Был уволен в 1985, в связи с выходом на пенсию, когда моей маме 

было 4 года. За добросовестную работу награжден медалью «Ветеран труда» и 

«Знаком почета». 

Заключение. В своей исследовательской работе я узнал, что мой 

прапрадед Чоросов Алексей Наумович, был настоящим героем ВОВ. Мы не 

должны забывать тех, кто подарил нам этот хрупкий мир. Я горжусь своим 

прапрадедом! Я еще не знаю, кем я буду, как сложится моя жизнь. Но я уверен, 

что истории о войне, рассказанные моими родственниками, я передам и своим 

детям, чтобы подвиги бойцов не были забыты.  

 

Прадедушка 

Прадедушка, прадедушка, 

Ты долго воевал. 

Прадедушка, прадедушка, 

Ты Родину спасал. 

Враги хотели нашу 

Россию захватить. 

Прадедушки решили 

Весь Мир освободить. 
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Они сражались стойко 

За Родину свою. 

И жизни не жалея,  

Не прятались в бою. 

Прадедушка, спасибо, 

За мир на всей Земле. 

И вечно будут помнить 

Потомки о Тебе 

 
Использованная литература: 

1. Архив родственников 

2. Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой отечественной войне 1941-

1945 гг.» - http://podvignaroda.ru/?#id=80671005&tab=navDetailManAward 

3. Школьная энциклопедия 

 

 

  

КОМАНДИР ПОЛКА ФИЛАТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

 
Чичахова Надежда, 

ученица 3 «Б» класса СОШ №12 г. Якутска 

Руководитель: Сосина Оксана Аммосовна, 

учитель начальных классов 

город Якутск 

 
 

Героев не забывают, героев чтят и помнят, о них слагают стихи, рассказы и 

песни. Вот уже 75 лет как наша Родина живет под мирным небом.  Рядом с 

нами нет уже многих  героев и участников войны. Но память о них, об их 

боевых и трудовых подвигах живет и передается молодому поколению. Для 

меня эта тема актуальна, так как в нашей семье часто рассказывают о нашем 

родственнике Алексее Алексеевиче Филатова и называют его «Дядей Лешей».  

Цели и задачи: Мне стало интересно узнать кто такой «дядя Леша», 

почему его фотография помещена на самом видном месте. Особенно мне 

захотелось узнать, за какие подвиги он был награжден орденами и медалями. 

Тогда мне мой дедушка дал прочитать книгу «Командир полка», где я нашла 

ответы на вопросы. Я прочитала много воспоминаний, увидела фотографии, 

узнала о его детстве и родине.  

Детство и юность. Алексей Алексеевич Филатов родился в 1913 году во 2-

м Нерюктяйском наслеге Олекминского улуса, откуда родом моя прабабушка 

Чичахова (Кылаева) Клара Кононовна и мой дедушка Чичахов Николай 

Иванович.  Он вырос в простой крестьянской семье, на Олекминской земле в 

селе 2-й Нерюктяй.  Детство Алеши пролетело быстро. Зимой всей ватагой 

пешком с горы ходили учиться в школу крестьянской молодежи, а летом всей 

семьей работали на поле, на покосе. Ходили на охоту и рыбалку.  

http://podvignaroda.ru/?#id=80671005&tab=navDetailManAward
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В своих воспоминаниях родные и его односельчане много рассказывают о 

жизни Алексея Алексеевича. Одним из знаменательных событий в его жизни 

было то, что в 1922 году в селе остановился красноармейский отряд  И.Я. 

Строда, а затем Нестора Каландарашвили. Они устанавливали власть Советов в 

Якутии.  В те годы Алеше было 10 лет, он со своим братом Степаном с 

восхищением смотрели на командира Нестора Каландаришвили, на его смелое 

лицо, его ордена. Тогда образ настоящего командира, народного героя глубоко 

запал в душу сельского мальчика. 

В 1929 году Алексей вступает в комсомол.  Весной 1930 года окончил 

школу и поступил на курсы трактористов в г. Олекминске. После окончания 

курсов его направили бригадиром в тракторную бригаду. Он работал на 

картофельных и зерновых полях.  

«Не забыть мне никогда, тот момент, когда мы въезжали на тракторах в 

село. Некоторые жители испугались и убежали в лес». Организовывалась 

первая машино – тракторная станция (МТС) в Олекминском районе. Первым 

бригадиром был назначен Алексей Филатов. 

Военное училище. Осенью 1931 года Алексей вызвали в военкомат, где 

шел набор в Омское пехотное училище. Из 30 парней был выбран он один. 

Семья его не хотела отпускать, так как он был единственным сыном. Но 

дальняя дорога звала его. Он обошел все покосы на своем коне, искупался в 

речке  Солянка, попрощался с  учителями и друзьями. Директор школы Н.М. 

Корнилов подарил ему книгу «Война и мир» и сказал: «Прочитай это – она 

поможет тебе разобраться во многом, а главное, ты научишься русскому языку, 

без этого тебе трудно будет». Так молодой 18-летний сельский парень уехал 

далеко от родины осуществлять свою мечту. Добирался он на пароходе, на 

лодке, на трактор, итак он доехал до города Омска. Три года он постигал азы 

военного дела, проходил физическую подготовку, учился стрелять из винтовки, 

пулемета, изучил разные виды оружий. Ему очень пригодились навыки, 

полученные в детстве; трудолюбие,  умение водить трактор и меткая стрельба. 

Алексей Филатов учился быть командиром Красной Армии. 

Алексей Алексеевич в 1934 году с отличием окончил военное училище, 

получил звание лейтенанта и был назначен командиром пулеметного взвода, 

служил в Иркутске. Это было время становления и закалки. Приближались 

годы Великой Отечественной войны. В такой сложной обстановке офицер А.А. 

Филатов выдвинулся командиром роты 93-й стрелковой дивизии Сибирского 

военного округа
.
. 

Командир батальона. В январе 1942 года Филатов Алексей Алексеевич 

был направлен на курсы «Выстрел» при военной академии. Закончив курсы, 

Филатов стал командиром 2-го стрелкового батальона 1261 полка. 

Великие Луки – это крупный узел железнодорожных дорог, через который 

открывался путь советским войскам в Прибалтику. Почти в течение года 

фашисты готовили город к круговой обороне, они закрепились в зданиях 

крепости, монастыря, железнодорожного вокзала, в церквях, школах. Были 

заминированы подступы к городу. 
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Готовилось большое контрнаступление советских войск под 

Сталинградом. Завязались кровопролитные бои за Великие Луки… «Более 

месяца дни и ночи шли ожесточенные бои, но продвинуться и овладеть городом 

не удавалось, - вспоминал А.А. Филатов. – Советские воины один за другим 

погибали под прицельным огнем противника. Верховное главнокомандование 

поставило задачу- во что бы то ни стало овладеть городом. Мне, как командиру 

2-го стрелкового батальона выпала честь участвовать в боях за Великие 

Луки…Мы ударили внезапно. Туман позволил вплотную подойти к вражеским 

позициям. Не давая врагу опомниться , батальон сумел овладеть монастырской 

крепостью, блокировали железнодорожный мост, тем самым отрезали пути 

отхода немцев через него. 29 ноября 1942 года усилиями 381-й и 357-й 

стрелковых дивизий удалось выполнить поставленную задачу – кольцо вокруг 

Великих Лук замкнулось. 

Бои под Великими Луками отличались исключительным упорством.  За 

период с 24 ноября по 10 декабря фашисты потеряли 30 тысяч солдат и 

офицеров. В плен сдались 195 гитлеровцев. За эти бои старший лейтенант 

Филатов 13 января 1943 года награжден орденом Александра Невского.  

Командир полка. В ноябре  1943 года 381-я дивизия вела бои под 

Витебском. Филатов, уже в звании майора, командовал 1261-м полком. В 

результате стремительного наступления его полк овладел десятью населенными 

пунктами, нанеся при этом большой урон фашистским войскам. В период боев 

было уничтожено до 1000 солдат и офицеров, 7 танков, два самоходных орудия, 

три миномета. За этот бой майор Филатов был награжден орденом Красного 

Знамени.  

«Руководя полком, майор Филатов показал себя смелым, решительным и 

бесстрашным командиром, - значится в наградном листе. – Находясь 

непосредственно в боевых порядках рот, взводов, своим героическим примером 

воодушевлял бойцов и командиров на героические подвиги, вел их в бои на 

разгром во имя Родины». 

В январе 1944 года продвигаясь к Витебску со стороны Городка, 1261-й 

полк выбил противника из деревни Филипенки, захватил стратегически важное 

шоссе Витебск – Полоцк. 12 января немцы обрушили огонь на полк со всех 

видов оружия. Филатов А.А. не уходил с передовой ни на минуту – он 

руководил боем, случалось, сам становился за пулемет, поражая противника 

метким огнем. В этом бою Филатов потерял много близких и дорогих людей, 

но он ни разу не растерялся, не потерял из поля зрения врага, атака которого 

встречалась достойным отпором. И вдруг земля перед глазами вздыбилась, 

разорвалась на куски… яркая вспышка огня… и все исчезло… 

Алексей Филатов был дважды контужен с потерей сознания и слуха… 

находился на лечении в медсанбате, но уже вернуться на передовую уже не 

удалось. Алексей Филатов в связи ограничением годности в действующей 

армии был направлен в распоряжение Западно – Сибирского военного округа в 

г. Новосибирск. Оттуда получил направление в Омское пехотное училище 

старшим преподавателем тактики. Но с ухудшением здоровья в феврале 1946 

года был демобилизован из рядов армии и выехал в Г. Якутск. 
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Семья. Из воспоминаний Надежды Васильевны Филатовой, супруги 

Алексея Филатова: «Меня по рекомендации райкома ВЛКСМ 2 февраля 1942 

года приняли на работу в центральный телеграф. Там идет телеграмма 

Филатова А.А.  в Якутию, о том, что его наградили орденом «Александра 

Невского». Ой, как далеко…! Я его поздравила. Началась переписка.  

В 1944 году после контузии Алексей Филатов приехал в Москву в 

распоряжение Министерства Обороны СССР. А в 1946 году Алексей 

предложил мне уехать на Родину, в Якутск. Я согласилась: «куда иголка, туда и 

нитка». 

В Якутске в семье родились трое детей: Юра, Алла и Нина. Алексей очень 

любил детей. Юра занимался выпиливанием, фотографированием, собирал 

марки. Девочки занимались музыкой, для них купили пианино. Впоследствии, 

Юрий Алексеевич стал физиком – теоретиком, а Нина закончила пединститут, 

математический факультет. В Якутске Алексей Алексеевич работал в Обкоме 

КПСС военным инструктором, ДОСААФ, в Академии наук. А Надежда 

Васильевна работала учителем начальных классов.  

По состоянию здоровья Алексея Алексеевича семья решила выехать в г. 

Москву. Его дом всегда радушно встречал друзей и земляков. К нему заходили 

молодые якутские поэты и прозаики, которые учились в Литературном 

институте. Алексей Алексеевич всегда был в курсе важных событий и явлений, 

происходящих в республике. 

С каждым годом ухудшалось его здоровье, терялись слух и зрение, дали о 

себе знать осколки в голове и легких. Его не стало 11 августа 1984 года на 71 

году жизни. В последний путь провожал его военный эскорт. Над могилой 

звучал гимн Советского Союза, гремели прощальные залпы оружейного 

салюта. 

Малая родина. Алексей Алексеевич очень любил свою родину, при 

возможности всегда приезжал и ездил на охоту и рыбалку. А его родные и 

земляки гостили у него и в Якутске и Москве. Он с Надеждой Васильевной 

любил водить их по музеям и памятным местам. Даже целый класс со 2-го 

Нерюктяйа ездил в Москву и они были экскурсоводами. Земляки очень тепло 

вспоминают семью Филатовых и гордятся ими. 

Супруга Алексея Филатова с сыном Юрием и дочерью Ниной несколько 

раз приезжали в Якутск на празднование Дня Победы. Несколько раз они 

побывали и в Олекминском улусе, повстречались с родными Алексея 

Алексеевича и близкими людьми.  100-летие Алексея Алексеевича его родные 

встречали на его родной олекминской земле. Во 2-м Нерюктяйе установлена 

мемориальная доска, в школьном музее новое поколение узнает о своем 

легендарном земляке, а в городе Олекминске названа улица именем Филатова 

Алексея Алексеевича. В нашей семье мой дядя назван в честь Алексея 

Алексеевича, а мне дали имя в честь Надежды Васильевны и моей двоюродной 

бабушки Нади.  

Заключение. Мне было очень интересно узнать о жизни человека, 

фотографию которого я видела с малых лет. А еще,  когда мне было 6 лет, мы 
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ездили в Москву,  и были в гостях у бабушки Нади, и я встречалась с ее детьми 

Юрием Алексеевичем и Ниной Алексеевной. И мне еще больше захотелось 

узнать про них. Мне мой дедушка много рассказывал о «дяде Леше», а теперь я 

сама могу прочитать книгу «Командир полка». В этой книге очень много 

воспоминаний, фотографий и документов. Она является настольной книгой в 

моей семье. Теперь я с гордостью могу рассказывать своим одноклассникам о 

нашем легендарном родственнике дяде Леше.  
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