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Т Ө Р Ө П П Ү Т Т Э Р И М  Т У Һ У Н А Н

ИИ ЭМ  СЕМЕННИКОВА ПЕЛАГЕЯ ВАСИЛЬЕВНА

И йэм  кыыс эрдэҕинээҕи араспаанньата Андросова.
К ини маннык ахтара: "Ийэм олох кырабар төбөгүнэн ыал- 

дьан өлбүт Симэхтээн диэн  үһү. К элин истибитим, олох 
харааччы иирбитин кыайан көрөр кыахтарьптан тахсан, аһын- 
үөлүн бэлэмнээн, соҕотохтуу ураһаҕа хаалларбыттар, бука, 
барбат куоппат гына баайдахтара буолуо, туохха да кыайтар- 
бат эбит. Ол сытан өйдөммөккө өлөөхтөөбүт. Сотору-сотору 
кэлэн  көрөллөрө үһү.

Унуоҕа Уудьатган түһэр Токур үрэҕэр баар. Күөх кыраас- 
калаах чугуун таас унуох. Ону Булунтан таһаарбытгар.

Аҕам Баһы кка, Андросов Василий Христофорович элбэх 
табалаах баай  ки һ и  этэ. К улаак оҥ о р о н  С ааскы лаахха 
өлөрбүггэрэ."

И йэбин  кытта бииргэ төрөөбүт дьон:
— Ү нүкээ — Акакиевтар эһэлэрэ. К ини оҕолоро: Ньуку- 

лай (Куһаҕан сирэй), Хабырыыс, Өлөөнө (Уарова В.И.) ийэ- 
тэ, Басиик, М иитиккэ (П опов), Экиэллэй (Ф омичева Таня) 
аҕата, Д ьэбиэн, Таня. Бу оҕонньор эмиэ баай соҕус этэ;

— М очоо, кэлин Больш акова Ф еодосия Васильевна П о- 
пигайга тахсан олохсуйбута;

— Татый — Лукинова Л иисэлээх ийэлэрэ;
— Аатын билбэтим, Уус Өлөөҥҥө Винокурова Анна хара- 

ҕынан көрбөт Винокуров И ннокентий (Киэскэ) диэн сэбиэт- 
тии сылдьыбыт киһи  кэргэнэ, ол кини  аҕата.

И йэм  барахсан үтүө санаалаах, амарах дууһалаах киһи 
этэ. Убайым К оля (С ем енников Н.А.) миигиттэн 3 сыл аҕа, 
онон иккиэн  кырабытыгар бииргэ тэҥ  курдук оонньуурбут, 
дьоммутугар көмөлөһөрбүт. Кини миэхэ олус эйэҕэс сыһыан- 
нааҕа. М ин туох диирбин толоро сатыыра. Онон боруоктас- 
пат, ону-маны  былдьаһан, атын оҕолор курдук, кы ы һырсы-



бат этибит. Убайым туувдараҕа көҥүл сылдьаи курупааскыны 
уучах тамаҕынан быраҕан өлөрөөччү. Өссө кус-хаас сымыы- 
гын булаары күөллэр кытылларын, алыылары кэрийэрбит. 
Кус сымыытын буллахпытына, былаакка уйатын пуух түү- 
гүгэр алдьаммат гына суулаан баран, моонньубутугар баанан 
ийэбитигэр аҕалан үөрдэрбит. Ол элбэхтик көстүбэт этэ.

Ийэм сорудаҕын толорботохпуна, айдаардахпына, таһый- 
бакка, мөхпөккө, кытаанахтык харыбытыттан харбаан ылан, 
быччыҥмытын ыбылы тутара уонна иккиэммитин икки аны  
олордоро. М эниктээн ону-маны тоҕута көгтөхпүтүнэ ыстаам- 
мыгын устан хаппыт иҥииринэн таһыйара, ытаппат этэ, онон 
бүтэрэрэ. Кини таҥаспыгын кыһаллан туран көрөрө-харайара. 
Оччолорго таҥас-сап тиийбэт, көстүбэтда эрдэҕинэ, кыраны 
да аттаран наһаа үчүгэй гына этэрбэс буоллун, сон буоллун 
тигэрэ. Тириини, тыһы, түүлээҕи имитиигэ маастар этэ. Сып- 
сымнаҕас гына имитэрэ. Уонна үчүгэй имитиилээх тириит- 
тэн, тыстан таҥас тигэргэ чэпчэки диирэ. К ини олох кыра- 
тыгар ийэтэ иирэн ыалдьан өлөн, тулаайах хаалан, маачаха 
ийэттэн (кииринньэҥ  ийэ диирэ) атаҕастанан да биэрээхтээ- 
битим  д и и р э . Олох кы рабы ттан  кы таанах  ти рии , тыс 
имиитиитигэр хара сарсыардаттан ки эһ ээн ҥ э  диэри умса 
анньан үөрэппитэ, напаа сылайарым, сүрэхпэр астарбыппын 
диэхтиирэ. К ини ш ш итигэр олус күүстээҕин итинник бы- 
һаарара. Атаҕастабыл, баттабыл диэн тугун этинэн-хаанынан 
билбит буолан тулаайаҕы, кыамматы сшус аһы набы н диирэ. 
Биһигини эм иэ кылгас дьыл^ш ааҕы аһы нар буоларга сүбэ- 
лиирэ. Кини биһиги аҕабытын кытта сөбүлэһэн. киниэхэ 
кэргэн тахсан эрэ баран, атаҕастабылган куоппутум диэн 
ахтар этэ. И йэбит сатабылынан бипиги ас-тан ас тиийбэт 
кэмнэрин улаханнык билбэтэхпит. Оҕо эрдэхпинэ, кэлин, 
бэйэм ыал ийэтэ буолбутум да кэннэ, үчүгэй баҕайы мап- 
маҥан ты һынан ойуулаан унтуу тигэн туундараттан кэһиим 
диэн таһаарааччы. Оннооҕор Уус Өлоөнтөн биирдэ улахан 
баҕайы сибэкки ойуулаах нуучча кашемир была^ггын, чугу- 
унган он оһуллуб\т ньолбоҕор "гус-ггница" иһити уо.д.а. олох- 
хо наадалааҕы кэһиилэнэн  кэлбитин (йдүүбүн.

М иигин соҕогох кыыһым диэн , киэргэтэ таны ннара са 
гыыра. Биллэн туран, оччолорго, колхоһугар эр дьону га 1тта 
тэбис-тэҥ ҥ э үлэлэһэ сылдьара. К ы ракы й дохуотун дуому- 
нан биһнгини иитэ, аһата сатыыра. Биирдэ, оскуголаҕа кии- 
риэм иннинэ кул[аахпын, ьггаппытынан үүтгээн сахалы ■>[ 
түгэхтээх кыра кыһыл көмүс ытарҕалаабыта. Баттахпын, кул- 
гаахпар диэри тиииэр үрүҥ  көмүс кырабыайканан туплрар 
этэ. Баай Баһыкка кыыһа буолан. бэйэтнгэр анаммьп эбиэи-
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ньэтэ буолуо бука, сэрэйдэххэ. Кыһы н, сайын кэтэр таҥас- 
пытын, барыбытыгар эрдэтгэн тигитэлээн кэбиһэрэ Уудьа 
начальнай оскуолатыгар аан м ан н ай  үөрэнэ киирээппин — 
ол ытарҕабын, оскуола оҕото манныгы к эп п этд и эн  ааттаан 
кулгаахпыгган устан ылбыттара, оо, онно хомойбуппуон. 
Оскуолаҕа били ытаан турап убайбын сайы һан, дьонум ула- 
ата . үһэн баран үөрэнээр диэби1 т:»рин истиб нскэ. күүспүнэн 
кэриэтэ киирбитим онтум баара саамай үчүгэй киэргэлбии 
устан ыллахтара үһү. Ол I ггарҕабын ийэм кэлин, биһигини 
үөрэттэрээри олордубут ыалыгар б и э р б т з . Ол дьон манньа- 
ларьсн түүлээҕинэн, көмүс малынан ылаллар диир этэ.

Икхис кылаас! ■ үөрэ! -рб >р Сааскылаахха райсоветты а- 
ты н хаһаайькты баты н салаатыц салайааччыта Михаил Те- 
ренгьсвтаахха о л с |1пубут;| И йэлэрэ Валентина Кривош ап- 
кина ш и э  ветеримарнай үлэһит этэ. Туундараҕа таҕыстаҕы- 
на ий 1М аахха буор босхо иһаан түһээччилэр, олорюоччулар. 
И йэм. саҥ адьы лга миэх ■ бьшааччыйа тиктэрээри, бэйэтин 
наһаа үчүгэй хаарыс сотко ыр5а<1Х1.пыи алдьаггарбыта. Кыра 
оҕоҕо алдьаттарыа да суох эт >. Оссө, Уудьаҕа лаапиытыттан 
миэхэ, колхоз бырабылыанньатыгтн абаанса ылан, маҥнаи ы  
исг.*эх хотуобай соммун, куруһубалаах истаҥ ас, бачыыҥка, 
ырбаахы атыыласиыта. Ону сибилин н эд м эр и  күндүтүкса- 
ныыбын.

Ол эрэн , ол ыалга олорор сылбытыгар, биһиги элбэххэ 
үорэммиппит. Кинигэпи таитаан ааҕарга, үчүгэйдик ыраас- 
тык таҥна-сапта I шдьарга. дьиэни-уоту хомуйарга, быһата, 
культураҕа, сөгтгс ехтүк сахалыы санарарга уо.д.а. Төрдүс 
кылаастан ьша эдьиийим Дуняҕа (аҕам м аннайгы  кэргэнит- 
тэн кырата этэ) Үрүн Хайаҕа продавеһынан үлэлээн баран, 
Сааскылааххл көһөн кэлбнтин кэннэ, аҕам кэпсэтэн 7-һи  
бүгэрэн, үөрэ-схэ (>ары.1хто р диэри олорбу1ум. Эдьиийим кып- 
кыараҕас, >:айа хаспаҕ;ф тутуллубут. очгчотоэҕу кэминэн зем- 
лянка дьиэҕэ икки ыал, оскуола О' туорастара эмээхситтэр 
уонна эдьиииим нйэгэ Бөдүө эмээхсин буолан олорбуипуг.

Ол эмээхсмн барахсан миэхэ наһаа үчүгэй сыһыаннааҕа, 
бэйэтин оҕотун курдук көрөрө, хаһан да улаханнык мөх- 
пөп.ҕө, хата, >дьиийбин оҕону мөҕөҕүн. үлэҕэр барытыгар 
көмөлөһор диэн, көм үскэһэр буөлара. Этэрб >һим уллуҥа 
тэһиннэҕинэ абырахтаан иһээччи. Эн аҕаҕын к ытары биһи- 
ги сүбэнэн арахсыбыппыт. онон мин киниэхэ ө^түм суох 
диэччн Ол курдук киэн дууһалаах хотоку этэ. М ин кэр- 
гэннэһэн хааламмын кинини эбээ циэн ьш ырааччыбын. Ки- 
ннлэргэ хас да аймах оҕолор баалллра, и т э р и н э э г  курдук 
олорбуииун олус күндүтүк саны ы бы н.' »мп үлэһитгэрэ чьиэ-
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лэр ыраастарын көрө киирэн баран, таһыттан көрөн биһиги 
мөлтөх санитарнай туруктаах дьиэ буолуо диибит ээ, ыраас- 
ты к алорор эбиккит, бу бэйэлээх кыараҕаска диэн сөҕоөч- 
чүлэр.

Ол землянкаттан элбэх үрдүк үөрэхтээх, оройуону кыгга 
салайбытдьон, үүнэн тахсыбыипьҥ. Уруок кэнниттэн оскуо- 
ланы хомуйан. сууйан, кыраһыын лаампата бөҕөнү тааһын 
сотон, бэлэмниирбит. Сайынын оскуола, болуотунан уһаарыл- 
лан кэлбит маһын илиибитинэн эрбээн, туруоран, саһаан- 
ныырбыт. Аны эбэлэрбит оскуола тас еттүн, ветстанция, рай- 
финотдел дьиэлэрин хомуйаллара, ону эмиэ биһиги дьүөгэ- 
бинээн  И ра Винокуровалыын хомуйарбыт. К лни  эбэгэ Та- 
тыйаан эмээхсин, биһиги эбэбит Бөдүөиү кытта дьукаах 
олороллоро, арахсыспат дьүөгэлиилэр этэ. Ону тапынан 
эдьиийим интэринээт повара этэ. Өссө >бии үлэ оностон 
интэринээккэ таҥас сууйааччы. онно барытыгар биһиги, 
оҕолор, көмөлөһөр буоларбнт

Быыкаайык дьиэбитигэр танас сууйарбыт, чох өтүүгүнэн 
өтүүктүүрбүт, биэдэрэнэн күннэтэ уу баһар этибит. Кыра- 
кый хамнастаах ол эбэлэрбнт, эдьи яйбит итиччэлээх оҕоло- 
ру туохтарынан үптэнэн иитиэхтэрэй? Оттон этинэн , балы- 
гынан дьоммут хааччыйаллара, туундаратган ыьҥа т\ралла- 
ра. Дьоммут хара көлөһүннэринэн хараҥа кы һы ны , буурҕа- 
лары, хаары-самыыры аахсыбакка, систэрии коннөрбөккө, 
нлар таба сыарҕатын үрдүгэр олохторун атаарбыттара. Таба- 
һытынан, булчутунап үтүө суобастаахтык үлэлээн, оччолор- 
го уоппуска эн и н  кэлиэ дуо, хайа тоҥхойо кырдьыахтары- 
гар диэри колхозтарыгар үлэлээбиттэрэ. Ү лэһит быһыыты- 
нан сирдэрбэтэхтэрэ. ким хайа иннинэ иккиэн  стахановсц 
булчут аатын ылбьзтгара. Сэрии кэм и гэр " Үлэҕэ килбиэнин 
иһин" судур1угук аапъш ллары нан  Сталин төбөлөөх мэтээ- 
линэн иккиэн наҕараадаламмыттара.

Биһигини, кыанар дьон оҕолоро диэн , интэринээккэ 
Сааскылаах оскуолатын бүтэриэхпитигэр диэри ылбатахта- 
ра. Оччолорю  интэринээтоҕотунтаҥ аһа-саба үчүгэйэбөҕо, 
хаатыҥканы интерпатчиктары кытта "хамыһаардар" оҕолоро 
зрэ кэтэллэрэ, ымсыыран да биэрээхтиир этим. Кыанар дьон- 
нордоохпун, дьэ кырдьык, мин 7-кэ үөрэнэр сылбар билби- 
тим. 1951 сыллаахха убайым 7 кылаас кэннитгэн таба ыстаа- 
датыгар үлэлээн, дьонун кытта харчынан 30 гыһ. дохуог 
аахсыбьптара.

Наар туундараҕа сыддьаллара. Ол эдьиийим аахха алорор 
кэммэр. кы ра киһи мьуолдьаҕай санныгар сөп буолар, оссо 
аһара барар үлэ ыараханын барытын билбигим миэхэ «лп-
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^ум усталаах-туоратыгар улахан комолөөх эрэ буолбугтара. 
Үлэни таг гыыр, ылсыбыты ыыпнат буоларга, бүгун бүтэ- 
рнллиэхтээьи хайаан да бүтэрэр, үлэ түмүктээх буоларьнар 
кыһамньы — бу мин олоҕум сокуона.

1952 сыдлаахха 7 кылаас кэнниттэн, учууталларым К ры- 
ловтар комолорүнэн. Дьокуускайдааҕы недагогическай учи- 
лишедо үөрэнэ киирбиш м . Онтон учуутал идэтин ылан дой- 
дубар кэлэн, дьэ үлэһит буолан, эдьиийим аахха комолөһөр 
ки һи  буолбутум. Кэлбитим — син биир, эдьинйим аах кур 
бэйэлэрэ кубулуйбакка техүлэһит буолан, күн бокуойа суох 
үлэлии олороохтууллара, били, сир иһигэр баар дьиэбитигэр 
олороллоро. Оччолорго олорор дьиэ тутуута олох да барбат 
этэ. К элэммин ол дьиэбэр олорор буолбутум.

Онтон комсомол райкомун 1-кы сэкирэтээрэ буолан эрэ 
баран, Тиигээнтэн көһөрөн аҕалбыт ф инскэй  3 хостоох па- 
нельнай дьнэлэрш  ф  эм иэ ол дьукаах олорб>т ыалларбыты- 
наан (Зары хосторуман үллэстэн бииргэ олорбуппут. Анараа 
дьиэбити! ф  глш ээтэххэ  киэҥ э, сьфдыга сүрдээх курдуга. 
Онно дьэ киһилии, биирдии бэйэбит тус-тусна ороннонон 
олорбуппут. О нно дьүөгэбинээн Иралыын ыал буолбуппут, 
учуугал уолаттарга кэргэн тахсан сыбаайбалаабыппыт.

Аны, ийэм бнһигини туох баар туундара олоҕун усулуо- 
буйатыгар үорэтэрэ, туундараҕа үөскээбит оҕо бэйэтэ да дьо- 
нуттан көс олох бары муударастарыгар үөрэнэрэ . Тоҕо диэ- 
тэххэ, биригээдэҕэ 2—3 ыал бииргэ олорор буолан ураһан 
да кыараҕлс, сы л ды т эйгэн ' да тымныы. Булка, балыкка 
уонна таба манааһыныгар хаиаан да кытгаҕын. Ол кыраҕыт- 
тан ылбыт үөрүиэҕип кырдьмаххар диэри умну:ь'|убат.

Дьоммут хаһан да кыыһырсан киҥ ир-хаҥ ы р санарсы бат 
этилэр. этиһэллэрин да истибэтэхпит. Аҕабыт холку майгы- 
лааҕа, ийэбиг үлэтин бүтэрэн-оһорон иһэр буолан, улахан 
проблема үөскээбэт этэ. Аны ийэм аһа-үөлэ куруутун баар 
буолааччы. биһиэхэ үөрэнэ сырытгахпытына кэһиитин бө- 
һүөлэккэ киирэр дш нүнан  ыытара. О нно тоҥмут үүт, амаһа 
диэн буспуг эти кырбаан баран ача сыатын уонна силиини 
буккуйан оноһуллар. И тиэннэ дьуухала, силии, унуох сыа- 
та, буспуттаба тыла киирэр. Ити астар хайдах асганалларын 
барытын көрон улааппыт буоламмын, мин үчүгэйдик билэ- 
бин. Ийэм барахсан сайын биһигини таба үүтүнэн аһатаары 
уонунан тыһыны ыыра, күҥ ҥ э нккитэ: сарсыарда, киэһэ. 
Тыһы табаны эмиэ ынах курдук — үүттээх, үүтэ аҕыйах, 
сүмэтэ киэҥ, кыараҕас диэн араараллара М ин табаны ыаһар 
этим. Таба үүгүнэн туундараҕа төрөөбүт оҕо барыта да иитил- 
лэрэ. Күһүн тымныы түһүөр диэри ыьф этибит
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Өссо сайы к ийэм кыра тимир оһоҕу сиргэ комөн килиэ- 
бин, өссө сымыытгаан, таба үүтгээн булочка диэн курууска- 
ны киэн онорон буһарааччы. О ччолоргосаахардэнтгэкөстөр 
аһылык этэ, ол иһмн 1 тойуу саахары кы п-кы ра гына тойон 
баран, хаһан эмэ киллэрэн биэрэр буолара, онуоха убайбар 
эн улаханчгын. балтыҥ амсайдын диирэ. Д ьэ ити курдук 
кыраны да, хаһан да быспакка былааннаап тиэрдэр этэ. Та- 
банан чугас ыстаадаҕа, эбэтэр булчуттарга ыаллана барар буол- 
лаҕына биһигини илдьэ барара, оонньоон сэргэхсийиэххит, 
аймахтаргытын кытта билсиэххит диэччи. Д ьэ ол барарбы- 
тыгар хайаан да кэһиилээх буолара. Ол кэһиитэ: таба тыһа, 
тугут тириитэ, былаат, торго тан ас эн и н . Д ьо н н о  тоһөнөн 
бэрсэҕин да, соччонон эйиэхэ үтүө санаа үоскүүр диир буо- 
лара. Хайа кырдьыар диэри сан а  кэлбит ыалдьыкка бгшык, 
эт сыыһа, туох эмэ амтаннааҕы булуннаҕына, хайаан да кэ- 
һинлээн ыытара.

Атын кыаммат кырдьаҕас аймахтарын көрөрө-харайара, 
уопсайынан, наһаа аһыныгас этэ. Саас хайаан да ол аймах- 
тарын көһорон илдьэ тахсааччылар уонна сылы сыллаан иитэ, 
көрө-харайа сылдьааччы, кыһын көскө кэтэр ичигэс таҥас- 
тарын абырахтыыра, тигэрэ. Ол барахсаттар махталлара ула- 
хан этэ.

Ийэм этэрэ: кыһын наастанан, капкааннанан. мастанан- 
чохтонон кэллэхпинэ сылаас дьиэҕэ, бэлэм игии чэйгэ кэ- 
лэрим диирэ, ол барахсатгарым хата бэйэбин абырыыллара 
диэн махтанааччы. Биһиги. ол гынан, хайаан да дьукаахтаах, 
хоноһолоох буолааччыбыт. Имэм аахха оройуомтан тахсар 
боломуочунайдар, кыһыл чуум үлэһиттэрэ баар буолааччы- 
лар. Дьэ, ол курдук дьон н о-сэргэҕэ амарах этэ.

АҔАМ СЕМЕННИКОВ АЛЕКСАНДР СТЕПЛНОВИЧ

Аҕам оҕонньор Ссмснникоп Александр Стспанович (Оло- 
моот) имэбиттэн 20 сыл аҕа этэ. Книини хаидахтаах да 
буурҕаҕа муммат сирдьитинэн, үчүгэй туруктаах киһинэн 
билэллэрэ. Коһөрго суола коногүм соьөн кэпсиир этилэр. 
Кими кэмниттэн иһэр дьоннор нааргатын суолун уһун линсй- 
канан тарныт курдук дииллэрэ. Көһорго, айан н а  кини маар 
бастаам барара. Урут быыбап учаастактара үксэ ыраах туун- 
дараҕа булт биригээдэлэринэн, табаһьптар олорор сирлэри- 
нэн гэриллэ^ыэрэ. Уонна, быыбар түмүга тоһо да испии- 
һ эк к э  киирбит бы ы бардааччы  бары та куоластаабы ты н 
үрдүнэн, түүн 12 чааһы хайаан да кэтэһиннэрэн эрэ баран,
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урма арыиаллара көм үллэнэрэ. Омнук кытаамахтык сокуон 
тугуһуллара. Д ьэ, ол быыбар түмүгүн гүргэнник тиэрдэр, 
сири билэр киһини аҕабын аныыллара. Быыбар түмүгүн, 
түүннэри айаннаан, күнүс 3 чааһы аһардыбакка Сааскылаахха 
булгуччу тиэрдиллиэхтээҕэ. Ол иһии мии үорэнэ сылдьан 
аҕам кэлиэ диэн, быыбар буоларыгар үөрэр этим. Аҕам сым- 
наҕас, сытыары майгыннааҕа, кими да кытта айдаарсыбат 
киһи _>тэ. Ол иһин дьон бары ытыктыыр этилэр. К иэһээҥн и 
күөс буһуордиэри кэпсээни, остуоруйаны истээри ыаллар- 
быт биһш  и ураһабытыгар мустааччылар. Аны ууһа. Ол кур- 
дук баат тыыны хаһан оҥорор маастар этэ. Суон баҕайы 
маһы муора сылбаҕыттан бэйэтэ көрдөөн булара. Элбэх 
дьон н о  буор босхо оҥортоон биэрбитэ. М аамыктаны, или- 
ми эм иэ бэйэтэ орор ггэ.

Аны туран сыар(за арааһын о^гороро — быа сыарҕаны. То- 
һоҕону туттубакка. Сыарпаны онхзрорго маһын барытын муора 
сылбаҕытган көрдоон булан, сайын дьыл сылааһыгар оҥоро- 
ро Үксүн, дьон кордоһүүтүн быһа гыммакка, 0 1горон биэ- 
рэрэ. Ол барыта буор босхо бэлэх курдук буолара. Үчүгэй, 
бигэ оҥоһуулаах сыарҕаны киһи үйэтин тухары туһанарын 
билэрэ.

Аны гуран, аҕам бэйэтэтабаны  эмтиир идэлээҕэ. Ол кур- 
дук саас, төроөрү эрэй дэм м и г тыһылар тугуттарьн [ или и лээн  
ылара. Атахсыг ы ары ы  буолбупары  искэннэрин  хайытан, 
и рэҥ элэрн н  ыраастаан кэбиһэрэ. Күһүөрү сайын абылахаан- 
нары, таба сүүлүн и н н и н э , охторо сытан тииһинэн  атгаан 
кэб и һ эр э . Табалара ыарыйдаҕына дьон аҕабын ыҥы ран эм - 
тэтэллэрэ. Таба иһэ ыарыйдаҕына эм иэ дьикти ньыманы 
туттара. Таба бэйэтин сы пгары ҥы н сылаас ууга суурайан 
барам иһэрдэрэ, оччоҕуна таба үтүорэн хаалара. Чэ, онтон да 
атын сахалыы эмтээһин корүннэрин  элбэҕи билэрэ. бэйэтэ 
ыарыйдаҕына бэй этэ эмтэнэрэ.

Аҕам бэйэтин бас билэр табаларын уонна колхоз табатын 
наһаа үчүгэйдик көрөн-харайан иитэрэ. Х анны ксиргэ аһага- 
рыбарытын толкуйдаам мэччитэрэ. Ол иһин табаларбыт наһаа 
төлөһүйэн. уһун кыһыпы үчүгэй туруктаах туорууллара. Сар- 
сыарда 5 чааска туран үорүн хомуйара, сүппүт табаны тута 
суохтаан көрдөөм булара, ыты соччо туһаммат этэ.

Аҕам бииргэ төрөөбүттэрэ:
— Баахтыыр — Амдросов Александр Васильевич (Олох- 

соо) Аайкалаак аҕаларын эһээлэрэ;
— Татыйаан — Винокуров Дмитрий Егорович (Купаа) 

ийэтин ийэтэ, ол эбэтэр эбээтэ;
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— Пооттуулаах — Андросов Михаил Николаевич эһээла-
рэ,

— М ария — Кырдьаанай К орякин Кутуйах, Өрүүккэ, Ба- 
сиик, Татыйаан (Н сусф оева) ийэлэрин ийэтэ, Барбаас (Бе- 
тю нскай Гоша, Паша) ийэлэрин ийэгэ;

— Баһыйа, суруллар аа га биллэт

Мин бииргэ төрөөбүтгэрим:
— Ааннахаан — Анлросова Анна Васнльевна. Оҕолоро: 

Хара|за суох Марфа — Андросова Марфа Михайловна, Молоох- 
хоон — Андросова Мария М ихайловна, Андросова Матрена 
М ихайловна (К орякин Кусужсуур) кэргэнэ этэ. Андросова 
(Дмитриева) Татьяна Михаййювна;

— М ыкаа — Андросов Михаил Васильевич. Кини оҕоло- 
ро: Черепанова Христина М ихайловна, Михаил М ихайло- 
вич, Андросова М ария М ихайловна (Кулууп Мачаата);

— Э киэ — Андросов И ннокентий Васильевич. Кини 
оҕолоро: Андросов Афанасий И ннокентьевич (Охонооһой), 
Андросова Нина Иннокентьевна, Андросова (Семенова) Ев- 
докия Иннокентьевна, Анлросов Егор Иннокентьевич;

— кыра быраагым Андросов Афанасий Васильевич. Кини 
оҕолоро: Андросов Иван Афанасьсвич, Андросова Татьяна 
Афанасьевна, Андросов Константин Афанасьсвич, Андросов 
Афанасий Афанасьевич, иитийэххэ бэриллибит Вера Инно- 
кентьева.

А)>1 м аах 2000-н тахса, сорохтор 5000 табалаах үһүлэр диил- 
лэрэ. Ол гынан аймахтарын-урууларын комөлөрүнэн таба 
үөскээтэҕэ дии 1930 сыллаахха көһөн истэхиитинэ кыһыл- 
лар. Халлааскы уола Бөтүрүөп тутан ылбыттара, онно таба- 
ларбытын былдьаан Булуҥҥа үүрбүттэрэ. Аҕабын бэйэтин 
көскө диэн ааттаан Уус-Өлөөн н ө  киллэрэн иһэн тохтоп- 
нуттара. Онно Кычкин Дьогүөр сыарҕа үрдүгэр олорон сүбэ- 
лээбитэ: “Дьэгдьиирбуолла^зынатабаларгъптан идцьэхаала- 
ары ҥ  уонна мас иһигэр тута-хаайа түһээри ҥ  . — диэн. 
Убайбын Экиэни кытга, оннук аҕыйах табаны ойуурга тутан 
хаалбынпыт. Биһиги туруорбах балаҕан дьиэлээх этибит, 
комүлүөк оһохтоохпут. Туостаах үрэҕэр олорбуппуг. Биһи- 
гини кытга Ч эн элээх  Пооттуу уонна Быттиикка оҕонньор 
баарэтилэр. Убайбын Мыкааны, Бүлүүдиэкитгэн бандьыыт- 
таабыт киһини эмиэ киллэргэрбитпрэ. Сиикэй Талахха буол- 
бут кыргыһыыга өлбүтдьону кытга уоттаабыттара. Убайбыт 
Поотгуу аҕата, онпо дьону уоттаан кэлэн баран, иирэн хаал- 
быта. Д ьэ дьулаан быһыы этэ.
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Табаларбытын кылгас (кыаммат) д ьо н ҥ о  түпэппиттэрэ. 
Биһиги ол аймалҕаҥҥа Д ьэһэй  диэки куоппуг-сүппүттаба- 
лары эи ии булаи көһор кыахтаммыппыт. Аҕабыи Сааскылаах- 
ха хаайан сытыаран барам ытаи алөрбүттэрэ.

Туостаах үрэ§эр олордохпутуна кыһыллардьэгдьииронт)р- 
буттар;1 . Омно кырса истээх сомнору, кырса суорҕаммары, 
сарыылары хоспохтом тиэнэн  барбыттара. Оҕуруолаах таба 
быаларым, көмүс сээкэйдэри эмиэ. Омио Ладьымыыр оҕон- 
мьортом оччо-бачча көмүһү ылбыппыт, эһиэхэ да баара буо- 
луо дии-дии дьоммутун ыххайаллара, Лөглөкөгө баар ампаар- 
быт малы н-салы н эм иэ барытым ылбыттара. Эдьиийбит 
М очоо кэргэмэ У раанньыктыын С иикэй Талах сэриитим 
кэнниттэн тута Попигаайга көһөм барбыттара. Имиьэ гы- 
мам, көһоргө кэтэр да тан аһа суох, дьиэ таһыгар кэтэр та- 
ҥ а с п ы т ы м а и  х а а л б ы п п ы т . К и м  д а ҕ а н ы  б и һ и э х э  
көмөлөспөтөҕө. Эдьиийим Ааннахаан танаспытым оҥороро

Сааскылаах салаатым умуор кыра хаайыы дьиэҕэ Ү рүҥ 
Хайаттан, Попигаайтам кулаактар диэи Ладьымыыроҕомньо- 
ру, биһиги аҕабытым хаайталаабыттара. Баайдар эрэ диэн 
аҥар кырыытыттам өлөртөобүттэрэ. Кыһалҕалаах кэм этэ.

Убайбын Экиэми Бүлүүгэ таба үүрүүтүгэр ыыппыттара. 
Ону, хата, Пахомов оҕомньор кэргэнэ Туприна (Ж арикова 
Амна) аһатам-сиэтэм мамма дойдубар кэлэрбэр көмөлөспүтэ 
диэм наһаа махтаман кэпсээбитэ. Бырааппын Оппукканы 
(И лиитэ Суоҕу) Бегичев арыытыгар көскө диэм булка ыып- 
пыттара. Паас оҥоһуутугар кыһалаҥ үлэҕэ сырытымнарбьҥ- 
тара. М өккүһэр кыах суоҕа. Утарыласпыт киһини өлорөн 
иһэллэрэ

Булум' диэки өссо ымырык үһү. Дьон бөҕөмү өлөрбүт 
этилэр, сураҕа. Усуиааиаттан кэлбит кыһыллар дьому кэби- 
лээн өлорбүттэрэ. Сиикэй Талахха ураһаларга дьону Халлаас- 
кы уола аах хаайталаабыттара. Олор ортолоругар Баш иров 
диэн нуучча баара.

Ол быпы лааҥҥа Торхой Баһылайа диэн  оҕонньор таба- 
тын үөрүгэр барбытым кэммэ, эмээхсинэ Барбаас дьаагы 
иһэм олбүтэ үһү, кутгалы пан. Онтон биһиги Уудьаҕа көһөн 
олохсуйбуппут. Биһиэхэ, кулаак дьонугар ким да киирбэт- 
тахсыбат этэ. Арай М отго Ньукулаиа аах кыпым, саас сыл- 
дьар этилэр. И йэбит онмо Сыроьатскай диэм атыыһьптам, 
түүлээххэ атастаһан , биир  ты һы ны  ылбыта — онтубут 
торөон-ууһаан табаламмыппыт.

Оҕонмьорбум кьпта, Үлэгииргэ таайа С еменников Ф и- 
липн Стемановичтааҕы кьггта кыстаан олорон билсибипмит. 
Кини биһиэхэ кэлэ сылдьар этэ. Бастакы кэргэнэ Б өдүөпэн
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3 оҕолоохторо. Кини иккис кэргэнэ Д ьяконов Ньукулай 
(Өройоөн) огдообо киһи этэ. Холбоһон баран, дьон эҥин 
биэрэн уонна онтон-мантан булунан, табаланан ыал буол- 
буппут. Холбостохпут утаа Чымаара диэки кыстаан олор- 
дохпутуна, оҕонньорбун С иикэй  Талахха кыһыллары сир- 
дииргэ эппиттэрэ. Онно Муохарай туһаайыыгыгар саһа сы- 
талларын, буруоларын көрөн булбут этилэр.

Аны үлэм туһунан этгэхпинэ, Д ьяконов Бүөтүр, П оков 
Афанасий, Соловьев Дьөгүөрсэ, Попов Өлөксөондүр (Өлүк) 
оҕонньордоох буолан булка бииргэ сылдьааччыбыт Уудьат- 
тан Сааскылаах диэкн кэлиигэ бастакы дьаамҥа Өксүүн ийэтз 
Киристиинэ эмээхсиннээх олороллоро. Бабаарына наһаа ула- 
хан ураһалаахтара. Өссө харааллаах этилэр. Кинилэргэ Со- 
ҕотох оҕонньор дьукаах олороро. Биир дьаам Сааскылаах 
үрдүгэр баара. Онно биһиги Кумах үрэхтэн Уудьаа бурдук, 
саахар уо.д.а. бородуукта таһыытыгар, бэдэрээт сүүрдүүгэ 
сылдьыбыппыт. Куоталаһыы бөҕө буолара. М иэхэ Молох- 
тии-П опов Иннокентий Николаевич комалөспүтэ. Онно бас- 
тааммын иистэнэр массыынанан бириэмийэлэммитим. М о- 
лохтии Д ьэһэй  Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ. бэдэрээт таһыы- 
тыгар эппиэттээх киһи этэ. Көлүүр табата тиийбэт буолан 
култумах атыыр аттары тутан көлүнэр этибит. "Челюскин” 
колхоз правлениетын бастакы бэрэссэдээтэлинэн Дьяконов 
Захар И ванович үлэлээбнтэ. Уудьа кочевой Сэбиэтигэр бэ- 
рэссэдээтэлинэн Платонова Анастасия Романовна этэ. Ол 
Настаа, биирдэ, мунньахха Булуҥҥа кыра самолетунан 
көппүтэ. Биһиги онно, сөмөлүөтү са^га көрөн, сөхгтүппүтүн 
өйдүүбүн.

Биир үчүгэй дьыаланан оччолорго табаны хомуйууга та- 
баһыт ыттары аан бастаан аҕалыы буолбуга.

Булунтан Акакиев Басиик (Василий Егорович) атыырдаах 
тыһы ыты таһаарбыта, онтон ыла табаны маныырбытыгар 
ыты туһанар буолбуппуг. Уудьаҕа биһиэхэ араас кэм ҥэ кол- 
хоз бэрэссэдээтэлинэн Попов Иван Константинович, Кузь- 
мин Петр Иванович үлэлээн аасп ьтар а . Ол кэмно бөһүолэк- 
тэргэ олорор дьиэлэри тутуу ыытыллыбыта. Ү лэни кыайар 
колхоз чилиэннэрэ тутууга үлэлииллэрэ. Арай табаһыттар, 
оҕонньоттор эрэ хаалаллара. Д ьиэ маһы н болуоттаан киллэ- 
рэллэрэ. Сааскылаахха Саханаан оҕонньордоох сири хаһан 
дьиэ тупубутгара. Эт Бас диэн киһини кытта Баахтыыр 
оҕонньор бастаан саҕалаабыттара.

Колхоз үлэтитгэн ордон ыалланыы эн ин диэн суоҕа. Арай, 
оройуонтан тахсар боломуочунайдары ыраах ыалларга, уону-
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нан көстөөх сиргэ, идцьэр этибит. Уонна наар табалааһын, 
бултааһын. Х арана да кыһын муора диэки паастары көрүнэ 
сырыы бөҕө буолара. Кырсабытын барытын бэйэбит сүлэн, 
сыатын ыраастаан, сууйан-сотон түүлээх тутар пууҥҥа, 
түүлээх хомуйааччы кэллэҕинэ, ыытарбыт. Ол барыта бол- 
дьохтоох буолара. Оройуон боломуочунайдара кы һы ннары - 
сайыннары үлэни бэрэбиэркэлии биһигини кытта көсүһэ 
сылдьаллара. Оччолорго көлүүр табата тиийбэтэ. Атыыры 
күһүн диэки ыырдыннарбаттар, боболлор. Кыһы н харанаҕа 
айаас тыһылары калүнэн сордоноҕун. Оггон куҥ таҕыстаҕы- 
на абылахааны көлүнэриҥ  бобуулаах. Ону барытын оройу- 
онтан кэлбит боломуочунайыҥ көрө сылдьара.

Ийэм 93 сааһыгар ыалдьан өлбүтэ. Биһиги биир аҕаттан- 
ийэтгэн төрөөбүттэр үһүөбүт, кыра бырааппытын, ийэбит 
тобөтүнэн ыалдьар буолан, аймахтарбытыгар аҕыс ыйдааҕар 
биэрбиггэрэ. Кэлин ууга дэҥ нэм м итэ. И итиллибитинэн 
Акакиев Ф илипп Васильевич диэн этэ. Аҕам бастакы кэргэ- 
ниттэн улахан кыыһа М ариялаах (Л экээ) кыра уол оҕоло- 
рун ииттибиттэрэ.

1957 сыллаахха биһиги оройуоммутугар корь ыарыы эни- 
демията туран, ханнык ыстаадаҕа, биригээдэҕэ кэл да онно 
баар цьон оҕолуун улаханныын бары ыалдьан сыталлара. 
Оскуола оҕолоро балыыһаҕа баппакка, интернатдьиэ кытта 
балыыһаҕа кубулуйбута. О нно оҕобут 9 ыйдааҕар, дьонум 
Улахан Күөлгэ булт бир игээдэтигэр олордохторуна. сыысга- 
ран өлөөхтөөбүтэ. Онтон сааһыран баран, эмиэ ол улахан 
кы ы сгары н кы ы һын Зина Андросова уолун К оляны  аҕыйах 
ыйдааҕар ииттибиттэрэ. Быраатым ветврач идэлээх Семен- 
ников Николай Александрович II диэн  убайым аата эмиэ, 
быраатым аатын курдук. К ини Хабаровскаидааҕы Үрдүкү 
партийнай оскуоланы бүторбитэ, орго анал үөгнҕэ — зоотех- 
ник-тэрийээччи диэн этэ. И дэтинэн да, уонна "Анаабыр" 
совхоз парткомун да секретарынан өр кэм ҥ э үлэлээбитэ. 
К элин Сааскылаах сельскэй С эбиэтин бэрэссэдээтэлинэн 
үлэлээбитэ. Аҕитын удьусрдаан сирдьит быһыыты иан манна 
гэҥнээҕэ суох. Элбэх оҕо аҕата, өссө эл(5эх оҕо эһээгэ, улуус 
бочуоттаах өлохтооҕо.

Аҕам төрдүн-ууһун үчүгэйдик кэпсээн  хаалларбатаҕа хо- 
молтолоох. Ол эрэн ийэм кэпсииринэн суруйабын. Булун' 
сиригэр Уус Өлөөн чугаһыгар сирдээх кирисээтгэр (крестья- 
не) диэн сырдык хааннаах, үрдүк муруннаах нууччалыы 
дьүһүннээх дьон этилэр. Аҕам ийэтин аата биллибэт, кэргэ- 
нэ суох эбит. Ол эрэн Булуҥ атыыһыта Потапов Дьуона
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диэн кнһитгэн  3 оҕоломмут. Ол эбэм бииргэ төрөөбүттэрэ: 
С еменников Ф илипп Стетанович. кини оҕолоро: Семеини- 
ков Николай Ф илиппович (Муостуй). Семенников Николай 
Филиппович II (Бьптыгый). Прибылых Егор Семснович, атьш 
дьоҥ ҥ о иитиллибит Бары нуучча курдук дьүһүннээх эти- 
лэр. Христина. Чыбычаа (Варвара), Анна ийэлэрэ аата бил- 
либэт Семенникова Федора Степановна П опов /л ексан д р  
(Елук) кэргэнэ.

Аҕам бииргэ төрөөбүтгэрэ: Н ьэлчээкээн кэргэнэ Огдуо, 
ийэтэ Кыккыйа уонна Туприна Анна Васильевна, Пургаа 
аҕата Көтот диэннэр. Ол аҕам аҕата атыыһьгг Дьуона Бу- 
луҥҥа кэргэннээх, хас да оҕолоох эбит. Аҕам ахтарынан 
оҕолоругар, ол мин эбэбэр, кыһын сайын аһы ы р астарын- 
таҥастарын тиэйэн таһаарара үһү. Ол курдук булочкаттан, 
сушкаттан, пельмениттэн тиийэ. Аҕам туундараҕа тахсары- 
гар булочка астааччы. Аҕам эбэтэ — ийэтин ийэтэ эмиэ 
ааттара биллибэт. К ини ун-уоцун чугууна Уус-Өлөөн утары- 
та кэрискэҕэ баар үһү. Ону муоранак атыыһыттар аҕалбыт- 
гарын таһаараары, 6 таба өлбүтэ динрэ. Эбэтэ табада кьр са  
тириитин саас аайы Уус-Өлөөҥҥө буолар дьаарбан каҕа наа- 
далаах малга-салга атастаһара үһү. Ол иһин атыыһытгар ки- 
нини олус убиастыыр эбитгэр. Бэйэтэ атаҕынан доҕолоҥо, 
ону көтөҕө сылдьаллара үһү. Ол эмээхсин баай төрүттээх 
эбит.

Ити төрөппүттэрим туһунан.



Ү Л Э Н И . Ү Ө РЭ Ҕ И  Ө РӨ  Т У П П У П П У Т

УУС өлөөҥҥө

Өлөөи орүс Байҕалга түһэр сирэ сүрдээх кэтит-киэҥ хомо. 
Онуоха дьүөрэлии ыраахтан көҕөрөн көстөр үрдүк да үрдүк, 
олус кэрэ көстүүлээх, Тумул арыы илин өгтүттэн иилии 
киирэр. Оҕо өйдөбүлүгэр буолуо, Тумул хайа быарыгар 
коһөнвтот былыттар өрүү бүрүүкээн турар буолаллара. Уонна 
хайаттан сыккыраан түһэр уулар хайа тэллэҕэр тиийэ үрүйэ 
буолан түһэллэрэ. Ол ыраас, тууһа суох ууну олохтоохтор 
иһэр этилэр. Өссө Тумугсбут үөһээ оттүнээҕи хаардара сай- 
ынын да ууллубакка, устунан мууска кубулуйан сылы эр- 
гиччи сыталлара.

Д ьэ итинник кэрэ көстүүлээх, ураты туспа климаттаах 
сиргэ Уус Өлөөн уу аҕалбыт маһынан тутуллубут самнархай 
дьиэлэрдээх былыргы хотугу бөһүөлэк биэрэги усталыы 
тэнийэр. Муора хомотун диэки дьиэлэргэ муора баалын бал- 
кыыра таастарга охсуллан "лип" гынар, М анна былы р-бы- 
лыргыттан, суруйуулартан аахтахха, ыраахтааҕы сорудаҕы- 
нан геофафичсскай общество саҥа сирдэри арыйар сыаллаах 
эксиедицияларын дьонноро, сүнньүнэн казактар тохтоон, 
үксүгэр мууска хаайтаран кыстыыллара. Зимовье диэн су- 
руйаллар. С орохтор манна олохтоох эбэҥ ки лэри  кытта 
холбоһон ыал буолаллар эбит. К инилэртэн крестьяне (ки- 
рисээттэр) диэн аҕа ууһа үөскээтэ. Хоту дьон төрүт дьарык- 
тарын ылынан олохтоох нэһилиэнньэ буоллахтара.

М иигин 4 кылааска үөрэнэрбэр дьонум бултуур, олорор 
сирбититтэн чугас диэннэр Уус Өлөөн оскуолатыгар кил- 
лэрбиттэрэ. Онно ийэм аймаҕа Баһылайкаан диэн ыалга оло- 
рорбуолбутум. Оҕонньор намыһах унуохтааҕа. мэлдьи күлэ 
сылдьар быһыччы көрбүт кыараҕас харахтааҕа. Бэйэтэ сы- 
тыары сымнаҕас майгылааҕа. Ь1т көлөлөөх холкуос басты ҥ 
булчута этэ. Эмээхсинэ эм иэ кыччатар, атаахтатар тылынан 
Д аарыйкаан диэнэ. Кини аатыгар ханан да дьүөрэлэспэт 
корүҥнээҕэ, модьу-таҕа бэйэлээҕэ, кылдьыылаах кип-киэн 
хараҕа били этэргэ дылы, та^гара аан дойдупу барытын көрөн 
кэлээр диэбитин курдуга. Үгүс сэһэннээҕэ, иистэнньэҥэ,
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оҕуруонан этэрбэс билэтин арааһын симиирэ. Өссө биир "дьа- 
рыга" лотуоһут. Бу ыал толору дьоллоох буолуохтарыи — 
оҕо төрөоботох. Импьэ гыиаи чороччу улаатан эрэр Аииа 
диэи хараҕымаи көрбот, аймахтара кыыһы ииттибиттэр, ом- 
тукалара дьиэ иһигэр-таһы гар үлэлээм абырыыр этэ.

Оскуола дьиэтэ син атым дьиэлэрдээҕэр улахама. бөһүолэк 
хабыллар хаба ортотугар турара. О нно 2 хоһунам 4 кылаас 
оҕотум үөрэтэллэрэ. Ол оскуола дьиэҕэ Даарыйакаам дьүөгэтэ 
Күөччүт диэм эмээхсин кы ы һа М аайалыым олороллоро. 
Сотору-сотору муораттам күүстээх буурҕалар түһэллэрэ, ки- 
һини көтүтүөх курдук тыаллар. Онуоха эбии Тумулбут хоон- 
мьо буолам, тыал буруйара. И нньэ гынан үөрэнэрбит да ах- 
сааннааҕа. М ин сүрэҕэлдьээн да барбыть м. Д ьо н у м  сама 
дьылга киирэи  ылыахтаахтара, омон кү н  аайы күммүм 
ааҕарым. Биирдэ эмэ ыраас халлаам буоялаҕына, ол таайым 
Баһылайкааны кытта 10-ча ыты көлүнэн муора хомотугар 
бать ктаһа барарбыт. Дьэ ол этэ күүтүүлээх күм. М иигин 
чуҥкуйар. дьомун ахтар диэн оҕонмьор илим көрүнэригэр 
илдьэ сылдьар этэ. Оммо көрбүтүм муораҕа муус аннымам 
илимнииллэрин. Балыксыт бөҕө буолара, бирээмэ муорахо- 
мото хараарар үлүгэрэ. Оҕо саҕа тууччахтары ылааччылар. 
Уомул, муксуун, күндүөбэй хойуутук тутара. Ы аллар күүлэ- 
лэригэр, хоспохторугар маһы саһааннаабьгг курдук балыгы 
кыстыыр этилэр. Аһылыктара балык буолара. Бу минньигэ- 
һин эриэхсит.

Биһиги дьиэбититтэн чугас ба,чык собуота барыаран ту- 
рара. Оскуолаҕа барарбар ол собуоту таһынан ааһарым. онно 
көрдөхпүнэ уһун ту гууптаах, хаатьпгкалаах, түү былаатынан 
тууна бааммыт дьахталлар ол собуоту харабыллаан, атахта- 
рын атахтарыгар охсунан ыла-ыла тш төрү-таары хаамсалла- 
ра. Ол көскө кэлбит финн дьахталлара дииллэрэ. Бу айылаах 
тыйыс айылҕалаах дойдуга туох буруйдарыгар ыыттахтарай 
диэн наһаа аһы на көрөрүм. Олохтоохтор кинилэргэ олус 
үчүгэйдик сы һы аннаһаллара. Баалларынан-суохтары нан 
комөлөһөллөрө. И йэм Уус Ө лөөҥҥө куруук киирэ-тахса 
сылдьар буолан Тереза диэн дьүогэлээх этэ. Кыраһыабай 
баҕайы куудара, уһун санмым ааһар, кугас бапахтааҕа. Ийэм 
киниэхэ тыс этэрбэс тигэн биэрбитэ уонма кырса түүтүн 
мөһөөччүккэ мунньан бэлэхтээбитэ. Хардатын Тереза он- 
тон уһун сьигаахтаах бэргэһэ баайан биэрбитэ, бу сылаа- 
һы н, сымнаҕаһын. Түүтэ элэйэн , саба эрэ хаалыар диэри 
кэппитим. Ф иннэр ол хомоҕо сайынмары-кыһыммары ба- 
лыктыыр этилэр уонма сайым буочукаларга тууһууллара, ону 
борокуоттар кэлэм тиэнэм бараллара.
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Б и һ ш и  саиыи бородууктабьп бүтэн, ас атыылаһа Уус 
Ө лөокн о  уумаацынан киирэр буоларбыт. Ол киирэн уучаах- 
тарбытын кэриэскэҕэ бааиталаан баран. биэрэккэ киирэн. 
ыһыытаан оночолоох Д1л н у  ыҥырарбыт. Ол туоратааччы- 
ларбыг дьоммутун үчүгэйдик билэр буолан буолуо, босхо 
туораталлара Ол курдук чугастааҕы табаһ 1.1ттар, булчуттар 
төһө да агын оройуон дьонноро буоллаллар бородуукта пэр- 
сэн  абырыыллара. Онуоха оннооҕу Сэбиэт бэрэссэдээтэли- 
нэн  үтүө суобастаа:стык үлэлээбит күтүөппүт Винокуров 
И ннскентий  Николаевич махталлаах көмөтүн умнубаппыт. 
Оччолор!о сэрии сылларыгар ас-үөл кы таанам ы к нуормала- 
нар кэмэ этэ буоллаҕа.

Ити курдук олус к /н д ү тү к  саныыр-ахтар Уус Өлоөнүм. 
биһиги оччогооҕу оҕолор санаабытыгар, саамай кэрэ-мааны 
айылҕалаах, ам арак-аһьпш гас дууһалаах хорсун дьон олох- 
суйбут сирдэрэ үтүө эрэ өйдөбүлү миэхэ хаалларбыта.

ЛНААБЫРЫМ, ДОЙДУМ БЛРАХСАН...

Анаабырым. дойдум барахсан миигин үөрэхтээх үлэһит 
киһи буоларбар туох баар бары суолу ары йан биэрбитш эр 
сүгүрүи >бин. Ордук хонноҕум аһыллан, дьулуһан туран улэ- 
лзэбит сылларбынан парти.я оройуоннааҕы комитетыгар сэ- 
кирэтээринэн үлэлээбит кэммин ааҕабын. Онно 40 сааспын 
гуолаат да, оройуон коммунистарын уопсай мупньахтарынан 
талыллыбьггым.

Партийнай мунньахтарга эрдэтгэн улахан бэлэмнэнии 
барара. Үлэ бары салааларын аналмзтаан, ордук ханнык үлэ 
коллективтарыгар болҕомтону уурары быһаарсан, маҥнайгы 
сүһүөх нартийнай тэрнлтэлэргэ райком аппаратын үлэһит- 
тэрэ сылдьан билэллэрэ, хонтуруоллууллара.

Совхоз отделениелара улахан болҕомтону таба иитиити- 
гэр. түүлээҕи бултааһьппш, быһаччы үлэлиир партия чилиэн- 
нэрин эппиэтинэстэрин күүһүраүүгэ ууруллара. Оччолорго 
бэриллибит чппчу былааны толоруу иһин сирэй эппнэтинэс 
сөпкө ирдэнэрэ. Мин партия раикомун секретлрын быһыы- 
тынан иитэр үлэ бары хайысхаларын салайарым. Чопчулам- 
мыт иитэр-өйдотөр үлэ ситимэ тутуһуллара. Ол курдук үлэ- 
һитгэри политическай, экономическай үорэхтээһининэн ха- 
быы, ол үөрэҕи ыыгар пропагандистары анааһын, нэһилиэн- 
ньэҕэ "Знание" общество лектордарынан лекциялары аахта- 
рыы, ону сэргэ пэдиэлэ ахсын тэрилтэлэр сала!1ааччылара 
бэйэлэрин үлэһиттэригэр политинформациялары он орон
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дойдуга, республикяҕа, оройуон ҥа сана туох сонун баарын, 
соруктурарын туһунан иһитиннэрэллэрэ. И нньэ гынан дьон- 
сэргэ быһы ы ны -майгы ны  билэрэ. Сою зка эрэ буолбакка 
аан дойду үрдүнэн кытта билэллэрэ, истэллэрэ.

Партия уобаластааҕы комитетын пропагандаҕа, апггапияҕа 
отделыттан сотору-сотору лектордар кэлэн нэһилиэнньэ ин- 
нигэр кэпсииллэрэ. М ин үлэлиир кэммэр партия обкомун 
идеологяяҕа секретарынан олус билиилээх, дириҥ  ис куль- 
туралаах үтүөком салайааччы Анатолий Афанасьевич Попов 
улахан ситиһиилээхтик үлэлээбитэ. Биһигини, оройуоннар 
цдеологиянан дарыктамар сэкирэтээрдэрин, сотору-сотору үлэ 
опытын атастаһыннара республика куоратгардааҕы. иитэр 
үлэҕэ базовай оройуоммарга уомна саҥа үөскээм эрэр про- 
мыш ленность предприятиеларыгар сыр| ш  .ннараллара. Ол 
курдук Бүлүү ГЭ С -һин тутуута саҕаланыьггын, БАМ тутуу- 
тун, Н ерю н ф и  куорат тутуллуутун, Саха сирин комсомола 
ыыппыт комсомольскай этэрээтин үлэтин, онно чох саҥа 
хостонон эрэр разреһыгар бастакы японскай мсдун күүстээх 
экскаватордары, Америкаттан аҕалыллыбыт "Кагарпиллар" са- 
мосваллары көрүтэлээбиппит. Оччолорго омук табаара де 
ф ицит кэмигэр Нерюнгрига японскай үчүгэи хаачыстыба 
лаах таҥас-сап атыыланара.

Анатолий Афанасьевмч кэнниттэн республи каҕа дь;'.хтал- 
лартан үрдүкү дуоһунас гарга элбэх сыллар усталарьҥар эҥки- 
лэ суох үлэлээбит Свеглана Ефимовна Н иколаева Обком 
идеологияҕа сэкирэтээринэн үлэлээбитэ. Улахан үлэһитдиэ- 
тэххэ олус боростгой, дьону кьп"а кэпсэтэр манерата биһиэхэ 
холобур буолааччы. У лааты мсы йы ы , кы ра-хара киһини  
үрдүмэм көрор хаачыстыба сыстыбатах салайааччыта. Били- 
гин да көрүстэхпинэ олус үчүгэйдик үорэн-көтөн кэпсэтээч- 
чибит.

Бу ыраах оройуоннарга отчолор! о партия обкома биллии- 
лээх артыысгары, сур' йааччьшары. биирдиилээм ырыаһыт- 
тары ыытан нэһилиэнньэни сэогэхситэр этилэр. Онуоха мин 
обком культураҕа отделым сэбиэдиссэйинэн үлэлээбит Ки- 
риллим Павел Павловиһы, хомойуох иһин, будоидутган эрдэ 
бараахтаабыта, кытга кэпсэтэн биллиилээх дьоннору ыыт- 
тарарыгар көрдөһөр этим, ому аккаастаабат буолара. Ол кур- 
дук, биирдэ Саха АССР үтүөлээх артистката, саха күөрэ- 
гэйэ Анастасия Лыткима кэлбитэ. Алмаас биһиги оройуом- 
мутугар сан'а хостоном эрдэҕинэ бириискэҕэ, оччотооҕу гео- 
логтар олорор Амакимскай бөһүалэктэригэр, кинини арыал- 
лаан илдьэ сылдьыбытым. Геологтар кып-кыракый олохтоох 
маһынан туттубут, тимир оһоҕунам оттуллар дьиэлэргэ оло-
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роллоро. О н нотиийэн  Эбэлээххэ хонтуораҕа, эм иэбы ы каа- 
йык, аҕыйах киһи киирдэҕинэ туолан хаалар дьиэҕэ ыллаа- 
быта. Онно Анастасия Петровна ты мны ы , кыараҕас эҥ ин  
диэн  хаппырыыстаабакка, улахан сценаҕа кэгэр  розоваи 
өҥноөх наһаа үчүгэй былааччыйатын кэтэн, оҥостон-туттан 
хас да нууччалыы. сахалыы ырыалары б аян ҥ а  доҕуһуолла- 
тан толорбута. О нно б аяш га музыкальнай оскуола учуутала 
Володя Четвериков наһаа долгуйан оонньообута. И тинник 
улахан артыыскаҕа хаһан доҕуһуоллуой? Ол эрэн наһаа та- 
быллан оонньообута. Оо, онуоха геологтар уонна партияҕа 
үлэлиир араас идэлээхдьон сүрдээҕин үөрбүгтэрэ-көппүттэ- 
рэ, махтаммытгара. Бары да Россия араас уобаластарыттан 
сылдьар этилэр. Онтон да атын үгүс биллиилээх ырыаһыт- 
тар гастролга кэлэллэрэ.

Мин райком 1га сэкирэтээринэн үлэлиир кэммэр олус үлэ- 
һит. инициативалаах, тэрийэр үлэҕэ улахан уопутгаах, бэри- 
ниилээх коммунистар И ванов П рокопий Семенович, Ж у- 
ков Александр Петрович партия оройуоннааҕы комитетын 
салайан олорбуггара. Иги сылларга оройуон сиригэр-уотугар 
бытархай алмаас улахан саппааһа баарын арыйан, геологи- 
ческай үлэ күүскэ баран , Госкомгеологияҕа саппааһы н 
көм үскээннэр бириискэ тэрийэн хостуурга кэскиллээх үлэ 
саҕаламмыта.

Ити туһунан Прокопий Семенович Иванов "Ахтар-саныыр 
Анаабырым дьоно" диэн ахтыытын кинигэтигэр олус үчүгэй- 
дик сырданпыта. Сааһыран олорон санаатахха, кырдьык да, 
райком ити үөһэ ахтыллыбыт салайааччылара кэскиллээх, 
инникилээх оройуон социальнай-экономическай олоҕор ураты 
суолталаах үлэни туруорсан ситиспиттэрэ. Ол сан-а промыш- 
леннай ироизводство саҕахтарыгар мин, кыра да буоллар, 
кылаатым, оруолум баарыттан астына саныыбын. Эбэлээх 
бөһүехлэгэр аат була сатаабыппыт уонна алмаас көстүбүт Эбэ- 
лээх үрэҕин аатын биэриэҕиҥ  диэн  сүбэлэспиппит. Ол 
сөптөөх эбит.

Ити баараҕай үлэ саҕаланаары турдаҕына бу дьыаланы 
көҕүлээбит обком бюротун уурааҕынан Анаабырга алмаас 
хостооһунун саҕалыыр туһунан дьаһалы ылларбыт киһинэн 
оччолорго партия обкомун бастакы сэкирэтээринэн үлэлээ- 
бит, саха норуотун киэн туттар чулуу ньургун киһитэ Гав- 
риил Иосифович Чиряев буолар. 1978 сыллаах сайын Гавриил 
Иосифович "Якуталмаз" Н П О  элбэх киһилээх делегация- 
тын илдьэ оройуон н-а көтөн кэлбитэ. Аэропорка мин уонна 
райсовет председателэ Егор И ннокентьевич Андросов (бас- 
такы сэкирэтээрбит П.С Иванов уоппускаҕа барбыт кэмэ
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этэ) көрсө кнмрбшшнт. О нно Гавриил Иосифонич самолет- 
тан басгакынан гүспүтэ, б иһн п ш  кыттадьонун билнһш ш э- 
рэн илии тутуһан баран, миэхэ туһаайбыт курдук: "Если 
Анна Александровна скажет, что мне нужны алмазы, то бу- 
дуг", — диэн эппитэ. Ол тылларын хаһан да умнубаппын.

Ол аата олохтоох дьон олохторо тупсарын надцныгар сиргит 
баайа туһаныллыахтаах, ону быһаарарга анаан-м инээн  бу 
дьону аҕалан көрдөрө сылдьабын диэн өидөбүлү биэрбитэ 
да, тоһоҕолоон эппитэ да. Э һ и ш  ороиуон нут рсспублика 
биир хаалыылаах, мөлтөх хааччыллыьыаах оройуоннары пан 
биирдэстэрэ. Ол иһин маина алмааскыгын хостоон бу кыах- 
таах тэрилтэпи. "Якугалмаз" холбоһугу, эбээһинэстээри көрө- 
истэ сылдьабыт, суол-иис боппуруостарын, элбэх таһаҕаһы 
аҕалыы схематын, тугу тутары былааннаары кэллибнт диэн 
быһаарбыта. Олох-дьаһах аҕыйах бириэм энэн тосту ула- 
рыйыаҕа д т б и т э .  Онно биир көрүдьүөс соҕус тү^эн тахсы- 
быта. Ол дьоммутугар райполары кытта сүбэлэһэп , араас ас 
бөпөтүн астаттыбыт, оччолорго соҕурууттан кэлбит олус 
үчүгэй повардар бааллара. Аны туран, арыгы туруорабыт дуу, 
суох дуу диэн ҥ э  кэлэн  хандыстыбыт. Ол м анны к буолбута. 
Бу аҕай иннинэ мин обком пленумугар бара сылдьан. рай- 
ком сэкирэтээрдэрин рабочай мунньаҕар Гавримл И осифо- 
вич хан н ы кда делегация кэлбитин иһин банкег онороргу- 
тун ууратыҥ, арыгыта суох көннөрү көрсүҥ, диэбит этэ. 
Ону мин аһатааччыларбар эттэҕим дии. Ол эрэн , сэрэххэ, 
подсобкаҕа бэлэмнээриҥ дэһистибш . Оино райно председа- 
Iслин Иван Анатольевич Л еончук солбуйан олороро, сы- 
тыы-хот>у, сьггыары-сымнаҕ!1с майгылаах оэртээхэй салайаач- 
чы этэ. Дьоммут вертолетунан Ү рүҥ  Хайаҕа көгөн, көрөн- 
истзн баран, Сааскылаахха кэлэн остолобуойга ужинныыр 
буоллулар. Портан гахсан и!гэн Гавриил Иосифович бөһүелэ- 
ги массыынанан кэрийэн көрдө. У оннадьэуж иннаары  олор- 
дулар, остуол хотойорунан ас, арай арыгы да, үрүүмкэ да 
суох. Ону көрөн алмааспыт дьонноро хайдах эрэ кэри-куру 
буоллулар. Онуоха били эпиитин өйдүү охсон: "Впрочем, 
что я вмешиваюсь, пусть хозяева знают”, — диэтэ. Онуоха 
Иван Анатольевич: "Что Вам нредложить, коньяк, водку?"
— диэн этэрин кытта, дьонноро ас арааһын гардан кэбисти- 
лэр, дьоммут дьэ суугунаһа түстүлэр. Гавриил Иосифович 
сухой виноттан бэрт кыраны кутгаран туос эггэ: "Анаабыр 
улууһугар алмаас хостооһунун саҕалыыр туһугар, онон улуус 
сайдар кэм э үүммүтүнэн!" Д ьэ ити курдук.

Биһиэхэ сайын күммүт чаҕылыччы тыган турара. Киэ- 
һэлик аэропорка киирэн иһэн Гавриил Иосифович хаас төһө
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көттөэҥин диэм ыйыталаспытэ уонна мин Гсльдеровтархаа - 
тарын амсайан турардаахпын диэтэ. Ол мин кэргэним эдьии- 
йэ Тобурокова Пелагея Николаевналаа.хха (кэргэнэ Льҥла. в 
Васҥш й Гаврил1>евич обком тэрийэр отделын сэбиэдиссэи- 
инэн өр кэм ҥ э үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ), саас аайы 
хаас кэһиилэнэр этибит.

Иитэр-өйдөтөр үлэ биир сүрүн хайысхатынан ыраах таба 
иитэр биригээдэлэри, булчуттары, геолоипеск;ш  партия гор- 
най, буповой биригээдэлэри агитационнай биригэ д ан эн  
табапан, вертолетунан, онпооҕор АН-2 самолетунан сылдьан 
хабар этибит. Онуоха биһиги. райком аипаратын үлэһиттэ- 
рэ, культуралап, орлук үчүгэйдик оҕо музыкальнай оскуо- 
латын преподав.1тел зрэ Иван Кулик, Раиса Маховик, Свет- 
лана I ме ина, В щимир Четвериков кэргэнэ Людмила хаһан 
да аккаастаабакка сылдьыһан абырыыллара. Наһаа талаан- 
наах музыкант, ырыапыт дьон этилэр. Сааскылаахха да кон- 
цертар кинилэр кыттыылара суох буолбата. Тэрилтэлэрипэп 
ыытыллар айар корүүлэри, культура эстафеталарын сылын 
аайы бэлэм нэһэллэрэ, баяҥ ҥ а доҕуһуоллууллара, хордары 
Ссшайшшара.

Пропаганда, агитация хайысхатыгар оройуоҥҥа социачис- 
гическай куоталаһыыны тэрийии кинрэрэ. Онуоха куота- 
лаһыы усулуобуиата үлэ бары корү1гүнэн, идэнэн ырытыл- 
лан оҥоһуллара Кыайыылаахтар сөптөөх критерийдэринэн 
партия раикомуп бюротун, райисполком райкомун холбо- 
һуктаах бюроларынан быһаарыллаллара. Кыайыылаахтар бо- 
чуот дуоскатыгар таһаарыллаллара, дипломнары нан, көһө- 
рүллэ сылдьар Кыһыл знамяларынан, вымпелларынан наҕа- 
раадаланаллара, идэҕэ бастыҥнар диэн анал аалай лиэнтзни 
кэтэллэрэ. Культура дьиэтигзр үлэ басты ннары н чиэстээ- 
һин сүлүотэ оро көгөҕүллүү быһыытыгар-майгытыгар ыьггьш- 
лара

Мапы сэргэ үорпх, эмн, культура, киинэ үлэһиттэрин 
ороиуоннааҕы конфсрсннияларын тэрийэн ыытыы буолара, 
оипо лакылааты райком сэкирэгзэрэ оҥороро Онон кура- 
тор үлэ салааларын. үлэ ис хоһоонун үчүгэйдик билэрин 
иаада этэ. Ол инниттэн оскуолаларынан, детсалтарынан, ба- 
лыыһаларынан, кулууптарынан бэйэнэн сылдьан үлэ туру- 
гун кыгга билсиһии, үлэһиттэри кытга сирэй корсөн кэпсэ- 
тии. туох проблемалар баалларын миэстэтигэр тиийэн көрүү 
курдук б и л и н н и  да бириэмэҕэ са.чайааччыга булгуччулаах 
үлэ стилэ дии саныыбын

Биһиги үлэлиир бириэмэбитигэр дьон олорор сиринэн 
үлэлээһин ордук Үрүҥ Хайаҕа көхтөөхтүк ыытыллара. онуоха
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сельскэй Сэбиэт председател инэн үлэлээбит Игнатьев Егор 
Никслаевич тэрнйэр дьо^дра ирдэбилэ уонна атын оройуон- 
нар опыттарын олохтоох усулуобуйаҕа сы һыаран үлэлиирэ 
көмөлөспүтэ.

И ти үл\ч~/р лбэх үлэ барыта, төлөбүрэ суох, обществен- 
най ноҕурууска быһьгытынан барара. Ол партийнай, комсо- 
мольскай-профсою  1яай г «рнл тэлэр сорудахтарынан этэ. Ол 
■эрэн ханнык да үлэҕэ үлэ бастыҥ опытын, ньымаларын бил- 
сиһии олус наалатын өйдөөн, хаста да үлэ опытын атастаһа 
М эҥ э Хаҥаласка, Б у л у т г а , Удачнайга, Айхалга, Ө л ө ө тгө  
тиийэ делегацнянан бара сылдьыбыппьгг. Кэлэн баран хайаан 
да туох басты ҥы , үчүгэй саҕалааһыны көрбүппүгүн олоххо 
киллзрэр этибит. Уонна, кылаабынайа, ол үлэлэтэр пропа- 
гандистарбытыгар, агитатордарбытыгар, лектордарбытыгар 
үөрэт^р семинардары, кылгас болдьохтоох курстары тэрийэр- 
бит. Онуоха републикаттан лектордары ын ырар этибит.

Көрдөрөн агитация тэрилтэ аайы иһирдьэ-таһырдьа баар 
буолара.

М иигин кытга партия райкомун партийнай кабинегын 
сэбиэдиссэйинэн Хабаровскайдааҕы Үрдүкү партийнай ос- 
куоланы бүтэрбит Елена Алексеевна Находкина сүрдээх кы- 
һпмньылаах I ык 'лпэлээбитэ. Елена бэйэтэ Уус Майатган сыл- 
дьар, билин н э  диэри бу оройуону сөбүлээн иккис дойду 
оҥостон олорор. Бастыҥ лекторбыт уһулуччу киэн билии- 
лээх, нүуччалыы да, сахалыы да тэҥ ҥ э  грамотнайдык су- 
руйар да, санарар да, пропаганднст, улуус хаһыатын талаан- 
наах обгцественнай корреспондена И ван К о ҥ  гантимович 
Туприн этэ. Киниэхэ тиийэр грамотнай, өйдөөх киһинэн 
Андросөв Н иколай Егоровиһы эрэ ааттыахха сөп. Хомойуох 
и1гин, бу күөн туттар дьоммут күн сиритгэн бараахтаат ьшао

И деолотческай ахгыыбы барьшарын ахтар биир суруйууга 
кыаллыбат гынан баран, чорботон бэлиэтиэх этим: быраат- 
тыы игирэ учуутал идэлээх Валерий уонна Вячеслав Спири- 
доновтары, Октябрина Черепанованы, Петр Попову, райко- 
молга секретарынан үлэлээбит М аргарита Сону уо.д.а.

Командировкаҕа араас түгэннэр тахсааччылар Биирдэ Елена 
Находкина биһи АКБ үлэһиттэрин кьггта Үрүҥ Хайа булчут- 
тарыгар муора диэки Песчанайга, Туприн Дмитрий Андрее- 
вичтаахха бураннарынан тиийдибит. К иэһэ эбэһээтэлистибэ 
ылыннарыыга мунньахгаатыбьп уонна күөс аһаан баран утуйаа- 
ры сыттыбыт. Елена биһикки уубуг кэлиминэ, кэпсэтэ сыт- 
тыбыт. Арай онно биригэдьиирбит М иитэрэй эбэһээтэлис- 
гибэ дии-дии туойан барда. биһиги күлүүбүтүн кыатана са- 
тыыбыт. Сарсыарда туран, ону кэпсээн күлүү бөҕө.
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Ол бирш ээдэҕэ Дмитрий /шдреевич аҕата кырдьаҕас 01р н -  
ньор, сэһэн хаата Андрей Николаевич баар. Онно кэпс >этэ: 
мантан барар сиргитигэр, Ураһалаах булдун биригээдэтигэр 
Үөлэ өрүскэ мин биирдэ, паас көрүнэ сылдьан сибиэннэп- 
пи гим диэп. Ол м анны к буолбуг. Оҕонньор кэр | [скэҕэ баар 
иаастарыи кврүнэп баран, сыры ынньа сиринэн  сиэлл^рэн 
истэҕинэ, кэрискэ диэкигтэи  дьахталлар күлсэ-күлсэ ити 
ыар^ лаахха лэҥэстиэххэ дии-дии түһэн иһэллэрэ үһү. Уонна 
олорсубуттара бил ш бэт ф ээри . оҕонмьор сибиэн бусларын 
кохсүнэн сэрэйэн иһэр буолаи, кэмнин хайыспатах. Ол кэ- 
риск вэ м энэрик аймаҕым дьахгар көмүллэ сытар диэн  бы- 
һаарбыта.

О Р О Й У О Н У М , УЛ УУҺУ М  Х А Һ Ы А ТЫ ГА Р

Хаһыат редакциятыгар үлэлээбит сылларым уратылар, ол 
туһунан кылгастык ахтан ааһыам.

1995—2002 сылларга оччотооҕу улуус баһылыга Андросов 
Н.Е. ын ыран: "Кытаат, улууспуг хаһыата редактора суох буол- 
ла, үлэлээ”, диэтэ. Көрдөһөр да. соруйар да. М ин онуоха 
"киһи көстүөр диэри, баҕар, үлэлээн боруобалаан көрүөххэ, 
саҥа үлэ буолбатах, уруг элбэхтик оройуонум хаһыатын до- 
ҕор оносгон кэллим, матырыйааллары райком>га үлэлии оло- 
роп да, ол иннинэ народнай хонтуруол комитетын председа- 
гелинэн үлэлиирбэр да, туспа балаһалары бэлэмнээн. үгүстүк 
суруйар этим уонна үлэбинэн хаһыат үлэтинэн балачча өр 
дьарыктанан кэллим"диэн сөбүлэснитим.

Анаабыр улууһун хаһыагын аата хасга да уларыйбыта. Мин 
бу үлэҕэ киирэрбэр "Кыһыл сулус" диэн  этэ. Бу иннинэ 
үлэлээбит редактор, республикаҕа үчүгэйдик биллэр суру- 
налыыс Федор Стручков эдэр сааһыгар ыалдьан хаалбыта. 
К ини  мнэхэ: "Хаһыаты "Анаабыр уоттара" диир сөп буолуо"
— диэбитэ. Онтон ыла хаһыаппыт и тинник аатынан тахсар 
буолб'гга. М ин адьас мөлтөх материальнай базалаах. дьиэтэ- 
уота өрөмүөнү көрбөтөҕ» > бьщ аннаабыт редакцня дьиэтин 
уонна хампархай остуоллары. ыскааптары туппугум. Басга- 
кы соругум — үлэһитгэрим үлэлиир усулуобуйаларын туп- 
сарыы этэ. Ү өһэ тэрилтэбитигэр "Саханолиграфиздакка" 
туруорсан линотип, бэчээтш ир былыргы тигельнай массыы- 
на, кумааҕы быһар массы ы на ьшбыпныт. Аны ол шдьанан 
д ю  мин үрдүбэр „лбэх сүгэһэр туһэрэ. Куоракка баран ьырг - 
хан баҕайы чаастар! I соһон-сы һан аҕаларым. Сааһырбыт ки- 
һиэхэ и ги сырыылар сыанан аҕаабатгар. Ол иһин туруорсан
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саҥа компьютернай бэчээккэ көһүөххэ диэн  гуруорустум. 
О нно республика биэс тинографията б.'стакынаи киирэрэ 
быһаарылпыЗьи этэ От и1шгэр биһи! ини нэһиилэ киллэр- 
биттэрэ. Ити 1995 сыл күһүнүгэр этэ И нньэ гынан бэчээ- 
тинньикпин Александр П оповукы тта 1 комньютсры, лазер- 
най принтери, японскай элолрон н ай  ризофабы , термоклей- 
най немецкэй массыынаны самолетунан аҕалан тмгнарбы - 
тым. Комньютерщигы куоракка "Ахсаан" диэн  тэрилтэьэ 
үөрэттэрбитим. Онуоха "Саханолиграфиздат" тэрилтэ спе- 
циалистара, чуолаан, Вера Спиридоновна Солдатова үтүотүн- 
өнөтүн чорботон бэлиэтиэм этэ. Кини мин үлэбэр. кэпсэ- 
гиибэрэлбэх көмонү онорбуга. Уонна "Сахаполш рафиздак- 
ка" Писарев Валерии диэн компыотернаи техниканы оһуобай- 
дык билэр үлэһити, суолун-ииһин төлөөммүн, манна миэс- 
тэтигэр хаһыа! форматынан анал профамма туруортаран, са- 
халыы ш риф кэ киллэртэрэн көмөлөһүннэрбш им.

Аны туран редакциябытыглр туруорсуу боҕонү туруорсан, 
дакаастаһан, дьаһалта сан а  дьиэтигэр 2 кабинеты б и эр эр п  
диэн уураах гаһаартарбытым. О тукабы ты гар  көһүүбүтэмиэ 
ооуоруиалаах, Киһи да сонньуйар ээ. Араи дьэ үорэн-көтон, 
били, биир да атаҕа-илиитэ суох диэбит курдук осгуоллар- 
бытын, кумааҕы бөҕөнү мараччы котоцон киирэн истэхии- 
тинэ дьаһалта юриһа Гриша Кремер угары көрсө биэрдэ 
уонна: "Это еще что за колхоз нриезжает", - -  диэн күллэ. 
Онуоха мин: "Этот колхоз назыпается редакция улусной га- 
зсты", — диэн буолла. К ини көрүүтүгэр дьадаҥы б а ^ й ы  
ыал көһөн иһэрин к^фдуга буолуо буоллаҕа. И нньэ гынан 
арендаттан босхолонон били этэргэ дылы "как у Христа за 
иазухой' олорор буолбуппут. И нформацияны да туга ыларга 
олус табглгастаах буолбут I.

Ж урнхш стика ымпыгып-чымпыгын уопу^таах, олохтоох 
ж>рналист, 01р  сааһым дош ро Ирима Михаиловна комөтүнэн 
сотору кэминэн билбитим. Урут да сайын рсдакгор уоппус- 
каҕа барлаҕына раиком редакторы солбуитарар этэ. Опгон 
сотору сурумалммс идэлээх редакгоры солбуйааччы Акули- 
на Харбаева декретнай уониускагьптан тахсыбыта уониа су- 
руйар дьоҕурдаа> саха тылын балачча үчүгэйдик бил зр Боль- 
шакова 1һ|дя диэнкы ы һы  корреспонденынан ьиюьггым. Ити 
кэм н э  уларыйыы, ыһыллыы-тоууллуу кэмэ кэлэн, аны үп- 
харчы тиийбэтэ кыһарыибыта.

Ол кыһал!затыттан редакцияпы 1 ипогра(|)ияны кытары 
ко^пектив^ар сөбүлэҥнэринэн бииргэ холбоон, арааһа, рсс- 
нублика улуустарьггтан бастакынан да буолуо. ити 1995 сыл- 
га, биир үнтээх-астаахт )рилтэ онорбутум. М аны сэргэ поч-

24



та тармба ы араханьгтан ороскуомпутум аҕыйатаары хаһыап- 
пытмгар бэйэбмт күүсиүтүнэн суру|ууну ыытар буолбун- 
пут. Өссо хаһыаппытын бэйэбитдьоиу кэпсэтэн. иэһмлиэк- 
тэргэ I и ;рпэр з \  ибит. И ти олохтообуг дьаһалларбыттам, би- 
лигим да редакмия аккаастаммакка үлэлии сшорор. И яньэ 
гынан үи-харчы кыһарыиыытыттан мүлчү түсмүммүт, өссө 
сакаас голором, ол-бу камцелярскан табаары куоратгам "О 1- 
хамолиграфтартам" ылам атыылаан дьоммум бириэмэтигэр 
хаммастыыр, бириэмииэ да биэрэр буолбутум. Ол курдук 
өссо, кмм хайа имнммэ, *‘УА 5” массыынамы атыыласиыппы- 
тым, куоракка олорор бэиэм улаха! уолбунан дуона суох 
харчыга, перегомматам аҕалгарбытым. Иммьэ гынаи, бөһүө- 
лэктэр икки ардьшарынф хаһан саиаатыбыт да, барар-кэлэр 
кыахтаммыппыт.

Итимнэ барыгыгар киэн билиилээх бухгалтердаах буо- 
лан. кипи сүбэ-ама биэрэм кыайбытим. Ол иһин махтилым 
мумура суох. Ол курдук бухгач гер да, экомомист да үлэтин 
олох кыама-хото чугам тастын эдьиийим, аймаҕым Федора 
Егоровма Слспцова үлэлээбитэ. Бухгалтер — тэрил гэ сиэр- 
килэтип кэрмэгэ дмиллэрмм толору итэҕэйбитим.

ДЕПУТАТ БУОЛУУ -  УРАТЫ Э П П И Э Т И Н Э С

Мим бу ахтыыбар хайдах да бу темамы туммарым табыл- 
лмбат Ол курдук торообүт Амаабырым быыбардааччылара 
5(1 С1.1Л усталаах-туорагыгар мммгмм араас таһымнаах быы- 
бармай оргаммарга демутагымам талаи улахаи итэҕэли биэр- 
биттэрэ буолар.

Аан мам мам 1957 сыллаахха Амаабырга ороиуом Сэбмэти- 
гэрдепутатымантуруорбуттара. Оммо 21 саасмым самардыы 
туолбугум. Хамтан, хаидах саҕалыыры удумаҕалапмат кыыс- 
чаап этмм. Корсү11үүлэр болдьохторо субу тиммэм кэллэ, 
омуоха, баҕар, рамкоммар эипиттэрэ буолуо, эбэтэр ол үтүо 
самаалаах киһи, баҕар, бэиэтимэм сүбэлээри гыммаҕа — ми- 
мгим райком олга сэк и р этээр и и эи  үлэлии  олордохмуиа 
ьмгырам ылбыта. Ол оройуом прокурора сааһыран эрэр Ни- 
кмфор Попов диэм Уус Алдаи кмһитэ этэ. Д ьэ уш пм сокуо- 
мунан көрүллэр депутат эбээһинэһин, быр.:абын, хаил,ах үлэ- 
лиэхтээҕим, быыбардааччылары кытта хайдах сибээстэһи- 
эхтээхпии. корсүһүүгэ туохтуһунаи кэпсиэхтээш ин аҕалыы 
сүбэ боҕогүн биэрбитин субу к>т>дук өйдүүбүн. Барах'. щ үгүө 
кмһи этэ, элбэх оҕолоох этил^р. ( нтои, амы. ол ороиуоп 
С эбиэтин депутатын таһынаи Саха АССР 5 ьпгырыылаах
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Верховмай С эбиэтик дспутптыиаи 1959 сыллаахха туруорлу- 
лар.

Ол кэм н з М оскьага Комсомол Киии Комитстын иһинэн 
үлэлиир Үрдүкү комсомольскай оскуолаҕа үөрэнэп кэлэн 
райкомол бастакы секретарынан талыллан үтэ иир этнм. Дьэ 
итннтэн ыла сыллата уопутуран, депутатскай үлэ бары муу- 
дарастарын билэи, бу дьоһун суолталаах быыбарынай үлэ 
олоҕум устатын тухары 'лүччүрүйбэт эбээһинэһим  буолбута.

Табаһыттар, булчутгар олорор сирдэриттэн саҕалаан Үрүн 
Хайаҕа баар буола сылдьыбыт байыаннай чаас быыбард аач- 
чылара киирэр быыбардыыр уокуруктарыгар тиийэ талыл- 
лан үлэлээбитим. Быыбардааччьитр этинлэрэ, чуруорсуула- 
ра барыта накаас диэн буолара, ол хайаан да туоларын ирдиил- 
лэрэ.

Оччолорго биир эрэ кандидаты туруораллара, онон талыл- 
лар этилэр диэххитин сөп. Оннугун оннук да. денутат эбээһн- 
нэһии толорботоххуна төттөрү ыныраллара. Оннуктүбэлтэлэр 
хаста да тахсыталыы сылдьыбьптара. Лльтернативнай да быы- 
бардарга хастыы да кандидаты кыайан улуус мунньаҕыи деиу- 
татынан Зтөгүл, Сааскылаах нэһилиэгин Сэбиэтигэр I созыв- 
ка денутатынан быыбарданан, Сэбнэт бэрэсэдээтэлинэн та- 
льсьчан сант1 талыллыбьгг посслсние бэйэни салайыныыга ки- 
ириитигэр правовоС! акталары ылыныытыгар уо.д.а. тэрээһин 
сүрүн боппуруостарыгар сөптөөх докумуоннары ылыннарыы- 
нан үйэ а»гаардаах депутатскай үлэм түмүктэммитэ.

К О М С О М О Л  И И П П И Т  Д Ь О Н О Б У Т

Биирдэ комсомол туһунан туох санаалааххыный диэн аны- 
гы ыччат лндердэрэ ыйыппытгара. Онно хоруйум ианныга: 
билигин да комсомол туһунан өйдөбүл үм олус үчүгэй, сыр 
дык!

М ин ыччаты кытары уонча сыл үлэлээбит кнһиэхэ олус 
чугас уонна күндү, оччотооҕу ыччат өй-санаа оттүнэн иитил- 
лэр, үлэҕэ, общественнай олоххотардар модун күүстээх, биир- 
гэ түмэр, сомоҕолуур тэрилтэ этэ. Бастаган туран. ыччат 
бары туһалаах үлэлээх буолара. Билин н и курдук үлэтэ суох 
буолуу суоҕа. Сүрэҕэлдьээн үлэлээбэт ыччат эрэ салгай-балгаи 
хаамара. оинук биир -мэ эдэр К1 ;һи баар буоллаҕына дьонуи 
моонньун кэрбээччи — гунеядец дэнэрэ уонна сокуоннм 
сөп түбэһиннэрэн күһэлэҥ  үтэҕэ апанара.

Биһиги  саҕана бу Анаабырга тмба иитэр, булпуур уонна 
килиэккэлээх кырсаны иитиигэ ьмчат-комсомольскай би-
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ригээлэлэрэ тэриллэн, биирдии кырдьаҕас наставниктаах- 
сүбэһитгээх буолаллара.

Оччолорго үлэ ыарахана, билигин да ыарахана ханна ба- 
рыай? Ы ччатбэйэтин сатабылынан үлэһит буоларга кытаа- 
нах оскуоланы ааспыта. Комсомол 1>скай путевканан тахсал- 
лара. Ол эрэли түһэн биэрбэт, ыарахантан чаҕыйбаттуһугар 
охсуһуу буолара. Ол эдэр дьонтон улуус бүтүннүү киэн тут- 
тар производствснниктара буһан-хатан тахсыталаабытгара.

Кулуунгарга корү-нары  тэр и й и и , араас биэчэрд эри  
коҕүлээн ыытыы барыта ыччат быһаччы кыттыытынан ба- 
рара. Ол комсомолецтан түспэт эбээһинэс этэ. Итиниэхэ 
араас соҕуруу уобаластартан, кыраайдартан үорэҕи бүтэрэн 
кэлбит эдэр специалистар нуучча буоллун, украинец буол- 
лун, ыытьишар үлэ ис хоһоонугар, форматыгар үгүс са»га 
сүүрээни киллэрэр этилэр. Нуучча эдэр эмчиттэрэ туунда- 
раҕа Кыһып чуумнл ананан хастыы эмэ ый бөһүалэккэ киир- 
бэккэ сылдьар этилэр. Оннук комсомолецтарынан Володя 
Разумов, Ж еня Кулеш хас да сыл үтүөкэн эмчит быһыыты- 
нан биллибиттэрэ.

Ы ЧЧА Т Т У Һ У Н А Н  М И Н  САНААМ

Б и лин ҥ и  эдэр дьоҥ ҥ о сайдыылаах үйэ аана арыллап. 
ханнык баҕарбыт үөрэҕин дьиэтиттэн тэйбэккэ эрэ дистан- 
ционнай үорэх көрүҥүнэн ылыан сөп. Улууска алмаас хос- 
тонуутуиан дьарыгырар тэоилтэлэр үлэлээбитгэрэ 20-чэ сыл 
буолла да, инженернэй-техническэн идэлэргэ улуустан үөрэ- 
нэр киһи тарбаххабатганар. биир эмэ. Онон сиэтгэрэн улу>гс 
эдэр дьоно адьас сыал-сорук туруорунан техническэй идэ- 
лэргэ үорэнэллэрэ хайаан да наада, үрдүк квалификациялаах 
инж енернэ(1-техническэй үлэһиттэр үүнэн тахсалларыгар 
кыахгар үоскээтилэр. Онуоха баҕ? дьулуһуу иаада. Оччоҕо 
сиртэн хостонор баайы былааннаан, сири наһаа адцьаппакка 
хайа үлэлэрин ыытарга олохтоох ыччаҥар, дьиннээх патриот- 
тар үүнэн тахсыахтаахтар. Ол эрэн өбүгэлэрбит үөскэтэн 
хаалларбыт сүрүн хотугу дьарыктарын промышленноһы кытта 
тэби с-тэҥ ҥ э саны ннараи иһэр соругу умнар букатын та- 
быллыбат Сир туһалаах баайа, холобур, алмаас элбэхтик 
хостоотоххо саппааһа бүтэр, бүттэҕинэ аны чөлүгэр түспэт, 
баранна да бинр бараныы. Ол кэннэ, син биир, хотугу киһи 
төрүт дьарыгар төннөрүгэр .иийиэҕэ.

Комсомол оннугар билиҥ ҥ итэ күүстээх, ыччаты түмэр 
тэрилтэ тэриллэ илик диэн быһаччы этиэххэ сөп буолуо.
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Б и лиҥ ни  эдэр дьон бэрээдэгэ сатарьпша, арыгыга ыл- 
ларда, үлэтэ сүох, ускул-тэскил сылдьааччылар элбээтилэр. 
Уруг бэрээдэги кэһэр эдэр кмһини көннөрөр туһугар бүтүн 
комсомольскай гэри/ггэ үлэлиирэ. Билигип охсуһуу-апөрсүү, 
эчэтиһии курдук түктэри кэмэ;щьи пьхсара аны сонун буолбаг 
буолла. М аны таһынан эдэркээн оҕолор араас киинэлэри, 
олөрүүлээх-оһорүүлээх телевидение биэриилэрин түүннэри 
көрон психикалара адцьанан бэйэлэригэр гиийиниилэрэ гах- 
сы тал ы ы р  буолла. Б и һ и ги  оро и у о м м у т курдук кы ра 
орой уопн а буруйу оноруу быры һы ана үрдүк. Онуоха ута- 
рар миэрэлэр ьшыллыбатгар, Буруйу онорууга дебон нүк ки- 
иринэр обургу оҕолор ортолоругар көдьүүстээх, тииинмтиэ 
үлэ көрүниэрэтуһаныллыбаттар. Ыччат гуох да идеяҕа иитил- 
либэт, оиу коцүлүүр тэрилтэ суох.

Күн сиригэр киһи оҕо-уруу торогон бэйэтин олоҕун сал- 
ҕатаары кэлэр. Оҕолопуу — дьол тордо. Оҕото суох ыалы 
киһи хаидал эрэ танара дьолу тосхойботох дьонунан ааҕара 
оруннаах курдук. Оҕолоох ыал, дьиэ кэргэн ньиргииэн-ныф- 
гыйаи, ким эрэ гуһугар олох олорор, тус сыалла;1х-соруктаах, 
и н н и кш э эрэ;шээх курдук сананар. Ити бэйэтэ дирин фи- 
лософиялаах общестьо кыракый тугула буоллаҕа. Хогу аҕыйах 
ахсааннаах омукка оҕо тороөһүнэ, дьиэ кэргэн н э  эбиллии 
уон төгүл дирин суолгалаах диэхнин баҕарабын.

Урукку олоххо туундараҕа көһө сылдьар олохгоох ыалга 
эмчит-томчут суоҕупа дьахтары көтөҕүү (торотүү) сүнсүлгэн- 
нээх да. сэрэхтээх да этэ. Хата, сир-сир ааиы дьахтары төрө- 
гүүнэн кимнээҕэр да ситиһиилээхтик дытрыктанар эмээх- 
ситгэр, ортосаастаах айьшҕатган бэршшиби! /июҕурдаах ды1х- 
таллар баар буолан, оҕолонор дьахтар олоҕун быыһыыллара. 
Биһиги диэки оннук эмээхситгэри "баабыскалар" диэн сүрэх- 
тииллэрэ. Бнлинҥ илии  этгэххи, төһо да наголо!иялаах хат 
дьахтары имэрииэн-томоруиан этэн н э төрөтөллөрн. Айыы 
даҕаны, ол саҕана торүүрүнэн суох буолбуг диэн сураҕы хай- 
дах эрэ истибэт этибит. Дьахталлар эрдэггэн оннук дьоҕур- 
даах эмээхситгэри кытары кэисэти 11эн, болдьоһон кэбиһэл- 
лэрэ. Ийэбит бырааипытын хат сылдьап Салтай оҕонньор 
эм ээхсинин кь11 га кэпсэтиһэн олорор ыйа чугаһаабытыгар, 
Чочурдаах.ха олорор эгилэр, онно күһүорү көһөн кинилэр 
тасгарыгар ураһабытыг гуруоран олорбүппут. М ин онно 6- 
лаахпын, убайым 9-таах этэ. Оҕолонор ыарыыта киирээри 
ийэбит оронугар сытан, төбөтүн сытгыгар икки д и ж и  и л т э  
лэнэн  хараҕын үрүҥүцэп көрон кэбиснитэ, мэнэрийэн илии- 
тин-агаҕын ты ы ллаҥ ны ьф курдукхамсатан барбыта. Опуо- 
ха аҕам эбэҕигин ыҥырьпг диэбитигэр сүүрүүнэн ыныран
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пҕалбыпмыт. Эмээхсин сүрдээх эйэҕэс майгылааҕа, наардьону 
аһына сылдьара. Куолутунан мичээрдии-мичээрдии киирэн 
ийобин да, биһигини ца уоскуппуга. И лиитин сылаас уунан 
мыьиитаан сууммута. Онтон ийэбит иһин имэрийэн барбы- 
та. Уонна оту үргэтэн оронугар тэлгэппитэ, орон быыһын 
костүбэт гына саш ш та.

Биһиги ол бириэмэҕэ таһырдьа саҥ ата-иҥ этэ суох сыл- 
дьыбыппыт. Онтон киэһэнэн  ийэбит м энэрийэрэ, ы нчы к- 
тыыра иһиллэрэ. Аҕабыт сотору ураһаттан тахсан. баайбыт 
уучаҕын МИИНЛ1 үор табаҕа барбыта уонна ийэм ыарыйда- 
ҕына тыыннастар "харааматын" сиэтэн аҕалбыта. Ол кэннэ 
тимир иһиккэтымты п>1 умаган онно ача сыатын, когөртүүтүн 
быраҕан буруолатан, ол табаны мраастаабыт#, маннааҕылыы 
аластаабыта моонньун, иһин аннынан ол буруотун тутан. 
Онтон харааманы (хап-хара өҥнөех таба аата) ураһа таһыгар 
оруобуна ийэбит сытар сиринэн ураһа сабыытын арыйан, 
тобуктатан, ийэбит иһигэр тыыннарбыта. Ийэм, биһиги са- 
наабытыгар ^битэ дуу, ол процедура кэнпиттэн сотору «ҕолом- 
мута. Эбэбит эмээхсин са»га төрообүт оҕону сылаас уулаах 
алтан тааска сууннарбыта уонна таҥаска суулаан баран, куо- 
бах тириитэ оҕо суорҕанынан саппьҥа. Онтон быыс иһиттэн 
окко суулаан ту1у эрэ аҕабар биэрбш э, тэйиччи илдьэн оҕоҥ 
тоһоҕотун анньан ол анныгар ыйаа диэбит Дьэ ити курдук 
саҥа бырааппыг Ф илипп күн сирин көрбүтэ

"ЧУОРАА" Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К А Й  К И И Н

Умнууга хаалан эрэр этнопедагошка элсменнэрин хомуйан, 
чокөтөн, кэлэр көлүөнэҕэ суруйан хаалларыы суолтата сүдү 
улахан. Кос олохтоохтор төрүт үоскээбит дьиэлэрин: ураһа- 
лары н, балаҕаннарын эдэр ыччакка көрдөрүүнү ы гык со- 
рукпутунан аахпыппыт. М ин, тус бэйэм, өртөн санаабыт са- 
наабын син ситистим дуу диибин. Бу ураһалар баҕаларыгар 
сайын аайы оҕолорго этнографичсскай лааҕыры аһап, түөрт 
сыл усгага үп-харчы кырыымчьпын аахсыбакка, онтон-мантан 
көрдөһон, маннык лааҕыры үлэлэтэр хайаап да паадалааҕын, 
гуһалааҕын дьон ҥ о-сэргэҕэ өйдогор үлэни ыытан кэллим.

Маныаха мин улахан кыыһым Сааскылаах оскуолатын 
начальнаи кылаастарын учуутала, СР үөрэҕин туйгуна, Том- 
скайдааҕы Государственай педагогичсскай институту бүтэр- 
бит Изабелла Капитонопна Гольдсрова булааҕыры салайлн 
үтүө суобастаахтык, кыһамньылаахгык, туох баар сатабы- 
лын-цьоҕурун биэрэн үлэлээбитин бэлиэтиир наада.
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Лааҕыр оҕсяоро ■ бүгэлэрин  үгэстэрин, абыычайдарын 
үөрэтэн, олохторугар туһанар кыаҕы ыллылар. Кырдьаҕас- 
тартан көс олох ымш ҥы н-чымпы гын үчүгэйдик билэр уба- 
йым Семенников Николай Александрович, учуутал щ эл ээх  
Сокольникова (Семенникова) Христина Николаевна, өр кэм- 
но  таба иитэр ыстаада чуум үлэһитинэн үлэлээбит с а н а с -  
пыт Прасковья Николаевна Анцросова ураһш тры көрөн-ис-
ТЭН, ОҔОЛОрГО бЭЙЭТИН КӨС ОЛОҔУТТаН үөрүЙЭҔИН КӨр1Д(фӨН.
тутта сылдьыбыт малы н-тэрилин биэрэн, сүрдээх улахан 
көмөнү оҥорбуггарын үтүөтьи:ы нан ахтыбат буолуохха та- 
быллыбат.

Этнографическай Киин ис бараанын. тэрилин оҥорсубут 
олохтоох уус дьоҕурдаах ыччаттарынан буолаллар: Туприн 
Петр Николаевич, хомойуох иһин эрдэ бу сиртэн бараахтаа- 
быта. Спирҥдонов Степан Константинечнч, Вас;шьев Кон- 
стантин Афанасьевич. Бу тутуулары саҕалааһыны кеҕүлээч- 
чинэн  Өлөөнтөн төрүттээх маҥнайгы  косторез, скульптор 
Романов Петр, Өлөөн талааннаах ырыаһыта Докалпва На- 
дежда аҕата буолбута. Кини биһикки үчүгэйдик: бил .эр  буо- 
лам м ы тсүбэлэһэн , 1996 сыл күһүнүгэр, синньигэс баҕайы, 
киһи харытын суонун саҕа олохтоох мастарынан уонна Кы- 
һыл Хайа диэн манган чугас хайаттан стуцент оҕолорунан 
кыракый катерынан туойу хось этоь аҕалан, каркаһын туган, 
ол туойбутунан сыбаан улахан /раһаб: п ы н  ити сыл туппуп- 
пут. Онтон нөҥүө сылыгар холомо. б^баарына ураһа тутуу- 
лары н бүтэрэн тиийбэт матырыйаалынан бу 2002 сылга эрэ 
барытын сигэргэрбитим. Ү бүлээһинигэр дьаһалта көмөлөс- 
пүтэ. И тиннэ үгүс көрсүһүүл »ри, төгүрүк осгуоллары, на- 
циональнай бьи ааһынньыктары ыытабыт, ар< ас таһымнаах 
ыалдьыттары кирсөбүт, ол иһигэр Германият ган. Италият- 
тан, Ш вецияттан, Ф ранцияттан, М онголиягган, ону тэҥ э 
"Живая природа" Аан до йдутааҕы фондатын директора, Рос- 
сиятааҕы салаатын салайааччылара ураһабытыгар ыалдьыт- 
таабыттара.

Ураһабытыгар 1999 с. Арктика табаһытгарын рсспубли- 
катааҕы сүбэ мунньахтарын кыттыылаахтара, "АЛ РОСА" АК, 
"Анаабыр алмаастара", "Аллараа-Ленатааҕы" ААО официаль- 
най делегациялара, Россия, республика биллиилээх ырыа- 
һыттара Нина Чигирева, Альбина Борисова, Семен Оконеш- 
ников уо.д.а. сылдьан көрөн-истэн, ыллаан-гуойан барбыт- 
тара. Улууспуг эрэ буолуо дуо, бүтүн Россия, Аан дойду 
киэн туттар аарыма кырдьаҕаһа, мин санаһы м , республика 
Президенэ олохтообут "Үйэ саас" билиэтин хаһаайката 118 
сааһыгар эрэ тиийбэккэ соторутааҕыта күн сиритгэн сүппүт
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Ссмеммнкока Варвара Комсгамтимовма төрообүп эйгэтим са- 
наан. ураһабытыгар хаста да ыалдьыттаабыта, сүрдээҕим ас- 
ты нара Т орообүт-үөскээбит ураһата кимиэхэ үгүс үтүө 
өйдөбүлү саматара. Мамам сиэттэрэн этиэхпим баҕарабым: 
киһи  чөл олоку тутуһам, дьоҥ ҥ о-сэргэҕэ үтүө сыһыамымам 
эрэ биллэр оло|Зу олордоҕума, бэйэтмм илиитим араарбакка 
олох олорорго тардыһыыта күүстээх буоллаҕыма үлэттэм 
үш тим уһатыам собүм бу кырдьаҕас дакаастаатаҕа ити. Кини 
ойүм тута сылдьам ол дойдуга аттаммыта.

Ураһаҕа урут дьукаахтаһам кыстыыллара. Ити, мим би- 
лэрбимэм, оттук кыһарҕама. кыһым ураһа сабыыга, олдүүмэ 
сорох ыалга көстөро кытаамаҕымам быһаарыллар. Уомма ха- 
ран а кыһым соҕотоҕум кысгыыр ыа;ма чумкуга. самаамы 
үллэсгэр маадата торүо 1 буолуон сөп.

Ураһаҕа хас биирдии киһи анал миэстэлээх буолара. Ол 
курдук кэргэммиилэр унуор-мамаар оромморум туруорумал- 
лар. Оттон оҕолор. сулумах аймахтар клэҕ эри им  ороммо- 
моллор. Омом хас биирдии киһи ураһаҕа кыра да буоллар, 
олоҕ> н устата олорор миэстэлээх буолар. Аны ыал аҕага ором 
баһы I [ дички олорор, дьахгар ором аам диэки оггүгэр иһитэ- 
хомуоһа ууруллар кы ракый үгэгин аттыгар. Ү өрэммэт кыра 
оҕо дьонум кытта узуйар уомна ий >лээх аҕатын ыккардыла- 
рьнар ол орор. Дьукаахтар ураһатган тахсалларьм ар эмиэ бэйэ- 
лэрин диэкимэм тахсаллар, кэтэҕириим олохгоохтор эмиэ 
дьонморун диэкимэм тахсаллар-киирэллэр, ыал иммин быһа 
ааспм ҥар. Ас асгамнахтарыма бэйэ-бэйэлэригэр сомун аста н 
бэрсмһэллэр.

Ураһамы хастааһын, тутуу барьгга уомсай күүһүмэм онтоһул- 
лар. Дьукаахтаһам олорууга сүммьүнэн аймахтыы-уруулуу 
дьон кытгыһаллар. Бэйэлэрин ааттарыиан буолбакка: эбээ, 
эһээ, күтүо, санас эним  диэм ын ырсаллара. Маныаха биир 
уратыны бэлиэгиэххэ сөп. Ыал аҕатын, ийэтин улахан оҕо 
аатынан ыныраллар. Холобур, Мотуу аҕата эбэтэр Мотуу 
ийэтэ диэн.

Дьукаахтаһан олоруу биир уратыта бэйэ-бэйэҕэ ытыкта- 
быллаахтык, убаастабыллаахтык сы һы аннапы ы  тыын бул- 
гуччу тутуһуллара буолар. Бэйэҕэ хардарыта комөлосүһүү, 
эиэлээх-иллээх буолуу, тулуйсуу курдук үчүгэй хаачысты- 
балары бигэтик тутуһуу. үйэ тухары ону тутта-хапта сыл- 
дьыы быраабьшатыгар кубулутуу. Дьукаах ыал бэч лш  ыраас- 
1 ык 1угарга, суунарга-тараанарга күһэллэр, бэиэни түһэм 
биэрбэт туһугар кыһаллаллар, быдьардык тыллаһыы, этиһии 
эмин гахсыбатым туһугар эппиэтииэһи сүгэллэр. Быһата, 
биир иллээх кыракый коллекгив буолар. Тыйыс, ыарахан
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усулуобуйаҕа сылдьарга итинник оиүмэн-санаанан салаита- 
рыы олох суруллубатах быраабылата эбит. Итинник ыа;1
о 1рл оро  үиэлэрин тухары бинр ыал оҕотун курлук эиэлээх- 
иллээх буола иитиллэллэр. Улахан дьон да буолан баран. 
бэнэ-бэйэлэригэр кинилэр үтүө үчүгэй эрэ сыһыаннаах буо- 
лаллар.

Манган сиэттэрэи мин оҕо сылдьан дьоммун кытта коһо 
сылдьыбыгым туһунан "Саас тууццараҕа" диэн ахгыым.

СААС ТУ У Н Д А РА ҔА

Үелэ өрүһүттэн саҕалаан Кэрикэлэри туораан Паканиит- 
ка. Элгээн, Хомуостаах диэн Муора күөллэригэртиийэ, мип 
дьонум бултуур-аптыыр сирдэрэ. Кэрикэлэр диэп сана сир- 
дэри арыйааччы Василий Прончищев аатынан ааггаммыт 
муораны кэрийэ сытар үрдүк, уһун субурҕа хайалары ааттыы- 
быт. Кэрикэлэр көһон истэхпитинэ, хас уоиунан көстөөх си- 
ринэн таиааи ыраахтан көҕөрөн көстөөччүлэр. Айылҕа олус 
кэрэ костүүлээх сирдэрэ. Кэрикэлэргэ көстүү. Онно гиийии 
бэйэтэ киһи өиүтгзн сүмпэт көстүү. Бэр1 үгүс апиалар. бэдьа- 
рахтаах үрэхтэр Кэрикэ хайаларын хайыта сүүрэи түһэллэр 
Уулара ып-ыраас, түргэн сүүрүктээхтэр. Бүгүн мин дьонум 
Гэрээнпьээ үрэҕии барыһар кэлэн тохтоотулар. Күиү быһа 
аИанмаан көһөн түстүбүт. Халыҥ хаары хаһан төгүрүк хара 
сири бэлэмнээн ураһабьпын туруора оҕустубут. Көлүиэн кэл- 
бит габаларбытын быаларын, лээмпилэрин татөрүтэлээн сы- 
быдахтаан ыьггалаатыбыт. Табаларбьп барахсаттар сүгэһэрдэ- 
рин түһэрэн, илгистэи, систэрин уунап натлн, көпнөрүнэн сана 
тахсыбыт харалдьыктарт лабыктаны сиэн ибш-ирэпилэр.

С аас

Караҥа түүннэр кэннилэриттэн саас кэлиитэ дьыл саа- 
м аи  күн дү  кэмэ. Үс ый курдук бириэмэҕэ, сэтинньи орто- 
туттан олуниьу са1гатыгар диэри гуундараҕа күн тахсыбат. 
бнир кэм  түүн да түүн... Күнүс 1—2 чаас диэки борук-сорук 
халлаан бэрт кыратык сырдыы түһэр. Күммүт көстөрүгэр, 
д|»эс алтан солуур анаарын курдук, кытара быган тахсар. 
Онтон, күн аайы быган-быган, толору көһүннэҕинэ кыһыл 
мөһүүрэ утахтарынан кылбаа маҥап хотугу дойдубут ньуу- 
рун күлүмүрдэтэ оонньотор. Бу үчүгэйин! Сотору күн суо- 
һуттан үрдүк систэр арҕастарыгар хаар быһыта сиэһэн буг- 
дии (элэмэс) таба арҕаһыныы онон-манам харатдьыктартах-

32



мыл:ф Онно курупааскылар бэйэ-бэйэлэрип ымырсан бэ- 
б-.прэ.иэр, сүүрэн тооторуһаллар. Киэһэ, үлэбитин бүтэрэн, 
1)1ю\пу1ү|1 01Т0Н титигинэтэн кэбистибит, чыыр балыгы 
кыһан сил!-аһаан баран, сарсын ханна хаидах айампыахпы- 
гын льонум сүбэлэһэн утуйаары сыпыбыт. Мин ураһабын 
наһаа собүлүүбүн. оччолопго итинтэн ордук дьиэ-уот баара 
буо.чуо да дии санаабат этим. Сарсыныпф наас, камкаан иитгэ 
ииэм туспа, мин а(>1бын кытга агын-атын снринэн 3-түү 
габаны сыар|>|бытыгар колүмэм айаннаатыбыт. Биһиги хас 
ла мааһы көрдүбүт.

Кырса пааһын иитиини. көрүүнү-истиипи. син сатыыр 
курдукпун. Эстибит буоллаҕына паас сиһин өро аиньан тинс- 
тэрипр  оионнөрүллэр, онтон оҕустарбыт кырсаны ылан ба- 
ран, аны паас иһин ыраастаньишар уонна сана мэннэни тар- 
ҕата кутуллар. Онтон паас чылааҕын иитиллэр сис маһын 
сыыры түһэи иһэммит биир томторго тохтоон капкааммы- 
тыгар кирса санардыы аҥаар атаҕыттан ылларан ырльыгы- 
иыы олороругар түбэстибит. Аҕам кырсаҕа сьпрҕа тайаҕын 
ытыртаран баран, куг>ру! ,ттап ылан, сүрэҕин гуһунан ата- 
ҕынан үктээн өлөрдө, капкааныгтан араарда. Ол кэннэ кап- 
каанын саналыы иитээри бэлэмнээтэ. Капкаан буугун то- 
бугар ууран олорон булгу тутан, тылын сэрэнэн ииттэ. Он- 
юн томтор анныгар түһэн хаары хаһыйаи барам уурда уонна 
капкаан тылыгар кыра мэн иэни таммалатта, үрдүнэн хаары 
быһаҕынан элийэбыһан ылан капкаанын хаппахтаам кэбистэ 
уонпа тулатып биллибэт гына хаарынан кичэйэн комто. 
Сыабын, адаҕа маһын эмиэ костүбэт гына хаарынан комто. 
Ити курдук хас күн ааиы булчут дьиэ кэргэн үлэтэ олус 
гүбүктээх да. сылаалаах да буоллаҕа.

Биһиги ороиуоммуг чулуу булчуттарыпан аатырара Булт 
сезонугар биир кадровай булчут сүүһүнэн "сымнаҕас көмүһү" 
бултаан. сүлэн-хатаран, түүтүн-өн үн кылбаччы сотон-тараан 
государсгвоҕа тутгарара. Урут булдунан эрэ цьарыктапар уон- 
чалыы булчугтаах тус-туспа булт биригээдэлэрэ тэриллэн 
быыстала суох холомолорго хонон-ороон бултууллара. Саиы- 
нын паас онорон, иромүоннээн, кырсаны тохтотор мэниэни 
бэ.тэмнээн, кырса ханнык сиргэторөобүтүн, хор<юнун ааҕан 
барьггын качхоз цравлениетыгарсибидиэнньэ килгэрэм иһэл- 
лэрэ. Кырсаны ураһаҕа ириэрэ сатаан боҕо буолааччылар. 
Ийэбит. сороҕор ыксаан, сотору түүлээх хомуиааччы кэлэ- 
ригэр кырсатын тнриитин оҥорон бүтэрээри б и һ т  и хоон- 
ньубугугар түүн уган ириэрэр буолара. Ол курдук, ардыгар, 
кырсаны кытары хоонньоһон утуиан турааччыбыт.

Ьилин ни бириэмэҕэ түүлээҕи бу.пааһын курдук хоту дьон
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төрүт өбүгэ саҕатган бэйэлээтэр бэйэбит дьарыкпыт умнуу- 
га хаалбыта хоту оройуон экономикатыгар тугунан да кэм- 
нэммэт хоромньуну аҕалла.

О скуолака хомунуу

Нэк буолбут кырса суорҕан ичигэһигэр тартаран өр ба- 
ҕайы утуибут эбиппин. Дьо»гум дьиэ таһыгар үлэлэнэ сыл- 
дьан. били кыыс дьэ бүгүн утуйда ахан, туран табаларыгар 
барыах этэ дэһэр саналара ураһа нөҥүо иһиллибитэ. Ону 
истээт, ороммутган хап-сабар тура оҕустум уонна ураһа лиэ- 
лин аһан хайдах халлаан буолбутун коробүн, күн да күн 
чаҕылыйан, бирээмэ сирэйбэр ип-итиинэн илгийэр, онуоха 
хараҕым саатан симириктээн ыллым. Ийэм ыраакы уруҕап- 
чытыгар сэлэлээбит тыһыларын тимир хомуоска ыан сыр- 
дырҕата олорон: "Оо, ог,ом т^ б у т , дьэ кытаат, сып-сап гаҥ- 
нан, аһыы охсон үорэххэр бараргын умнума", — диир уонна 
салгыы табатын ыан барар. Мин -үргэн үлүгэрдик суунан 
баггахпым тараанан, ирүнэм кырабыай кабынан баҥахпын 
туттаран, намыһах осгуолбутугар ийэм бэлэмнээбнт аһын 
туран эрэ хабыалыы, үүттээх чэйи ыймахтмы түһэн баран, 
таһырд|«аны былдьас гым.

Аҕам илимнэрин көрөн тахсан, ылбыт мунурдарын уулаах 
атыйахха угатгаабыта тыыннаахтара лапчааннарын лаһырҕа- 
та охсуолуулларын балачча ор көрөн турдум. Аҕам оҕонньор 
араҥаска илимнэрин куурда ыйаталыытурар. Миигин көрөот 
да : "У шххыһ туган дьукааҥылгып тариытым. сотору үөргүн 
муора хомотугар күөйэн аһатаар уонна өр соҕус аһаабытта- 
рын кэннэ сискэ таһааран сынньатан, сытыара түһээр, хал- 
лаан сөрүүн, ичигэстиктаи ын", — дии-дии бэйэтэ куурбут 
илимнэрин бастыыр.

Үөрбүг табагга аҕыйах, ыалбыт Опуккалааҕы кытга холбоон 
балтараа сүүс курдук. Күнүскү таба манааһына мин мүч- 
чүрүйбэт эбээһинэһим. Итии күннэргэ ууга киллэрэн үөрү 
хаайыы эмиэ мин үлэм. Хата биһиэхэ, муораҕа, табабытын 
түгар буоламмыт итиилэр бэрт дэҥ  кэриэтэ у>га т/һэллэо 
Бырдаҕа да билигин атырдьах ыйын бүтэһигэ буолан, бэрт 
аҕыйах. Онон туундараҕа сы.чдьарга наһаа үчүгэй. Мин шыьи а 
табаларым мэччипэн сөп буолуо стар ыгар диэри хата бэҕэһ >э 
ситэри хомуйбатах моруоскабын ичигэстиэм диэн үөрүүм 
улахан. Уонна сарсын >рдэ туран, оскуолаҕа барыахтаахпын, 
аҕам илдьэр.

Ыаллыы Булун’ оройуонун Уус Өлөөн 4 кылаастаах оскуо- 
лата биһиги бу түһэн олорор Ааллаахпыт үрэҕитгэм түөрг
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мнлчэөх сир. Оскуолабыи санаан эмиэ да үорэбин. эмиэ да 
сана сиргэ хаһан да харахтаан көрбогох оҕолорбун кытта 
үорэнэрбиттэн толлор курдукпун. Ол эрэн оскуола чуораана 
лынкыныырын. оонньоон-көрүлээн ыһыллаҥныырбьпын са- 
наатахпына ханна да үөрэнэр син биир ини, хата саҥа доҕот- 
юрдонуом, саҥа учууталга үөрэниэм диэн бэйэбин боҕөр- 
гогүнэбин. Дьонум бултуур сирбит чугас, онон аҕыннахпы- 
гына, сотору-сотору киирэн тахсыахпыт диэн миигин уос- 
кута сатаабыттара ыраатта.

Табаларым хайы-үйэҕэ сытан тура охсубутгар, биир-биир 
туран систэрин көннөрүнэн ууннаҥнаан-тыыллаҥнаан, ку- 
гуруктарын куймаҥалатан кэрискэни түһэн, субуруһа тур- 
дулар. Онуоха ийэм ыы олорор бүтэһик тыһыта үөрүн сай- 
ыһан бараары мөхсөр, кулгаахтарын чэрэҥэлэтэн хараҕын 
киэҥник көрүтэлиир, этэн бөҕө буолар. Нэһииччэ ыатан 
бүгэн, быатын сүөрбүппэр үөрүн диэки атаранан түһүнэн 
кэбистэ. Мин уучахпын ыраакы үрдүттэн миинэн. үөрүм 
диэки аа-дьуо хаамтарабын.

Туундарабыттуналыйа-нэлэһийэ сыгара кырдьык да ман- 
тан ордук күндү кэрэ айылҕалаах сир баара буолуо дуо диэххэ 
айылаах. Оол тэйиччи, муорабыт мууһа ууллан, күп-күөх 
урсуннаах долгуна биир кэм биэрэккэ уута халыс гынар. 
Хоптолор муора долгунугар олорсо сылдьаллар, согору-сото- 
ру тумустарын ууга уган, син обургу балыктары туора уобан 
олорор буолаллар. Муорабыт мууһа ыраах кылбайан көстөр. 
Ллыыга киирэммин табаларым муора туустаах отун сиэри 
тохтообугтарын көрөн, уучахпыгтан түһэн, ньуолҕубун бэйэ- 
бэр лээмпилии кэттим. Били, моруоскаларым субу кытара 
буһан олороллорун бэйэлээх бэйэм анал кыракый кылдьыы- 
лаах алтан солуурчахпар ичигэстиибин, сорҕотун сонно тута 
сиэн иһэбин. Онтукам минньигэһин эриэхсит! Солуурчах- 
пын син өр отонноон ортолоотум, кураанах чэкчэкээҕэ быар- 
дыы сытан сынньанабын.

Күһүн чугаһаан халлаан тымныы, ол аайы, ити чугас- 
тааҕы томтор сыыһьҥар ап-араҕас хогу дойду мааҕын синньи- 
гэс уйан умнаһын тыал тууран илдьиэх курдук иэҕэҥнэтэр. 
Аттыгар намыын бэйэлээх халлаан күөҕэ өҥнөөх незабудка 
дэнэр сиэдэрэйкээн бэйэлээх сибэккилэр намыһах уктары- 
гар уйдаран, син бигэтик тутуһан тураллар. Сибэккилэр ба- 
рахсаггар ханна да буолларгыт киһи сүрэҕин ортотунан кии- 
рэр цыргыл сыккьггынан, кэрэ дьикти корүнҥүтүнэн оҕотут- 
ган улаханыгардиэри, икки атахтаахха собүлэтэргит кэмнээх 
буолуо дуо? Аны чугас баҕайы эҥин эгзлгэ чыычаахтар сүүрэн 
чуочарыһаллар, тэйиччи курупааскылар туундара сайыҥҥы
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өн үн курдук эриэн-быраан буолаи. эмиэ кннилэри эккирэ- 
тэр киһи суоҕун билэн, аргыый аҕай хаамаллар Онгон эмискэ 
бары көтөн тарыкынастылар. Убайым Коля быйыл экзамсн- 
наах буолан. дьонугар кыайан тахсыба.аҕа. онон бэрт чуҥ- 
күк Бу үлүгэр кичҥ туундараҕа биһш и икки эрэ ыал буо- 
ан бүтүн сааһы. сайыны быһа сырыттахпыт үһү. Хата саас 

иҕабын кытга сылдьан кус. хаас булдугар аралдьыйбытым.
Көрбүтүм, ^абаларым киһи ылбатсиринэн тарҕаабытгар. 

Уучахпын үрдүк соҕус сиргэ снэтэн илдьэн миинним уонна 
ыһыы бөҕөнү түһэрэн үөрбүн нзһиилэ күөйэ тутан, аа-дьуо 
сискэ үүрэн таһаардым. Табаларым лабыкта сиэн уостара 
биир кэм ип-ибиргэс. Күнүм арҕаалаан эрэрэ. Үөрбүн үүрэн 
дьиэм диэки хайыһыннаран, аргыыи аҕай тайахпынан дал- 
баатыы-далөаатыы "һат-һат" бөҕөтүн түһэрэн айанныыбыт.

Таба курдук «йдөөх-көрсүө сүөһү суоҕа буолуо оноро- 
бун. Үөрүм ураһалар чугастарыгар сорутуута суох тохтооту- 
лар, дьэ уонна хас да чаас устнта сытан астарын кэбиниэхтэ- 
рэ, угуйааччы утуйуо. Урэа, мин бүгүҥҥү сорудахпын то- 
.чордум.

Уучахпын ыҥыырын түһэрэн. ньуоҕуутун сүөрэн, үөрүн 
диэки үүрдүм. Дьиэбэр киирбитим ийэм эмис чыыры сок- 
куойдаан, алаадьылаан ырааппыт. Били, ыалбыт табаларын 
үүтүн бытыылкаларга кутатгаан кэһии гынарбьпыгар бэ- 
лэмнни охсубут. Ыалбыт аҕалара Опуукка барахсан бүгүн 
паас оноро сылдьан 5 кыыл атыырын көрөн 1-ри өлөрбү- 
түттэн биһиэхэ быһар быһаҕаһын ыаллахпыттар. Ону ийэм 
Уус Өлөөннөргө кэһии илдьиэххит, кинилэр наар бальн ы- 
нан аһаан олороллор диэн быһаарда. Аһаан баран ийэм туох 
тан астаах-саптаах барарбын быһаарда. Сарсыарда эрдэтуран 
күнү киэһэрдибэккэ тиийиэхтээх сирбитигэр тиийэр гына 
согору утуйдубут.

Сарсыныгар дьэ айаннаары сүпсүлгэн буолла. Миэхэ буг- 
дии наһаа үчүгэй дьүһүннээх чуоҕур — кыратыгар аҕам бэйэ- 
бинэн үөрэтгэрбит саамай таптыыр, ыаллана күүлэйдии эрэ 
барарга мииннэр уучахпын тупнут. Ийэм үрэх сыырын түһэн 
атаарда, үчүгчГщик үөрэнээр, көрсүөгүк сьищмар, Сана дьыя- 
га өрөбүлгф таһаарыахпыт. ахтымаар диэтэ уонна миигин 
иэдэспитгэн сыллаан баран, сиидэс былаатын кураагынан 
хараҕын соттумахтаата. Сымр үрдүгэр ыалбыт Кэтиикэлээх 
Опуукка миэхэ илиилэрин далбаатыы гурдулар Мин эми > 
хайдах эрэ ытыах курдук буоллум. ол эрэн үөрэнэр ыра 
санаа баһыйан хараҕым уутун ытыһым көхсүнэн соттуммах- 
таан. күлбүтэ буолан уучахпын миинээри тайахпынан 
көмөлөһүннэрэн эрдэхпинэ, ийэм бэрт чэпчэкитик көтоҕон
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1.1 1.Н1 олорто. Дьэ саҥа сиргэ үөр>нэ барар баҕа, сырцыкка- 
Оилиигэ гардыһыы күүһэ бапыйа и күннээх сиртэн көҕорон 
костөр Тумул арыыны туһулаабытынан а1 ам кш ниггэн сиэл- 
лэрэн сикситэн исгим. Үөрэх-сайдыы күүһэ миигин бобута 
кууснута. Санаам эрэ барыта Уус Өлөөн гуһунан...

Туундара ахтылҕана

Сискэ тахсаатгарын аламаҕай күннтэх киэн нэлэмэн туун- 
дара айаннааччылар булгу тохтуур сирдэригэр Өлөксөөн 
табаларын булгуган тохтоото. Онуоха оҕолор с- ирҕаттан г, һэн 
чооку хаарга үҥкүрүйэн, үөрүүнэн гуолбут оютук санаалара 
оонньоон өрүтэ ыстаҥалаада ыстанала;! буоллулар Т^унда- 
ра (Зарахсан манна төрөөбү I' киһнэхэ ураты дойду буоллаҕа. 
Б шачча буолан баран, оҕонньор: "Оҕолоор, чэйиҥ түргэн- 
ник айаннаан иһиэҕиҥ. Сирбит да ырааҕа уонна хаиа аны 
күһүҥҥэ диэри тапталлаах, ахтылҕан гаах сиргитигэр дуо- 
һуйа оонньуоххуттурдаҕа". Табаларын хоннорон кэлбигсуо- 
лун устун, хага хаар типпэтэх, сиэллэрэн сикситэн истэ. Ол 
ааиы үгүс үрдүк систэри, киэн да киэҥ алыылары. элбэх 
үрэхтэри, сээннэри быһыта түһэн гыргылла сытар көнөсуо- 
лунам табалара сэниэлээхтик илдьэн истилэр.

Хонуктарыгар оҕонньор уолун Коляны көмөлөһүннэрэн 
табаларын өртөөн аһаталлар, кутаа оттон хаары уулларан чэй 
өрүн 1Н өйүөастапынан юго-хана аһаатылар. Оҕоншюр оҕоло- 
ругар таба тириилэрин хаарга быраҕан сыарҕалары тан наран 
хахха онорон угуталыыр. бэйэгэ эмиэ нуктаан ылар.

Сааскы халлаан дьыбарсыйар. онон айаннььгпар сарсы- 
лрда санардыы күн гахсыыга туран сүүрэлээн, көһүйбүт эт- 
гэрин-сииннэрин көннөрөн дьагдьайбыттарын гүргэнник 
аһарынан, чэидии түһээт, салгыы айанныыллар.

Айаннаабытгара тордүс күнүгэр аҕалара ыраах көҕөрөн 
костөр үрдүк субурҕа сис хайалар диэки ыйан: "Оҕолоор, 
корүн эрэ, ол Кэрикэлэрбитигэр чугаһаатыбыт, ити хайала- 
ры нонүө гүстэхпитинэ дьиэбит көстүөҕэ, онон бүгүн ийэ- 
битигэртиийэбит". Оччону истээт оҕолор "Ураа!" хаһыы бөҕө 
буоллулар. Мотуо: "Чэ, аҕаа, табаларгын көл үйэ оҕус, барбах- 
1ыаҕыҥ", дии-дии эргийбэхтээн ылла, онуоха 1у |уг саныйа- 
|)1.ш киэн энэрэ тэллэрин нээтэ. үорэн хайдах да гупуон- 
хан гыан булбата.

Коля улахан улахан курдук, Кэрикэлэр, бу улуу хайалар, 
ыI ык сирдэр буолалларын санаан үйэлэргэ харысганан олох 
баарын тухары туундара бар дьонун үөрдэ туруохтарын ту- 
һунан кнэҥник өйдүүр. Онуоха гсография учуутала Федор
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Васнльевич Габышев Кэрикэлэр диэн аатгыыр Муу:гаах 
муорамы бу эһиги Анаабыргыт сиригэр иилии турар үрдүк 
таас хайалары Василий Прончшцев диэм нуучча чулуу айан- 
ньыта чимчийбитэ. арыйбьҥа, онон "Хрящ Прончшцева" диэн 
кини аатыман аттанан картаҕа юшрэн турар диэбитин өйдөөн 
кэллэ. Хорсун самаапаах, тулхадыйбатдьулуурдаах айанньыт- 
та|?өлбот-сүппэт аатгарын үйэтитии бэлиэтэ буоллаҕа.

Балаҕыай дьомо бүгүн кэлэр күннэрэ диэн сэрэйэрэ. Ол 
эрэм оҕолорун директор көн үллээбитин көм үллээбэтэҕим 
хамтан истиэ-таайыа баарай? Оҕолорун ахтыбыта бэрт буо- 
лан хайдах көрсүөҕүм санаам сүрэҕэ нүапүйэм ылар. Бу үлүгэр 
киэ1Г сиргэ соҕотоҕун сылдьар, буолаары буолам, муора чу- 
гаһыгар, эһэ да тахсыан сөмтөөҕө. Балаҕыай санаата күүстээх 
уонна капкааннарып паастарым кэрийэн күм аайы бокуои 
буолбата. Сарсыарда эрдэ таба туттан сыарҕаланам киэһэ хо- 
нугар биирдэ кэлэрэ. ол курдук ыраах сиринэн сылдьара.

Кини үөрүүтүгэр үс хомуктааҕыта быраата Опууккалаах. 
дьон билэринэн Илиитэ суох, дьиэ кэргэним көһөрөн кэл- 
биттэрэ, бу эргин сааһыы, иһийэн турбуг туумдара ураһа- 
тын тулата соҕотохто күө-дьаа буоллаҕа. Быраата Опуукка 
ити Илиитэ суох диэм хос аата иниитэ маннык этэ.

Биирдэ, дьиэттэн гэйиччи ииппиг капкаамнарын кэрийэ 
сылдьан, Улахан Күөлтэн ситимнээх Күөл үрэҕим кэрискэ- 
тигэр эмискэ аҕыиах кыыл аһыы сылдьарыгар түбэһэн 
иитиилээх сүмньүөх саатын сомуога сыарҕа өтүүтүгэр иилил- 
лэм туох иһин кэлбэтэҕэ, ому илиитинэн күүскэ тардыапыы 
турдаҕына эстэн буулдьа уна ытыһын дьөлө көтөн ааспыта. 
Оо, онуоха туймааран, хааиа баран нэһ иилэ сыарҕатыгар олор- 
бутум ойдүүр-өйдөөбөт буопбута Хата, табалара дьиэлэри- 
гэр этэҥҥэ тиэрдибитгэрин кэргэнэ Кэтириин оҕо иигинэн 
эн ин эм1'ээм мэһиилэ үтүордүбүтэ. Икки ортоку тарбахтара 
такыччы оһом хаалбыттара. гон ыла Илиитэ суох диэн 
аа г иҥмитэ. Ол да буоллар оройуон бастьпг булчуга

Ахтыспыт аймахтар кэпсзпии-ипсэгии бөҕө буолбугтара. 
үөрүү-көтүү, сэргэхсийии бы танан  олорор. Туумдара Д1юну- 
гар күүгүүлээх гүгэн.

Айанньыттар Кэрикэни хайа сүүрэн түһэр улахан аппа 
үрэх мууһун ирдээн туорааттарын кытга табапара буруо сы- 
тыҥ ылан кулгаахтара чөреҥөлөөб* гэ. таныкпарын тарган- 
матам, кутуруктарынам оонньоон сэниэлээхтик иннипэрин 
диэки сиэлэм испиттэрэ. Сотору ураһалар буруолара унаа- 
рыйан, киэһээмтги дьыбарга быста-быста көстүбүтэ.

Өяоксөөм:
— Оо, хайа киммээх эрэ көһөм кэлбиттэр, ыаллар баар
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Оуолбуттар, бука бырааппыт Опууккалаах көһөм клллзхтэ- 
р->. Былырыым күһүм эһмги диэки көһөрбүтдуу лнэбитгээх. 
Ол баҕатым толордоҕо. Дьэ бэрт, ыалламмыппыт, оҕолор да 
чүи куиуохтара суоҕа, бырааттарым кытга дуоһуйа оопмьуох- 
гара көрүлүөхтэрэ, сааһып көтөрдөмүөхтэрэ, табабып мамы- 
ахтара.

Сотору ыттара Моойторук үрэн моргуйбута. Балагыай со- 
нуп бүрүнэн ураһатын аанын сэгэтэн сыарҕалаахтары одуу- 
ласпыта:

— Оо, хайа оҕолорбутун, бу дьолу, коҥүллээбиттэр!
Табалар ураһа аттыгар хорус гыннылар. Оҕолор:
— Ийээ. — диэбитинэн иккиэн ийэлэригэр иилистэ 

I үстүлэр уонна сыллаа да сыллаа буоллулар.
— Ок-сиэ, улаанпыккыт аҕай дуу? — Балагыай иккиэн- 

нэрин кууһан ылан сүүстэриттэн сыллаата. Төһө бэркэ айан- 
наачыгыт, тоҥмотугут дуо? Чэ, дьнэбитигэр киирнэҕиҥ.

Оҕолор төрөөбүт дьиэлэригэр киирэн ураһаларын үолэ- 
һитгэи саҕалаан эргим-урп' и көрүү-ис гии түбүгэр түстүлэ}), 
ол кэннэ намыһах осгуолга тардыллыбыт собүлүүр астарын 
бокуойа суох аһаабытынан бардылар. Дьэ уонна дьиэлэри- 
гэр кэлбиттэринэн д/оһупан дуу, уһун айантан сылайан дуу 
кэтэ^ириип орон ҥо таҥасгыын ураһа үөлэһин одуулуу сы- 
тан устунан утуйан хааллылар.

Ийзлэрэ сотору уһугуннартаата. Оҕолор таһырдьамы был- 
иьастылар Коля сыарҕаттан маамыктаны ыла охсон балтын: 

Сүур, ол диэки", — диэбигигэр кыыһа элэ мунунан күөл 
лиэки сүүрбүтүн убайа маамыкталаан гутан күлсүү-салсыы 
бөҕи буоллулар. Оҕолор саҥзларыгар ыалларын бытырыыс 
курдук оҕолоро угары сырсап кэлэн дьэ бары үөрэ-көгө хоту 
дойду пҕогун өбүгэттэн бэриллибит оонньууларын оонньоон- 
көрүлээн баран, көмүс ньээкэ бнһнктэрнгэр — ураһаларыгар 
сарсыҥн ы аламаҕай күнү үорэ-когө көрсөорү сынньана тар- 
ҕасгылар.

Ааллаах Ү үҥ ҥ э үгүс таба үүрүллүбүтэ

Сэрии иннинэ аҕай Праиительстно дьаһ;1лынап хоту|у 
ороиуоннартан көлүүргэ туһаныллартибашры А;и1лаах Ү үннэ 
чор|,олдьун хостооһунугар туһанарга маассабай үүрүү саҕа- 
'мммыта биллэр. Ол моб(1Лизацимҕ;| биһиги оройуонтан 12 
колхоҥаах түбэһэн, сындгшҕаннаах аианна гуруммугтара. 
Кипи I »р аатгара-суоллара былыргы дьыллар мындааларыгар 
мунаи I )мэн, устунан умпуллап ха;и1ара габыллыбат.

К шники. бу 2 сыллааҕыта, олүон аҕай иннинэ, хаһыакка
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суруттарбыт киһинэн 80 саастаах, ол ыарахан, эрэцдээх-мун - 
наах айаны тулунан тыыннаах ордон соҕотох хаалбьи үлэ. 
1Ы 1.1Л встерана Антонов Никифор Филинпович буолар. А\- 
тыыны суруибуг киһинэн улууска бастакы идэтиибиг талаан- 
наах суруналыыс Ирина Михаиловна Неустросва (Виноку- 
рова) этэ. Лхтыы музеи фопдатыгар голору кээмэиинзн ха- 
ралла сытар.

Ити дьаһалы толорторо 1939 сыл күһүнүгэр Ааллаах 
Үүнтэн "Дальстрои" систематынан Чугунов сврси. ветеринар 
Иван Иванович диэн. хомонуох иһин, арааспаанныҥын Ни- 
кифор оҕонньор умнубут эгэ, кэлбипэр. Маны сэргэ аста- 
рын-таҥастарын гэрээһинигэр, эмиэ аата биллибэт скрсй 
киһитэ баар эбит. Уоисайа 2240 табаны үүрбүтгэр, онтои 60 
габаны үүрүү дьоносииригэрдиэн конүллээбнпэр. Сирльит- 
тэринэн Винокуров Михаил Ильич (Ирина Михлйловна 
аҕата), Семенников Николай Филиппович (Быпыгый). Со- 
кольникова (Семенникова) Христина Николасвна аҕата уон- 
на Андросов Иван Николаевич, билигин тыыннаах Спири- 
донов;» (Ан^фосова) Варвара Николасвна бииргэ гөрообүт убаиа 
э п ь 1эр, оссо Полпоруукун диэн кимэ биллибэт киһи баара 
диэн ахтыбыт Н. Антонов.

Бу дьон мэлдьи таба үүрэн иһэр дьои иннигэр хас эмэ 
сэтиини сиэтэн айанныыллар эбит, хонор сирдэрин анал 
бэлиэнэн бэлиэгииллэрэ, аһыыр асньҥын хаа1ьчарат;1ара диэн 
ахгар. Өссө ол инники айанныыр сирдьиттэр боһүолэктэри 
таарыйан, бородуукталарын атыылаһар эбитгэр.

Онон табаны үүрээччилэр атын гэрээһиннэ аралльый- 
бакка, анжфдас табаларын хомуйа-күөйэ тутан үүрэллэр эбит. 
Никифор кырдьаҕас ахтарынан, сарсыардатпш киэһээн нэ 
диэри табаны күөйэ сатаан сайдыыртан күөмэидэрэ ыаддьа- 
ра, ийэ-хара көлөһүннэрэ тохтон хонукка сэниэлэрэ эстэн 
тиийэллэрэ. Түүнүн кытта үөртэн таба быстан барыа диэн, 
кичэһэн аанньа да сынньаммаг этибит диэн ахтар.

Анаабыр территориятын ааһан, Булун үрэҕин таннаран. 
Булу^г бөһүөлэгипэн Күһүүр утарытынан Лена өрүһү туо- 
раабыттар. Мантак харапа кыһын үгэннээн турдаҕына ат- 
таммыгтар. Онтон Саккырыыр сиринэн, колхоз ыстаадала- 
рынан айаннаабытгар, саҥа ! 940 сылы Саккырыырга көрсөн 
бырааһынньыктаабыттар. Оптсн Үөһэ Дьааҥы "Верхоянс- 
кай'1 колхоз таһынан, онтон Томпо" колхоз сирин >н айан- 
наа г Томпопо Нсрвэи Маайы бырааһыниьыктыылларын 
көр*г,пггф. Эбээннэрсэ дьэ шиллэрин кнрон сохпүттэр уонна 
"саха 1ыы билбэгпр эгэ, нууччалыы кэнсэгэ сатыырбыт" диэн 
ахтар. Олус да ыалдьытымсах омуктар эбиг этэ диир. Кини-
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|эри хаһан д;| харахтаабатах дьомнорун чэйдэтзн, сэһэргэ- 
һэм >тэҥҥэ айанмыылларыгар алҕаан атаарбыттар

Улахан да улахан хайалары дабайан Өймөкөөн бөһүөлэ- 
гэр ж ийбитпр . Бөһүөлэк куораттыы тииптээх, промыш- 
леннай бөһүөлэк буачлаҕа дии, Иик:ш[юр Филиппович онон 
куоракка биһнги кимрбэтэшит, тойоггорхЗуг эрэ киирбит- 
1 >р  ̂ диэн ах1ар. Инмьэ гынан, илистии бөҕөтүн илистэн. 
сылайыы бөҕөтүм сылайам, сылбалара эстэн, өссө аара 
хаайыьптам күрээбит хас да киһи холбоһом, таба үүрсэн, 
уопсайа кэлим отучча буолбуттар Дьэ тиийнэхтээх сирдэ- 
ркгэр Уус Маайа оройуонун Ааллаах Үүмүгэртаб^шарым эм- 
чнрэпмэккэ тмэрдибитгэрэ. Будьиннээх героизм буолар.

Ол дьом ааттапын ааҕааччыга, оройуом мсториятынан ин- 
тэриэһиргээччигэ, киммлэр аймахтарым билинтнгэр, кнми- 
лэр аапарын киэм тутта ахтам, оҕолоругар, сиэннэригэр кэп- 
сээн, кэриэстээм ааһалларыгартиэрлэбим

Уруккута Амаабыр билиҥҥнтэ Үрүн Ха»1а нэһилиэгин 
колхозтаахтара Тумрин Степан Власьевич, Туприм Афама- 
сии Николаевич, 1умрим Амуфрий Христофорович, Спири- 
юпов Евдоким Филнннонич, Смиридонов Андрей Матвес- 
иич, Арьянов Пиколаи Семепович. Антомов Никифор Фи- 
.1ИМНОШ1Ч, оттом Дьэһ_«и, Сааскьшаах нэһнлилсгэрин кол- 
хопарыттан Семенников Никш ай Филиппович, Помов Нн- 
колай Макснмович, Винокуров Мнхаил Ильич, Амдросон 
Инап Николаевич, Винокуров Николай Романович. Кини- 
лэр кэнники дьылҕаларын туһунан ахтар буоллахха, 1942 
сыллаахха Винокуров Михаил Ильич, Семенников Николай 
Филиппович, Арьянов Николай Семеновнч тоннүбүтпэрэ 
бшьчэр. Сорохторо таба маныы хаалбытгар, онтон утуу-су- 
буу хойут төннүт элээбиттэр. Оттон Антонов Алдаҥҥа хаа- 
чан Тырыкында диэн көмүс хостуур сиргэ 50-ча табадаах 
колхожа 1974 сьлга диэри бостуугунан үлэлээн баран, он- 
тон устунан ю ргэннэнэн, оҕо-уруу төрөтон, өр олорон ба- 
ран, бу адьас олүөн аҕыйах сыл иннинэ төрөөбүт сирин бу- 
лаахтааб|>1та уонна 80-н ааһан баран ыалдичн олбүтэ.

Дьэ, ити киһи эрэ совпр-махтайар хорсун быһыыта, ыраах 
сиринэн. лбэх табаны үүрэн, сайымын кумаар аһыльна, 
кыһынын тымныы кыһарҕана кыһарыйар, үйэлэршэр сыл- 
и.ыбатах, харахтаабатах даҕаны тайҕаларынан, балысхан 
сүүрүктээх таас хайалары хайьгга сүүрэр үтүмэн үгүс үрэх- 
тэрипэп стахан эрэйииэн харбатан туораан. эһэ, бөрө үөскээ- 
би г аҕай сирдэринэн олус сэрэхтээх 1 ик айаннаан, оччотоо- 
!)Ма х.шйыы гган күрэтэлээбит да дьон арааһы оноруохта- 
рыи соп ► • рдуга, тыын былдьаһьна буоллаҕа дии дьиҥнээх
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хорсун-модун санаалаах партия, правительство I ор>/да1,а оул- 
гуччу туолуохтаах диэн сүрдээх эппиэтинэстээхтик, булгу- 
руйбат санааны ылынан, бу үлүгэр айаны тулуидахтара. Ки- 
нилэр сырдык кэриэстэригэр сүгүрүйүөҕү эрэ баҕарыллар.

УЧУУТАЛ ЫМ УЛАХАН ДУУҺАЛААХ К И Һ И  ЭТЭ

Учууталым Александр Михайлович Крылов туһунан кини 
сырдык кэриэһигэр ахтыы суруйабын.

Александр Михайлович 1948—1952 сс. Анаабыр оройуо- 
нугар үөрэх салаатын сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. Миигин 
нуучча тылыгар уонна литературатыгар, сороҕор физкульту- 
раҕа үөрэтэрэ. Биһига кинини наһаа сөбүлүүр. таптыыр эти- 
бит. Литератураҕа уһун баҕайы хоһооннору, поэматган быһа 
тардыылары үөрэтэргэ биэрдэҕинэ сонно, тута үөрэтэр буо- 
ларбыт. Кини наһаа сымнаҕас этэ, үөрэтэригэр ирдэбил- 
лээҕэ, уопсайынан хайдах эрэ үлэтигэр олус бэриниилээх, 
үөрэтэр оҕолоругар ураты улахан табаарыс курдук сыһыан- 
наһара. Мэник уолаттар "Ачсаа Маас" иһэр диэччилэр. Алек- 
сандр Михайлович диэни судургутутан. Сымнаҕаһырҕатан 
уруогар мэниктиир да этилэр.

Үөрэх салаатын сэбиэдиссэйинэн Анаабырга үлэлээн үгүс 
ыччаты салгыы Дьокуускайга үөрэттэриигэ, холкуостары 
кытта кэпсэтиһэн проезд төлөттөрөн, сүрдээх улахан үтүонү 
оҥорбута. Кини үлэлиир кэмигэр элбэх ыччат орто анал 
үөрэххэ үөрэнэн оройуон бастакы специалистара буолбуп- 
пут.

Александр Михайлович оччолорго оскуола дьиэ биир кы- 
ракый хоһугар олорор этэ, биһиэхэ харандаас, ручка, тэтэ- 
рээт биэрээччи. Ол иһин мин дьүогэм Ира Винокуровалыын 
тонсуйан киирэн хоһун көрооччүбүт, ити 5 кылааска үөрэнэ 
сылдьан. Ол төрүөтүнэн эбэлэрбит оскуолаҕа остуорастыыр, 
оһох оттор буолан күннэтэ үөрэх кэннигтэн ол оскуолаҕа 
мас кыстаан, кылаастары хомуйан, кыраһыын лаампаларын 
сотон, кыраһыын кутан киэһэ аайы кылаастан арахпат буо- 
ларбыт. Ону аһына көрөр быһыылааҕа. Оттон биирдэ начаа- 
лынай кылааска санл кэлбит эдэр учууталынсаны Вера Дмит- 
рисвна Кривошапкинаны кытга иккиэйэҕин олороллоругар 
киирбиппит. Онно кыбыстыбыппытын өйцүүбүн. Сотору ь ш  
буолан, эмиэ ол оскуола дьиэ биир хоһугар көһөн олорбуг- 
тара. Бастакы кыыстара Алла төрөөбүтэ. Ол оҕону үлэҕэ бар- 
дахгарына корөр этибит. Ардыгар, киэһэ киинэҕэ барар буол- 
лахтарына. эмиэ көрөоччүбүт. Үһүс ыиыгар сш оҕобут эмис-
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ю  ыадцьан төннүбүтэ. Онтон, сотору, эмиэ үчүгэй баҕайы 
кыыс оҕоломмутгара, Лилия диэн. Ол оҕону эмиэ көрбүппүт, 
оҕолообуппуг. Наһаа таптаан балтыбыт курдук мэлдьи та- 
һырдьа уочаратынан көтөҕөн күүлэйдиирбит. 1952 сыл сайын 
Днаабыртан көһөр буолбуттара. Онно сэтгэ кылааһы бүтэ- 
рэн, үөрэххэ барбыт киһи дии сырыттахпына, Александр 
Михайлович Дьокуускайга педучилищеҕа направление биэ- 
рэбит. барыс диэтэ. Оо, оччотооҕу үөрүүнү! Бэйэлэрин кыт- 
та миигин уонна мин дьүөгэбин Кузнецова Машаны илдьэн 
үөрэххэ киллэрэргэ кэпсэтии буолбута.

Мин тэрээһиним диэн туох кэлиэй. Аҕам, ийэм булчут- 
гар, Лаптевтар муораларын кытылынан сирдээх-уоттаах кый 
ыраах бултуу сылдьар этилэр. Сааскылаахха бииргэ төрөөбүт 
эдьиийим интэринээккэ поварынан, таҥас сууйааччынан үлэ- 
лиирэ. Эдьиийим таҥас-сап тэрийэн, тиктэрэн бэлэмнээ- 
битэ. Чемодан эҥин кэлиэ дуо? Александр Михайлович мал- 
гын туохха уктан бараҕын диэн аҕалыы аламаҕайдык ыйып- 
пытыгар, мас дьааһыкка диэбитим. Онуоха "аҕалан көрдөр", 
диэбитэ. Аҕалбыппар учууталым наһаа үчүгэйдик хоҥор 
кыраасканан сотон, эбиитин чыыппаан маһынан ойуулаан 
сурааһыннары түһэрбитэ уонна түннүгүн анныгар хатара 
уурбута. Билигин да харахпар субу көстөр курдук. Үөрүү 
бөҕө. Дьааһыкпын, үөрэхпин бүтэрэн, түөрт сыл кыайан 
кэлбэтэх дойдубар эмиэ малбын уктан илдьэ кэлбитим.

Сааскылаахтан кыра самолетунан көгөн, Косистай диэн 
Красноярскай кыраайга киирэр муора биэрэгэр турар 
бөһүөлэккэ кэлэн, икки хонон баран, Тиксиигэ Ли-2 (Дуг- 
лас) самолетунан өр да өр көтөн тиийэн гостиницаҕа хас да 
хоммуппут. Онно Машаны, миигин Александр Михайлович 
гру^овой массыына кузовыгар олордон Тиксии утары Ледо- 
вай диэн бөһүөлэккэ илдьэн остолобуойга, бэйэтин харчы- 
тыгар аһатар этэ. Ол курдук амарах дууһалаах, аҕалыы сы- 
һыаннаах үтүөкэн учуутал этэ. Онтон дьэ Дьокуускайга көтөн 
кэлэммит аны дьонугар, бииргэ төрөөбүт убайа, биллэр- 
көстөр худуоһунньук Евграф Михайлович Крыловтарга мии- 
гин бэйэлэрин кытга илдьэ баран түстүбүт. Кинилэр Хатыҥ 
Үрэххэ даачалаах этилэр, онно олорбунпун өйдүүбүн. Мии- 
гип училищебар кэпсэтэн киллэрэн, интэринээккэ олохто- 
он баран, М энэ Хан^аласка Майаҕа анаппыттара.

Ол курдук тугу да билбэт сэттиһи бүтэрбит оҕону учуу- 
галым барахсан үөрэх суолугар сирдээн, үлэһит буоларбар 
быһаччы кыһаллан-мүһэллэн миэхэ олоххо бигэтик үктэн- 
нэрбэр олук уурбут, туоҕунан да кэмнэммэт үтүөнү оҥорбуг 
үтүокэн киһи буолар.
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Хоту барар-кэлэр кыах суох буолаи, түөрт сыл үөрэпэн 
бүтэриэхпэр диэри, сайын аайы дьоммор, аҕалаах ийэм кур- 
дук сапыыр учууталларбар, дьүөгэм Ира Винокуровалыын, 
2-с оскуолаҕа үөрэнэ кэлбитэ, саиылыы тахсар эти б т  Биир- 
дэ Холгуматтан сайылаан баран, сатыы Вера Дмитриевна 
саҥаһа Мааппаны кытта аргыстаһап Бэстээххэсатыы киир- 
биппитин өйдүүбүн. Үөрэхпитин куотгарбатахпыт.

Үорэнэ сырьптахпытына Алексапдр Михайлович куоракка 
киирдэҕинэ хайаан да кэһиилээх кэлэрэ, хайдах сылдьар- 
бытын билсэн-көрөн тахсара.

Олох дьонум курдук оччотгон билиҥҥэ диэри чугастык 
саныыбын. Өрүү суругунан билсэ турабыт, куоракка кэл- 
лэхпитинэ кинилэргэ хайаан да тахса сыддьабыт. Кэргэним 
Капитон Федорович Гольдерои идэтинэн учуутал, суруна- 
лыыс. Хаһыакка, радиоҕа 25 сыл эҥкилэ суох үлэлээб тэ . 
журналистар союзтарын чилиэнэ, түөрт оҕолоохпут, 7 сиэн- 
нээхиит, 4 хос сиэннээхиит.

Александр Михайлович, 1973 сьиыаахха туберкулезтаан 
"Краснай Якутияҕа" сыттахпына, үрүҥ ас кэһиилэнэн кии- 
рэн көрсөн тахсыбытыгар долгуйбутум даҕапы. Дьэ ити кур- 
лук.

Сааскылаахха, кэлин, үлэлээбит сирдэрин көро, үөрэп- 
пит оҕолорун көрсө диэн кэлэ сылдьыбыттара. Ити кини- 
лэр үлэлээбит ыраах, тыиыс айылҕалаах Анаабырдарын ах- 
талларын бэлиэтэ этэ.

Александр Михайлович суруктара, бырааһынньык аайы 
истиҥ-иһирэх тыллаах эҕэрдэлэрэ миэхэ олус күндүлэр, ба- 
рыларын уура сылдьабын. Кини үтүө сүбэтэ-амата, олоххо, 
аиылҕаҕа мунура суох тардыһыыта Тохтүр оскуолатын оҕоло- 
рун туризм кэрэ эшэтигэр утуйуута, умсугутуута барыта ол 
суруктарыгар тиһиллэн к:»рэ кэпсээн буолан кэлэрэ.

Төхтүр оскуолатын бэйэтэ түһэрбит үтүмэн үгүс хаар- 
тыскаларымам доҕуһуолламмыт музейын экспонатгарын илэ 
көрон, үгүс сыратым, сүрэҕин сылааһын биэрэн тэрийбитин 
сө.чпүтүм. Биһигинп Сааскылаахха үорэнэр кэммитигэрос- 
куола оҕотун барыларын кылаастарыман, оскуола учуут;шла- 
рым, үлэһиттэрии хаартыскаҕа түһэрэрэ, ому ааһам Үрүн 
Хайа, Доруоха учууталларын, үөрэмээччилэрин түһэртээби- 
тэ, о н ту м  альбом онорон ыыпныта билигим улууспут музейы- 
гар хараллап турар.

Кэлин тахса сылдьыыбытыгар хонон-өрөөн сынньаман, 
от мунньуһам. дьиэлэрим тулатыгар үүннэрбит араас дьэрэ- 
кээн сибэккилэрин кором, оҕуруоттарын аһын амсайан, дуо- 
һуйа кэпсэтэн киирбиппит.
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Глхсарбыгын биллэрдэхпитииэ Аллараа Бэсгээххэ мас- 
сммпатынан көрсөөччү. Биирдэ Мааидайга, Уустаах Избе- 
кон онорбут этнокомплсксыгар илдьэ сылдьыбыта. Дэйбиир 
С>ллэхтээбитэ миэхэ туохтааҕар да күндү бэлэх. Онон ыраас- 
г.1нн;11)ым аайы учууталым барахсаны саныыбын.

Үлэ бо!зөнү үлэлээн, сүүһүнэн оҕону үтүөҕэ-кэрэҕэ иитэн- 
үорэтэн, сырдыкка тардан, тугунан да кэмнэммэт, өлбөт- 
сүнпэт үлэни онорон аастаҕа. Бэйэтин идэтигэр олоҕун ти- 
һэх күннэригэр диэри олус бэриниилээх этэ. Учуутал аатын 
үрдүктүк туппут киһинэн ааҕабын. Сэрии кыттыылааҕа, оч- 
чотооҕу ыар олоҕу түөһүнэн тэлэн, үөрэх-сайдыы суолугар 
ыччаты киллзрэн араас кэмнэргэ ситиһиилээхтик үлэлээтэ.

Киэн көҕүстээх, сытыары сымнаҕас. майгы-сигили маа- 
ныта киһи этэ. Миэхэ төһөда сааһырдаргын үлэлээбитиҥ 
курдук үлэлээ диэн сүбэлиирэ. Үлэ үөһүгэр сылдьар киһи, 
дьон ортотугар актыыбынай олоҕунан олорор диэн, биирдэ, 
үлэбиттэн уурайарым буолуо диэн суруйбуннар хоруйдаа- 
быта.

Улахан үлэҕэ сылдьар атын да үорэппиг оҕолорун олус 
үчүгэйдик, киэн гупан ахтара. Маннык амарах сыһыаннаах 
учуугапы киһи эрэ ытыктыыр буоллаҕа.

Дьэ, ити курдук, Александр Михайлович туһунан дол- 
1уйа санаан, суохтаан ахтыыны суруйдум.

“А Н А А Б Ы Р А Л М А А С ТА РА " ААО 
УЛУУС С О Ц И А Л Ь Н А Й -Э К О Н О М И Ч Е С К А Й  

С А Й Д Ы Ы Т Ы Г А Р  О РУ О Л А

Анаабыр улууһа ырыынакка киириитигэр биир ураты со- 
бытиенан анаардас таба, булт идэтин тутан олорбут улууска 
саҥа тэрилтэлэри тэрийии буолбута. Ол курдук 1996 с. “Анаа- 
быр алмаастара” диэн улууска бытархай алмаастаах сирдэри 
<уһаҕа таһааран бэйэ тэрилтэтин тэрийэр үлэ сагаламмыга.

Ол төрүөтүнэн улууска уларытыы-тэлэригии уусгук кэ- 
мигэр экономиканы ханнык хайысханан салайан, барыһы 
түргэнник биэрэр производство салааларын таба көрөн тэ- 
рийии кыһ:и!ҕата күөрэйэн тахсыыта буолбута.

И 1и саҕана оройуон олохтоохторун дьоллопугар диэхпин 
соп. улууспут аҕа баһылыгынан бэйэлээтэр бэйэбит киһи- 
биг |уундарабыт тулуурдаах дьонун-сэргэтин сана;шарын 
биир сыалга түмэр дьоҕурдаах, сатабыллаах, киэн, дирин 
билии '1 пх, муударай салайааччыпан республикаҕа киэҥник 
биллиГнп, ыгыктанар Николай Егорович Андросов талыл-
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лыбыта, кырдьык да барыны быһаарар оруолламмыта. Мин 
сөҕөрүм диэн баар, кини хайдах эрэ олус ыарахан таһаҕас 
оҥостубакка оройуон сиртэн хостонор баайа улуус дьонун 
олоҕун-дьаһаҕын өро көтөҕүүгэ туһалыахтаах, эбии үбү-хар- 
чыны булунарга, табатык дьаһаннахха кыаҕы биэриэхтээх 
диэн бигэ эрэллээҕэ.

Ол соругун олоххо киллэрэргэ республикаҕа, Россияҕа 
тиийэ ҥгэҕэтиилээхтик, кимиилэхтик туруорсан, дакаасгиан, 
төһө да “Алроса” АК Эбэлээх бөпүөлэгэр кииннээн А1 аа- 
бырдааҕы хайа байытар комбината тигинэччи үлэлии олор- 
дор, “Анаабыр алмаастара” диэн бэнэггэ сүрэхтээн улуус кыг- 
тыгастаах тэрилтэтин тэрийбитэ. Бу иннинэ маннык гор- 
най-геологическай хайысхгшаах алмааһы хостуур бэйэ тэ- 
рилтэгэ тэриллибитин туһунан сура> -садьык суоҕа. Бу арааһа 
республикаҕа ман найгы хара] пччы этэ.

Саҥа тэрийбит кыттыгас гаах тэрилтэтигэр олохтоох үрдүк 
квалификациялаах геолог, горнай инженер үөрэхтээх, ыара- 
хантан сынтарыибат ыстааллыы хатарыллыбыт, бу иннинэ 
көмүс промышленноһыгар үлэлээн добуоччу уопутурбуг эдэр 
дьону — директорынан Евсеев Матвей Николаевиһы, про- 
изводствоҕа солбуйааччынан Андреев Иван Ивановиһы 
ыҥыран үлэлэппитинэн барбыта.

Мин оччолорго алмаас промышленноһыгар олохтоох ыч- 
чаты сыһыарыыга “Алроса" АК боломуочунайынан үлэлиир 
этим. Инньэ гынан бу са!га кыттыгас тэрилтэҕэ олохтоох 
ыччаты сыыйа үлэҕэ тардар соругу быһаарсыыга быһаччы 
кытгыбытым.

Бастаан утаа улуус онто суох дьадаҥы бюджетыттан үп- 
харчы көрөн, “Алроса" акциялаах компаниятыттан техника 
бэриһиннэрэн, адьас суол-иис суох сиригэр балаакканан 
түһэн олорон, айылҕа араас моһоллорун түөстэринэн тэлэн 
үлэлииллэрин сөҕө-махтайа саныырбыт. Ама да ааспытын 
иһин, биһиги хоту дойдубут сайынын бырыы бадараан, ку- 
маар былыт курдук үөмэхтиир, кыһынын суола-ииһэ суох, 
сотору-сотору инники иһэр массыына нэһиилэ барыгылдьы- 
йар буурҕалаах дойду буоллаҕа. Ону барытын киин сиртэн 
кэлбит дьон тулуйан үлэлээн, үлэлэрэ түмүктээх буолары- 
гар киһи саллар дьыалатын ылсыбьггтара бэйэтэ геройство 
буоллаҕа.

Онон бэрт кылгас кэминэн “Анаабыр алмаастара" аһаҕас 
акциялаах уопсастыба сириэдийэн ситтэ, билигин бүтүн рес- 
ггублика холобур оҥостор барыстаахтык үлэлиир, кыахтаах 
тэршҥэтигэр кубулуйда. Торөөбүт дойдубут — Хотугу Муус- 
таах муора хоонньугар сытар Анаабырбыт аатын-суолун
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үрлүккэ күөрэччи көтөхпүт апмааһы хостуур упахан тэрилтэ 
буолла. О нтон  биһиги долгаинар. эбэҥкилэр түөлб элээн
о ю рор улууспутугар сирбит баайа социальиай-экономичес- 
кай  сайды ы бы т инникитэ, тутула буоларын күннээҕи олох- 
пут холобуругар көрөбүт.

Төһөлөөх элбэх Анаабыр ыччата бу тэрилтэҕэ үлэлээн- 
хамсаан. үрдүк хамнаһы аахсан бэйэтин дьиэ кэргэнин ма- 
териальнай өггүнэн хааччыйда, сака идэлэри баһылаан дьин - 
иээх промы1иленнай производство диэн тугун билэн ханна 
да үлэлээбитин иһин киэн тутта кэпсиирий.

Мин уруккута оройуонум салайар үлэлэригэр үлэлээбит 
киһи быһыытынан улууска алмаас хостонуоҕуттан ыла бу 
производствоны син удумаҕалатабын, үгүстүк манна сьищьан 
үлэ хайдах гэриллэрин син билбэхтэһэбин. Ол иһин “Анаа- 
быр алмаастара” ААО сайдар тэтимэ түргэниттэн сылыктаа- 
гахпына, бу тэрилтэни саҥалыы өйдөөх-санаалаах хорсун- 
хоодуот салайааччылар сүрүннүүллэр, салайаллар дии саныы- 
бын.

“Анаабыр алмаастара'1 ААО улуус инники сайдыыгыгар 
кытгыһан анал программанан үлэлиир. Дьон доруобуйатын 
харыстыыр сыалтан бу тэрилтэбит бэртээхэй амбулатория- 
ны. икки этээсгээх улахан балыыһа комплексын тутан бүтэр- 
дэ. Сыллата бөһүөлэкпит суолун-ииһин онорсшлор, б илитги  
салгынынан көтүү иһин төлөбүр ыарыы турдаҕына студен- 
нарбытын, сайын сынньана барар оҕолорбутун босхо анал 
рейсинэн көтүтэн абырыыллар.

Эппитим курдук, сүүһүнэн үлэтэ суох эдэр дьону үлэ- 
нэн хааччыйар. Аны айылҕа харыстабылыгар ханнык да про- 
мышленнай тэрилтэ иннигэр Москваттан экологическай ко- 
миссияны ын ыран аҕалан алмаас хостооһунутган айылҕа төһө 
уларыйарын кэтэтэн көрдөрөллөр. Итинтэн үгүө ыра санаа- 
нан салайтаран ырааҕы өтө көрөн, дьон доруобуйата иро* 
мытленность дьайыытыттан эмсэҕэлээбэтин туһугар кыһам- 
н ьы көстөр.

Мин санаабар, “Анаабыр алмаастара" ААО улуус история ■ 
гыгар биллэр-костөртэрилтэнэн кэнэҕэс да ы ч ч а т р т  үтүө 
гылынан ахтылла туруо.
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А Н А А БЫ РЫ М  Ы Ч Ч А Т Ы ГА Р

Аибыт аҕабыт, ийэбит, 
Аймах ытык өбүгэлэрбит 
Аиылҕнны харыстыыллара, 
Аһыиаллара. алгыыллара...

Сир кырсын алдьагары, 
Сирэм күөҕү уматары 
.Лхсаана-кэмэ биллибэт 
Алдьархайга тэн ниилл арэ.

Аламаҕай сүрэхтээх 
Анаабырым ыччатгара! 
Айылҕаны алцьатымаҥ, 
Алдьархайы оҥорумаҥ.

Харчы-дол.1ар гуһугар 
Хаарыан өи у сүүйтэримэҥ, 
Ылар эро туһугар 
Ыраас ойү сүгэримэҥ.

У У С -Ө Л Ө Ө Н

Былыкка анньыллар 
Быыппастар мырааннаах, 
Өрүтэ харсыһар 
Өргөстоох долгуннаах 
Уус-Олоөн!
Кыһынын кырыа-муус 
Кыстанар дойдута, 
Амырыын тыал-кускуур 
Аианныыр аартыга 
Уус-Өлөөн!
Кырса да, кыыл таба 
Кылбайа ааллаһан 
Бу манан ааһаллар,
Бу манан туорууллар. 
Уус-Өлөон!
Акыйаан дьиктитин 
Арыйбьҥ өрүөллэр 
Тохтооннор мэлдьитин 
Ааспьггтар дэһэллэр
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Уус-Өлеөи!
Ол дьоннор сахалыы, 
тоҥустуу, хаһаактыы 
ырыаны ыллыыллар, 
ыал-уруу буолаллар 
Уус-Өлоон!
Ааһаллар хонуктар, 
Үйэлэр ааһаллар - 
О лэрэн гыыннаахтар 
Доьорцуу норуоггар! 
Уус-Өлөөн!
Ыччатащ ыччакка 
Ырыабыт салҕанар. 
Өбүгэ а;1тыгар 
Махтал тыл ананар 
Уус-Өлөөн!

С И Э Н  У О Л ЧА А Н Ы М

Сүүрэн-көтөн элэҥнээн 
Сырдыгынан көрүтэлээн, 
Тиийэн кэлэр сыллаары, 
Түөспэр ыкса сыстаары.

Тугу-тугу албыннаһан 
Тула көтөн эрэрин 
Сэрэйиэҕэ, билиэҕгз 
Эбээ сэргэх сүрэҕэ.

Адьас ньачаас үлүгэр 
Алаадьытын ахтыбыт 
Эмиэ биэриэ-бэрсиэ диэн 
Эбттпгэр эрэммит!

С И З Н  К Ы Ы Һ Ы М

Бааҥг ыктаах баттахтаах, 
Баахыла тутуурдаах, 
Толлойбут уостардаах 
Туйгун сиэн оҕобут!
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Моонньоҕон харахтаах 
Минньигэс мичээрдээх, 
Дайаары даллаҥныыр 
Дапбарай хотуммут!

Майгылаах мааныта, 
Дьүһүннээх тапыыта — 
Онуоха эбиитин 
Дьиэрэҥкэй үҥкүүлээх!

М И Н  А Н А А БЫ РЫ М

Кэлэн иһиҥ диир курдук 
Кэрискэтэ кэюсэлиир, 
Наҕылыйан ааһыҥдиир курдук 
Налыы-наҕыл кырдаллардаах, 
Тохтоон ааһы ҥ диир курдук 
Тоҕой-тоҕой томтордоох, 
Сылаанньыйа сытыҥдиирдии 
Сырыынньалыыр сыһыылаах 
Ол - мин Анаабырым!

Күөстэнэргэ анаан биэрэр 
Күлүм-көмүс хатырыктааҕа 
Күаллэр аайы баһааннар. 
Кыраһаттан үүммүпүү 
Кылбаҥ маҥан табалар 
Кынталдьыпа хаамаллар. 
Кырымахтаах толбонноох 
Кырсаларбыт оонньууллар 
Ол — мин Анаабырым!

Ааһан-баран иһээччи 
Аҕыйахта хоноотун 
Астыныаҕа -  махтаныа!
Аны хаһан кэлиэҕин 
Ааҕа-суотгуу сылдьыаҕа, 
Анаабырым дьонугар 
Атас-доҕор буолуоҕа,
Алгыс тылын этиэҕэ!..
Ол — мин Анаабырым!



ТУРУУ Ү Л Э Һ И Т , К Э Р Э Х С Э Б И Л Л Э Э Х  К И Һ И

Биир киэһэ дьиэм түлүпүөнэ өрө барылыы түстэ. Түл үпүөн 
тохтообот тыаһа олоҕум аргыһа буолбута ыраатта. Ол гынан 
баран, ардыгар, сорох наадалаах звонок кэлэрин сүрэхпинэн 
гаайааччыбын. Бүгүн эмиэ оннук буолла.

"Эбэнки норуотун чаҕылхай кыыһа Анна Александровна 
Гольдерова туһунан аҕыйах тылы суруйуоҥ буолаарай?" — 
лиэн, баар суох атаһым, үтүөкэннээх киһи Степан Егорович 
Дадаскинов намыын, холку куолаһа иһилиннэ. Бэйэм ки- 
ниэхэ бу иннинэ хаста да дьиэтигэр эрийэ сатаабытым да, 
булбатаҕым. "Арааһа, даачатыгар олордоҕо. Хаанын баттаа- 
һына хайдаҕа буолла?" — диэн санаалар быһыта туппуттара.

Степан Егорович, кырдьык, даачатыгтан саҥа киирбит, 
согоругааҕыта балыыһаҕа эмтэнэн тахсыбыт. Биһиги киэҥ 
нэлэмэн. хатыламмат мааны, кэрэ көстүүлээх туундарабыт 
дьиниээх дууһата буолбут С.Е. Дадаскиновпыт, билигин да 
дөрүҥ-дөрүҥ да буоллар, уруккутун курдук хотугу дьон олох- 
горун-дьаһахтарын, үлэлэрин-хамнастарын, баар кыһалҕала- 
рын чуо-бааччы. биир-биир уурталаан эрэр курдук кэпсии- 
рэ биһиэхэ барыбытыгар олус чугас уонна күндү.

Анна Александровна Гольдерова туһунан кэпсиир наада. 
Мин кинини сэбиэскэй кэмтэн ыла үлэтинэн-хамнаһынан 
үчүгэйдик билэбин диирим, бука, сөп буоллаҕа буолуо.

Анна Александровна Анаабырга олорон араас үлэҕэ эрил- 
лэн баай опыты мунньуммуга. Ордук Анаабыр оройуоннааҕы 
( ' »биэтигэр уонна партия райкомугар үлэлээбит сыллара 
сүнпэт-өспөт суалу-ииһи хаалларбытгара. Туруу үлэһит киһи. 
Инмигэр туруоруммут суолун-соргутун ситэтолоро илигинэ 
у1н;куйбат идэлээх. Үлэ хайаан даҕаны туох эрэ түмүктээх 
пуолуохтаах диэн эдэр эрдэҕиттэн өйдөбүллээх. Райком ик- 
кис секрстарынан үлэлиир сылларгытыгар үлэһит дьону: та- 
Г).||||,и гары. балыксытгары, булчуттары оро гуппута.

ҮII) коллективтарыгар социалистическай куоталаһыы
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киэҥник тэриллэн ыытыллар буолара. Бастын үлэһитгэр 
опытгара, улэлиир ньымалара кыайа-хото тарҕатыллара. Ону 
барытын дьон ааҕара, биһирээбитин бэйэтигэр ылынара. 
Үөрэхтээһин, оҕо-ыччат иитиитэ, туундара олохтоохторун 
доруобуйаларып тупсарыы, эмтээһин, олохтоох хотугу но- 
руотгар культураларын сайыннарыы хаһан да бүтэн биэрбэт, 
ол гынан баран олус наадалаах боппуруостара бука-барылара 
Анна Александровна быһаччы салалтатынан бараллара. Биир- 
диилээн дьон н о кыһамньылаах буолуу Анна Александровна 
үлэтин биир ирдэбилэ этэ. Бу олус наадалаах хаачыстыба 
буоллаҕа. Маны барытын партия уобаластааҕы комитетын 
пропагандаҕа уонна агитацияҕа отделыгар ол кэмнэргэ үлэ- 
лээбит буоламмын билэбин. А.А. Гольдерова үлэлиир ньы- 
матын үөрэтэ сылдьыбыттаахпын.

Туундараны кэрийэн, хас биирдии таба ыстаадатыгар 
тиийэн, хонон-өрөөн үлэһит дьон олохторун усулуобуйа- 
тын, туох ситэ быһаарыллыбатын, ким туохха наадыйарын 
райком секрегара чопчу туоһулаһан, көрөн-истэн билэрэ уонна 
сөптөөх дьаһаллары ылыннарара. Бу барыта биирдии киһи 
туһугар кыһамньы, эппиэтинэс буолара. Ол-да иһин Анна 
Александровна дьон-сэргэ ортотугар дирин убаастабььчынан 
туһанара. Кинини билэллэрэ, тылын-өһүн ылыналлара, ис- 
тэллэрэ.

Кэлин дойдуга государственнай тутул тосту уларыйбы- 
тын, обшественнай-политическай быһыы-майгы букатын атын 
суолунан барбытын да кэннэ А.А. Гольдерова дьонуттан- 
сэргэтиттэн тэйбэтэҕэ, туундара дьонун аһаҕас халлаан ан- 
ныгар хаалларбатаҕа. Хата, төттөрүтүн, олох ыарахаттарын, 
очурдарын тэҥ нэ үллэстибитэ, биир доилулаахтарьиар бигэ 
өйвбүл буолбутун билэбит. Маныаха өссө эбэн этэр буол- 
лахха маннык.

1989 сыл ахсынньы 13 күнүгэр Саха сиригэр олорор 
аҕыйах ахсааннаах хотугу норуотгар Ассоциацияларын тэ- 
рийэр бастакы съезпит ыьҥыллыбыта. Бу бөдөҥ политичес- 
кай суолталаах түгэн этэ. Съезкэ бэлэмнэнии эрдэттэн са- 
ҕаламмыта. Бу дьыалаҕа саха норуотун биир чаҕылхай уола 
Алсксей Томтосов оруола улахан этэ. Оччолорго кини партия 
обкомун идеологияҕа отделын сэбиэдиссэйинэн үлэлиирэ 
кини быһаччы көмөтүнэн съеһи бэлэмниир тэрийэр комис- 
сия олохтоммута. Съезпит тэрээһиннээхтик ыытыллыбыта. 
Маны сэргэ хас биирдии хотугу норуотбэйэтин ассоциация- 
тын эмиэ тэриммитэ. Анна Апександровна уһун кэмнэ Анаа- 
быр оройуонугар долганнар Ассоциацияларын бэрэссэдээтэ- 
линэн талыллан далааһыннаах үлэни ыыппыта. Саха Сирин
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чо|у|у эргимтэтигэр аан бастакынан хотугу норуоттар этно- 
куш.турнай кииннэрин тэрийэри ситиһэн, онно үгүс былаан- 
иалх үлэни ыытан дьону-сэргэни түмпүтэ чахчы да хайҕал- 
мач дьыала. Кэлин бу Киин базатыгар бүтүн этнофафичес- 
кли Музей тэриллибитин бэлиэтиирбит наада.

Лнна Алекса^шровна олорбут олоҕо олус баай уонна шггэ- 
риэһинэй. Кини курдук дьулуурдаах, тулуурдаах, үлэҕэ бэ- 
риниилээх, норуотугар эрэллээх дьоммут ахсааннара элбээн 
нһэрин ситиһии — бу биһиги бастакы уочараттаах сорукпут. 
Ьу туһугар үлэлиэхтээхпит. Онтон Анна Александровна тус 
бэйэтин, үөһэ Степан Егорович Дадаскимов саамай сөпкө 
эппитинии, арыый уларытан туундара чаҕылхай кыыһа диэн 
ааттыыбыт. Кини уһун олоҕун тапталлаах аргыһа Капитон 
<1Ч'доровичтыын биир санаанан салайтаран, убаастаһан, өйөһөн 
мьыр-бааччы олороллоро эмиэ олус кэрэхсэбиллээх. Бу кыл- 
шс бэлиэтээһиннэрбин Анна Александровнаҕа кытаанах до- 
руобуйаны, олоххо ситиһиилэри, дьолу-соргуму баррыыман 
гүмүктүүбүм.

А н дрей  К р и в о ш ап к и н , 
наролиай суруйааччы, Аҕыйах ахсааннаах хотугу 

норуоттар ассоциацияларын презилснэ

А Й Ы М Н ЬЫ Л А А Х  ҮЛЭ О РТ О ТУ ГА Р

Мин бэйэм Анаабыр оройуонугар ССКП райкомун бас- 
такы секрегарынан 1978—1984 сылларга үлэлээн ааспытым. 
I олоруллар үлэ кээмэйдэрэ, хайысхалара, ирдэбиллэрэ уон- 
ма эппиэтинэһэ бары райкомнарга барыларыгар тэҥ буола- 
ра Ити курдук балаһыанньаҕа мин 1978 сыллаахха ССКП 
райкомун бастакы секретарын дуоһунаһыгар талыллан үлэ- 
Пин саҕалыырбар, райком иккис секретарынан олохтоох кадр 
Анна Александровна Гольдерова үлэлии олорор этэ. Онтон 
ыла мин Анаабыр орюйуонугар үлэлээн бүтүөхнэр диэри ки- 
нини кытта бииргэ үлэлээбиппит.

Анна Александровна миэстэтигэр олохтоох нэһилиэнньэт- 
г л 1 тахсыбьҥ элбэх араас хайысхаларынан, ол иһигэр ком- 
сомольскай уонна советскай салайар органнарга олох уонна 
үл »гыыннаах оскуолатын кэккэ сылларга ааспыт, баай опыт- 
I ллх лнал бэлэмнэниини барбыт партийнай кадр этэ. Онон 
мн ».ч» олох атын сиртэн кэлэн саҥа үлэлиир киһиэхэ ол 
очус гопоостоох уонна көмолоох буолбута.

Дннл Александровна салайар уонна сүрү1М1үүр хайысхала- 
р|.и лр оары ыытыллар үлэлэр таһымнарынан, хаачыстыбала-
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рынан уонна түмүктэринэн биһиги оройуоммут республика 
атын оройуоннарыттан ханхык да өттүнэн хаалс ыбат буола- 
ра Бары ыытыллар цьаһаллары, бөдөҥ событиелары уонна 
даталары идеологическай хааччыйыыга оройуон нэһилиэн- 
ньэгин коммунистическайдыы өйгө-санааҕа, сиэр-маигы 
өггүнэн иитиигэ, эдэр ыччаттары, үүнэр көлүөнэлэри аҕа 
көлүөнэлэр албан аатгаах дьыалаларын, үтүө үгэстэрин утум- 
нааһын. дьиннээх патриотизм тыыныгар иитиигэ, үөрэххэ, 
билиигэ, культураҕа уонна спорка тардыыга, көҕүлээһиҥҥэ 
мэлдьи сэргэх, интэриэһинэй үлэ барара.

Анна А лександровна тус бэйэтэ гыйыс айылҕалаах, кытаа- 
нах усулуобуйалаах ыраах Анаабыр оройуонун тоҥ туунда- 
ратын төрүт олохтоохторун тус бэйэлэрин кыыстара советс- 
кай былааһынан иитиллэн ситэн-хотои, ленинскэй комсо- 
молунан, Коммуиистическай партиянан буһарыллан-хатарыл- 
лан төрөөбүт туундаратыгар, дьонугар-сэргэтигар уһун кэм- 
нэргэ дьиҥ-чахчы айымньылаах үлэ ортотугар сыддьаи үрдүкү 
салайааччы быһыытынах үлэлээн-хамсаан кэлбитэ, төрөөбүт- 
үөскээбит, иитиллибит-хараллыбыт Анаабырын оройуонун 
социальнай-экономическай сайдыытыгар бэйэтин биллэр- 
көстөр чопчу кылаатын киллэрсибитэ.

П .С . И ванов,
ССКП Анаабырдааҕы райкомун 1978—1984 сс. бастакы 
сскретара, Анаабыр улууһун бочуоттаах олохтооҕо, СР 

норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ 
Дьокуускай к., 2008 с

ЛРУЖБА ДЛИНОЮ  В ПОЛВЕКл...

Ровно полвска тому назад я познакомнлась со своеи под- 
ругой Аней Семенниковой, ныне уважаемым человском Ана- 
барского района Анной Александровной Гольдеровой. Встре- 
тились мы не где-нибудь, а в столице нашей Родины — 
Москве. В Москву тогда нас, секретарей райкомов комсомо- 
ла, напрашшли учиться в центральную комсомольскую школу. 
В этой школе учились со всех уголков мира. Похожих на 
нас было очень много, иоэтому, когда увидела в коридоре 
учебного корпуса ее, я не повсрила, что она может быть 
землячкой, но потом разговорились и подружились.

Мы получали зарплату из дома и стипендию со школы 
400 рублей в месяц, были богатыми по сравнению со сту- 
дентами тех времен К нам приходили студенты из педин-

54



■ шгута им. В.И. Ленина анабарская Нина Андросова и из 
Кшанска Октябрина Нерюктяева. Мы с Аней их досыта 

кормили.
Вш н какой школе мы учились, познавая отрезок студен- 

•1ССКОН жизни. С тех пор наша дружба продояжается. Вооб- 
т е  секретарей райкомолов нас было девушек только трое: 
Аня из Анабарского района, Настя Винокурова из Оленька 
и я из Жигамска. Анастасия Николаевна живет в Якутске. 
Мы втроем дружим до сих пор.

Аня всегда отличается скромностью. с отзывчивым ха- 
рактсром, любые вопросы решает по справедливости, посту- 
иает по-совест. Анна Александровна, настоящий коммунист, 
активная комсомолка 50-х годов. Я очень горжусь тем, что 
моя подруга в молодости всегда работала в руководящих 
должностях, а сеичас, хотя уже в возрасте, работает во мно- 
гих обшественных работах, в то время она является директо- 
ром исторического музея своего района. Она никогда не те- 
ряст комсомольского задора

Я желаю ей долгой счастливой совместной жизни со сво- 
им спутником и опорой жизни Капитоном Федоровичем, 
щоровья всем.

Детям вашим успехов в работе, внукам вашим успехов в 
учсбе. Пусть дети и внуки ваши идут по стопам мамы и 
олбушки.

Пусть внуки ваши расскажут своим детям про бабушку.

С о ф р о н о ва  М .Д .,
I сскрстарь РК ВЛКСМ Жиганского района 50-х годов.

прсдсслатсль районного совста встеранов.
Жиганск, март 2008 г.
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Партия райкомун секретара А.А.Гольдсрови оройуон 
пропагандистарын кытта. 1980 с.
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