
II түһүмэх. «Өктөм» сопхуос Чапаевтаа±ы дьааґыла-саада 

 
Чапаевтаа±ы дьааґыла-саад сопхуос буолбутун 

кэннэ тэриллибитэ. 1960-1961 сылларга. Сопхуос 

µлэґиттэрин, специалистарын о±олоругар анаан 

астарбыта, туспа µптээх-харчылаах, счеттаах этэ. 

Ол кэмІэ дириэктэр Н.Е.Едисеев дьаґалынан, 

сопхуос массыыната о±олору таґар этэ. 

Мин ійдµµрбµнэн, дьааґыла-саадка маІнайгы 

сэбиэдиссэйинэн Алексеева Ирина Герасимовна 

3-4 сыл µлэлээн баран, сопхуос пиэрмэтигэр    

харабылынан µлэлээбитэ. Кини кэнниттэн элбэх 

сэбиэдиссэй кэлэн-баран, µлэлээн ааспыта.  

Жебсаина Елизавета икки кыґын, 1967-1969 

сылларга, сэбиэдиссэйдээбитэ. Онтон Кривошап-

кина Александра Дмитриевна µлэлээбитэ, кини 1975-1978 сылларга пиэрмэ±э биригэдьииринэн тах-

сыбыта. Бу кэмнэргэ дьааґыла-саад дьиэтэ оґо±унан оттуллара, кэмэ кэлэн оґохтор кітµллэн, ититэр 

систиэмэ киирбитэ. Дьааґыла-саад дьиэтигэр сыґыарыы хочуолунай тутуллубута. Хачыгаардарынан 

«оскуола-производство-вуз» девиґинэн µлэлии тахсыбыт уолаттар µлэлииллэрэ.  

Ґлэлээбиттэрэ: 

1. Кардашевская Елена Егоровна – повар 

2. Кардашевская Зинаида Егоровна – таІас сууйааччы, биэнсийэ±э тахсыар диэри µлэлээбитэ. 

3. Андреева Татьяна Семеновна – сиэстэрэ – иитээччи 

4. Бурцева Раиса – сиэстэрэ – иитээччи 

5. Андреева Мария Петровна, 1935 с 

6. Лиханова Анна Ивановна 

7. Сысоева Раиса Петровна сэбиэдиссэйинэн µлэлээбитэ, дьааґыла-саад µлэлээн бµтµі±µттэн,      

сабыллыа±ыттан оскуола-гимназия±а барбыта. 

8. Сысоева-Засимова Ирина Филипповна завхоґунан а±ыйах сыл µлэлээн ааспыта.  

9. Алексеева Мария Даниловна – Кардашевская Е.Е. биэнсийэ±э барбытын кэннэ поварынан 

µлэлээбитэ. Ирдэбиллээх µлэґит, о±о туґугар наадалаа±ы туруорсара, тылын ылыннарара. 

О±олуу µірµнньэІ, сымна±ас  майгылаах, µрдµк култууралаах киґи. 

10. Михайлова Анисья Михайловна – о±о биэссэринэн µлэлээбитэ. О±олор, µлэґиттэр доруобуйала-

рын, ас-µіл хаачыстыбатын, дьиэ-уот санитарнай туругун хас сарсыарда аайы кэлэн кірірі-

истэрэ, хонтуруоллуура.  

11. Кардашевскай Егор Егорович – хачыгаар, кини тµµнµн хочуолу отторо. Кµнµґµн ньээІкэлэр     

хочуолу кэтээн кіріллірі. 

Дьааґыла-саад о±о куойкатын сіптііхтµк туґанара, куойка кµн 99% туолара, куойка оборота 

85% буолара. О±олор суукканан сылдьаллара, сорох кыра саастаах о±олору дьиэлэригэр хонноро 

ыыталлара. Биир саастарыттан тµірт саастарыгар дылы сылдьаллара. Пиэрмэ±э ыанньыксыт 

тиийбэт буолан, кыґал±аттан уон ыйдаах кырачааннары ылаллара. Оннук 3-4 о±о сылдьара.  

Ас калорийа кµн аайы оІоґуллара, аскорбинизация ыйынньык быґыытынан кытаанахтык ту-

туhуллара. Сиэстэрэ – иитээччи эбээґинэґигэр сэрээккэ, гимнастика, µлэнэн иитии, мілтіх        

доруобуйалаах о±олорго массаж киирэрэ. 

 
Михайлова – Туралысова Анисья Михайловна, 

От ыйын 24 кµнэ, 2018 сыл  
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Дьааґыла-саад сэбиэдиссэйдэрэ 

Алексеева  

Ирина Герасимовна 

1962-1963  

Кривошапкина 

Александра Дмитриевна 

1963-1975  

Сысоева (Засимова) 

Ирина Филипповна 

1975-1978  

Сыcоева 

Раиса Петровна 

1979-1992  

Алексеева Ирина Герасимовна 
 

Ийэбит Алексеева Ирина Герасимовна 1924 с. кулун тутар 11 күнүгэр Горнай оройуонугар 

Солоҕоҥҥо уон оҕолоох ыалга төрөөбүтэ. Дьоно кыаммат буоланнар, үөрэммэккэ хаалбыт. Ол да 

буоллар сүрэҕин баҕатынан бэйэтэ сахалыы-нууччалыы ааҕарга, суруйарга үөрэммит. 1939 с. Аҕата 

өлбүтүн кэннэ, Хаҥалас улууhугар "Кыhыл Сулус" колхозка үлэлиир эдьиийигэр Федора 

Герасимовнаҕа көhөн кэлбит. Онно 15 сааһыгар колхоз чилиэнинэн буолбута, комсомолга киирбитэ. 

1940 с. "Бары байыаннай эбээhинэhэ суохтар, дьахталлар уонна кыргыттар трактористар курстарыгар 

үөрэнэ кэлиҥ" диэн райкомол ыңырыыта тахсыбытын өйөөн, кини Өктөмнөөҕү МТС-ка 3 ыйдаах 

курсу бүтэрэн, ХМЗ тракторга тракторист ыарахан үлэтин саҕалаабыта. 1941 сыллаахха сэрии 

буолбута. Ынырыктаах олох саҕаламмыта. Сэрии кэмигэр бензини, кыраhыыны улаханнык кэмчилээн 

туттуллар буолбута. Ол иhин маhынан оттуллар газогенераторнай трактор курсугар эбии үөрэнэн, 

НАТИ тракторынан үлэлиир буолбута.  

1942 с. бурдук үлэтигэр былаанын аhара толорон, "Тыа хаhаайыстыбатын туйгуна" значогунан 

наҕараадаламмыта. 1943 с. саҥатыгар хамнаһыттан чорботон, бииргэ үлэлээбит табаарыстарынаан 

"Советская Якутия" диэн танковай колоннаны оҥорууга 10000 солкуобайы ыыппыттар. Тус бэйэтэ 

1000 солкуобайынан көмөлөспүтэ. Сэрии сылларыгар, кэлин Ленин уордьаннаммыт, Петр Егорович 

Алексеев үлэлиир комбайынын тыраахтарынан состоро сылдьан колхоз учаастактарыгар бурдук 

хомууругар үлэлээбитэ. 

1945 с. Партияҕа киирбитэ. 1948 с. Дьокуускайга биригэдьиирдэр курстарын бүтэрэн баран, 

Чапаев тракторнай биригээдэтигэр 3 сыл устата үлэлээбитэ. Кэлин Үрүҥ Баска элбэх бааhынаны 

оҥорбуттара, Нөмүгүгэ самолет түhэр сирин оҥорсубута.  

Шевелѐв Егор Романовичка кэргэн тахсан 5 оҕону тѳрѳтѳн ииппиттэрэ. Оҕо кѳрѳн олорон баран, 

1962-1963 сылларга саҥа арыллыбыт сопхуос дьааhыла-саадын сэбиэдиссэйинэн ананар. Чапаевтааҕы 

дьааhыла-саад бастакы салайааччыта этэ. 1974 с. пенсияҕа тахсан, сиэннэрин бүѳбэйдэhэр.  

Сыралаах үлэтэ "Үлэҕэ килбиэнин иhин" медалынан, "Бочуот Знага" орденынан наҕараадаламмыта. 

Ону таhынан, оройуоннааҕы Сэбиэт депутатынан, партия обкомун чилиэнинэн талылла сылдьыбыта. 

Уус-уран самодеятельность көхтөөх кыттыылааҕа буолан, "Ветеран сцены" диэн киниискэлээх, 

"Бастыҥ оhуохайдьыт" диэн ленталаах. Үлэ, тыыл ветерана, Чапаев нэhилиэгин, Хаңалас улууhун 

бочуоттаах олохтооҕо буолар.  

Ираида Маныкина, кыыhа,  
Алтынньы, 2019 с. 
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Кривошапкина Александра Дмитриевна 

 
Александра Дмитриевна 1974-1978 сылларга дьааґыла±а сэбиэдиссэйдээбитэ. Бэйэтин сатабыллаах 

салайааччы, µлэґит быґыытынан кірдірбµтэ. Кэлэктиибин тµмэр, биир сыалга туґаайар, уопсай тылы 

булар салайааччы. 

Урут ыаллар олоро сылдьыбыт эргэ тутууларыгар дьааґыла дьиэтэ µлэлиир этэ. Ґіґээ тэрилтэлэргэ 

туруорсан, дьааґыла дьиэтигэр капитальнай ірімµін ыыттарбыта, кирпииччэ оґохтору кітµттэрэн 

таґааттарбыта, ититэр систиэмэни киллэттэрбитэ, о±олорго сіптііх ороннору, тээбириннэри булбута.  

Иитээччилэр о±олору саІа ньыманан µірэтэллэрэ, иитэллэрэ. Атын детсаадтар дьааґыла µлэтин 

сэІээрэллэрэ. Дьааґыла бастыІ µлэлээх тэрилтэ аатын ылбыта, Покровскайга Александра Дмитриевна 

µлэ уопутун семинардарга, конференцияларга кэпсиирэ. 

Александра Дмитриевна уопсастыбаннай µлэни кі±µлээччи, тэрийээччи буолара. Чапаев би-

ригээдэтигэр партийнай тэрилтэ сэкиритээрин да быґыытынан киэІ тэрийэр-маассабай µлэни ыытара. 

Салайар тэрилтэтэ салайааччыларын ійіін, киниэхэ тирэх буолан, бары тэрээґиннэргэ, субуотунньук-

тарга бастакынан сылдьара. Ыґыыга, хомуурга, пиэрмэ араас µлэтигэр, отон хомуйуутугар кэлэктиип 

тµмсµµлээх буолара. Ґлэґиттэрин араас экскурсияларга сырытыннарара, сынньатара.  

Таґаарыылаахтык сэбиэдиссэйдии олордо±уна, партийнай тэрилтэ соруда±ынан Чапаев учаастагар 

биригэдьииринэн анаабыттара. Ити µлэтигэр биэнсийэ±э барыар диэри µтµі суобастаахтык µлэлээбитэ, 

бочуоттаах сынньалаІІа олорбута.   

Александра Дмитриевна элэккэй, аґа±ас, холку  майгылаа±а. Дьиэ кэргэнигэр тапталлаах кэргэн, 

ийэ, эбэ, аймахтарыгар эдьиий, кийиит, саІас буолан, барыларыгар сµбэґит, дурда-хахха буолбута. 

Бэйэтэ тіріппµт икки уолуттан ураты аймахтарыттан хас да о±ону ииппитэ. О±олор бары 

сµґµіхтэригэр турдулар, ийэлэригэр махталлара муІура суох. Улахан уола Григорий уґуннук, ыара-

ханнык ыалдьыбыта, кэргэнэ Кривошапкина Оля бµібэйдээбитэ. Александра Дмитриевна уолун дору-

обуйатын туґугар тугу да кэрэйбэккэ кіміліспµтэ. Олоххо эрэлин хаґан да тµґэрбэтэ±э, дьиэ 

кэргэнин, дэриэбинэтин туґугар сµрэ±инэн-быарынан ыалдьара.  

Александра Дмитриевна чэчирэтэ тылыннарбыт Аал Луук Маґын сэбирдэ±э хойуу уонна кµіх, 

удьуора-утума сал±анар. Ыччаттара ийэлэрин, а±аларын тустарынан истиІник-иґирэхтик санаан 

ааґалларыттан µірэбит.  

Михайлова – Туралысова Анисья Михайловна, 
2018 сыл  
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Бурцева Раиса Афанасьевна 

 
Раиса Афанасьевна 1933 сыллаах тірµіх. Кини Уус Алдантан Кэптэни нэґилиэгиттэн тірµттээх. 

Ийэтинээн, балта Зоялыын Чапаевка кіґін кэлэн олохсуйбуттара. Балта Зоя Чапаев биригээдэтигэр 

бухгалтерынан µлэлээбитэ.  

Раиса Афанасьевна Чапаев дьааґылатыгар сиэстэрэ – иитээччинэн µлэ±э киирбитэ. Кини ити ин-

нинэ о±о тэрилтэтигэр µлэлээбит буолан, уопуттаах этэ. Раиса ис-иґиттэн а±ыйах саІалаа±а, ол эрээри 

о±олорго ураты сымна±ас сыґыаннаа±а. О±о майгытын билэрэ, хас биирдии о±о±о тус-туґунан кірін 

сыґыан олохтуура. Оонньуурдарынан кірдірін кэпсиирэ, µірэтэрэ. Иитиллээччилэригэр анаан ырыа 

айара, ону ыллатара, µІкµµгэ элбэх о±ону дьарыктыыра.  

Сарсыарда аайы о±олорго сэрээккэ оІоттороро, сµµрдэрэ. Эрчиллиитин о±о±о сіп тµбэґэри талан 

туґанара, мілтіх доруобуйалаах о±о±о эрчиллиитин чэпчэтэрэ. Саас эрдэттэн о±олорун таґырдьа 

таґааран хамсаныылаах оонньуулары оонньоторо, мээчиги эккирэтиннэрэрэ. Раиса Афанасьевна хас 

биирдии о±о сµрэ±эр кµлµµґµ булара, о±олор «Мама Рая» диэн ыІыраллара. Иитээччи быґыытынан 

билиилээх-кірµµлээх киґи этэ. 

Ґлэґит быґыытынан кэлэктиипкэ убаастабылынан туґанара. Куоракка киирэн дьааґылалар хайдах 

µлэлииллэрин кірірі, уопут атастаґара. Чапаев дьааґылатыгар саІаны олоххо киллэрэргэ этиилээх 

буолара. СаІа идеялары киллэрэрин бары ійµµллэрэ, сµбэлэґэн, ырытан, уопсай кэпсэтии тµмµгµнэн 

олоххо киллэрии буолара. Дьааґыла±а анал хамыыґыйалаах, старосталаах этилэр. Кыаллыбатах       

боппуруостарын быґаартара кэлэктиип оройуоІІа, сопхуос салалтатыгар Раиса Афанасьевнаны        

командировкалаан ыыталлара. Мунньахха тэрилтэтин кыґал±атын оруннаахтык, ыллыктаахтык этэн 

туруорсара, туолуутун ситиґэрэ. 

Биэнсийэ±э тахсан баран, куоракка дьиэ ылан кіспµттэрэ. Сааґыран баран ыалдьан ілбµтµн исти-

биппит. 

Михайлова – Туралысова Анисья Михайловна, 
2018 сыл  
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Кардашевская Зинаида Егоровна 

 
Зинаида Егоровна, Елена Егоровна Кардашевскайдар  - ХаІалас улууhун ийэ 

олоІхоhута Егор Ильич Кардашевскай тіріппµт кыргыттара.  Е.И. Карда-

шевскай «Уол Дугуй Бухатыыр» диэн биллибит олоІхолоох.  

Зинаида Иван диэн баянист киґиэхэ кэргэн тахса сылдьыбыта. Сардаана диэн 

кыыс о±ону тіріппµтэ. Кэргэнэ Иванныын біґµілэк тэрийэр кэнсиэрдэригэр 

куруутун кытталлара. Иккиэн кэрэни кэрэхсиир, дууґалара µірэр дьарыктары-

нан дьарыктаналлара,   олохторо да оннук µірµµ аргыстаах этэ. Иван музыка±а 

ураты уйа±ас сыґыаннаа±а, киэІ сирдэринэн сылдьан оонньуурун сібµлµµрэ. 

Зинаида тірµі±µттэн хара±а мілтіх, µґµс группалаах инбэлиит этэ. Иваны ба-

тыґа сылдьар кыа±а суо±а, ол иґин кэргэнин ба±атын утарсыбата±а, боппото±о. 

Онон олохторун суола икки аІы эйэлээхтик арахсыбыта. 

Зинаида Егоровна Чапаевтаа±ы дьааґыла±а таІас сууйааччынан биэнсийэ±э 

тахсыар диэри µлэлээбитэ. Ґлэтигэр олус бэриниилээх киґи буолар. ТаІаґы сууйарыгар бары быраа-

быланы тутуґара, сууйуон иннинэ илитэн, дезинфекциялаан баран оргутара, онтон сууйара, сай±ыыра, 

куурдан баран ітµµктµµрэ, онтон ыскаапка сааґылыыра. Барыта бэрээдэк буолара. 

Ырыа Зинаида оло±ун арахсыспат аргыґынан буолара. Дэриэбинэ тэрээґиннэрэ, кэнсиэрдэрэ ки-

ни ырыата суох ыытыллыбаттар этэ. Кэнсиэргэ кірііччµлэр «бис» хаґыытаан, сыана±а хаста да тах-

сан бокулуоннуура. Ырыа±а киэн туттар киґибит кини этэ. Уус-уран самодеятельность бэстибээллэ-

ригэр, кірµµлэригэр куруутун I-II миэстэлэри ылара. Дьокуускайга тэлэбиидэнньэ±э хаста да ыІы-

рыллан, ыллаан тахсыбыта, кµіх экраІІа кістµбµтэ.  

Ырыа куттаах Зинаида майгыта ырыатын курдук холку, эйэ±эс, µірµнньэІ, санаата ыраас, 

чэпчэки, кэпсээнэ-сэґэнэ дэлэгэй. Ґчµгэйи ыралыыр, кэрэни кэрэхсиир киґини µтµі эрэ кµµтэр. 

Дьааґыла о±олорун ортотугар киирдэ±инэ, о±о курдук буолара. Дууґата ыллыы сылдьар киґи 

о±олору таптыыра іті кістірі, кіті±ін олорон ыллыыра.  Кинилэргэ о±о ырыаларын анаан  ыллыыра, 

бырааґынньык аайы 1-2 куплеты µірэппит буолара. О±олор да кини тапталыгар эмиэ оннук тапталы-

нан эппиэттииллэрэ, ыллаа диэн эккирэтэ сылдьаллара.   

Зинаида Егоровна туох да µлэттэн иІнибэт µлэґит, кэлэктиипкэ кими ба±арар солбуйар кыах-

таа±а. Оґо±ор оттор маґын бэйэтэ хайытара, саґаанныыра.  

Зинаида оло±ун биир боччум µірµµтµнэн, дьолунан кыыґа Сардаана сиэн кыыґы бэлэхтээбитэ 

буолар, онно наґаа µірбµтэ уонна сиэнин Айгуля диэн ааттаабыта. Айгуля улаатан, ыал буолан, 

о±олордонон, Алааска ыал буолан олорор. Зинаида Егоровнаны санатар кілµінэ улаатарыттан 

µірэбит уонна эбэлэрин айыл±аттан бэриллибит кімµс куолаґын сал±ыыр ыччат µіскµі диэн 

эрэнэбит. 
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Кардашевская Елена Егоровна 

 
Зинаида, Елена ийэлэрэ ХаІалас улууґун Німµгµ нэґилиэгин Михайловтарын 

кыыстара Михайлова Елена, іссі биир аата Ґчµгэй Јлііні диэн. А±ата Карда-

шевскай Егор Ильич Дьэр нэґилиэгин олохтоо±о, Хаар Бала±ан диэн Чапаев 

уонна Дьэр быысаґар сирдэригэр олорбут. Кини кырыымпа±а оонньуур идэлээх 

эбит. Дьиэтин µрдµгэр тахсан, кырыымпатыгар оонньоото±уна, ыччаттар ис-

тиґэн, сиртэн сиргэ, ыалтан ыалга тиэрдиґэн, ол киэґэ Хаар Бала±аІІа оонньуу

-кір буолара диэн кэпсииллэр. Оччотоо±у ыччаттар мустан, сатыылларынан 

µІкµµлээн, сахалыы оонньуулары оонньоон тар±аґаллара µґµ. Итинник оон-

ньууларга Ґчµгэй Јлііні Егор Кардашевскайдыын билсиґэн ыал буолбут. Ик-

ки кыыс о±ону тірітіллір, улаханын Елена, кыратын Зинаида диэн ааттыыллар.  

Ґчµгэй Јлііні ыалдьан 1932 с. суох буолбут. Кардашевскайдар туруу µлэhит 

дьон сэниэ ыал эбиттэр. 100 сµіhµлээхтэр эбит. Сэрии иннинэ, репрессия-куор±аллааhын кэмигэр, 

хоту дойдуга кіспµттэр.  

1950-с сыллар бµтµµлэригэр, былаас уларыйыыта, Чапаевка олохсуйан олорбуттара.  

Елена дьааґыла аґыллыа±ыттан биэнсийэ±э барыар диэри повардаабыта. Кэбээйигэ 

интэринээккэ повардаабыт буолан, µлэтин ис хоґоонун билэрэ, астыырын сібµлµµрэ, о±о аґылыгын 

нуормата тіґі калорийдаах буолуохтаа±ын билэрэ уонна тутуґара. 

Кэргэнинээн икки уолу, биир кыыґы тірітін улаатыннарбыттара.Ґлэтин тас іттµнэн кэтэх 

хаґаайыстыбаны тутара, ол барыта о±олор тустарыгар буолара, кинилэр тот, доруобай буоллуннар 

диэн кыґаллара. Биґиги дьµігэбит  ийэ буолар µірµµтµн, эбэ буолар дьолун, дьон-сэргэ истиІ мах-

талын билбитэ.  
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Алексеева Мария Даниловна 

 
Мария Даниловна 1931 сыллаахха муус устар 14 кµнµгэр тіріібµтэ. Кини куо-

ракка олорон, 1954 сыллаахха Петр Саввичка кэргэн тахсан, Чапаевка кіґін 

тахсыбыта, олохсуйбута. Кэлээт, дьааґыла±а сиэстэрэ-иитээччинэн киирбитэ, 

Андреева Мария Петровналыын биир симиэнэ±э ір кэмІэ бииргэ 

µлэлээбиттэрэ. Иитээччинэн µлэлээбит сылларыгар тіріппµттэри кытта µлэни 

кµµскэ ыыппыта, агитзоналарынан сылдьан бэсиэдэ бі±ітµн ыытара.  Детсаад 

инники сайдыытын кэпсиирэ.  

Повар Кардашевская Е.Е. биэнсийэ±э барбытыгар, Мария Даниловна кини он-

нугар тахсыбыта. Тотоойу, миньигэс астаах повары о±олуун, µлэґиттиин бары 

«тетя Маня» дииллэрэ, биэнсийэ±э тахсыар диэри уґуннук µлэлээбитэ. Ґлэтэ 

мэтээллэринэн, анал 

бэлиэлэринэн, элбэх Бочуотунай  Грамота-

ларынан, Махтал Суруктарынан, сыаналаах 

бэлэхтэринэн бэлиэтэммитэ.  

Мария куоракка уґуннук олорбутунан 

да буолуо, билиитэ-кірµµтэ киэІ, µрдµк 

култууралаах этэ. До±отторун, дьµігэлэрин 

ортотугар кірдііх-нардаах, кµлµµлээх, 

сэргэх киґи буолара. Кини православнай 

таІара µірэ±ин  чугастык ылынара, 

кыґал±алаах дьоІІо ис сµрэ±иттэн 

кіміліґірі, аґынара. Ыам ыйын 22 

кµнµгэр, сааскы НьукуолуІІа, дьµігэлэрин, 

ба±алаах дьахталлары мунньан, Ой Бэскэ 

тыа±а таґааран, сынньатан киирэрэ. Онно 

Мария Даниловна кірµ-нары кі±µлµттэн 

тардара, араас оонньуулары тэрийэрэ, 

эмтээх оттору хомуйаллара, астынан-дуоґуйан а±ай кэлэллэрэ. Эмтээх оттору хайдах харайарга, тут-

тарга µірэтэрэ. 

Чапаев уопсастыбаннай оло±ор актыыбынайдык кыттара, дьахтар, кулууп сэбиэттэрин чилиэнэ 

этэ. Тута хоґуйан сахалыы ыллыыра, нууччалыы частушкалаан эйээрэрэ, пляскалаан тэйэрэ. Сцена 

бэтэрээнэ аат иІэриллибитэ. 

Мария Даниловна элэккэй, эйэ±эс майгылаа±а, кыраттан да µірэрэ, µчµгэйгэ, кэрэ±э тардыґара. 

Эрэллээх дьµігэ, сµбэґит этэ. Иистэнэрин сібµлµµрэ. КэпсээІІэ киирбит минньигэс астаа±ынан    бил-

лэрэ, кини астаабыт аґа µллэ турар курдуга. Дэриэбинэ±э буолар сыбаайбалар остуолларын, астарын  

былаана Мария сµбэтэ-амата, астааґына суох барбаттар этэ. Элбэх эдэр ыалы алгыстаах аґынан арчы-

лаабыта, ыал буолар аартыктарын ал±аабыта.  

Иллээх-эйэлээх дьиэ кэргэн Далбар Хотуна, кэргэнинээн икки уол о±ону, биир кыыґы тірітін, 

µгµс сиэн, хос сиэн эбэтэ, эґэтэ буолбуттара.  

2011 сыллаахха муус устар ыйга Мария Даниловна 80 сааґын µбµлµійдээбиппит, онно кини 

аатыгар махтал-баґыыба тыллара нэґилиэк, тэрилтэ ааттарыттан этиллибиттэрэ, о±олоро сирдээ±и бо-

кулуон уурбуттара. Ґтµі киґи аата умнуллубат. 
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Андреева Мария Петровна 

 
Мария Петровна 1935 сыллаахха бэс ыйын 10 кµнµгэр тіріібµтэ, тірµт Чапаев олохтоо±о. Элбэх 

о±о±о кµн сирин кірдірбµтэ, эбэ, хос эбэ буолар дьолун билбитэ. Кэргэнинээн иллээхтик, эйэлээхтик, 

сылаас сыґыанынан угуттанан уґун дьоллоох оло±у олорбуттара. Иккиэн µлэни ірі туппут µлэґит 

дьон. Мария Петровна улахан дьиэ кэргэни сатабыллаахтык салайар, ис-иґиттэн ыраас, чэбэр хаґаай-

ка, кэргэн этэ. 

Дьааґыла±а эдэр сааґыгар µлэлии кэлбитэ, биир симиэнэ±э Андреева Татьяна Семеновналыын    

тураллара. Мария µлэтигэр ирдэбиллээх, ис бэрээдэги тутуґар уонна тутуґуннарар аккуратнай µлэґит 

буолара. Бэйэтэ элбэх о±олоох ийэ буолан, дьааґыла о±олорун тіріппµт о±олорун курдук кірірі-

истэрэ, таптыыра. Тіріппµттэри кытта µлэ±э илиитин араарбакка µлэлиирэ, дьиэлэринэн кэрийэ      

сылдьан иитиллээччи дьиэтээ±и усулуобуйатын билсэрэ. О±о дьиэтигэр анал ооньуур муннуктаах    

буоларын, остуол, олоппос баар буоларын ситиґэрэ. Тіріппµттэргэ о±о таІнар таІаґыттан утуйар 

таІаґыгар тиийэ хайдах буолуохтаа±ар сµбэлиирэ, µірэтэрэ. Чапаев ыалларын кэрийэн, санитарнай 

туругу бэрэбиэркэлиир уопсастыбаннай сорудахтаа±а. Бэриллибит соруда±ы µтµі суобастаахтык бири-

эмэтигэр толороро. Тус µлэтигэр да буоллун, уопсастыбаннай µлэтигэр да буоллун, барытын былаан-

наан, аттаран, толкуйдаан µлэлиирэ, ол иґин барыта сатанара, туолара. Мария Петровна ыллыктаах 

тылынан этэн кэбистэ±инэ, ким да аккаастаабат буолара, салайар, дьаґайар сатабыллаа±а. 

Мария Петровна о±олорун киґи µірэ-хай±ыы кірір. Ыччаттар бары саха±а бідіІ уІуохтаах,     

кырасыабай дьоннор, µрдµк, орто µірэ±и баґылаатылар, µлэґит, мааны ыаллар. Ийэлэрин удьуордаан 

истэриттэн ырааґы, сырдыгы ірі туталлар.  

Мария Петровна туйа±ын хатарар ыччаттар баалларыттан µорэбин. 
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Дьааґыла±а µлэлээбитим 

 
Мин дьааґыла аґыллыбытын кэннэ 60-ус сылларга µлэлии киирбитим. Онтон 

кыыспын батыґан,  а±ыйах бириэмэ±э детсаадка баран µлэлии сылдьыбытым. Ол 

кэннэ дьааґылабар тіннін кэлэн, 1985  сылга диэри, биэнсийэ±э  тахсыахпар дылы 

µлэлээбитим.  

Ол кэмІэ сэбиэдиссэйинэн Кривошапкина Александра Дмитриевна этэ, онтон 

Засимова Ирина Филипповна,  Сысоева Раиса Ивановна µлэлээбиттэрэ. 

Баспытааталларынан Бурцева Раиса Афанасьевна,  Александра Петровна, Анна 

Степановна µлэлии сылдьыбыттара. НьээІкэлэринэн Прасковья Петровна, Анна 

Ивановна, Анна Михайловна, Герасимова Екатерина Михайловна µлэлээбиттэрэ. 

Кэлин Раиса Степановна, Наталья Владимировна, Зоя Гаврильевна, Анастасия 

Самсоновна µлэлээбиттэрэ. Пуобарбыт Кардашевская Еля этэ.  Онтон кэнники 

Мария Даниловна пуобардаабыта. ТаІас сууйааччыбыт Кардашевская Зина.  

Ол са±ана наґаа элбэх о±о сылдьара.  9-10 ыйдаах, сатаан хаампат о±олору кытта ылан кірірбµт.  

Дьааґыла±а улахан манеж баара, онно кыралары туруорарбыт.  О±олор нэдиэлэни быґа хоно 

сылдьаллара. Дьааґылабыт сылаас, ыраас бі±і этэ. Ґлэґиттэр бары маІан халааттаах µлэлиирбит.  

Сайын о±олорбутун таґырдьа оонньото таґаарарбыт, оонньуур сирдэрэ барыта буор буолан, 

бары хап - хара буолан киирэллэрэ. Дьэ ону тааска уу кутан, хас биирдии о±ону сууйар этибит. 

О±олорго кµІІэ иккитэ битэмиин, балык арыыта сиэтэрбит. Ити оччолорго ирдэбил этэ. Сотору-

сотору сопхуоска субуотунньукка ыІыраллар этэ: хотон сыбааґыныгар, о±уруот аґын хомууругар, 

окко, талах бэлэмигэр, уо.д.а.  

Чапаев сэлиэнньэ µгµс кілµінэ ыччатын кірбµппµттэн, иитиспиппиттэн астынабын. 

 
Андреева Татьяна Семѐновна,  

үлэ ветерана, алтынньы 2019 с. 
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Тіріппµттэрим эрэллэрин толордум 

 
Мин 1935 сыллаахха алтынньы 14 кµнµгэр ХаІалас улууґугар Німµгµ нэґилиэгэр 

Ой сиригэр тіріібµтµм. А±ам Михайлов Михаил Константинович 1900 сыллаах 

тірµіх, тірµт Німµгµ киґитэ. Ийэм Михайлова (Романова) Акулина Алексан-

дровна Дьэр нэґилиэгиттэн тірµттээх. Дьонум холкуостаахтар. Биґиги бииргэ 

тіріібµт тохсуо этибит. Бииргэ тіріібµттэрим сэрии иннинэ, сэрии сылларыгар 

ыалдьан ілбµттэрэ. Дьонум о±олорун ілір ілµµттэн быыґаары куораты       был-

дьаспыттара, ити 1936 сыллаахха эбит. Балыыґа±а кірдірі, эмтэтэ сатаабыттарын 

µрдµнэн о±олоро корьтан, коклюштан, быар ыарыытыттан быыґамматахтара. 

То±ус о±оттон мин эрэ тыыннаах ордон хаалбыппын, куруутун балыыґа±а сытар-

бын ійдµµбµн.  

Куоракка Сайсарыга кыра хаарбах дьиэ±э олорбуппут. Ийэлээх а±ам кирпииччэ 

собуотугар тµµннэри-кµнµстэри µлэлииллэрэ. Оччолорго мин 5-6 саастаа±ым, µс кыра о±ону кірі хаа-

ларым. 

А±ам 1942 сыллаахха сэриигэ ыІырыллан барбыта. А±ам аармыйа±а барарыгар быраатыгар, бух-

галтер идэлээх Михайлов Федор Николаевичка дьоммун ылан кір-иґит диэн эппит эбит. Ийэбинээн 

иккиэйэ±ин хаалбыппыт. Убайбыт а±абытыгар биэрбит тылын толорон, ЈктімІі кіґірін таґаарбыта. 

1943 сылтан Јктім олохтоохторо буолбуппут. 1943 сыллаахха а±абыт ілбµтµн туґунан «хара сурук» 

кэлбитэ.  

Мин Чапаев сэттэ кылаастаах оскуолатыгар µірэммитим. Сэттэ кылаас кэнниттэн Дьокуускай-

даа±ы тыа хаґаайыстыбатын техникумун (ЯСХТ) ветеринарнай салаатын бµтэрбитим. Идэбинэн тµірт 

сыл µлэлээбитим, ол эрээри бу µлэбэр дууґам олох сыппата±а, доруобуйам да мілтіібµтэ. Аны кэргэн 

тахсан, иккитэ о±оломмутум. Онтон медицинскэй училище±а туттарсан, µс сыл µірэнэн, биэссэр 

идэтин ылбытым. Дойдубар кэлэн, биэнсийэ±э тахсыахпар диэри µлэлээбитим, µлэм сыаналанан, аат-

суол да баар, на±араада да элбэх. 1970 сылтан дьааґыла±а, детсаадка медицинскэй іттµнэн кірбµтµм-

истибитим. 

Эдэр сааспар алтыґан, до±ордоґон, бииргэ µлэлээн ааспыт до±отторум тустарынан ахтыы су-

руйар олус санньыар, курус, ол эрээри кинилэр тустарынан суруйан µйэлээх ійдібµнньµк хаалларар 

мин ытык иэґим буолар. 

БилиІІи Чапаев устун хааман иґэн, эдэр, эрчимнээх кэмнэрбитин, бары сµбэнэн таґаарыылаах-

тык µлэлиирбитин, саІаттан саІаны айарбытын санаан ылабын, хас биирдии дьиэ, уулусса эґигини 

санатар. Эґиги бµгµн биґиги ортобутугар суоххут, ол эрээри µлэ±ит, олоххут суола-ииґэ сырдыгынан 

сыдьаайан хаалбыт эбит. Оонньооботох о±о саастаах кілµінэ буолаІІыт – о±олуу чиэґинэйгит, 

кырдьыксыккыт, ыраас суобастааххыт, инникигэ, µчµгэйгэ тардыґыылааххыт миигин билигин да 

сіхтірір. Эґиги тускутунан бµібэйдээбит, ииппит о±олоргут, кинилэр о±олоро ытыктабылынан ах-

тыахтара, ааттыахтара.  

Михайлова – Туралысова Анисья Михайловна, 
тыыл, µлэ бэтэрээнэ, СР доруобуйатын харыстабылын туйгуна 

Јктім нэґилиэгин Бочуоттаах олохтоо±о 
От ыйын 24 кµнэ.2018 сыл. 
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Алгыс тылынан ахтыллыа 
 

Мин, Чапаевтаа±ы дьааґыла-саадка 1979-1992 сылларга сэбиэдиссэйинэн µлэлээбитим. 

Кыра саастаах (1,5-3 саастаах) о±олору кірµµгэ-харайыыга, иитиигэ-µірэтиигэ кэлэктиип 

µлэтин салайбытым.  

“Јктім” сопхуос производствотын µлэґиттэрин о±олоругар анаан тэриллибит о±о 

тэрилтэтэ этэ. Сµрµннээн сµіґµ µлэґиттэрин о±олорун кірір-истэр этибит. О±олорбут 

доруобайдык кітµппэккэ сылдьыыларын ситиґии, хааччыйыы, сіптііх иитиини, 

сайдыыны биэрии иґин 0,5 ставка кірµллэрэ. Онно Михайлова Анисья Михайловна 

эппиэтинэстээхтик µлэлиирэ. Кыра о±о доруобуйата аґыттан тутулуктаа±ын кэтээн 

кірірі. Асчытынан Алексеева Мария Даниловна µтµі суобастаахтык µлэлээбитэ.  

Дьиэ-уот ыраас, тупса±ай буолуутугар ньээІкэлэр оруоллара улахан. Бу µлэ±э ір сылга 

халбаІнаабакка, бэриниилээхтик µлэлээбит дьонунан Лиханова Анна Ивановна, 

Пестерова Раиса Степановна, Адъютантова Зоя Гаврильевна, Филиппова Маайа этилэр, 

кэлин Ксенофонтова Наталья Владимировна, Пахомова Анастасия Семеновна µтµі 

суобастаахтык µлэлээбиттэрэ. Бэл туох баар ірімµінµ барытын бэйэлэрэ оІороллоро. Хачыгаардар Боякинова 

Александра, Герасимова Клавдия Петровна, Шепеткин Гаврил Алексеевич дьиэ сылаас буоларын 

хааччыйаллара, биирдэ да дьааґыла сабылла сылдьыбытын ійдіібіппµт.  

Андреева Татьяна Семеновна, Трофимова Александра Петровна бэйэлэрэ элбэх о±олоох, уопуттаах, ір 

сылга µлэлээбит дьон буолан, иитии-µірэтии чааґын кыайа туталлара. Кэлин кэлэктиипкэ каадыр боппуруоґун 

туруоран,  анал µірэхтээх иитээччилэр кэлбиттэрэ. Чурапчыга µлэлии сылдьар Александра Власьевна 

Платонова, олохтоох Тамара Егоровна µірэхтэрин бµтэрэн кэлэн, тіґµµ кµµс, тирэх буолбуттара. Кэлин 

бэйэлэрэ детсаады салайбыттара. Араас µірэххэ, семинардарга сылдьан,  саІа сµµрээни киллэрэн, кэлин 

аттестация ыытыллан, таґымнарын µрдэппиттэрэ. Мин бэйэм, биир бастакынан, улууска µрдµк категория±а 

туттарбытым. Кэтэхтэн µірэнэн, СГУ пединститут дошкольнай отделениетын бµтэрбитим. 

 Методическай кімінµ кустовой МО, РОНО инспектордара оІороллоро. Партком, профком, биригээдэ 

салалтата, норуодунай хонтуруол сылдьара, сылга биирдэ отчуоттатара. Нэґилиэнньэ общественнай оло±ор, 

тэрилтэлэр икки ардыларыгар куоталаґыыларга актыыбынайдык кыттарбыт. Араас тэрээґиннэргэ, 

бырааґынньыктарга тіґµµ кµµс буоларбыт. Кэлэктиип тµмсµµлээ±э, кіхтіі±і коммунистическай 

субуотунньукка тахсыыга,  приозводство±а, пиэрмэ±э  ыанньыксыттары солбуйууга, сайын окко звеноларга от 

мунньуутугар кімі±і кістірі. Ґлэґиттэргэ анаан политинформация оІорорбут, мунньахтарга кыттарбыт, 

конференцияларга ыІыраллара, на±араада±а тиксэрбит. 

Национальнай концепция киириэ±иттэн, саха бала±ана тэрийбиппит, сахалыы оонньуурдары оІорон, саха 

муннугун оІорбуппут, сахалыы сиэри-туому, µгэстэри µірэтии барара. Барытын бэйэбит илиибитинэн тутан-

хабан оІорорбут, тигэрбит. Бастакынан сахалыы таІаґы кэппиппит. Онтон о±о кµнµгэр ыґыах ыспыппыт. 

Тіріппµттэр кіміліґіллірі, кытталлара.  

Национальнай концепция киирэн, дьо±урдаах дьон биллибитэ. Кэлин нэґилиэккэ биллэр иистэнньэІ 

Андреева Татьяна  Семеновна быыстапкалары тэрийбитэ. Сахалыы эмтээґини, эмтээх оту хомуйууну, 

бэлэмнээґини, туґаныыны  Лиханова Любовь Федоровна баґылаабыта. Аа±ар, суруйар дьо±урдаах дьонунан 

Андреева Татьяна Егоровна, Любовь Федоровна Лиханова уонна мин «Иэйии» тµмсµµгэ сылдьыбыппыт, кинигэ 

таґаарбыппыт. Ґлэбит сµрµн ирдэбилэ –  о±о доруобуйатын харыстааґын, сылдьыы кірдірµµтэ µчµгэй буолара. 

Биирдэ да дэІ-оґол, эчэйии тахсыбата±а. 80-90 сыллардаах о±олор доруобай, тэтиэнэх, концепция иитэр-

µірэтэр программатынан хабыллыбыт буолан, бэрээдэктээх, µірэххэ дьо±урдаах этилэр. Иитээччилэр хас 

биирдии о±о±о бол±омтолоох буолан элбэ±и ситиспиттэрэ, µлэлэригэр бэриниилээх, эппиэтинэстээх буолаллара 

кістір. Тіріппµттэр махтал тыллара ону туоґулуур.  

Јр кэмІэ биир кэлэктиипкэ µлэлээбит дьонум “Јктім” сопхуос ситиґиитигэр, сайдыытыгар, оскуола 

µлэтигэр  акылаат уурбуттара диэн киэн тутта саныыбын. Олохтоохторго холобур буолан инники кµіІІэ 

сылдьыбыппыт. Дойду албан аата, суон сура±а µлэґит дьонунан сура±ырар, ааттанар. “Мичээр” уґуйаан хас 

биирдии о±о±о тирэх, ійібµл буоларга, сайдыыны кытта тэІІэ хардыылыырга угуйар сулус, сырдыыр суолдьут 

буола туруо!                                                                                                                            Раиса Петровна Сысоева, 

µлэ бэтэрээнэ, нэґилиэк бочуоттаах олохтоо±о  

дьааhыла-саад 1979-1992 сс. сэбиэдиссэйэ  

кулун тутар 30 күнэ, 2018 сыл 
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1984 с. 

Сысоева Раиса Петровна, Андреева Татьяна Семеновна, Алексеева Мария Даниловна,  

Лиханова Любовь Федоровна, Пестерева Раиса Степановна , Алексеева Лидия Романовна, 

Антонова Анна Степановна, Лиханова Анна Ивановна.  1983 с. 
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Ахтан-санаан аастахха 
 

Мин Јктім нэґилиэгэр 1950 сыллаахха бала±ан ыйын 29 кµнµгэр элбэх о±олоох 

дьиэ кэргэІІэ бастакы о±онон тіріібµтµм. 1966 сыллаахха а±абыт ілін, 8 кылаас 

кэнниттэн Тіхтµр биригээдэтигэр  ыанньыксыттыы тахсыбытым. 1970 сыллаахха 

кэргэн тахсан, Чапаев биригээдэтигэр ыанньыксыттаабытым.    

Онтон 1979 сыллаахха Чапаевтаа±ы  о±о дьааhылатыгар  ньээІкэнэн  µлэлии киир-

битим. 1988 сыллаахха таІас сууйуутугар кіспµтµм, тµірт сыл µлэлээбитим. 1992 

сыллаахха дьааhыла±а баспытаатал  кіміліґііччµтµнэн  анаммытым. Урут 

дьааhыла±а 9 ыйдаах, нэhиилэ манежка турар о±олору ылан кірір этибит.  Ол 

о±олору барыларын  биирдиилээн аhатар, суосканан µµт иhэрдэр, туалеттатар эти-

бит. Хас киэhэ аайы барыларын сууйабыт. Ийэлэрэ  суох  о±олор таІастарын  

сууйан, ітµµктээн кэтэрдэбит. Сайынын 32-34 о±о сылдьара. Таhырдьаттан     кил-

лэрэрбитигэр  биирдиилээн  сууйабыт, горшокка олордобут.  

1997 сылтан дьааhыла±а газ оhо±ун операторынан µлэлээбитим. 2000 сыллаахха  биэнсийэ±э тах-

сан баран, сиэммин кіріірµ тохтообутум.  Онтон 2003-2004 сылга  детсаадка  охраннигынан  µлэлии 

сылдьыбытым. Уопсайа о±о тэрилтэтигэр 22 сыл µлэлээбитим. 2004 сыллаахха µлэ бэтэрээнэ буолбу-

тум. 

Кµґµн буолла да, То±ойго моркуоп, сµбµікµлэ хостооhунугар, хортуоппуй хомуйуутугар  барар  

этибит. Уонна  тэрилтэнэн  бары арыыга окко кіміліґі киирэрбит. Киэhэ кутаа тула олорон бары ыл-

лыырбыт. Кыhын  ыанньыксыттары  сынньатан бырааhынньыктарга, ірібµллэргэ ынах тіріті дьуґуу-

рустуба±а барарбыт. Саас, В.И.Ленин  тіріібµт кµнµгэр ыытыллар Ленинскэй субуотунньукка тыа±а 

мутук хомуйа, дэлээнэ ыраастыы  тахсарбыт. Бары µірэ-кіті µлэлиирбит. Сибиэhэй эт биэрэллэрэ, ону 

буhаран сиибит. 

Нэhилиэк тэрээґиннэригэр кіхтііхтµк кыттарбыт. Ол курдук «Сиидэс баалыгар»  бары  сиидэс 

матырыйаалтан былааччыйа тиктэн кыттыбыппыт. Эргэ  кулуупка  кэнсиэрдээччибит.  

Сааґыран баран, µлэлээбит кэмнэрбин санаатахпына, долгуйабын. Ол кэмнэри эргиппит киґи ди-

эх курдук. Ґлэ-хамнас кµістµµ оргуйара. 

Адъютантова Зоя Гаврильевна,  

балаҕан ыйа, 2019 с.  
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Лиханова Анна Ивановна 

 
Анна Ивановна ийэ, а±а тапталыгар бигэнэн улааппыта. Ол да буоллар, кини о±о 

сааґыттан хара µлэ±э эриллибитэ, ол иґин µлэлиирин, дьону кытта бииргэ сылдьа-

рын сібµлµµрэ. Сымна±ас, сайа±ас майгылаа±а, µчµгэйгэ тардыґара, билиэн-

кірµін ба±ата улахан этэ. Билбэтиттэн кыбыстыбат, ійдіібітµн аґа±астык ыйытан 

тэйэрэ. Ґчµгэй, ыраас буочардаа±а, кинигэни, хаґыаты элбэхтик аа±ара. Оскуола-

ны ситэри бµтэрбэтэ±э эрээри, билиитинэн-кірµµтµнэн тэІ саастыылаахтарыттан 

хаалсыбат этэ. Улаатан да баран, о±о сааґын оонньуурун, сыахайын, сіп-сіп ылан 

кірірі, бу таІас куукула кинини дьааґыла±а сирдээн а±албыт курдуга. 16-17 са-

астаах эдэркээн Анна Чапаевтаа±ы дьааґыла±а иґит сууйааччынан киирбитэ, он-

тон харабылынан µлэлээбитэ.  

18 сааґын туолан баран, дьааґыла о±олоругар ньээньэ-иитээччи буолбута. Анна 

Ивановна туруоруллубут µлэтигэр сыста±аґынан, сатыырынан, µірэттэхтэринэ дібіІнµк ылынары-

нан, сатабылынан кэлэктиипкэ тµргэнник киирэ охсубута. О±олору кытта бодьуустаґарын олус 

сібµлµµрэ, µлэтиттэн астынара, µірэрэ-кітірі. О±о±о аналлаах кинигэлэр ис хоґооннорун, остуоруйа-

лары, мµччµргэннээх сырыылары, эґэ, куоска, ыт тустарынан айа±а хам буолбакка кэпсиирэ. ДьиІнээх 

до±ор диэн кимин ійдітірі. Бырааґынньыктарга дьиэтиттэн кістµµм тигэн а±алара, о±олордуун ону 

киэргэтэрэ. Детсаад о±олорун кытта таґырдьа кµµлэйдии, салгынынан тыына та±ыстахтарына, Анна 

о±олору кытта тэІІэ оонньуура, сµµрэрэ-кітірі. О±олор кинини «эдьиий Аняттан» атыннык ааттаа-

баттара, наґаа таптыыллара.  

Ийэтэ Ааныс, а±ата Иван Лихановтар кыыстара Анна µчµгэй, хай±анар  µлэґит буолбутун кэннэ 

бу кµн сириттэн кµрэммиттэрэ, кыыстарыгар эрэллээх буолан холкутук «айаннаабыттара».  

Анна Ивановна уопсастыбаннай олоххо наґаа кіхтііх, уус-уран самодеятельноска кыттарын 

сібµлµµрэ. Кини былыргы ырыалары олус µчµгэйдик билэрэ уонна ыллыыра, µІкµµ ансаамбылыгар 

µІкµµлµµрэ.  

Дэриэбинэ иґигэр, пиэрмэлэргэ ыытыллар субуотунньуктарга Анна биир бастакынан барара. 

Бааґына±а ноґуом таґыыта, кµґµн хортуоппуй хомуура, тэпилииссэ±э о±урсуу олордуута уонна хо-

муйуута, уу баґыыта, пиэрмэ±э хотону сыбааґын, ыанньыксыты солбуйуу Анна Ивановната суох 

ыытыллыбат буолара.  

Анна Ивановна µлэтин сµнньµнэн семинардарга µгµстµк сылдьара, уопутун эдэрдэри кытта 

µллэстэрэ, атын детсаадтартан солуну, интэриэґинэйи кірбµтµн олоххо киллэрэрэ. Ґлэлиир детсаада, 

кэлэктиибэ солун идеялары киллэрэриттэн астынара. 

Анна Ивановна сµрэ±ин сылааґын билбит о±олоро бары сырдыкка, µрдµккэ талаґар, µірэ±и ірі 

тутар µлэґит, µтµі дьон буолан та±ыстылар, «Эдьиий Аняларын» умнубаттар, кэрэ тылынан ахталлар, 

саныыллар. Кыыhа Лиханова Любовь Николаевна иитээччи идэтин баhылаан, ситиhиилээхтик µлэлии 

сылдьар.  

Михайлова – Туралысова Анисья Михайловна, 
2018 сыл  
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Ґлэ µіґµгэр сылдьыбыппыт 
 

1983 сыллаахха дьааґыла±а ньээІкэнэн µлэлии киирбитим. Сэбиэдиссэй 

Сысоева Раиса Петровна этэ. Иитээччилэр Андреева Татьяна Семеновна уонна 

Лиханова Любовь  Федоровна этилэр. Мин Любовь Федоровналыын биир 

симиэнэ±э µлэлиир этибит. НьээІкэлэр Пестерева Раиса Степановна, 

Адьютантова Зоя Гаврильевна  уонна атыттар уларыйа тураллар этэ.  Пуобар 

Алексеева Мария Даниловна этэ. Биэссэр Анисья Михайловна. Коркина Мария 

Егоровна сэбиэдиссэйдии сылдьыбыта. Мин кэннибиттэн  а±ыйах ый буолан 

баран, хачыгаарынан  Ксенофонтова Наталья Владимировна µлэлии киирбитэ. 

Дмитриева Агаша, Лиханова Рая, Мальцева Ульяна µлэлии сылдьыбыттара.   

Мин µлэлии киирэрбэр о±олор Лиханов Уйбаан, мин уолум Пахомов Сенялаах 

этилэр.  Ол са±ана о±олору биир саастарыттан ылаллара. Біліххі 25- тии  о±о 

сылдьара. О±олор нэдиэлэни быґа сылдьаллара. НьээІкэлэр µс симиэнэнэн µлэлиирбит. Сарсыарда 8  

чаастан кµнµс 2 чааска дылы бастакы симиэнэ, иккис симиэнэ 2 чаастан киэґэ 8 чааска дылы, онтон 

тµµІІµ симиэнэ киэґэ 8 чаастан сарсыарда 8 чааска дылы о±олору кірір. Кэнники иитээччинэн 

Тамара Егоровна кэлбитэ. Онтон   Платонова А.В., а±ыйах бириэмэ±э Иванова А.Е., Баишева М.В. , 

Крылова Н.П. µлэлээбиттэрэ.   

1993 сыллаахха  дьааґыла детсаадка холбоспута.  Сэбиэдиссэйинэн Еремеева Ольга Матвеевна 

олорбута.  Холбоґуу кэнниттэн куукунабыт, таІас сууйарбыт  барыта биир буолбута. Пуобарынан 

Филиппова Василиса Ивановна детсаадтан кэлбитэ.  Детсаадтар астарын куукуна±а буґаран баран, 

тэлиэгэнэн детсаадка таґаллара.  Кэнники биэссэринэн Андреева М.В. µлэлээбитэ, ньээІкэнэн Осипова 

С.И. киирбитэ. Кµґµн аайы дьааґылабыт ірімµінэ. Эргэ ба±айы тµннµктэрбитин ылан сууйан, хос 

олордорбут, олоппостору, остуоллары сыл аайы кырааскалаталлара. Иитээччилэр трафарет 

тµґэрэллэрэ. О±олор тимир ороІІо утуйаллара. О±олору аґаан бµттµлэр да, барыларын уруунньукка 

олордорбут.  

Німµгµгэ детсаадтар икки ардыларыгар ыытыллыбыт спартакиада±а кыттан, кыайан кэлбиппит. 

Онно тутаа±а суох чааскы биэрбиттэрин ійдµµбµн.  Урут СаІа Дьылга оробуочайдары Тымныы 

Моруос оІороллоро. Хас да сыл мин буолбутум. 1990 сыллаахха кыыспынан ыарахан сылдьан, 

Тымныы    Моруос буолбутум.  Уолум сонно тута кірін билбитэ уонна сиэттиґэн баран 

сылдьыбыппыт. Утренникка тіріппµттэр о±олорун саґан олорон  кіріллірі.  

Иллээх кэлэктиипкэ µлэлээбит сылларбын кµндµтµк саныыбын. 

 
Пахомова Анастасия Самсоновна,  

алтынньы, 2019 с. 
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Дьоґун дьоннуун алтыспытым 
 

1985  сыллаахха Чапаевтаа±ы детсаадка ньээІкэнэн µлэлии киирбитим. 

Детсаадка бастаан µлэлии киирэрбэр сэбиэдиссэйинэн Еремеева Мария Егоровна 

µлэлиирэ, онтон Сысоева Раиса Петровна  кэлбитэ. Иитээччилэринэн Тамара 

Егоровна, Любовь Федоровна, ньээІкэлэринэн  Адьютантова З.Г., Ксенофонтова 

Н.В., Пахомова А.С. этилэр. Любовь Федоровна наґаа µчµэйдик балалайка±а 

оонньоон о±олорго иґитиннэрэр этэ. Хачыгаарынан Герасимова Клава µлэлиирэ, 

таас чо±унан отторо. Онтон гаас киирбитин кэннэ газооператорынан Пахомов 

Александр уонна Поисеев Сеня µлэлээбиттэрэ. Малышева Варвара Васильевна 

биэссэр этэ. Наґаа кыґамньылаахтык µлэлиирэ. О±олор утуйан турдахтарына, 

тимэх тигиллибит таІаґын устун  хаамтарара. О±олор ыалдьаары гыннахтарына, 

бэйэтэ эмтиирэ, куруук битэмиин сиэтэрэ. Пуобарынан Данилова Любовь 

Ивановна µлэлиирэ. Аґа наґаа минньигэс буолара. Бурдук аґы нэдиэлэ±э  µстэ астыыра. Онтон 

кэнники Василиса Ивановна киирбитэ. 

Оччолорго о±олор нэдиэлэни быґа хоно сыталлара, Јктімтін элбэх ба±айы о±о сылдьара. Арыт 

иитээчилэри солбуйарым. Солбуйарбар долгуйарым, дьарыктарбар  кичэйэн бэлэмнэнэр этим, былааны 

ирдииллэр этэ, ол иґин кыґаллан суруйарым.   

Јр сыл бииргэ алтыґан µлэлээбит дьµігэм Тамара Егоровна туґунан а±ыйах тылы ахтан 

ааґыахпын ба±арабын. Тамара Егоровна о±олорго ураты сымна±ас сыґыаннаа±а, мі±ір диэни билбэт.  

Кини µлэтин кµнµгэр, баар буолла±ына, біліххі о±олор уу- чуумпу буолаллара.  Тамара Егоровна 

біліххі киирдэ±инэ, сирэйдиин-харахтыын сырдаан хаалара, быґыылыын-таґаалыын  уларыйара, о±о 

курдук буолан хаалара.  Бэйэтэ о±олорго анаан, хоґоон айан суруйара, тµірт саастарыттан са±алаан 

о±олорго буукубалары, дор±ооннору µірэтэрэ. Тамара Егоровна хомуска оонньуура, о±олорго хомус 

тыаґын иґитиннэрэрэ. Киґи быґыытынан наґаа сэмэй, холку, ыраас, µтµі санаалаах киґи этэ. Ис-

иґиттэн талааннаах о±олор дьо±урдарын іті кірін сайыннарар иитээччи быґыытынан мин кинини 

µрдµктµк сыаналыыбын.  

1992 сыллаахха завхоґунан µлэлээбитим. 1998 сыллаахха  уурайбытым. 

Кµндµ бииргэ µлэлээбит коллегаларбын 60  сыллаах µбµлµійбµтµнэн э±эрдэлиибин. Ба±арабын 

µлэ±итигэр µрдµктэн-µрдµк ситиґиилэри, тус олоххутугар дьолу-саргыны! 

Дмитриева Агафья Васильевна, 
алтынньы, 2019 с. 
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Андреева Тамара Егоровна 

 

Андреева Тамара Егоровна 30-тан тахса сыл устата харыс халбарыйбакка 

дьааґыла±а µлэлээбитэ. Бастаан педагогическай училищены бµтэрэн баран, атын 

сиргэ µс сыл анабылынан µлэлээбитэ. Онтон дойдутугар тіннін кэлэн, дьааґы-

ла±а µлэ±э киирбитэ. Дьааґыла «Јктім» сопхуос иґинэн киирэр тэрилтэ этэ.  

О±ону иитиигэ билиитин-кірµµтµн ууран, сыратын биэрэн туран µтµі суо-

бастаахтык µлэлээбит ытык киґибит буолар. Тамара Егоровна бэйэтэ ураты 

айылгылаах киґи, аа-дьуо сылдьан, µлэтин µмµрµппµт, дьарыгын ыыппыт буола-

ра. Бэйэтэ аґары холку майгылаа±а,  о±олор да киниэхэ наґаа бэрээдэктээх буо-

лаллара.  Дьааґыла біліххі киирдэххэ, ким эрэ сµµрэр, ким эрэ оонньуур был- 

дьаґар, ким дьиэтин ахтан ытыы олорор буолаллара. Онно Тамара Егоровна кии-

рэн, аргыый ба±айы «дьэ, эрэ» диирин кытта бары тохтоон, иитээччилэрин исти-

битинэн бараллара.  

Тылга сыґыаннаах буолан, о±олорго тылы сайыннарыыга туруулаґан туран µлэлээбитэ. Кыра са-

астаах о±олорго анаан хоґоон суруйара, ол хоґооннорун дьарыктарыгар туґанара. Ґлэтинэн эрэ 

муІурдаммат, кини тарба±ар талааннаах, иистэнэрин, баайарын сібµлµµрэ, астыырын ордороро. 

Ырыа±а, µІкµµгэ эмиэ сыґыаннаа±а. Дьааґылаттан µчµгэйдик саІарар, кэпсэтэр, хоґоон аа±ар, ырыа 

ыллыыр бэлэмнээх о±олору Тамара Егоровна таґаарара. 

Ольга Матвеевна Еремеева,  
алтынньы, 2019 с. 

 

Дьиэтээҕи кыылларым 

Тиэргэҥҥэ мустаннар, 

Айдааны тарданнар 

Көрүлээн эрэллэр. 

 

Ынахчааным маҥырыыр, 

Оҕусчааным мөҥүрүүр, 

Сылгым кистээн дьигиhитэр 

Ытым үрэн маргыйар. 

 

Куоскам дьиэттэн тахсан 

Күҥҥэ үөрэн ньааҕыныыр, 

Сибиинньэбит баарбын диэн 

Хаhыҥырыыр, хаhыытыыр. 

 

Дьиэтээҕи кыылларбын 

Барыларын таптыыбын, 

Тото-хана аhаталыам 

Барыларын уоскутуом. 

 

Саҥа дьылбыт сандаарда 

Араас уот умайда, 

Оҕо-аймах үөрэ-көтө 

Хороводтаан ньиргиттэ. 

Тымныычаан оҕонньор 

Кэhиитин түҥэттэ. 

*** 

Детсадка сылдьаммыт 

Эҥини оонньуубут, 

Элбэҕи билэммит 

Дьоммутун үөрдэбит. 

*** 

Араас өҥү арааран билэргэ: 

Ыраас күөх халлааҥҥа 

Дьэрэкээн кустук түhэр, 

Аламай араҕас күн тыгар, 

Кытара кыыhар ыйбыт, 

Оппут-маспыт көҕөрөр 

Ыраас маҥан хаар туhэр  

Ааҕан көрүүй, хас өҥүй? 

На зарядку становись, 

Руки вверх, руки вниз, 

Раз, два, три, четыре 

Мы шагаем и бежим. 

*** 

Играем, играем, 

Игрушки мы любим. 

Мы дружные ребята. 

Мы весело живем. 

*** 

Детский сад мы очень любим, 

Мы играем и поем. 

Мы по-русски говорим,  

И по-русски мы поем. 

*** 

У меня есть бабушка, 

У меня есть дедушка, 

Мама, папа, брат, сестра 

Вот и вся моя семья. 

Остуоруйа истэрбитин 

Биhиги бары сөбүлүүбүт, 

Үчүгэйтэн үөрэбит 

Куhаҕантан хомойобут. 

 

Остуоруйаттан оҕолор 

Элбэҕи билэллэр, 

Остуоруйаттан оҕолор 

¥чүгэйгэ үөрэнэллэр. 

 

Остуоруйаҕа үтүө санаа 

Ɵрүүтүн кыайар. 

Остуоруйаҕа хара санаа  

Куруутун кыайтарар. 

 

Остуоруйаҕа курдук 

Үтүө санаалаах элбээтин, 

Хара санаа диэн биhиэхэ 

Хаhан да суох буоллун. 
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Үлэлээбит сылларым туһунан ахтыы 
 

Мин аан бастаан 1981 сыллаахха дьааһыла детсадка кочегарынан үлэлии 

киирбитим, ол эрэн үлэһит тиийбэт буолан ньээнькэнэн, иитээччинэн, таҥас 

сууйааччынан, поварынан кытары үлэлээн турардаахпын. Мин үлэлии киирэр 

сылбар сэбиэдиссэйинэн Лиханова Любовь Федоровна, иитээччилэринэн 

Адъютантова З.Г., Андреева Т.С., Лиханова Л.Ф., Пестерова А.С., ньээҥкэнэн 

Пахомова А.С. уонна мин Ксенофонтова Н.В. үлэлээбиппит. Ол кэмҥэ 

дьааһылаҕа отучча кэриҥэ оҕо сылдьар этэ, хонуктаах буолан оҕолор өрөбүлгэ 

биирдэ дьиэлэригэр бараллара. Икки симиэнэнэн 8 чаастан 2 чааска дылы, 2 

чаастан 8 чааска дылы үлэлиир этибит. Хаһан да үлэбитигэр хойутаабакка 

барытын наһаа үчүгэйдик толорор этибит. Сэбиэдиссэйбит тылыттан хаһан да 

тахсыбакка, барыта кини эппитинэн олох таҥара курдук көрөр этибит.  

Саас күргүөмүнэн оҕуруот аһын олордуу күһүн хомуйуу буолар этэ. От буоллун, хаппыыста, 

хортуоска, талах быһааһына буоллун барытыгар көхтөөх кыттыыны ыларбыт. Өссө саас дьахтар 

бырааһынньыгар ыанньыксыттары солбуйа ынах ыы көмөлөһө барарбыт. Биир күн өрөбүллээхпитин 

күһүҥҥү хотон сыбаҕын сыбыы ис өттүн исбиэскэнэн сыбыы көмөҕө барааччыбыт. Аны сарсыарда 

оҕолор хааһы сииллэригэр ынахпын ыаммын 13 лиитэрэлээх биэдэрэҕэ үүппүн туппутунан үлэбэр 

тиэтэйэрим. Коллективынан биир да кэнсиэри, субуотунньугу, параады, спортивнай күрэҕи  

көтүппэккэ актыыбынайдык кыттар этибит. Араас маскараат кэтэ-кэтэ кыһыны атаарыы. 

Уонна биир өйдөөн хаалбыт түгэммин быһа тардан кэпсиим. Хас сыллаахха эбитэ буоллар, 

биир күн куустабыт ыһыаҕар Улаах Ааҥҥа айаннаары автобус сакаастаан детсад таһыттан 

айанныахтаах этибит. Мин ыраах олорор буоламмын кыратык хойутаан хааламмын автобуһум 

күүппэккэ айанаан хаалбытыгар, сүүрүүнэн суолга тахсан биир массыынаны сапсыйан олорсон 

айаннаан тиийбитим. Дэлби тиритэн, өссө биирдии суол астаах буолуохтаахпыт ону соспутунан 

ыһыахтыыр сири көрдөөн, дьон саҥатын иһиллээн нэһиилэ булан тиийбитим. Ити курдук үлэлээбит 

сылларбын истиҥник саныыбын уонна күн бүгүнүгэр дылы үлэлии-хамныы сылдьабын.  

Детсадка сылдьыбыт оҕолорбут: Шевелев Вася, Лиханов Вася, Алексеев Алеша, Алексеева 

Варя, Неустроев Гоша, Неустроева Тася, Петров Дима, Андреев Юра, Шевелев Гоша, Лиханов Павлик. 

Наталья Владимировна Ксенофонтова,  
Үлэ ветерана, «За вклад в социально-экономическое  

развитие Октемского наслега» знак хаhаайына 
алтынньы 20 күнэ 2019 сыл 
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