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2016 сылга Салбан орто ос- 
куолата теруттэммитэ 85 сы- 
лын туолла. Бу сыллар устала- 
рыгар биhиги уерэхпит кьЛ а- 
тыгар теhелеех элбэх келуенэ 
ыччат уерэнэн-иитиллэн, олох 
киэн аартыгар уктэммитэ буо- 
луой?! Элбэх дащаны утуе-мааны 
учууталлар улэлээн, кэнчээри 
ыччаты утуещэ-кэрэщэ уерэтэн, 
биhиги оскуолабытыттан кы- 
нат анньынан Yлэhит утуелэрэ 
буолан, республика араас мун- 
нуктарыгар улэлии сылдьаллар.

С ы л л а р -х о н у к т а р  у у  
CYYPYrYHYY ааhаллар. Ол аас- 
пыт сыллары анааран керер 
эбит буоллахха, Салбагсгса бас- 
такы оскуоланы аспыт, туттар- 
быт киhинэн Протопопов Иван 
Григорьевич (Суруксут Уйбаан) 
буолар. Кини а^ата Протопо
пов Киргиэлэй аа^ар-суруйар, 
салбагснартан бастакы Yерэх- 
тээх киhи эбит. Онон а^атын 
туйа^ын хатаран, Иван Григо
рьевич 1925 сыллаахха Yерэ- 
БЭ суох улахан дьону Yерэтэр 
ликбезтэри аhыталаан, оскуола 
аhылларыгар бастакы сэбиэт 
дьаhалынан, дьиэттэн хотону 
арааран, ыраас олох иhин kyyc- 
тээх Yлэлэр ыытыллыбыттар. 
Протопопов Иван Григорьевич 
быhаччы кеБYЛээhининэн, сагса 
оскуола дьиэтин маhын кэрдии, 
суоруу са^аламмыт. Ити кур- 
дук, Yлэ тэтимнээхтик ыытыл- 
лан, 1932 сыл кYhYHYгэр оскуола 
дьиэтэ YЛЭБЭ киирбитэ.

Учууталларынан И.Г. Про
топопов, Н.И. Протопопов, Д.С. 
Протопопов, И.Н. Протопопов 
Yлэлээбиттэр Хомойуох иhин, 
Иван Григорьевич Протопопов 
уhун, ыарахан ыарыыттан 1935 
сыллаахха елбYт. 1931-1946 сс. 
Салбагс оскуолатын Протопопов 
Иван Григорьевич (Суруксут Уй
баан), Соловьев Иван Михайло
вич, Анисимов Василий Василье

боЫн, оскуола-саад 
буоллубут. Билигин 
биир коллектив буо
лан, Yлэлии-хамсыы 
сылдьабыт.

Оскуолабытыгар 
обо дьовурун сай- 
ыннарар, талаанын 
арыйар араас куру- 
hуоктар тэтимнэ
эхтик Yлэлииллэр. 
«Сыккыс» литера- 
турнай куруhуок  
о^олорун айымньы- 
лара улуус, респуб
лика хаhыаттарыгар

У0РЭХ-БПЛИИ ААРТЫГЫНАН
вич салайбыттара. Бу кэнниттэн 
араас сылларга Салбагс оскуо
латын салайбыттара: Дорофеев 
Михаил Николаевич, Татари- 
нов Иннокентий Афанасьевич, 
Пестеров Афанасий Семенович, 
Бурнашева Тамара Ивановна, 
Ушницкая Феврония Дмитриев
на, Эверстов Василий Василье
вич, Протопопов Иван Никола
евич, Эверстов Егор Елисеевич, 
Габышева Екатерина Петровна, 
Кривошапкина Анна Егоровна, 
Зверев Семен Сергееевич, Сив
цев Роман Гаврильевич, Вино
курова Наталья Борисовна.

Э верстов Василий В аси
льевич туруорсуутун ылынан, 
ССКП райкомун бастакы секре- 
тара Платонов Степан Николае
вич республика правительство- 
тыгар туруорсан, сагса оскуола 
тутуутун  бь^аарсыбыттара. 
Онон чинчийэр Yлэтэ уонна бы- 
райыага он^уллан, 1974 сылтан 
оскуола тутуутун Yлэтэ са^алам- 
мыта. Оччотоо^у совмин солбу- 
йааччы председателэ Охлопков 
Николай Семенович тутууга ула
хан кеменY огсорбута. Директор- 
быт Эверстов Василий Василье
вич сагса оскуолабыт YЛЭБЭ кии- 
риитигэр сYгcкэн кылаатын кил- 
лэрбитэ. Кини бы^аччы дьаhа-

лынан, дьону тYмэр дьо^урунан 
тутуу Yлэтэ тYMYKтэнэн -  Улуу 
0ктееп 60 сылын керсе YерYY- 
лээх быhыыга-майгыга оскуо
лабыт дьиэтэ Yерэнээччилэригэр 
аанын тэлэччи аспыта.

Онтон ыла элбэх кYн-дьыл 
ааста. Ол эрэн Yерэхпит кыhатын 
тэрийбит, тэрийсибит, Yлэлээн 
ааспыт KYндY учууталларбытын 
ерYY махтана ахтабыт. Билигин 
биhиги коллективпытын эдэр, 
эрчимнээх директор Винокуро
ва Наталья Борисовна 2012 сыл 
сэтинньититтэн салайар. 2015 
сыл кулун тутар 19 KYHYгэр 3-4 
№ -дээх «Нам улууhа» муници- 
пальнай тэриллии депутатта- 
рын Сэбиэтин быhаарыытынан, 
YрдYKY Сэбиэт 3 те^ллээх на- 
роднай депутата, СР Ил ТYмэн 
Государственнай мунньа^ын 
председателэ, М.К. Аммосов 
аатынан государственнай пре
мия лауреата, Нам, Сунтаар улу- 
устарын Бочуоттаах гражданина 
-  Ларионов Егор Михайлович 
аата игсэриллибиттэ. 2015 сыл 
ыам ыйын 7 KYHYгэр Yерэх мини- 
стерствотын бирикээhинэн, агро- 
оскуола хайысхатын ылынан, 
сагсалыы Yлэ былааннарын огсос- 
тон Yлэбитин са^алаабыппыт. 
2016 сыл обо саадын кытта хол-

YГYCTYK бэчээттэнэллэр. 2005 
сыллаахха оБолор хоhооннорун 
хомуурунньуга кинигэ буолан 
тахсыбыта. Бу куруhуогу саха 
тылын уонна литературатын 
учуутала, СР YерэБириитин туй- 
гуна, учууталлар учууталлара 
Протопопова Евдокия Давыдов
на салайар. Уваровская Туяра 
Викторовна салайар «Чуораан- 
чык» ырыа ансаамбылын оБоло- 
ро «Эдэр талааннар», «Хотугу 
сулус» республикатааБы ку- 
онкурустарга ситиhиилээхтик 
кытталлар.

0рYY бииргэ Yлэлиир колле- 
галарыгар бэйэлэрин айымньы- 
лаах, таhаарыылаах Yлэлэринэн 
Артамонова Изабелла Никола
евна, Кривошапкина Анна Его
ровна, Протопопова Евдокия Да
выдовна, Касьянова Елизавета 
Ивановна, Винокурова Валенти
на Семеновна, Касьянова Любовь 
Петровна, Протопопова Мария 
Романовна холобур буолаллар. 
1983 сылтан сайын аайы икки се
зон «0ргелеех» лааБыр Yлэлиир. 
Манна 15 обо сылдьар. Кинилэр 
оскуола оБуруотун аhын (хортуо- 
ска, оБурсу, помидор, CYбYекYЛэ, 
моркуоп) кереллер. Сынньалагс 
кэмнэригэр араас кYрэхтэhии-

лэри, оонньуулары тэрийэллэр.
YгYC ерYттээх иитэр^ерэтэр 

тэрээhиннэри YPДYK таhымгcа 
ыытыы YraCra кубулуйда. Дирек
торы Yерэх чаа^ггар солбуйаач- 
чынан Кривошапкина Надежда 
Дмитриевна 2015 сылтан, иитэр 
YЛЭБЭ солбуйааччынан Аргунов 
Сахаян Прокопьевич, оскуо- 
ла иннинээБи саастаах оБолору 
иитиигэ солбуйааччынан Про
топопова Анастасия Макаровна 
айымньылаахтык Yлэлииллэр. 
В.Б. Олесова салайааччылаах 
«Yрдэл» обо тYмсYYтэ оскуола
быт CYPYH тэрийээччилэринэн, 
актыбыыстарынан буолаллар. 
Оскуола нэhилиэкпит саамай 
улахан тэрилтэтэ буолан, туох 
баар ыытыллар тэрээhиннэргэ 
ерYY актыыбынайдык кыттар. 
Коллектив кеБYЛээhининэн, 
сыл ахсын «Мугсха-шоу», кэн- 
сиэр кердерYY, выпускниктар 
кэнсиэртэрэ, оскуола KYнэ ыы- 
тыллара эмиэ YTYе Yгэс буолла. 
Оскуола профкомун 2014 сылтан 
Никифорова Ольга Николаевна 
салайар. Профсоюз сыл ахсын 
былаан огсостон, туспа араас тэ- 
рээhиннэри ыытар. Ол курдук, 
сыл ахсын «Ветераннарга бол- 
Бомтону» акция, «М уус-шоу», 
YбYЛYейдээхтэри бэлиэтээhин, 
корпоративтары тэрийии, кы- 
hалБалаахтарга кеме -  бу барыта 
профсоюз ыытар Yлэлэрэ.

Кэнчээри ыччаппыт ерYY 
YTYе-мааны Yерэхтээх, Yлэhит 
дьон буолан тахсалларын туhу- 
гар ессе да Yлэлэhиэхпит, айы- 
ахпыт-тутуохпут.

Оскуолабыт 85 сыллаах y6y- 
ЛYеЙYнэн итиитик-истигсник 
эБэрдэлээн туран, KYHДY Yерэ- 
нээччилэри, выпускниктары, 
Yлэлээн ааспыт уонна билигин 
да Yлэлии сылдьар учууталла- 
ры, техническэй Yлэhиттэри ку
лун тутар 18 KYHYгэр оскуолабыт 
YбYЛYеЙYн бэлиэтиир KYHYгэр 
ыгсырабыт.

О.Н. НИКИФОРОВА

Айылщ аттан талааннаах, 
аатырбыт олонхоhут, норуот 
ы р ы а ^ 1та, 1939 сылтан ССРС 
суруйааччыларын союhун чи- 
лиэнэ Егор Герасимович О х
лопков —  Буоратай тохсунньу 5 
кунугэр 120 сааЬын туоларынан, 
кинини ахтан-санаан ааЬар би- 
hиги ытык иэспит.

Егор Герасимович 1897 сыл
лаахха Кебекен нэhилиэгэр (би- 
лигсгситэ Фрунзе нэhилиэгэр) 
kyh сирин кербYт. АБата Охлоп
ков Герасим Иванович (1848
1926) ийэтэ Охлопкова Анисия 
Яковлевна (1861-1936), терде 
Хатырык. Бииргэ тереебYттэр 
бэhиэлэр: Спиридон, Иван, Вар
вара, Матрена.

Ологcхоhут буолан сайдары- 
гар олук уурбут дьоннорунан 
эhэтэ Охлопков Дьаакып уон
на сагcаhа Охлопкова Хобороос 
буолаллар. Сиэн киhи дьонуттан 
элбэххэ YерэннэБЭ. Буоратай 17 
сааhыттан ологсхолуур буолбут. 
Нэhилиэк, оройуон тэрээhиннэ- 
рин актыыбынай кыттыылааБа. 
Дойдутугар саамай кэрэ куолас- 
таах, уhун тыыннаах ологcхоhут 
быhыытынан биллэрэ. 1947 с. 
«Фрунзе» колхоз сагса тутул- 
лубут кулуубун аКыллыыты- 
гар Ядрихинская Татьяна Кон- 
дратьевна (бу кэмгсэ Мелдьегей 
оскуолатыгар сэбиэдиссэйинэн 
Yлэлиирэ) туруоруутугар «КYн 
ДьеhYелдьYт бухатыыр» диэн 
ологсхону кердербYттэр. Бу — 
Бэдьээлэ суруйбут ологсхото. 
Нэhилиэктэригэр кердерен ба
ран, Модукка, Хатырыкка сыл- 
дьыбыттар. Саас муус устарга 
биэс атынан айаннаан, оройуон 
киинигэр Намгса кердербYттэр. 
Тыа сирин колхозтаах ыччат- 
тарын сынньалагснарын YЧYгэй- 
дик тэрийбитин иhин Татьяна 
Кондратьевна комсомол обкомун 
грамотатынан наБараадалам- 
мыт. Бу ологсхоБо Буоратай КYH 
ДьеhYелдьYт аБатын оруолун 
толорбут.

Дэгиттэр талааннаах буолан, 
Буоратай бэйэтэ эмиэ ологсхо ту- 
руорар эбит. Ол курдук ыЛыах 
kyh «Ньургун Боотур» ологсхону 
туруоран, дьон-сэргэ сэгсээ- 
риитин ылбыт. Онтон «Соhуччу 
YерYY» диэн пьесаБа Дэлиhиэй

КИЭН ТУТТАР КПЬПБПТ
кинээс буолбут. Бэй- 
этэ Yерэнэн ааБар- 
суруйар буолбут.

Научнай киин ар- 
хыыбыгар П.Д. Кузь
мин 1941 с. кулун ту- 
тар 18 KYHYгэр Егор 
Герасимович Охлоп- 
ковка толорторбут ан- 
кетата баар. Онно ки
ни ордук ологсхонон 
таптаан дьарыктана- 
рын, эhэтэ ологcхоhут, 
ырыаhыт идэлээБин, 
сагcаhыттан ологсхо- 
луурга уврэммитин, 
сахалыы Yерэхтээх 
буолан, ологсхолору аахпы- 
тын туhунан ахтан аhарбыт. 
АнкетаБа ологcхоhут репертуара 
ыйыллыбыт. Онно биэс ологсхо 
аата киирбит.

1. «Y c cyyc киhини YPДY- 
нэн егcелдьYЙэн кетер, yc былас 
еттYKтээх, YPYмэччи магсан атта- 
ах YрYгc Уолан бухатыыр».

2. «Ала кэрэ аттаах Алантай 
Боотур».

3. «YрYгc Уолан бухатыыр».
4. <^yhhyk сиртэн ^ е х  отто- 

он сиир кеБеччер элэмэс аттаах 
КYн Эрилик бухатыыр».

5. «Сонор хаарынан суола 
кестYбэт, кырпай хаарга сыры- 
ыта биллибэт киргиллээх киис 
саБынньаБын кэппитинэн терее- 
бYт Кириэс Бэргэн».

Буоратай тылыттан «Ала 
кэрэ аттаах Алантай Боотур» 
ологсхону бииргэ тереебYт убай- 
ын, Охлопков Иван Герасимович, 
уола Семен Иванович Охлопков 
латыынныы алпаабытынан П.А. 
Ойуунускай Намгса кэлэн бар- 
бытын кэннэ, 1937 с. атырдьах 
ыйыгар, кини сорудаБын толоруу 
сиэринэн суруллубут. Ол аата 
Егор Герасимович — Буоратай 
Нам ологcхоhуттарыттан биир 
бастакынан ологсхото сурукка- 
бичиккэ киирэн, Научнай киин 
архыыбыгар ууруллан сытар.

Буоратай бэйэтэ «YрYгc Уо
лан» ологсхотун 1941 с. олунньуга 
ыйга сурукка-бичиккэ тYhэрби- 
тэ РНА СС Научнай киинин ар-

хыыбыгар баар (ф.
5, оп. 8, д 13-20__)
(«Алантай Боотур» 
кинигэттэн, 13 сир., 
2015 с.).

Б и л л и и л э э х  
фольклору хомуй- 
ааччы П.Н. Попов 
ологcхоhут «Сир 
YPДYTтэн сидьигс- 
нэри сиппийиэБигс» 
диэн ыгсырыы той- 
угун уус-уран аль- 
манахха бэчээттэп- 
питэ.

Буоратай П.А.
Ойуунускайы кор- 

CYеБYттэн ыла биллэн барбыт. 
Бу кэмгсэ кини «Арыгы ырыата», 
«Борогуулсук Боскуруоп» диэн 
ырыалары, «Сталин 60 сааhын 
туолуутугар аныыбын», «Вер- 
ховнай Советы быыбардааhыгc- 
гса» диэн тойуктары айбыта, П.А. 
Ойуунускай мэктиэлээhининэн 
Буоратай 1939 сылтан ССРС су
руйааччыларын сок^ун чилиэнэ 
буолбута.

Сэрии кэмигэр Yлэ фронугар 
сылдьыбыт. Тутуспут дьиэлэ- 
риттэн биирдэстэрэ Намгса му- 
зыкальнай оскуола буолан ту- 
рар. Балыкка сылдьыбыт, аччык 
аас-туор сылларга байанайдаах 
булчут буолан, кыаммат дьогс- 
гсо кемелеспYт. Дэгиттэр тимир, 
мас ууhа.

1924 с. Попов Георгий Ин
нокентьевич райкомгса Yлэлии 
сылдьан, ФрунзеБа кэлэн Егор 
Герасимович Охлопковы комсо
мол секретарынан анаан барбыт. 
Бу ананан Yлэ KYестYY оргуйбут. 
Барамыгин Ньукулай началь- 
никтаах бандьыыттар Кытылга 
ыстааптанан олорбуттар. Ки- 
нилэргэ Уус Алдан Найахытын 
баайдара кыттыспыттар. Ком
сомол секретарын тутан ылан, 
бэйэлэригэр ат керееччYнэн 
илдьэ сылдьыбыттар. Биир kyh 
начальниктара Попов Георгий 
Иннокентьевич кэргэнин, мааны 
Маайаны, тутан аБаларга бири- 
кээстээбит. Аттарын аhатар ки- 
hи быЛыытынан, тахсан барбыт

уонна Берелеех, Алыкы арыы- 
лар Yестэрин туораан хатырык- 
тар Кэгсэли арыыга сылгы аhа- 
тар уолаттарыгар CYYPЭн тиий- 
бит. Ат ылыаБын, ат туйаБын 
ты а^ш  истэн, тутан ылан ытан 
да кэбиhиэхтэрин кегcYЛЭ. Нам 
комсомолецтарын ол дьоннор 
ДYпсYгcгcэ таhааран ыппыт 
кэмнэрэ эбит. «Адьагсхаларга 
тахсан этигс, сагсастарын сар- 
сын YPYгcнэр тута кэлэллэр 
YhY, куота оБустуннар», — диэ- 
бит да, теттерY CYYPбYт, киэhэ 
аhылыктарыгар тенне охсон 
кэлбит, дьонноро билбэккэ да 
хаалбыттар. Уолаттар ат YPДY- 
гэр тYhэн, тиийэн тыллаабыттар. 
Сагсастарын Салбагсынан та- 
hааран саhыарбыттар. Бандьы- 
ыттар кердYY сатаабыттар да, 
булбатахтар. Дьонноро Буоратай 
сагсаспытын быы^аабыта диэн 
махтанар буолаллара. Комсомол 
секретарын бандьыыттар со- 
руйан да туттахтара. АбаБабыт: 
«Мин бандьыыттарга сылдьам- 
мын да, кими да елербетеБYм, 
дьонум-сэргэм туhугар кеме- 
леспYTYм, комсомол секрета- 
рын аатын TYhэн биэрбэтэБим. 
Ол биhиги кегcYлбYTYнэн сыл- 
дьыбатах дьоммут. Саалаах-са- 
адахтаах дьон тойон буоллах- 
тара. Суобаhым ыраас буолан, 
дьонум-сэргэм салайар YЛЭБЭ 
YЛэлэттэБЭ», — диэн Буоратай 
бэйэтэ кэпсиир буолара. Оччо- 
тооБу кэмгсэ дьоно-сэргэтэ та- 
батык ейдеебYттэрэ махталлаах 
суол.

Буоратай бэйэтэ эппитинии, 
YKCYH салайар YЛЭБЭ Yлэлээбит. 
1919-1921 сс. улуус революци- 
оннай комитетын чилиэнэ, 1925
1927 сс. нэhилиэк сэбиэтин пред- 
седателинэн, колхоз председате- 
линэн, ферма сэбиэдиссэйинэн, 
биригэдьииринэн, от Yлэтигэр 
звеневойунан Yлэлээбит.

1976 с. тахсыбыт «Писатели 
Якутии» библиографическай 
ыйынньыкка Егор Герасимович 
Охлопков ревком председатели- 
нэн Yлэлээбитэ ахтыллар. Онно 
олоБуран, профессор Василий

Васильевич Илларионов Е.Г. Ох
лопковы сэбиэскэй былаас олох- 
тонуутугар кыттыспыт ологсхо- 
hуттар кэккэлэригэр киллэрэр.

(«Алантай Боотур» ологсхо 
кинигэтиттэн, 2015 с.).

Бэйэтин кэмигэр сэм эй - 
дик Yлэлээн-хамсаан, тереебYт 
дойдутун, Сахатын сирин 6y - 
tyh союзка аатырдыбыт YTYетэ 
YTYенэн эргилиннэ. Ол курдук, 
кини бастакы (2012 с.) YбYЛYейэ 
киhи санаатын хоту олус YЧY- 
гэйдик ааспыта. YбYЛYей чэр- 
читинэн 2012 сыл нэhилиэккэ 
Буоратай сылынан биллэрил- 
либитэ. Бюст, олорбут дьиэтигэр 
ейдебYнньYK дуоска туруорул- 
лубута. Нэhилиэккэ республи- 
катааБы семинар-мунньах, Нам- 
гса Буоратай ааБыылара, мара- 
фон-быыстапка ыытыллыбыта. 
YбYЛYейдээх ыhыаБынан сибээс- 
тээн, ФрунзеБа сагса ыhыахтыыр 
паарка тутуллан, нэhилиэк биир 
кэрэ кестYYЛЭэх тутуута буолла. 
НамнааБы сынньалагс киинин 
коллектива Буоратай «Алантай 
Боотур» ологсхотун куоракка 
туруоран, лауреат буолбута. Бу 
ологсхотун кинигэтин презента- 
цията Намгса Ологсхо киинигэр 
буолан ааста. Нэhилиэкпит киэн 
туттар аатырбыт ологcхоhутта- 
ра Егор Герасимович Охлопков, 
Прокопий Прокопьевич Ядри- 
хинскай Yелээннэhэн Yескээн, 
уруулуу-аймахтыы буоланнар, 
ологсхо келYенэттэн келYенэБЭ 
салБана турарыгар олук уурбут 
дьоммут буолаллар. Бэдьээлэ 
Буоратай бииргэ тереебYт бал- 
тын, Охлопкова Матрена Гера- 
симовнаны, кэргэн ылан, кыыс- 
таах уол оБолонон, силис тардан 
аатын ааттатар дьонноох буолан, 
тэнийэн-ууhаан олордохторо. Ол 
эбэтэр Бэдьээлэ Буоратайга ky- 
тYетэ буолар. Буоратай баста- 
кы кэргэниттэн уолун оБолоро, 
сиэннэрэ МоскваБа олороллор. 
Егор Герасимович Охлопков — 
Буоратай аата YЙэттэн YЙЭБЭ 
ааттана туруоБа.

Анна ОХЛОПКОВА, 
Буоратай бииргэ тepeeбYт

убайын Охлопков Спиридон 
Герасимович сиэнэ, 

Фрунзе нэЬилиэгэ


