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“Ыйдаҥа” кэпсээн суруллубут 
кэмин ааптар:  1926 с. 4-с 
Байаҕантай нэһилиэгэ. – диэн 
бэлиэтээбит.(Билиҥҥи Уус-
Таатта)

Неустроев Н. Д. «Ыйдаҥа» 
кэпсээнин сүрүн геройун
Ылдьаана аатын сэргэ
устурууктар кыыс уобараһа, 
оччолорго дьиҥнээх олох
оргуйар үөһүттэн ылыллан
айыллыбытын туһунан уос
номоҕо баар. Устурууктар
кыыс прототиба кимий? 



Окороков Гаврил Гавриилович 
литература кириитигэ, филологическай
наука кандидаата, СГУ саха
литературатын кафедратын доцена,  
ССРС уонна Саха сирин 
суруйааччыларын Сойуустарын
чилиэнэ.

«МАННЫК ДЬОННОР БААЛЛАРА 
ДУО?» диэн ыстатыйаны «Кыым» 
хаһыакка 1965 с. ахсынньы 3 күнүнээҕи 
нүөмэригэр бэчээттэппит.



«1925 с. сааһыары кыһын куораттан

Марфа Иннокентьевна Христофорова 
женорганизатор буолан тахсыбыт, — диэн
Семен Находкин… кэрэхсэбиллээх түбэлтэни 
ахтар. — Нэһилиэк дьахталлара «Тамах» 
диэн биһигиттэн  икки биэрэстэни кыайбат
сиргэ, олохтоох баай, сахалыы киэҥ 
балаҕаныгар мустан мунньахтыыр
буолбуттар.

Бу биһиги нэһилиэкпитигэр дьахтар
бастакы мунньаҕа этэ.

Мин Иван Находкин диэн бииргэ
төрөөбүт биилээх этим, отутуттан тахсан
эрэр киһи. Николай Денисович биһиэхэ кэлэ
сылдьан этэр: «Уйбаан, мунньахтарыгар
сырыт эрэ, тугу кэпсэтэллэр эбит, ол кэннэ
миэхэ кэпсээр», — диэн. Убайым ону сорук
оҥостон, мунньах истэ барбыта».



«Голиков Николай Егорович диэн
аҕамсыйа барбыт, акыҥнаабыт уһун киһи 
… түгэххэ олорунан кэбиспит. Мин убайым
эмиэ …дьон улаҕатыгар…олорбут.

Марфа Иннокентьевна Советскай
былаас дьахтарга көҥүлү биэрбитин, эр 
киһини кытта тэҥҥэ үлэҕэ кыттар, үөрэнэр 

быраап кэлбитин, эр киһи  дьахтары
баттыыра, атаҕастыыра уурайбытын
уонна уурайыахтааҕын тустарынан
киэҥник кэпсээбит. Ону истэн олорон
Голиков оҕонньор:  Оччоҕо аны дьахтар эр
киһини баттыыр үйэтэ кэллэҕэ дуу?  - диэн
саҥа аллайбыт. Онтуката элэктиирдии, 
олус онуонатык, быдьардык иһиллибит».



«Оо, ити баҕайыны саҥардымаҥ, ылыҥ  таһырдьа анньыҥ! -
диэн дьахталлар ньамалаһа түспүттэр. Марфа Иннокентьевна эмиэ
сөбүлээбэтэх: 
- Бу табаарыһы  мааҕыыҥҥатан сэрэтэ- буойа сатаан кэбистибит — адьас
тохтообот. Хайыыбыт? — диэбит.
- Таһаарыаҕыҥ! Таһаарыаҕыҥ! — дьахталлар куоластаан илиилэрин
адаарыс гыннарбыттар. Дьэ онон Голиков оҕонньор үтүлүктээх 
бэргэһэтин урдүгэр түһэн  тахсар аакка барбыт».



Кэпсээҥҥэ ити түгэн маннык 
ойууланар: “Онуохаҕа дьахталлар 
саҥалара аймана түстэ, 
устурууктар буоллаҕына 
кыыһыран иҥин хаана кытарда. 
Онтон туох да бокуойа суох 
дьахталлар оҕонньору таһырдьа 
анньарга эттилэр. Инньэ гынан 
Уһун Дьурантаайы оҕонньор 
куукунаҕа унньулус гынан хаалла”.



«Николай Денисович, ол киэһэ ийэтин
Ксения Петровнаны эмиэ дэлби хаайан
мунньахха ыыппыт.
Онон суруйааччы «Ыйдаҥа» диэн
советскай олоҕу көрдөрүүгэ анаммыт
кэпсээнин суруйарыгар мин убайым
уонна ийэтин кэпсээннэрин туһаммыт 
буолуохтаах. Кэпсээҥҥэ мин убайым
ахтыллыбат. Голиков - Уһун Дьурантаайы
оҕонньор,  оттон суруйааччы ийэтэ - 25  
саастаах Ылдьаана,  Марфа 
Иннокентьевна - инструктор дьахтар
буолан киирбиттэр.
Семен Находкин ити кэпсээнин ылыммат
буолуохха сатаммат».

Гаврил Окороков.



Марфа Иннокентьевна Христофорова диэн кимий? 



Гаврильев Дмитрий Николаевич - Саха 
республикатын культуратын үтүөлээх 
үлэһитэ, документалист-суруйааччы, 
Российскай Федерация журналистарын
союһун чилиэнэ, Таатта
улууһун Баайаҕа, итиэннэ Амма
улууһун Абаҕа нэһилиэктэрин уонна
Амма улууһун бочуоттаах гражданина 
«Ыйдаҥа» кэпсээн прототибын
туһунан» ыстатыйаны «Саха сирэ» 
хаһыат 1995с. атырдьах ыйын 15 
күнүнээҕи нүөмэригэр бэчээттэппитэ.



Христофорова Марфа 
Иннокентьевна -сахаттан бастакынан М. В. 
Фрунзе аатынан Байыаннай академияны
1941 с. үөрэнэн бүтэрбит разведчик 
Георгий Михайлович Андросов эдьиийэ
эбит. 

Марфа Иннокентьевна инитэ сэрии
кэнниттэн репрессияҕа түбэспит, онтон
лааҕыртан тахсан баран, орто дойдуттан
күрэниэр дылы, соҕуруу олорор кэмигэр
суругунан, сүбэтинэн, үтүө сыһыанынан 
өйөөбүт үтүөлээх киһи буолар.



20-с сс. ортолоругар Дьокуускай
куоракка дьахтар комитетын салалтатынан
Готовцева М. Т. көҕүлээһининэн Саха сирин 
улуустарыгар боломуочунай дьахталлар
аналлаах семинарга сылдьан, уһуйуллан баран 
тарҕаспыттар. 

Марфа Иннокентьевна дойдутугар
тиийээт, улуус 12 нэһилиэгин тухары арыт
сатыы, арыт көлөнөн кэрийэн, мунньахтары
ыыталаабыт, көрсүһүүлэри тэрийбит. 

Ол туһунан бэйэтин ахтыыта: «...Мин 
1924 сыл ахсынньы 25 күнүттэн 1925 сыл
кулун тутар 8 күнүгэр диэри Байаҕантай 
улууһугар инструкторынан тахсан
үлэлээбитим. Мин туспунан Николай 
Денисович «Ыйдаҥа» диэн кэпсээнигэр
инструктор кыыс прототибын быһыытынан 
айбыта».



«Ыйдаҥа» кэпсээҥҥэ Ылдьаана
көрө олорон маннык саныыр: «Барахсан
таҥаһа-саба тоҕо баҕас ырааһай, бэйэтэ
дьүһүнүнэн богдо соҕус кыыс эбит. Дьэ, 
тугу эрэ этэн таһаарар»- диэн. 

Автор бэйэтэ инструктор дьахтары
ойуулааһына: «...Дьэ, били устурууктар
дьахтар туран, араатардаабытынан барда. 
Кини этэрин былаһын тухары, дьахтар
урукку кэмҥэ батталга олорбутун, аны
хайдах Советскай былаас туругуран, 
дьахтар эр киһини кытта тэҥнэспитин, 
быһатын эттэххэ — наар дьахтары хайҕаан, 
кичэйэн, бэркэ диэн сүрэҕиттэн-быарыттан 
санаан, кыһанан туран эттэ. Дьахталлар
астыннылар быһыылаах».



Кыраайы үөрэтээччи Андросов Егор 
Дмитриевич Марфа Иннокентьевна туһунан 
(Таатта, Ытык Күөл. 1993 сыл тохсунньу 23 
күнэ): «...Андросов Георгий Михайлович 
ийэтин тэҥэ саныыр Марфа Иннокентьевна 
эдэригэр дьиҥ — чахчы саха кырасаабыссата
эбит этэ. Марфа Иннокентьевна … эргэ барыах
буолбут киһитэ, суруйааччы Неустроев Николай 
Денисович, ыалдьан эрдэ өлөн, кыайан
холбоспокко хаалбыт. Мантан хомойон-хор-
гутан, Христофорова Марфа Иннокентьевна 
кэргэн тахсыбакка, сааһыран баран, ыалдьан, 
Дьокуускай куоракка өлбүтэ».



Марфа Иннокентьевна Христофорова 
Николай Неустроев туһунан ахтыыта: 
«Маҕан сирэйдээх, көнө уҥуохтаах, 
кылгастык кырыллыбыт баттахтаах, 
аккуратнай, нууччалыы таҥастаах, 
билбэт киһиэхэ тоҥкуруун курдук киһи 
этэ. Оонньуу- күлэ сылдьыбат этэ. Ити
аалларан ыалдьарыттан буолуо».



Марфа Иннокентьевна Христофорова 
ахтыыта: «Мин кини балтын Аннаны
кытта бэрт чугас атастыы этим. 
Николайтан олус толлорум, тоҕо 
толлорбун бэйэм да билбэппин. 1927 
сыллаахха…куоракка үөрэнэр,  олорор
Таатта эдэр ыччатын күүһүнэн 
национальнай кулуупка Уолба пионерскай
лааҕырын туһатыгар Николай Денисович 
суруйбут «Оҥоруу кытаанах» диэн
пьесатын туруорбуппут. Николай 
Денисович Маша оруолугар миигин бэйэтэ
анаабыта».



“Николай Денисович өр 
ыалдьыбыта. Кини олорбута 
Дьокуускайга  Пионерскай 
уулуссаҕа, 2 №- дээх улахан хара 
дьиэҕэ. Ити дьиэттэн  таһааран, 
Горькай уулуссатыгар, уруккута 
партийнай архыып уун- утарыта 
көммүппүт. Адьас билигин суол 
ааныгар түбэспит”.

Христофорова Марфа Иннокентьевна



“Н.Неустроев кэпсээннэрэ барылара даҕаны дьикти 
кэрэтик чочуллан оҥоһуллубут айыылаахтар: оннук 
нарыннар, айылҕа кэрэ оҥоһугун курдуктар...

Николай Денисович Неустроев айымньылара хас 
утаппыкка уу, аччыктаабыкка ас наадатын курдук, 
биһиэхэ наадалаах. Куруук даҕаны оннук буола туруоҕа. 
Оннук буола турдун даҕаны”.

Г.Кардашевскай.



Туһаныллыбыт литература:

Тааттатааҕы “Туллукчаан” оҕо библиотеката


