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1932 с. 
Дьокуускайга
кэлэ сылдьан

түспүт 
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Буор Дьиэ – сайылыктара
Хоптолоох алаас – кыстыктара

«Эбэлэрэ, киэҥ, холку Амма өрүс, 
балаҕаннарын аннынан тэлгэнэ, 

нэлэһийэ уста сытар.»



Дьөгүөрдээн, 
Сөдүөччүйэ 

Мординовтар 4 
оҕолоох ыал этэ: 

Ньукулай, 
Өссүөнтэй, 
Торопуун, 

Татыйыына.



«Халандаар» хаптаһыннаахтар.
Хаптаһыннарын ортотунан сэттэ
төгүрүк үүт кэккэлэспит: ол нэдиэлэ
хонуктара. Ону тас өттүнэн отут
төгүрүк үүттэр эргийбиттэр: ый
хонуктара. Быаҕа баайыллыбыт икки
мас хонук аайы үүттэн үүккэ 
сыҕарыйан иһэллэр. Киэһэлик 
Даарыйа эмээхсин үлэтиттэн 
сынньанар:
-Чэ, кэлиҥ эрэ, доҕоттоор, бу диэки.

Уолаттар үөрэ- көтө ойон
тиийэллэр. Хабылык хабаллар, дурда
эргитэллэр, эрилээҥкилииллэр.
Мээнэ сүүйсэллэр. Сүүйсэр-
сүүйтэрэр үптэрэ- остуоруйа.»



«Төгүрүк сылы быһа бултууллар: туулууллар, туһахтыыллар, 
айалыыллар. Кырдьаҕас булчуттар куйуурдаан кэллилэр. Чарт

тымтай түгэҕэр ньаҕаһа мундуну аҕалбыттар. Тымтайдаах балыгы
ириэрэ охсон, бөдөҥүн талан үтэһэҕэ үөлэн кэчигирэттилэр, 

бытархайын икки дьэс солуурга ыргыччы буһаран кэбистилэр.»



Ньукулай 7 сааһын туолан баран Чычымахха таҥара 
дьиэтин оскуолатыгар үөрэнэ киирбитэ. 

«Бэйэтин таҥаһын таһынан эһэтин арбаҕаһын, сүүнэ улахан
тыс этэрбэһин таҥыннара оҕустулар. Аҕата көтөҕөн 

таһааран оттоох сыарҕаҕа олордон, нэк суорҕанынан 
суулаан баран, чороччу кэлгийэн кэбистэ. Аҕата аара хаста

да оҕуһуттан түһэн, суорҕанынан хайан, кэлгиэтин
көннөрөн биэрдэ. Сэттэ биэрэстэлээх оскуолаҕа өр 

айаннаан тиийдилэр.»



Революция, гражданскай сэрии
буоланнар бэркэ үөрэнэ 

сырыттаҕына оскуолата сабыллан
тохтообута. «Үс сыллааҕыта түөрт 

кылааһы бүтэрэн баран 
үөрэммэккэ сылдьар. Күһүн аайы

түүннэри- күнүстэри кинини
үөрэнэр баҕа мискийэр. Түүн 
түһээн мэлдьи үөрэнэн эрэр, 
тэтэрээти кинигэни паатраҕа 

тэнитэн эрэр, учуутал кэпсээнин
иһиллээн эрэр буолар…Уһуктан 

кэлэр да хомойон суорҕанын 
бүрүнэн сытан ытыыр. Күнүс 

«үөрэммит киһии!» диэн
ботугураан иһэн өйдөнөн 

тохтуур.



Петр Васильевич 
Афанасьев- учуутал. 

Ньукулай Мординовы
акка мэҥэстэн

Чөркөөххө оскуолаҕа
илдьибитэ. 

Мөссүйүөҥҥэ
олохтообута. Кэлин

САССР үтүөлээх
учуутала, Ленин 

орденын кавалера.



А.Е.Кулаковскай сааһыары кыһын хантан
эрэ ыраах айантан кэллэ. Биһиги бэһис
кылааспыт учууталын – сүүрбэччэтигэр
тиийэ илик Вера Дмитриевна Давыдова 

– оннугар кини үөрэтэр буолла. 

Уруокка сүгүн олорбот оҕону саҥа
учуутал мөхпөт, арай бэркиһээбиттик

күлэ түһэн баран, туох эрэ бэрт хомоҕой
тылы, үксүн тоҕоостоох өс хоһоонун этэн

кэбиһэр да, оҕо налыс гына түһэр.



Онтон эмиэ үрүҥнэр өрө тураннар оскуола сабыллан хаалан
нэһилиэгэр Чычымахха суруксуттуур. Аны учуутал тиийбэт
буолан 1924-1925с.с. үөрэх дьылыгар иккис кылаастарга
учууталлыыр. «Учуутал идэтин олус таптаата. Хайаан да 

учуутал буоларга дьулуста.»



1925с. Дьокуускай куоракка учуутал техникумугар
үөрэнээри атынан айаннаан Дьокуускайдаабыта. 

«Айанньыттар уонча хонугу быһа айаннаан, куорат
саҕатыгар ыкса киэһэ киирдилэр.»



«Техникум иккис мэндиэмэнигэр тахсаат, мин тохтуу
түстүм. Сайыҥҥы өрөбүл кэнниттэн көрсүбүт 

үөрэнээччилэр үөрбүттэрэ сүрдээх: бары миигиттэн мааны
таҥастаахтар, ордук дьүһүннээхтэр. Мин дьэ ыксаатым: 

манна итинник дьоннор үөрэнэр буоллахтарына мин 
сорунуо да суохпун дии санаатым… Икки күн экзаменнары
туттардым. Барыта үчүгэй буолан истэ, учууталлар хайҕаан 

кэпсэппиттэрин иһиттим. Санаам күүһүрдэ.»



«Ыраах улуус кырыы нэһилиэгин киһитэ куораттан дьулайарым, 
дойдубун- дьоммун ахтарым алыс. Кимтэн да ордук ийэбин
ахтабын. Арай биир киэһэ Тарас Местников диэн табаарыспыт
эттэ:
-Оҕолоор бары хоһоон суруйуоҕуҥ эрэ, ким ордук суруйар эбит.



Мин ийэм туһунан суруйбутунан
бардым:

«Күн сирин көрдөрөн,
Көмүскээн- харыстаан иитэн,
Күүһүрдэн- улаатыннаран,
Көччөх гынан көтүппүт
Күн ийэм эмээхсин эрэйдээҕи
Ыраатан- тэлэһийэн сылдьан
Өйдөөн тиийэн кэллим…»

Бу «Ийэ» диэн хоһоону Дмитрий Сивцев 
ылан 1927 с. олунньутааҕы «Чолбон» 
сурунаалга бэчээттэппитэ. 
«Кыһыл сулус» диэн устудьуоннар
литературнай куруһуоктарыгар
дьарыктанар.



«Ити сыл мин комсомолга
киирдим. Үөрэҕим быыһыгар Аппа
уҥуордааҕы сэттэ кылаастаах
оскуолаҕа саха тылын учуутала
буола сырыттахпына, «Хотугу
ыччат» диэн комсомол 
хаһыатыгар үлэҕэ ыллылар. 
«Кыымҥа» уонна «Хотугу
ыччакка» кыра хоһооннору, 
ыстатыйалары суруйар буоллум. 
Кыра кэпсээннэри эмиэ суруйабын
да, бэчээккэ биэриэхпин
дьулайабын. Үөрэнэбин уонна
үлэлиибин.»



«Хас да хамыыһыйаны ааһан, үөрэххэ барар докумуоннары
уонна айанныыр харчыны ылла. Дьонугар буоллаҕына, 

кумааҕыга чиҥник суулаан кэһиитин ыытта уонна Москваҕа 
үөрэнэр улахан дьолго тиксибитин туһунан төрөппүт оҕо 

эйэҕэс суругун суруйда.» Ити курдук Николай Мординов 1928 
с. Москватааҕы университет  тыл уонна литература 

факультетыгар үөрэнэ барбыта.



“Москваттан Иркутскайга диэри нэдиэлэни быһа- тимир суол; 
Иркутскайтан Качугка диэри – түүннээх күн түбэспиччэ 

таһаҕас массыыната; Качугтан Усть Кукка диэри- икки – үс –
хонукка- катертан эрэ арыый обургу, сүр мөлтөх баҕайы 

теплоход ырата; Усть Куттан Якутскайга диэри – уонтан тахса 
хонукка, көлүөһэнэн күллүргэтэн айанныыр, былыргы 

атыыһыттар эргэ борохуоттара”.



Дойдутугар кэлэн кинигэ
издательствотыгар уус- уран 

литература редактора буолбута. 
Бастакы бэчээттэммит кинигэтэ «Быһах 

угун кыстыммат». Онтон утуу – субуу
«Ситим быстыыта», «Кэпсээннэр», 

«Уон сыл», «Хоһооннор» диэн
кинигэлэр тахсыбыттара.



1934 сыллаахха ССРС 
суруйааччыларын бастакы

съезтарыгар
П.А.Ойуунускайдыын

кыттыбыттара
«Ол кэмҥэ Платон Алексеевич 

Москваҕа аспирантураҕа 
үөрэнэр этэ. Мин үс нэдиэлэ

устата тохтообокко
дьулуруйан айаннааммын

Москваҕа тиийбитим.»



1944с. «Сааскы кэм» романы, 
1949с. «Тоҕус төгүл тоҕо» 
кэпсээннэри суруйбута.
Кини улахан талааннаах

тылбаасчыт: М.Ю.Лермонтов 
«Герой нашего времени», 

Л.Н.Толстой «Анна Каренина», 
«Воскресенье», «Война и мир», 

М.А.Шолохов «Тихий Дон»…



30-тан тахса
сыл «Бэлэм
буол» оҕо 

хаһыатыгар 
үлэлээбитэ



1965 с. норуодунай суруйааччы аата
иҥэриллибитэ. 

"Улуу дьол ааҕарга баар. Эдэриттэн
ааҕа үөрэммит эрэ киһи ол дьолтон

үрдүк үөрүүнү сомсор."
(Амма Аччыгыйа) 



Саха бастакы
народнай

суруйааччылара
Дмитрий Кононович 

Сивцев - Суорун
Омоллоон, 

Серафим Романович 
Кулачиков - Эллэй, 

Владимир 
Михайлович Новиков 

- Күннүк
Уурастыырап, 

Николай Егорович 
Мординов - Амма

Аччыгыйа



Амма Аччыгыйа 
кэргэнэ Любовь 

Федоровналыын.

Чаҕыл, Муза диэн 
икки оҕоломмуттара

Чаҕыл Николаевич 
нууччалыы суруйар 

поэт этэ



Муза Николаевна - кандидат 
биологических наук, доцент, 

профессор

Москва оҕо саадыгар кырачаан
Муза «Белеет парус одинокий» 

хоһоону ааҕар.

8-с кылааһы туйгуннук бүтэрбитин
иһин почтанан заказтаан

бэлэхтээбит велосипедтара



Аҕам: «Улахан дьон
мөхтөхтөрүнэ хоргуппат, 

кыыһырбат буол. Үчүгэйи, 
үтүөнү баҕарар дьоннорун өрө

тардаары ол мөҕөллөр. Эн 
онтон үөрүөх эрэ

кэриҥнээххин», – диирэ.

Федор, Никита, Коля диэн
сиэннэрдээхтэр.

Хос сиэннэрдээхтэр.



Амма Аччыгыйа аатын 
Харбалаахтааҕы оскуола 

«Кэскил» оҕо хаһыата (2014)

Харбалаахха, Ытык Күөлгэ, 
Дьокуускайга киниаатын сүгэр 

уулуссалар.

Харбалаахха бырааттыы 
Мординовтар олохторун 

кэпсиир музей



Болҕомтоҕут иһин махтанабыт!


