
Тохсунньу 31 күнүгэр 
1943 сыллаахха дивизия  до-
кумуонугар итинник кыл-
гас быһаарыы  суруллубут. 
Ол аата 75 сыл 
анараа өттүгэр  
кыргыһыы хо-
нуутугар   билли-
бит чахчы итиччэ  
эрэ.  

Бүгүн  биһиги 
бу ыспыраапканы  
эбии  ситэрэн-хото-
рон  биэрэбит. 

Константин Ва-
сильевич   Филиппов 
атырдьах ыйын 16 
күнүгэр 1915 сылла-
ахха төрөөбүт. Үөһээ  
Бүлүү Намыттан  төрүт-
тээх. Орто  үөрэхтээх. 
Дьокуускайга  олорбут, 
үлэлээбит. 

Сэрии  саҕаламмы-
тыгар куораттааҕы бай-
ыаннай комиссариат  
ыҥырыытынан  бастакы 
хомуурга барбыт. Омскай-
дааҕы иккис байыаннай 
пехотнай училищеҕа алын 
сүһүөх хамандыырдар кууру-
старыгар үөрэппиттэр. Сер-
жант, взвод хамандыырын 
көмөлөһөөччүтэ диэн дуоһу-
настаммыт.

Училищены бүтэрээт,  
фроҥҥа  тиийэр. 27-с гвар-
дейскай стрелковай  дивизи-
яҕа.

Бу  дивизия  сүрүн саста-
аба  75-с  туспа морской  
стрелковай  биригээдэ  этэ. 
М. Фрунзе аатынан уонна 
Каспийскайдааҕы  морской  
училищелар  курсаннарыт-
тан, муора үлэһиттэриттэн 
сүүмэрдэммит  күүс. 

75-с морской биригээдэ 
сэрии саамай ыарахан уча-
астактарыгар сылдьыбыта. 
Хорсунун иһин 1942 сыл 
олунньутугар  3-с гвардей-
скай  стрелковай  биригээдэ 
аатын  ылар.  Ыам ыйын 21-
гэр 1942 сыллаахха  27-с гвар-
дейскай дивизияҕа кубулуй-
бута.  Дивизия хамандыыра 
полковник  Виктор Сергеевич  

Глебов  буолбута. 
Саҥа тэриллибит дивизи-

яны  бастаан утаа 1-кы гвар-
дейскай аармыйа иккис эше-

лонугар тутан олорбуттар. 
Онтон   фельдмаршал Паулюс  
аармыйата   Дон өрүһү туо-
раан тахсыытынан,  дивизи-
яны суһаллык 4-с тааҥкабай 
аармыйаҕа холбообуттара.  
Песковати сэлиэнньэ уонна  
Вертячай хутор икки ардына-
аҕы  тоҕо көтүүнү бүөлэтээ-
ри,  онно быраҕаллар.

Дивизия  оччотооҕу  бой-
обуой сурунаала онуоха ман-
ныгы кэпсиир. Атырдьах 
ыйын 23-25 күннэригэр фа-
шист 384-с дивизиятын икки 
полкатын, 305-с  дивизия  
икки батальонун, 19 тааҥка-
ны, 2 бронемашинаны, 10 
массыынатын  гвардеецтар 
суох оҥорбуттара. Бу ситиһии 
кэнниттэн  дивизия кимэн ки-
ирэр  бирикээһин тутар.

26-с чыыһыла буолар 
түүнүгэр 1 чааска кимэн ки-
ирии саҕаланар. Подполков-
ник Григорий Емельянович  
Осичкин хамандыырдаах  
74-с гвардейскай стрелковай  

полк  бөҕөргөтүүнү 
бастакынан көҥү көтөр.   
Аллараа Гниловскай  
соҕуруулуу, соҕуруу-
луу илин, соҕуруулуу 
арҕаа өттүн  бүтүннүү  
босхолуур уонна ити  
кирбиини  бүөлүүр.  

Халлаан суһук-
туйаатын кытта  сар-
сыарда 5 чаастан  
өстөөх  авиацията  
харса суох буомба-
лыыр. 50-чаҕа ти-
ийэ  сөмөлүөт сал-
гынтан саба түһэр. 
Дьоҕус хутортан 
туох да ордубат. 
Сири кытта сир, 
буору кытта буор  
буолан хаалар.

С а л г ы н т а н 
саба  түһүү кэнниттэн 6 чаас 
40 мүнүүтэҕэ  ньиэмэстэр 
биир батальоннара  атаака-
лыыр. Маны төттөрү охсу-
буттарын кэннэ, өстөөх иккис 
батальона турар. Түөрт та-
аҥкалаах. Оттон өстөөх үһүс 
атаакатыгар  сэттэ тааҥкала-
нар. Инньэ гынан, 11 тааҥка-
ны, тыһыынча кэриҥэ  ньиэм-
эс саллаатын утары  соҕотох 
полк  сууккаттан ордук  ту-
руулаһар.  Элбэх сүтүктэнэр. 
Онон, күнүс 3 чаас  ааһыыта 
туох да бирикээһэ  суох,  төт-
төрү чугуйарга күһэллибитэ. 
Бу кыргыһыыга    25-с гвар-
дейскай  рота  сүрүн  күүстэн 
быстан хаалбыта.   60 киһи 
сураҕа  суох сүппүтэ.  

Олор ортолоругар  Кон-
стантин Васильевич Филип-
пов эмиэ.

Анатолий ПАВЛОВ-
Дабыл.

 1941-1945  сс. Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу  
сэриигэ Саха сириттэн элбэх киһи өлбүтэ. Ки-
нилэр  үгүстэрин  сырдык аата  «Өйдөбүнньүк» 
кинигэҕэ  киирэн сылдьар. Мэҥэ таастарга сурул-
лан, эмиэ  үйэтийэн турар. 

Бу эрээри  баһыйар  өттө  хаһан, ханна  өлбүтэ,  
көмүллүбүтэ биллибэт. Маны таһынан сураҕа  суох 
сүппүт дьон биир оннук дьылҕалаах. Ити иһин  
кэлиҥҥи кэмҥэ байыаннай  архыыптар  урукку 
кистэлэҥ докумуоннары арыйдылар. Интэриниэт 
саайтыгар итини булан көрүөххэ, үөрэтиэххэ  сөп. 
Ону  маннык  көрдөө:

1. Яндекс (yandex.ru) арый.
2. Итиннэ суруй: «Ссылки на донесения о поте-

рях дивизий, выложенные на сайте ОБД-Мемори-
ал». Арый.

3. Сурук тахсыа:  «Ссылки на донесения о поте-
рях дивизий, выложенные...». Итини арый.

3. Онно  тахсыа: «Перечень  дивизий, ссылки  на  
донесения о потерях  которых представлены на 
сайте». Мантан биири тал. Холобур: «гвардейские 
дивизии»  диэни. Арый.

4. Онно сүүһүнэн гвардейскай стрелковай ди-
визия  нүөмэрэ  баар. Мантан биири тал. Холобур: 
«23-с гвардейскай дивизияны».

5. Бу дивизия докумуоннарыттан   бастакы 
саайт  нүөмэрэ: 1486078 (29.04.1942, 12). Скоб-
ка  иһигэр  докумуон толоруллубут:  29 –  күнүн 
чыыһылата, 04 – ыйа, 1942 – сыла ыйыллар. 12 
сыыппара – докумуон  лииһэ. Бу 12 лиискэ кыр-
гыһыы хонуутугар охтубут  саллааттар аатта-
ра суруллубут. 

Итиннэ  биһиги биир дойдулаахтарбыт, Саха 
сириттэн ыҥырыллыбыт дьон аатын  көрдөө  уон-
на уһул. Бу лиискэ баары уһулан бүттэххинэ, аны  
ити киһи  аатын  эбии  арый. Кини  аата суруллу-
бут  строканы  хос   баттаа.  Оччотугар эбии  атын 
сирэй арыллыа. Ону эмиэ  болҕойон көр.

Булбут   чахчыгын    маннык  киэпкэ  киллэрэн  
суруй. Холобур:

ФИЛИППОВ  Константин Васильевич
(1917-26.08.1942)

Төрөөбүт сирэ: Саха АССР,  Үөһээ  Бүлүү 
оройуона. 

Ийэтэ  – Филиппова  Марфа  Васильевна.

Сулууспалаабыт чааһа: Сталинградскай 
фронт, 4-с тааҥкабай аармыйа,  27-с гвардейскай  
дивизия, 74-с гвардейскай полк, 27-с гвардейскай 
рота.

Сүппүт  сирэ:  Сталинградскай уобалас, Илов-
линскай оройуон, Нижне-Гниловскай  олохтоох 
сэбиэт, Нижне-Гниловскай хутор.

Информация  баар  миэстэтэ: Көмүскэнии  
министиэристибэтин Киин архыыба (ЦАМО). 
Ф.58, оп.18001, д. 986.

Интэриниэт  саайта:  27-я  гвардейская  стрел-
ковая дивизия. Ссылки на донесение. 27 гв.сд. 
55335802 (31.01.1943 – 67). Страница 47, № 43.

Бу куоска Япони-
яҕа Ириомот арыыга 
олохсуйар. Онон ирио-
мотийскай куоска дэнэр. 100-һү кыайбат ахсааннаах сэдэх 
куосканы зоопаркаҕа эмиэ көрүөххэ сөп. 

Дьиэ куоската 30 тиистээх буоллаҕына, бу куоска 28 ти-
истээҕинэн уратылаах. 

Уһун систээх кыыл ыйааһына 5 киилэҕэ тиийиэн сөп. Ле-
опардка олус майгынныыр, уһун, көп түүлээх кутуруктаах.

Мин сылгылары олус 
сөбүлүүбүн. Кинилэр түүлэ-
рэ кылгас, харахтара киэҥ, 
кыламаннара, кутуруктара 
уһун. 

Биһиги эбэлээх эһэбит 
алта сылгылаахтар. Онтон 
иккитэ биэ уонна түөрдэ 
тый. Кэптинтэн аҕалбыт 
биэбит кыһыл харахтааҕын 
иһин, Кыһыл Харах диэн 
ааттаабыппыт. Биирбит Ели-
зоветта диэн. 

Оттон тыйдарбыт сиэрэй, 
бороҥ дьүһүннээхтэр. Би-
ирбит сүүһүгэр сулустаах, 
атаҕар маҥан наскылаах, 

биирбит гольфалаах, мо-

онньугар маҥаннаах. Ити 
курдук бары туох эрэ бэлиэ 
уратылаахтар.

Миигин сылгыларга 
аан бастаан эһэм Афанасий 
Афанасьевич чугаһаппыта. 
Онтон ыла эһэлээхпэр өрүү 
көмөлөһөбүн. Сылгыларбыт  
олус сымнаҕастар, илииттэн 
аһыыллар. Кинилэри тап-
тыыбын уонна олус хары-
стыыбын.

Ангелина КУБАРОВА,
VI кылаас,

Кировскай оскуолата.

Горнай.

Быраатым Дима Ха-
раҕа олорор. Кини мии-
гиттэн икки сыл балыс 

эрээри, уҥуоҕунан ситэн 
эрэр. Димаҕа Юджен диэн 
сып-сымнаҕас түүлээх ку-

оскалаах. Кини мэник да 
мэник. Мин спинербин 
эмэр уонна өссө эргитэ 
оонньуур.

Юджен олус өйдөөх, 
кыраһыабай, киһи эрэ 
таптыах куоската.

Тася ОХЛОПКОВА,
IV кылаас.

Бэдьимэ, 
Мэҥэ Хаҥалас.
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Биһиги, Андреевтар 
дьиэ кэргэн, граҥҥа кыт-
тан, чааһынай урбаанньыт 
буолбуппут. Сайын устата 
от оттообуппут, киэҥ, сы-
рдык, улахан хотону тутту-
буппут. 

Күһүөрү Харыйа сай-
ылыгыттан көһөн кэлэн, 

ынахтарбытын, борооску-
ларбытын, ньирэйдэрби-
тин сылаас хотонноругар 
киллэрбиппит. Аһылыкта-
рын, отторун ааҕан-суотта-
ан, тиэйэн аҕалбыппыт. 

Ол күнтэн ыла хас 
сарсыарда, киэһэ аайы 
ынахтарбытын ыыбыт, от 

киллэрэн аһатабыт, уула-
табыт. Оттон кып-кыра, 
үчүгэйкээн ньирэйдэрби-
тин көрө-көрө астынабыт. 
Кинилэргэ хааһы оҥорон 
сиэтэбит. 

Бу курдук биһиги 
дьиэ кэргэн хас биирдии 
сүөһүбүт этэҥҥэ кыстаан, 
ахсаана элбиирин туһугар 
кыһаллабыт.

Сахалита АНДРЕЕВА,
VI кылаас,

“Өркөн” пост.

Кировскай, Горнай.
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