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ССРС үлэтин бэтэрээнэ, 
Россия метеорологическай 
сулууспатын бочуоттаах 
үлэһитэ Прасковья Дмитри-
евна Крыжановская 1937 сыл-
лаахха Хаҥалас улууһун III 
Малдьаҕар нэһилиэгэр Ека-
терина Васильевна, Дмитрий 
Кирикович Егоровтар дьиэ 
кэргэннэригэр төрөөбүтэ. Ол 
кэмҥэ лүөччүктэр Валерий 
Павлович Чкалов, Георгий 
Филиппович Байдуков уонна 
Александр Васильевич Беля-
ков ааттара аан дойду үрдүнэн 
дорҕоонноохтук иһиллэрэ.

Прасковья Дмитриевна кэ-
лин сөмөлүөт көтүүтүн кытта 
ыкса сибээстээх үлэлэнэн ба-
ран, бу үс лүөччүк устуоруй-
аҕа киирэр көтүүлэрин ди-
риҥник үөрэппитэ. 

Кинилэр 1936 сыл от ыйын 
20-22 күннэригэр АНТ-25 
сөмөлүөтүнэн Москваттан 
Хотугу Муустаах акыйааны 
уҥуордаан, Камчаткатааҕы 
Петропавловскайынан Удд 
арыыга диэри тохтобула суох 
көппүттэр. Итиннэ 9374 биэр-
эстэ сири 56 чаас 20 мүнүүтэ 
көтөн, аан дойду рекордун 
олохтообуттар. 

Онтон Прасковья күнү 
көрбүт 1937 сыл бэс ыйын 
18-20 күннэригэр эмиэ АНТ-
25 сөмөлүөтүнэн Москваттан 
Хотугу Полюһу уҥуордаан, 
АХШ Вашингтон штатын 
Ванкувер куоратыгар диэри 
8504 биэрэстэ сири эмиэ тох-
тобула суох көтөн тиийбит-
тэр.

 
Таптал аат

Аҕата кыыһын көтөҕөн 
олорон, имэрийэ-имэрийэ: 
«Байду-Бойду» диэн ыллыы-
ра үһү. Ис хоһооно үчүгэйдик 
биллибэт. Баҕар, нууччалар 
биһик ырыаларын «Баю-баю» 
диэннэригэр майгыннаппыта 
буолуо. 

Ону ийэтэ Екатерина Ва-
сильевна маннык быһаарбыт: 
«Байду-Бойду» диэн таптаан 
ыллыыра лүөччүк Байдуков 
араспаанньатыгар сыһыанна-
ах. Оччотооҕу сэдэх хаһыат-
тар сирэйдэрэ барыта бу үс 

лүөччүк буолара, хара өҥнөөх 
төгүрүк араадьыйа кинилэр 
көтүүлэрин, хорсун быһыыла-
рын, Герой буолбуттарын тох-
толо суох кэпсиирэ. Дмитрий 
Кирикович, ону истэ-истэ: 
«Оҕом Байду-Бойду, Байду-
ков курдук, эмиэ дьараппала-
анынан көтүө, халлаан үөрэх-
тээҕэ буолуо», – дии-дии 
кыыһын сыллыыра, ачаалата-
ра, таптыыра үһү...

Онтон кырыыстаах сэрии 
саҕаланан, Егоров Дмитрий 
Кирикович сэриигэ барар (1-
кы хаартыска). Кыысчаан 
оччолорго 5-6 саастаах. Аҕа-
та уоттаах сэриигэ барарын 
билии, өйдөөһүн суох. Арай: 
«Кэһиигин аҕалаар», – диэн 
үлэһэ хаалбыт.

Бүтэһик биллэрии

Прасковья Дмитриевнаҕа 
саллаат аҕата ыыппыт икки 
суруга баар. Харандааһынан 
суруллубут. Кыайыыга-хо-
тууга ыҥырар ойуулаах-би-
чиктээх кэмбиэрдээх (2-с 
хаартыска). 24234 полевой 
почта диэн аадырыстаах. 75 
сыл аастаҕа, сурук ааҕыллан- 
ааҕыллан, илдьирийэ быһыы-
тыйбыт. Сорох буукубалара, 
тыллара чуолкай көстүбэт-
тэр. Ол да буоллар, оччотооҕу 
быһыы-майгы чуолкай бэлиэ-
тэнэр. Кэргэнин аатын-суолун 
Екатерина Васильевна диэн 
толору, оттон кыыһын таптал 
аатынан Байду диэн суруйар 
эбит. 

1943 сыл алтынньы 25 
күнүгэр Чита уобалаһыттан 
ыыппыт суругар доруобуй-
ата олус үчүгэйин, байыан-

най үөрэххэ сылдьарын, ол 
быыһыгар холкуоска таһаа-
ран үлэлэтэллэрин биллэрбит. 
Кэргэнигэр доруобуйалара 
тупсарыгар баҕарбыт уонна  
«Чкалов» холкуоһун бэрэссэ-
дээтэлэ Даниловка сылдьан, 
байыаннай сулууспалаах 
дьиэ кэргэнигэр нолуоктары 
төлөөһүҥҥэ чэпчэтии оҥоро-
ругар көрдөс диэн сүбэлээбит. 
Түүн түһээн дойдутугар со-
тору-сотору тиийэрин, кэли-
эҕиттэн 9 суругу ыыппытын, 
оттон кинилэртэн биир да 
харда суоҕун суруйаахтаабыт.        

Онтон ыла туох да су-
рах-садьык биллибэтэх. Ий-
этэ Екатерина Васильевна 
үөрэҕэ суох, үйэтин тухары 
оскуолаҕа, мед.пууҥҥа, хол-
куос хонтуоратыгар остуорас. 
Ол иһин кэргэниттэн хам-түм 
кэлэр сурукка ыраах сылдьан 
кинилэри ахтар-саныыр киһи-
ни астыннарар курдук суругу 
суруйан ыытар кыаҕа суоҕа. 

Кыайыы буолбут, Дмитрий 
Егоров туһунан туох да суох. 
Соҕотох кыыһа Прасковьяҕа 
туох эмэ көмө оҥоһуллуон 
иһин, биир да докумуон суох. 
Онтон оройуон байыаннай 

комиссариатынан ирдэбил 
оҥорторон, 1954 сыл бэс ыйы-
гар “Егоров Дмитрий Кирил-
лович (дьиҥинэн Кирикович 
диэн этэ) в бою за Социали-
стическую Родину пропал 
без вести в апреле 1944 года” 
диэн биир этиилээх биллэрии 
кэлэр. 

Сураҕа суох сүппүттэргэ 
диэн көмө оҥоһуллубат этэ. 
Бу биллэриини туһанан, аны 
ССРС Оборонаҕа министиэ-
ристибэтин Киин архыыбы-
гар суруйбуттарыгар “Егоров 
Д.К. туһунан армия личнэй 
састаабын, бааһырбыттар, 
наҕараадаламмыттар да испи-
иһэктэригэр суох” диэн эмиэ 
хобдох биллэрии кэлэр. Бүт-
тэхпит ол. 

Кэргэнэ Екатерина Ва-
сильевна кыыһын көрүүтү-
гэр-харайыытыгар олорон, 
1988 сыллаахха дьалхааннаах 
бу орто дойдуттан бараахта-
абыта. Сураҕа суох сүппүт 
саллаат Дмитрий Кирикович 
Егоров сир үрдүгэр баар бу-
ола сылдьыбытын туһунан 
ордон хаалбыт биир хаарты-
ската, аармыйаттан ыыппыт 
икки суруга, “Байду-Бойду” 

диэн таптал ааттаабыт соҕо-
тох оҕото Прасковья Дмитри-
евна уонна кини икки оҕото, 
ол аата – саллаат икки сиэнэ 
туоһулууллар.

Байду-Бойду
дьылҕата

Саллаат кыыһа Праско-
вья, үлэлии-үлэлии үөрэнэн, 
Покровскай киэһээҥҥи 
оскуолатын 1959 сыллаахха 
бүтэрбитэ. Бу кэмҥэ кинини 
кытта күн-дьыл туругун кэ-
тээн көрөр идэлээх икки киһи 
үөрэммитэ. Кинилэр сүбэ-
лээннэр, Прасковья Дмитри-
евна Владивостокка баран, 
метеорологическай техни-
кумҥа үс сыл үөрэнэн, сэдэх 
идэлэммитэ. 

Бу идэтинэн Муомаҕа үл-
элии сылдьан, олоҕун аргыһа 
буолбут Семен Саввич Кры-
жановскайы көрсүбүтэ. Кини  
аармыйаҕа 6 сыл сулууспала-
абыт, киэҥ-холку дууһалаах 
киһи этэ. Кыыстара Евдокия 
билигин Дьокуускайдааҕы 
медицина Киинигэр невро-
лог быраас, уоллара Дмитрий 
эмиэ үлэ-хамнас киһитэ. 

Аатырбыт лүөччүк, Совет-
скай Союз Геройа, авиация 
генерал-полковнига  Георгий 
Филиппович Байдуков арас-
паанньатынан Байду-Бойду 
таптал аат аҕатын көмөтүнэн 
иҥэриллибит Прасковья Дми-
триевна Крыжановская Муо-
ма кэнниттэн өр сылларга Уус 
Маайаҕа үлэлээбитэ. Ылбыт 
сэдэх идэтинэн кэлэр-барар 
сөмөлүөттэргэ анаан күн-
дьыл туругун кэтээн көрөн 
биллэрээччи этэ. 

Онон аҕата иҥэрбит тап-
тал аата Прасковья Дмитри-
евна олоҕун тухары үлэтигэр 
суолу арыйбыта. Кини били-
гин Дьокуускайга оҕолорун 
далбардарыгар бочуоттаах 
сынньалаҥҥа олорор. Кыргыс 
толоонугар сураҕа суох сүп-
пүт аҕатын туһунан билигин 
да ирдэһэр, көрдүүр. 

Кини бу баҕа санаата туо-
луохтун!

Александр ВАСИЛЬЕВ-
Көрдүгэн.        

Тыыннаах доҕуһуол 
тыаһыыр муусуката хайдах-
таах курдук үчүгэй тыыны 
биэрэрий, доҕоттоор! Са-
хабыт сиригэр араас элбэх 
ВИА бөлөхтөр, ХХ үйэ 70-с 
сылларын курдук, саҥаттан 
сөргүтүллэн эрэллэр. 

Ол курдук, 2016 сыл-
лаахха “Муусуканы бары-
бытыгар” диэн бырайыак 
чэрчитинэн Бүлүү улууһун 
Чернышевскай С.М. Васи-
льев аатынан орто оскуо-
латыгар “Эрэл” диэн бөлөх 
тэриллибитэ. 

Уус-уран салайааччы 
– Новосибирскайга кул-
туурунай-сырдатар учили-
щены бүтэрбит, баянист Про-
копий Григорьевич Воронов. 
Бастакы састаап: ритм-гитара 
– Миша Николаев, соло-гита-
ра – Илья Иванов, бас-гитара 
– Егор Корякин, синтезатор – 
Ярик Гаврильев уонна охсор 
үнүстүрүмүөннэргэ – Саша 
Корякин.

Дьэ, бу уолаттар “Эрэл” 
бөлөҕү үрдүк таһымҥа таһа-
ардылар. Онтон кэлэр көлүөнэ 
кыра уонна орто сүһүөхтэрин 
оҕолоро убайдарын үтүктэн, 
номнуо бөлөх тэриммиттэр. 

Кыра уолаттар Бүлүү куо-
ратыгар ВИА бөлөхтөр икки 

ардыларыгар М.Н. Жирков 
аатынан күрэххэ III истиэпэн-

нээх лауреат 
аатын сүгэн-
нэр, өссө да 
сайдар-үүнэр 

суолга турун-
нулар. 

Муусукааннарбыт 
тустарынан

Илья ИВАНОВ 

Соло-гитаратын тут-
та да, истээччи барыта 
киниэхэ чугаһыыр. 
Өссө үчүгэйдик ыл-

лыыр буолан, “бы-
лааһы ылар”. Ханнык 

баҕарар үнүстүрүмүөҥҥэ 
оонньуур. Дьэ, талаанна-
ах киһи диэн кини буол-
лаҕа! Куруук үөрэ-көтө 
сылдьар, санаатын 

хоту иннин диэки ба-
ран иһэр. 

Быйыл оскуо-
латын бүтэрэн, 

киин куорак-
ка тиий-

эн, өссө 
к ү ү с к э 
с а й д а р 
с а н а -
а л а а х . 

“ Э р э л ” 
бөлөх сай-

дарыгар дириҥ кылаатын кил-
лэрэр киһи кини – Илья!

Егор КОРЯКИН 

Егор, бастаан көрөргө, си-
мик соҕус курдук. 

Ол эрээри, гитаратын ылла 
да, кинитээҕэр талааннаах 
киһи суоҕар дылы буолар. 
Саҥата суох сылдьан, ханнык 
баҕарар ырыаны да, хоһоону 
да айыан сөп. 

Үчүгэйдик үөрэнэр, ону 
таһынан спорт араас көрүҥнэ-
ригэр уһулуччу кыахтаах. 
2016 сыллаахха бас-гитараны 
аан бастаан тутаат,  сонно тута 
оонньоон, уол элбэх киһини 
соһутан, сөхтөрөн турардаах.  

Саша КОРЯКИН

Оскуолаҕа IX кылааска 
саҥа кэлбит уол, хата, удар-
найга, охсор-тэбэр тэрилгэ, 
оонньуур буолан, бөлөх биир 
тутаах киһитэ буола түстэ. 

Үөрэҕэр кыһаллара кини 
сирэйигэр-хараҕар эмиэ 
көстөр. Муусукааннарга эрэ 
сыһыаннаах “слух” баар 
киһитэ, дьэ, кини. “Фри-
стайл”, ол эбэтэр, тутатына 
миэстэтигэр муусуканы айан 
таһаарар ураты дьоҕурдаах. 
Барабааны бэйэтин биэс тар-
баҕын курдук билэр. 

Уопсайынан, бары даҕаны 
абытайдаах дьоннор!     

Ситиһиигэ эрэллээхтэр

Бу уолаттар оонньуур 
үнүстүрүмүөннэрэ оскуола 
киэнэ эрээри, барытын бэйэ-
лэрэ араас таһымнаах күрэх-
тэргэ кыттан ылбыттара. 

Ол курдук, сылын аайы 
Хаҥалас улууһун Нөмүгү 
нэһилиэгэр ыытыллар ВИА 
бөлөхтөр “Ой дуораана” 
күрэхтэригэр “Дебют года” 
диэн ааты ыланнар, 5000 солк. 
сертификатынан наҕараада-
ламмыттара. 

Мэҥэ Хаҥалас Харатыгар 
ыытыллыбыт “Сааскы тэтим” 
күрэххэ II миэстэни ыланнар,  
3000 солк. харчынан бириэ-
мийэ туппуттара. 

Үөрэх министиэристибэ-
тин уонна эбии үөрэхтээһин 
Киинин көҕүлээһиннэринэн 
Дьокуускайга ыытыллы-
быт оскуола оҕолорун ВИА 
бөлөхтөрүн икки ардыла-
рыгар улахан түһүлгэҕэ III 
истиэпэннээх лауреат аатын 
сүгэннэр, 30 тыһыынча солк. 
наҕараадаламмыттара. 

Ону таһынан Илья Иванов 
“Бастыҥ гитарист” анал ааты 
ылан, Ил Дархан Ороһуоспа-
тааҕы Харыйатыгар кыттар 
чиэскэ тиксибитэ. 

“Эрэллэр” инникигэ эрэл-
лээхтэрин көрөн итэҕэйдим. 
Өссө кинилэр кэскиллээх бы-
рааттара убайдарын ситиһи-
илэрин чаҕылыйар үрдүк 
таһымҥа таһаарыахтара диэн 
эрэнэбин.

Иннокентий 
ВЛАДИМИРОВ. 

Василий  ПАК түһэриилэрэ. 


