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I.Киириитэ
Ньурба оройуонун Чуукаар бастакы хомсомуолларыттан биирдэстэрэ Данил
Петрович Алексеевынан биир дойдулаахтара киэн туттабыт. Аҕа Дойду Улуу сэриитигэр
дьоруойдуу охсуспут, кыргыспыт, олохторун толук уурбут саллааттары кэриэстээн, Улуу
кыайыы 77 сылын көрсө, сахалартан бастакы Сэбиэскэй Сойуус Геройа Федор Кузьмич
Попов 100 сылынан, дьоруойдар суолларынан политрук Алексеев Данил Петрович олоҕун
үүнэр көлүөнэҕэ хайаан да сырдатыллыахтаах диэн соруктаах матырыйаал үөрэтилиннэ.
Онно кини 1964 сыллаахха суруйан хаалларбыт тус бэйэтин ахтыыта, Российскай
Федерация култууратын уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин култууратын үтүөлээх үлэһитэ,
Ньурба улууһун бочуоттаах олохтооҕо, «Кыым» хаһыат эрэдээктэрэ Дмитрий Николаевич
Николаев ыстатыйата1, Васильева-Донская Светлана Сергеевна «Наш отец-поэт Сергей
Васильев-Борогонский» диэн кинигэтиттэн2 (Д.П. Алексеев маҥнайгы кэргэнин туһунан),
Д.П. Алексеев төрөппүт кыыһа Вера Даниловна Избекова дьиэтээҕи архыыбыттан
биэрбит матырыйааллара, Данил Петрович аймахтарын ахтыылара уонна интернет
ситимиттэн матырыйааллар сүрүн тирэх буоллулар.
Чинчийэр үлэ сыала: Саха алааһыттан кынат анньынан танковай корпус политругар
тиийэ үүммүт Алексеев Данил Петрович олоҕун суолун кэнчээри ыччакка холобур
оҥостон дьоруой аатын үйэтитии, ыччаты иитии-үөрэтии.
Толоруллар соруктар:
1. Төрүччүнү сэгэтэн үөрэтэн көрүү.
2. Аҕа Дойду Улуу сэриитигэр 17-с танковай корпус 31-с мотострелковай
биригээдэтин бэһис ротатыгар политругунан үлэтин туһунан сырдатыы.
3. 1943 сыллаахха билиэн түбэһиитэ кини олоҕор туох оруолу оонньообутай?
4. 1945 сыллаахха Алексеев Д.П. немец лааҕырыттан күрээн хорсун быһыыны
көрдөрүүтэ.
5. Сэрии кэнниттэн олоххо саҥалыы тыыннаныы (КГБ бэрэбиэркэтин ааһыыта, тус
олоҕун оҥостуута, «Кыым» хаһыакка корреспонденнаабыт, тылбаасчытынан
үлэлээбит кэмнэрин билиһиннэрии).
Данил Петрович - улахан тулуурдаах, үлэҕэ дьулуурдаах, олох араас мускуурун,
эрэйин, кыһалҕатын эҥэринэн тэлбит, олоххо күүстээх тардыһыылаах саха саарына, сэрии
дьоруойа буоларын үүнэр көлүөнэ билиэхтээх диэн чинчийэр үлэ түмүктэнэрэ
сабаҕаланар. Ону тэҥэ, саха киһитэ сахалыы мындыр толкуйа, Сахатын сирин айылҕатын
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тэҥэ кытаанах санаата, тулуурдаах майгыта, олоххо дьулуһуута, олоххо таптала, төрөөбүт
дойдуга таптала – барыта биир буойун олоҕор, политрук Данил Петрович Алексеев тус
олоҕор, көрөбүт.
Чинчийэр үлэ киирии тылтан, сүрүн чаастан, түмүк тылтан турар. Бу үлэни оскуола
учууталлара, кылаас салайааччылара, кыраайы үөрэтээччилэр туһаныахтарын сөп, киэҥ
араҥаҕа ананар.

II.Төрүччүнү сэгэтэн көрүү
Данил Петрович 1908 сыллаахха олунньу ый 16 күнүгэр Кубалаахха (Чуукаар
нэhилиэгэр) быстар дьадаҥы ыалга төрөөбүтэ диэн докумуоннарга сурулла сылдьар. Ол
эрээри Данил Петрович бииргэ төрөөбүт убайын (Алексеев Федор Петрович – Сынньалаҥ
Сүөдэр) кыыһа Алексеева Екатерина Федоровна кинини 1907 сыллааҕы төрүөх, кини
аҕата Сынньалаҥ Сүөдэр Данил Петровичтан 10 сыл аҕа убай буоларын, 1897 сыллааҕы
төрүөх диэн кэпсиир. Данил Петрович кыыһа Вера Даниловна Избекова архыып
матырыйаалларынан бигэргэтэр соруктаах. Кинилэр Дьирэс Бүөтүр диэн киһи оҕолоро.
Ыаллыы нэһилиэккэ Өҥөлдьөҕө Дьирэс Бүөтүр игирэ аҥардаах күн сирин көрбүт.
Игирэтин аҥара уол, эдэригэр өлбүт. Дьирэс Бүөтүр улаатан кэргэннэнэн баран Чуукаар
Кубалааҕар кэлэн олохсуйбут. 2 миэтэрэ үрдүктээх киһи эбит. Кубалаахха туттубут
дьиэтин кэлин, Чуукаар нэһилиэк киинэ буолбутугар, көһөрөн аҕалан учууталларга
уопсай дьиэ оҥостубуттар. Оҕонньор үрдүк киһи буолан, дьиэтэ үрдүгүттэн дьон сөҕөрө
эбитэ үһү.
Данил 1919 сыллаахха, 11 саастааҕар, Кубалаахха саҥа тутуллубут оскуолаҕа
үөрэнэ киирбит. Чугас оскуола суох буолан эрдэ үөрэнэр кыаҕа суох эбит. Эдэр сэбиэскэй
судаарыстыба кыhамньытынан пансиоҥҥа ылыллан түөрт кылааhы бүтэрбит. Аҕата Петр
Петрович Алексеев (Дьирэс Бүөтүр) 1922 с., ийэтэ нөҥүө сылыгар өлбүттэр. Онон
үөрэҕин быраҕан үлэлииргэ күhэллибит. Убайа Сынньалаҥ Сүөдэр 2 оҕолоох дьахтары
ойох ылбыт. Дьахтар оҕолоро Сэмэн (эдэригэр өлбүт) уонна Алексей диэннэр эбит.
Сынньалаҥ Сүөдэрдиин 7 оҕоломмуттар (Николай -учуутал, Маайа (Мэҥэ-Хаҥаласка
Хаптаҕайга үйэтигэр олорбута), Антонина -ветврач, кини кэнниттэн биир уол төрөөн
өлбүт, Екатерина - иитээччи, ол кэннэ биир кыыс төрөөн өлбүт, Семен - Нам оройуонун
ДЮСШ-н төрүттээччилэриттэн биирдэстэрэ, көҥүл тустууга биир бастакы тренер уонна
Виталий – учуонай-зоотехник үөрэхтээҕэ, Чуукаар сопхуоска үлэлээбитэ).
Данил Петрович Чуукаарга 1927 сыллааҕы перепиһы оҥорбут улахан өҥөлөөх 3. Бу
сылларга суруксуттаабыт. Онтон убайа Сынньалаҥ Сүөдэр быраатын Данил Петровыһы
Дьокуускайга салҕыы үөрэттэрэ, үлэлэтэ уонна «кэргэннэн» диэн ыыппыт. Үтүө үтүөнэн
төннөр дииллэринии, кини убайын Сүөдэр кииринньэҥ уолун Алексейы үөрэттэрбит,
Алексей Федорович Алексеев – Сынньалаҥ Сүөдэр аннынан суруллубут уол, Чуукаар
орто оскуолата 2010 сыллаахха кини аатын сүкпүтэ, доцент, Чуукаар бастакы
учуонайдарыттан биирдэстэрэ, тыл үөрэхтээҕэ, филологическай наука кандидата, Саха
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государственнай университетын филологическай кафедратын төрүттээччитэ, бастакы
декана этэ4.
Данил Петрович кэнники Дьокуускайдааҕы Сэбиэскэй партийнай оскуоланы
бүтэрэн, орто үөрэхтэммит. «Кыым» хаhыакка, ол кэнниттэн партия обкомугар
инструкторынан сылдьан, фашистскай-немецкэй талабырдьыттартан Ийэ дойдутун
көмүскүү 1941 сыллаахха от ыйын эргэтигэр Советскай Армияҕа барбыт. Кэргэнэ
оһоҕостоох хаалбыт, Охлопкова Анна Наумовна Уус-Алдантан төрүттээх. Тулагыга
олорор аймахтарыгар уолун (27.08.1941 сыллаах төрүөх) биир сааһын туола илигинэ
иитийэххэ биэрбит (уоллара – 4 оҕолоох ыал аҕата Алексеев Данил Данилович, кини
оҕолоро улаатан үөрэхтэнэн бары үлэһит дьон буолбуттар). 1943 сыллаахха Данил
Петрович сураҕа суох сүппүтүн туһунан сурук туппут. 1944 сыллаахха Анна Наумовна
поэт, буойун-суруйааччы, биллиилээх государственнай, общественнай деятель Сергей
Степанович Васильев-Борогонскайга кэргэн тахсыбыта. Борогонскай 2 оҕотун (Анатолий,
Светлана) кытта кинилэр 3 (Анна, Сергей, Вера) оҕоломмуттара. Ол туһунан Сергей
Борогонскай төрөппүт кыыһа Светлана Васильева-Донская сиһилии «Наш отец-поэт
Сергей Васильев-Борогонский»5 диэн кинигэтигэр суруйбута.
Түмүк: Данил Петрович көрсүө, сэмэй, мындыр, улахан ис култууралаах киһи
дьоно-сэргэтэ, тулалыыр чугас доҕор дьоно да бары киниэхэ дьүөрэ буолаллар.
Кинилэри кытта алтыспатах да буоллар, кини кылгас, ол эрээри дьоруойдуу олоҕор
сүдү дьон көстөн ааспытын көрөбүт, Холобур, Сергей Борогонскай Мэҥэ Хаҥалас
улууһугар 2 сыл үлэлээбитэ, «Мэҥэлэр – хайа үрдүгэр» диэн эппитэ күн бүгүн улуус
тумус туттар, кинини тутум үрдэтэр этиитэ буолар. Сергей Борогонскай 2 сыл
Алексеев дойдутугар Ньурбаҕа үлэлээн Ньурбаны биир бастакынан сайыннарбыт
политическай, общественнай деятель, салайааччы буолар уонна кырдьык даҕаны,
билинэн, «Киэҥ Ньурба, күөх Ньурба» диэн хоһоонунан хоһуйбута күн бүгүн улуус
уоһуттан түһэрбэт гииминэ буолар. Гимн муусукатын Алексеев дойдутун иккис
дойду оҥостон олорбут, Аканаттан төрүттээх, 50 сыл үөрэх, култуура эйгэтигэр
бэриниилээхтик оҕону, эдэр ыччаты, кырдьаҕаһы кытта үлэлээбит, ииппитүөрэппит үтүө өҥөлөөх, Чуукаардары «ырыаһыт чуукаардар» диэн ааттаппыт
самодеятельнай композитор, Саха Өрөспүүбүлүкэтин култууратын үтүөлээх үлэһитэ,
туйгуна, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үөрэҕириитин бэтэрээнэ, «Гражданскай килбиэн»
бэлиэ хаһаайына,

Ньурба улууhун, Чуукаар, Акана нэһилиэктэрин бочуоттаах

олохтооҕо Егор Михайлович Поликарпов суруйбута. Егор Михайлович араас
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хайысхалаах ырыалары айбытыттан кэнчээри ыччакка патриотическай тыыннаах
ырыаны кэлиҥҥи кэккэ сыл үгүстүк ыллаппыта, оскуола, нэһилиэк оҕотун,
ыччатын сааһылаабыта, духовнай-нравственнай иитии үлэтигэр төгүрүччү көмө
буолбута кэмигэр бэлиэтэммитэ, махтаныллыбыта. Патриотическай ырыанан Ийэ
дойдуну таптыырга, кѳмүскүүргэ ииппитэ, үөрэппитэ. Кини ырыалара дойдунан,
дьонунан киэн туттууну эдэр ыччакка иҥэрэр ураты суолталаахтар. Ол курдук,
Данил Петрович төрөөбүт түөлбэтиттэн итинник киэҥ, баай, патриотическай
тыыннаах, олоххо улахан суолталаах суоллар арыллаллар.

III.Сүрүн чааһа
3.1. Алексеев Д.П. 17-с танковай корпус 31-с мотострелковай биригээдэтин
бэһис ротатыгар политругунан сулууспата.
«Офицеры-якутяне»6 тахсыбыт кинигэҕэ көрдөххө, тохсунньу 9 күнүгэр 1940
сыллаахха Саха сирин каадырын отделын инструкторынан анаммыт. Үөһээ этиллибитин
курдук, от ыйыгар 1941 сыллаахха Иркутскайга байыаннай-политическай бэлэмнэниини
барбыта. «Уонча ый устата Забайкальскай байыаннай уокурукка сулууспалаабыта. Онтон
1942 сыл ыам ыйын саҥатыгар Арҕаа фроҥҥа ыытыллыбыта. Старшай лейтенант
Алексеев Брянскай фроҥҥа генерал-майор Н.В. Фекленко хамандыырдаах саҥа
тэриллибит 17-с танковай корпус 31-с мотострелковай биригээдэтин бэһис ротатыгар
хамандыыр

солбуйааччытынан,

политругунан,

анаммыта.

Данил

Петрович

рота

хамандыыра старшай лейтенант Николай Алексеевич Асеевы кытта дөбөҥнүк биир тылы
булбута. Бойобуой өттүн барытын хамандыыр дьаһайара. Оттон политрук байыастары
байыаннай-политическай иитиинэн дьарыктанара.
Данил Петрович бастакы сүрэхтэниитин Воронежтан чугас турар Горшечное
аттыгар танковай кыргыһыыга барбыта. Танкалар хардарыта атаакаҕа киирсибиттэрэ,
олор

кэннилэриттэн

лиһигирииллэриттэн,

саллааттар
пушкалар,

анньыспыттара.
пулеметтар

Танкалар

тимир

тиһиликтэрэ

тыастарыттан,

өстөөх

самолеттара

ньирилэһэн-чыһыыран ааһалларыттан, буомбалар, уонунан снарядтар эстэллэриттэн сирхаллаан кытта титирэстиирэ, ынчыктыыра. Инчэҕэй эттээх, өй-мэйдээх тулуйбат үлүгэрэ
буолбута. Икки өттүттэн хас да танк урусхалламмыта, умайбыта. Элбэх буойун кыргыс
хонуутугар геройдуу охтубуттара. Танковай рота хамандыыра И.М. Шпичуков хорсун
быһыыны көрдөрбүтэ. Механик-водитель Н.С. Петров икки атаҕар ыараханнык бааһыран
да баран кыргыһыыттан туораабатаҕа. Кинилэр корпуска биир бастакынан Советскай
Союз Геройун үрдүк аатын ылбыттара.
Сындылҕаннаах, хаан тохтуулаах кыргыһыылартан тыыннаах ордубуттар, сэниэ
ылаары, күүс эптинээри аҕыйах нэдиэлэлээх сынньалаҥҥа тахсыбыттара. 17-с танковай
корпус Саратов уобалаһын Татищево куоратыгар турбута. Данил Петрович онно эрэ
уоскуйан, бу уоттаах кыдыйсыыттан хайдах тыыннаах ордубутун эргитэ санаабыта.
Дойдутун, дьонун ахтарыттан сүрэҕэ нүөлүйбэхтиирэ. Уоллаах кэргэнигэр сурук
суруйталаабыта. Фроҥҥа кэлиэҕиттэн дьиэтиттэн сурук туппатаҕа ырааппыт.
Олунньу саҥатыгар Кантемировскай 4-с танковай корпус урут хаһан да буолбатах
уһулуччу хорсун рейдэни оҥорбута. Кини сэриилэһэ-сэриилэһэ өстөөх ылан олорор
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сиригэр күҥҥэ 80-100 километры өтөн киирбитэ. Донбасс биир бөдөҥ промышленнай
киинин - Краматорскай куораты босхолообуттара. Немец элбэх техникатын, тыыннаах
күүһүн урусхаллаабыттара.
Ол эрээри, аҥардас санаа күүһүнэн сир өппөккүн. Армия хааччыйар тыылтан 500чэ километры тэйбитэ улам биллэн барбыта. Суол-иис куһаҕана, ырааҕа, массыына
аҕыйаҕа сэрии сэбин, уматыгы, аһы-үөлү уо.д.а. аҕалыыны туормастаабыта. Танк да
аҕыйаабыта.
Өстөөх күүһүн түмүнэн хардары атаакаҕа туруммута. Олунньу 22 күнүгэр кинилэр
Д.П. Алексеев сулууспалыыр корпуһун Барвенково куоракка төгүрүйбүттэрэ. Таарыччы
аҕыннахха, бу куораты немецтэр 1941, 1942, 1943 сс. үс төгүл сэриилээн ылбыттара,
биһиэннэрэ ону үс төгүл босхолообуттара! Сэттэ түүннээх күн устата хааннаах кыргыһыы
барбыта. Тастан көмө кыайан кэлбэтэҕэ. Саа-саадах ас-үөл да бараммыта, уматык
бүппүтэ. Күнүһүн өстөөх самолеттара сотору-сотору кэлэн көҥүл буомбалыыллара.
Олунньу бүтэһик түүнүгэр биһиэннэрэ төгүрүктээһинтэн мүччү көтөргө тиһэх холонууну
оҥостубуттара. Асеевтаах роталара хаххаҕа

хааларга быһаарыммыта. Бүтүн ротаттан

отуттан эрэ тахса киһи тыыннаах ордубут этэ.
Түүҥҥү хараҥанан туһанан, биһиги чаастарбыт өстөөх саамай мөлтөх күүстээх
буолуо диэбит сиринэн көҥү көппүттэрэ. Немецтэр хаххаҕа хаалбыт рота үрдүгэр
сибинниэс уот ардаҕын куппуттара. Өстөөх снаряда эстэн, Данил Петрович хаҥас атаҕын
дугуммат, уҥа илиитинэн туттубат курдук ыараханнык бааһырбыта. Ротаттан үс-түөрт эрэ
саллаат тыыннаах ордубута. Кинилэр кыайан турар, хаамар кыаҕа суох, илиитинэн
туттуммат буолбут Алексеевы бэрт тиэтэлинэн бэрэбээскэлээн баран, снаряд дуу, буомба
дуу алдьппыт дьиэтигэр киллэрэн сытыарбыттара. Син биир киһи буолбат. Наһыылканан
дуу, сүгэн дуу илдьэр кыахтара суох. Ханна да илдьиэхтэрэй?!
Данил Петрович хас да ый устатата биир уокка умайбыт, биир өлүүгэ өлбүт, биир
хочуолтан бииргэ аһаабыт, хаан-уруу убай-быраат курдук санаспыт дьонун кытта,
элбэхтик хаана баран мэй-тэй сытан, быраһаайдаспыта. Аны көрсөр, тыыннаах хаалар да
биллибэт. Быраһаай, төрөөбүт Чуукаарым!»7- бу «Кыым» хаһыат эрэдээктэрэ Дмитрий
Николаевич Николаев Данил Петровыһы чугастык билсэр буолан кини туһунан суруйбут
ыстатыйата.
Данил Петрович оҕолоругар да, үгүс да киһиэхэ сэрии туһунан олох кэпсээбэт этэ
диэн ахталлар. Ол иһин суруйуу олус аҕыйах. Кырдьык даҕаны, сэрии иэдээнэ хас
биирдии дьиэ кэргэни таарыйбыт умнуллубат аймалҕан буолар. Биллэн турар,
умнуллубаты умна сатыыр эйэлээх кэмҥэ олорбут дьоруойдар, бэтэрээннэр сэрии туһунан
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элбэхтик сэһэргии сылдьыбатахтара баар суол диэн билиҥҥи дьоҥҥо аҕам саастаах
дьоннорбут кэпсииллэр.
Түмүк: Саах сыбахтаах балаҕаннаах үөрэҕэ суох саха хайдах курдук сайдарын
көрүөххэйиҥ: уһук үрэх баһыттан үөрэҕи батыһан сатыылаан тиийбит саха уола
үөрэхтээх саха саарына буола үүммүтүн көрөбүт. Бэйэтиттэн киэҥ, сайдыылаах сирдойду байыастарыгар Аан Дойду ыксаллаах кэмигэр байыаннай-политическай
иитиини ыыппыта сөхтөрөр. Хайа да кэмҥэ саха уола, саха эр киһитэ, саха боотура
биир харыс үрдүк турара, өрө тутуллара манна бэлиэтэнэр. Саха сатаабатаҕа суох!
Сахалыы саҥаран, сахалыы толкуйдаан, саха сахатынан эт мэйиитинэн сайдыбыт
суола - үөрэхтэнии буолар. Улуу суруйааччыбыт Өксөкүлээх Өлөксөй ыйан биэрбит
суола дьиҥ кырдьыктааҕа, бэл, бу биир киһи олоҕунан дакаастанар - мындыр саха
салҕыы сайдан хайа да улуу омугу кытта тэҥҥэ кэпсэтэр, быһаарсар, аахсар, биир
үктэлгэ турара көстөр.

3.2.1943 сыллаахха билиэн түбэһиитэ, лааҕыртан куотуута.
«... Кини манна төһө өр өйө-төйө суох сыппытын билбэт. Ытыалаһар тыас-уус да
иһиллибэт. Халлаан боруорсуйан эрэр. Өйдөнөн кэлбитэ, партийнай докумуоннардаах
полевой суумката ойоҕоһугар иилиллэ сылдьар эбит. Бэйэтигэр тиийиниэн баҕартаата да,
бэстэлиэтигэр буулдьа хаалбатах. Онтун киэр элиттэ. Харбыалаһан хаппахтаах туох эрэ
иһити булла. Докумуоннарын онно укта. Хаҥас өлүөр илиитинэн хаһан, дьиэ муннугар
иһитин кистии көмтө.
Халлаан сырдаатын кытта немецтэр куорат уулуссаларын, дьиэлэри

кэрийэн,

өлбүт уонна бааһырбыт саллааттары хомуйаллар. Ыараханнык бааһыран, хаана элбэхтик
баран өйө-төйө суох сытар Алексеевы булан ыллылар. Дьиэттэн соһон таһааран, куул
курдук массыына кузовыгар элиттилэр. Аһаҕас халлаан анныгар билиэннэйдэри мунньар
хатыылаах боробулуоханан төгүрүтүллүбүт лааҕырга аҕалан бырахтылар. Аҕыйах
командир, комиссар баарын тута ытыалаан иһэллэр эбит. Батальонтан билэр саллааттара
бааллар этэ да, ким да кинини политрук, коммунист этэ диэн этэн биэрбэтэ.
Алексеев

Константиновоҕа,

Днепровскайга,

Владимир-Волынскайга,

онтон

Польшаҕа Ченстохов куоракка баар концентрационнай лааҕырдарга хас да ый сытта.
Немецтэр илин диэки хоттордохторун аайы билиэннэйдэр лааҕырдарын эмиэ арҕаа диэки
көһөрөн иһэллэр. Арыый үтүөрбүтүн кэннэ Хайльброҥҥа, Лауфеҥҥа буор хаһыытыгар,
Фридбергэ саахар заводугар сүөһү курдук үүрэн илдьэн хара үлэни үлэлэлэтэллэр. Кэлин
Людвигсбурга, Бог-Ордеҕа көһөрбүттэрэ.
1945 сыл кулун тутар бүтүүтүгэр үтүө күн Алексеевка үүммүтэ. Арҕааҥҥы фроҥҥа
эмиэ чугаһаан иһэриттэн ыксаан, рейх салалтата байыаннай билиэннэйдэр лааҕырдарын
Ханау куораттан Германия киин өттүгэр көһөрөргө быһаарыммыта. Ол көһөрүү кэмигэр
Д.П. Алексеев доҕоро, эмиэ лейтенант сололоох Г.А.Волковы кытта харабылтан мүччү
туттаран ойуурга куоппуттара. Муус устар 8 күнүгэр кинилэр Фельфлекен куорат
чугаһыгар 3-с американскай армия сэриилэрин булбуттара. Сэрии бүтээтин аҕай кытта
репатрианнары Советскай Союзка биэрбиттэрэ. Уоттаах сэрииттэн, кырыыстаах аад
айаҕыттан тыыннаах ордон, төрөөбүт дойдуну булар үөрүүтүн, өрөгөйүн эн туохха
тэҥниэҥий?!
Д.П. Алексеев 1945 сыл от ыйын 30 күнүгэр Смоленскай байыаннай уокурук I
Горьковскай стрелковай дивизиятын 10-с саппаас стрелковай полкатыгар кэлэн аны
бэрэбиэркэни

барбыта.

бэрэбиэркэлиирэ.
сулууспалаабыт

Билиэҥҥэ

Алексеев

IV

докумуоннара,

сылдьыбыт

гвардейскай
бойобуой

дьону контрразведка
Кантемировскай

характеристиката,

кытаанахтык

танковай

корпуска

тыыннаах

туоһулар

көстүбүттэрэ. Онон хайдах сэриилэспитэ, ханнык быһыыга-майгыга немецтэргэ билиэн
түбэспитэ биллибэтэ. Кэлин лааҕырга хайдах сылдьыбыта, билиэннэйдэр ортолоругар
туох үлэни ыыппыта, лааҕыртан хайдах күрээбитэ чуолкайдаммыта. Онон Смоленскай
байыаннай уокурук 1945 сыл сэтинньи 16 күнүнээҕи бирикээһинэн Д.П. Алексеевка
старшай лейтенант солото чөлүгэр түһэриллибитэ. “Германияны кыайыы иһин”
медалынан наҕараадаламмыта. Партийнай билиэтин хаттаан ылбыта. Уонна ити күн
Советскай Армия кэккэтин демобилизацияланан төрөөбүт Сахатын сиригэр барар
буолбута»8.
Түмүк: Данил Петрович олоҕунааҕар бастатан туран политрук быһыытынан
байыаннай эбээһинэһин өрө туппута, докумуоннарын кистээбитэ, билиҥҥи киһи уусуран киинэҕэ эрэ көрөр күүстээх быһыыта-майгыта буолар диэн сөҕөбүт. Иккис
күүстээх быһыыны эмиэ бу балаһаҕа көрөбүт - билиэҥҥэ түбэһии Кыһыл Армия
саллааттарын киһи быһыытынан буһарбыта-хатарбыта. Киһилии сиэрдэрин
сүтэрбэккэ, өлүүттэн күттаммакка, өстөөхтөн чаҕыйбакка өлөр-сүтэр чаас быатыгар
биэтэҥнэһэ тураннар бэйэ-бэйэлэрин «уксан» биэрбэтэхтэрэ үйэлэргэ сыаналанар
быһыы буолар. Үсүһүнэн, олох иһин, төрөөбүт дойду иһин охсуһар дьыалаларыгар
бэриниилээх буолан, төрөөбүт дойдуга таптал күүһэ кинилэри өлүү айаҕыттан
быыһаан ылан концлааҕыртан күрээбиттэрэ. Бу саха уола хорсунун көрүҥ!
Өбүгэлэрбит «уол оҕо биир күн ат өрөҕөтүгэр, биир күн ат уорҕатыгар» диэн маны
эттэхтэрэ. Саха мындыра, сатабыла, тулуурдааҕа, дьулуурдааҕа көстөр. Тоҕо эрэ,
кыракый балаҕан дьиэлэрдээх Кубалааҕын ыраас туоната, күөрэгэйдээх сыһыылара
көстөн кэлэллэр. Аарыма хатыҥнара күүс биэрэн дойдутун дьоло өлүү айаҕыттан
хаба тардан ыллаҕа. Аччыгый алааһыттан ыраата барбатах саха мааны оҕонньоро,
аҕата барахсан, Кыһыл Аармыйа хорсун байыаһын иитэн таһаарбытын бу түгэҥҥэ
ыраах эйгэттэн көрдөҕө буолуо диэн саха киһитэ сабаҕалыыр. Биһиги, билиҥҥи
көлүөнэ иитээччилэрэ, оҕолорбутугар дьоруойдар хорсун быһыыларын субу
түгэнинэн көрдөрөбүт, кэпсиибит.
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3.3. Сэрии кэнниттэн «Кыым» хаһыат корреспонденынан, тылбаасчытынан үлэтэ.
«Дьокуускайга кэлбитэ, киниэхэ дьылҕа хаан өссө биир охсууну оҥорбута. Кэргэнэ
кини сураҕа суох сүппүтүн туһунан биллэрии тутан баран, атын киһиэхэ кэргэн тахсыбыт
этэ. Уола оскуолаҕа киирэрэ чугаһаабыт. Хайыай? Оҕолоох кэргэнин араара сатаабатаҕа.
Олоҕун бэйэтэ саҥалыы саҕалыырга күһэллибитэ.
Сэрии иннинэ үлэлээбит «Кыым» хаһыатыгар корреспонденынан анаммыта. Сотору
тыа хаһаайыстыбатын отделын сэбиэдиссэйинэн өрө таһаарыллыбыта. Тыа сиригэр,
Мэгэдьэк улууһун Чуукаар нэһилиэгэр төрөөбүт уонна улааппыт, Малдьаҕар бастакы
холкуостары тэрийсибит уонна председателлээбит киһи тыа олоҕун, үлэтин-хамнаһын
үчүгэйдик билэрэ. Сэрии кураан-сут сылларыгар айгыраабыт хаһаайыстыбалар, дьонсэргэ фронтан эргиллэн, өҥ сайыннарар эргиллэннэр эмиэ өрүттэн, чөлүгэр түһэн
барбыттара. Онон бытархай холкуостары бөдөҥсүтүү саҕаламмыта. «Кыымҥа» бу үлэни
тыа хаһаайыстыбатын отдела иилээбитэ-саҕалаабыта. Д.П.Алексеев тыа хаһаайыстыбатын
экономикатын туһунан бастакы кинигэни сахалыы тылбаастаан бэчээттэппитэ. Ол кинигэ
холкуостар

бэрэссэдээтэллэригэр,

бухгалтердарыгар,

биргээдэлэргэ,

фермалар

сэбиэдиссэйдэригэр экономика төрүттэрин үөрэтэлллэригэр улахан көмө буолбута.
Нууччалыы төрөөбүт тылын курдук билэр, киэҥ энциклопедическай билиилээх киһи
кэлин төрүкү да тылбаасчытынан үлэлээбитэ. Биһиги кини ханнык баҕарар уустук,
араастык эрийэ-буруйа да өйдөнөр политическай дакылааты, этиини, уурааҕы телетайп
лиэнтэтин ылла да, массыныыскаҕа тута этэн биэрэн, уу да тэстибэт гына түргэн
баҕайытык сахалыы тылбаастыы охсон биэрэрин сөҕөрбүт. Киниттэн бэрт элбэххэ
үөрэммиппит.
Бэрт былдьаһар дуу, миэстэ таһаарына сатыыр дуу дьон көстөн, Д.П. Алексеевы
билиэҥҥэ сылдьыбыт таҥнарыахсыт эҥин буолуо диэн үҥсэн партияттан таһаарарга
холоно сылдьыбыттара. кинилэр редакция партийнай тэрилтэтин уураахтара тахсарын
ситиспиттэрэ. Ол эрээри, арыы үрдүгэр уу дагдайбатын кэриэтэ, кырдьык үрдүгэр сымыйа
ыттыбатаҕа.
Партия обкомун бюротугар Д.П. Алексеев ааһыныы сайабылыанньаны түһэрбитэ.
Обком партийнай комиссията дьыаланы хас да ый сиһилии бэрэбиэкэлээбитэ. Смоленскай
байыаннай уокурук генерал-лейтенант Озеров, генерал-майор Бабийчук, полковник
Грицман илии баттааһыннаах бирикээс куопуйата кэлбитэ. Д.П. Алексеев контрразведка
анал бэрэбиэркэтин баран ыраастанан, бары бырааба чөлүгэр түһэриллибитэ биллибитэ.
Онон БСБ (б) Саха уобаластааҕы комитетын бюрота 1947 сыл алтынньы 21 күнүгэр
партия Дьокуускай куораттааҕы комитетын Алексеевы партияттан устар туһунан 1947

сыл кулун тутар 10 күнүнээҕи уурааҕы көтүрэргэ, Алексеев Данил Петровичка саҥа
партийнай билиэти биэрэргэ уураахтаабыта. Обком бастакы секретара И.Е. Винокуров
илии баттааһыннаах бюро бу уурааҕа Саха Республикатын национальнай архивыгар баар.
Сэриигэ, билиэҥҥэ, эйэлээх да сылларга Данил Петрович улахан тулуурдааҕын,
үлэҕэ дьулуурдааҕын, олоххо күүскэ тардыһарын көрдөрбүтэ. Кини суобаһа ырааһа,
дьоҥҥо үтүө сыһыанын сүтэрбэтэҕэ. «Кыым» хаһыат суругун отделыгар үлэлиир биир
дойдулааҕын, эдэр эрдэҕиттэн билэр Анна Антиповна Тимофееваны кэргэн ылан,
кыыстаах уол оҕолонон дьоллоохтук олорбуттара.
Д.П.

Алексеев

Кыһыл

Сулус

орденнарынан,

Правительство

Грамотатынан

наҕараадаламмыта. Киниэхэ Саха АССР культуратын үтүөлээх үлэһитин бочуоттаах аата
иҥэриллибитэ. Сэриигэ ылбыт ыарахан баастара, билиэҥҥэ икки сылы быһа инчэҕэй
эттээх тулуйбат сорун-муҥун, аччыктааһынын көрбүтэ таайан, кини 1967 сыллаахха
сэтинньи 13 күнүгэр 60 сааһыгар тиийбэккэ сылдьан ыалдьан өлбүтэ»9.
Данил Петрович 1950-60 сылларга «Кыым» хаһыакка тылбаасчытынан үлэлииригэр
кинини кытта тэҥҥэ Василий Семенович Николаев уонна Иван Иосифович Кымов
үлэлээбиттэрэ. Бу үс штатнай үлэһит сороҕор түүн үөһүгэр диэри тутуллан туран
бэриниилээхтик үлэлииллэрэ диэн хаһыат устуоруйатын чинчийээччилэр суруйуулара
интернет ситимигэр баар. Дойду салайааччыта Н.С. Хрущев тыл эппитин үлэ күнүн
бүтүүтэ

Москубаттан

ыыттахтарына,

тута

тылбаастаан

сарсыҥҥы

күҥҥэ

баар

оҥороллоро10. Итинник холобур ахсаана суох.
Түмүк: Данил Петрович олус күүстээх исписэлиис быһыытынан биллэр,
эппиэтинэстээх, киэҥ билиилээх, солбуллубат кадр. Олох ыарахаттара хаттаан
охсууну оҥорбуттарыгар кини кытаанах санаатын ыһыктыбакка, дьоҥҥо үтүө
сыһыанын сүтэрбэккэ, үтүө аатын төнүннэрэргэ турууласпыта, аттыгар баар чугас
дьоно киниэхэ эрэллэрин сүтэрбэккэ киниттэн күүстэммит курдуктара. Кини манна
олоҕу таптыырын, дойдутун дьыалатыгар бэриниилээҕин, күүстээх эр санаалааҕын
көрдөрөр, киһи-аймахха үтүө холобур буолар.

Ыарахан, моһол киһи олоҕун

алдьаппаттар, төттөрү ордук күүстээх оҥороллор эбит диэн өйдөбүл үөскүүр.

9

Саха сирэ, 2005, тохсунньу 19 күнэ, сэрэдэ, № 9 (3268)
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IV.Түмүк.
Данил Петрович - улахан тулуурдаах, үлэҕэ дьулуурдаах, олоххо күүстээх
тардыһыылаах саха саарына.
Данил Петрович олоҕун туһунан үөрэтэн, чинчийэн көрөн баран төрөөбүт
дойдутун оскуолатын оҕолоругар анаан суруйбут ахтыытыттан быһа тардан түмүкпэр
тирэниэхпин баҕарабын: «Оҕолорго кэпсээтэхпинэ, үөрэхпэр олус кыhанарым, үөрэнэрим
тухары үчүгэйтэн атын сыананы ылбыппын өйдөөбөппүн, дьиссипилиинэни кэспит
түбэлтэм суоҕа. Чуукаар оскуолатын бары үөрэнээччилэрэ туйгуннук, үчүгэйдик
үөрэнэргитигэр, ыраас суобастаах, үтүө майгылаах, Ийэ дойдуга, улуу Ленин дьыалатыгар
муҥура суох бэриниилээх дьиҥнээх патриот буоларгытыгар баҕарабын! Эҕэрдэни кытта
эhиги биир дойдулааххыт, Алексеев Данил Петрович, Дьокуускай куорат, алтынньы 22
күнэ, 1964 с.». Бу аҕыйах этиилээх туһаайыы Алексеев бүтүн олоҕун көрдөрөр киэҥ
өйдөбүллээх күүстээх тыллар буолалларын чинчийэн көрөн баран өйдүүбүт.
Учуутал, иитээччи Аҕа Дойду Улуу сэриитин хорсун дьоруойдарын, бастыҥ
байыастарын, сэрии толоонугар олохторун толук уурбут саллааттар тустарынан, тыылга
аччыктыыры да аахсыбакка фронт туһугар түүннэри-күнүстэри үлэлээбит кырдьаҕастары,
эдэрдэри, хоргуйан өлбүттэри, сэрии кэмин оҕолорун тустарынан билиҥҥи көлүөнэҕэ
кэпсээн өйдөттөҕүнэ эрэ эйэлээх олоҕу сыаналыыр ыччаты иитэн таһаарар. Ол курдук,
биир политрук тус олоҕо герой суола буолан кэнчээри ыччаты сиэрдээх майгыга
иитэр-үөрэтэр тохтобула элбэх:
1. Данил Петрович төрөөбүт түөлбэтин кытта ыкса ситимнээх дьон киэҥ, баай ис
хоһоонноох, патриотическай тыыннаах, олоххо улахан суолталаах суоллары
аһаллар.
2. Данил Петрович олоҕунан дакаастанар - мындыр саха салҕыы сайдан хайа да
улуу омугу кытта тэҥҥэ кэпсэтэр, быһаарсар, аахсар, биир үктэлгэ турар суоллаах
эбит.
3. Өлөр-сүтэр күҥҥэ киһилии сиэри-майгыны сүтэрбэт саллааттар холобур
буолаллар. Саха мындыра, сатабыла, тулуурдааҕа, дьулуурдааҕа көстөр суола баар.
4. Дойду күүһэ, төрүт күүһэ ханнык да түгэҥҥэ оҕотун быыһаан ылар дьикти
суоллаах эбит.
5. Ыарахан, моһол киһи олоҕун алдьаппаттар, төттөрү ордук күүстээх оҥорор
суолталаах суолга үктэннэрэллэр.
Бу курдук, Данил Петрович Алексеев – саха биир киэн туттар чулуу уола,
бастыҥ саарына, сэрии геройа, үлэ геройа, олох геройа буолар.
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