
Научная библиотека СВФУ им. М.К. Аммосова
Научный зал гуманитарной литературы

Егоров Ион Семенович - Уһун Дьуона
(1893-1957)



1893с. Мэҥэдьэк нэһилиэгэр дьадаҥы ыалга төрөөбүтэ.
1934-1952сс. Мэҥэдьэк нэһилиэгин “Хатыы” холкуос
бырабылыанньатын бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбитэ.
1941с. үрдүк көрдөрүүтүн иһин “Хатыы” холкуос Бүтүн Сойуустааҕы
тыа хаһаайыстыбатын быыстапкатыгар кыттар быраабы ылбыта.
1941-1945сс. Аҕа дойду улуу сэриитин кэмигэр «Хатыы» холкуоска
бэрэссэдээтэлинэн үлэлии олорон хоргуйууну таһаарбатаҕа.
1947с. “Бочуот Бэлиэтэ” уордьанынан, “Үлэҕэ килбиэнин иһин”
мэтээлинэн наҕараадаламмыта.
1957с. Кулун тутар 5 күнүгэр ыарахан ыарыыттан өлбүтэ.
1958с. Нэһилиэк салалтата кини олорбут уулуссатыгар Егоров Ион
Семенович-Уһун Дьуона аатын иҥэрбитэ.
2018с. «Үлэһит удьуору утумнаан. Мэҥэдьэк сайдыытын суолугар»
бырайыак чэрчитинэн Уһун Дьуона үбүлүөйдээх 125 сааһыгар
анаан араас тэрээһиннэр бэрт таһаарыылаахтык, үтүө түмүктээхтик
буолан ааспыттара. Ол курдук Уһун Дьуона скверин тутуута
саҕаламмыта. Бэс ыйыгар ыһыах ыһыллыбыта. Кини сырдык аатын
үйэтитэр сэргэ турбута. Ньурба оройуонун ыһыаҕар Уһун Дьуона
аатынан 1400м ат сүүрүүтэ буолбута.
2020с. Төрөөбүт дойдутугар, Хатыыга киниэхэ анаммыт сквер
оҥоһуллан бүппүтэ.



Уһун Дьуона туһунан дьон ахтыыта

Васильев Егор Яковлевич ахтыыта: «Кини саамай улахан үтүөтэ - бэйэтин
холкуоһугар кими даҕаны хоргутан өлөрбөтөҕө, сэрии аас-туор, сут
сылларыгар үрүҥ тыыннарын өллөйдөөбүтэ, өрүһүйбүтэ буолар.

Хаар түһүүтэ күһүн аайы араас систэргэ дьонунан чөкө чүөччэр сиргэ өрт
уота ыыттарар этэ. Салҕыы умайбатын диэн маныыллара. Саас ол
умайбыт сири ыраастатан баран сирин тиэрдибэккэ эрэ турнепс, эриэппэ
олордоллоро, бурдук ыһаллара. Күһүнүгэр хомуйан сиирбит. Оттон
бурдугу мэлийэн, туһунан уурдаран баран, аччыктаан, хоргуйан эрэр
дьоҥҥо түҥэттэрэрэ.

Уһун Дьуона Алданынан, Ааллаах Үүнүнэн таһаҕас тиэйиитигэр
сылдьыбыт ааттаах айанньыт этэ. Бу нэһилиэгиттэн 110-150 көстеех
сирдэр. Ол аата кэлэ-бара Дьокуускайтан Владивостокка эбэтэр
Новосибирскайга дуу барбыт саҕа. Ыраах, куһаҕан суоллаах, түһүүлээх-
тахсыылаах, хайалары дабайыылаах, тоҥуу хаарынан айан. Биир туонна
таһаҕас 3 сыарҕалаах акка ирдэниллэр диэн эбит, ону Дьуона 1 акка
туонна аҥаарын-330 киилэ хааһына таһаҕаһын уонна 200-чэ киилэ
холкуостаахтарын эттэрин ,арыыларын, көбүөрдэрин тиэйэр. Итини
көмүсчүттэргэ тиийэн атыылаан харчы аҕалан биэртэлиир. Онон холкуос
дьоно сайыамнарын, байыаннай нолуоктарын төлөһөллөр эбит.

Үлэҕэ-хамнаска эрэ буолбакка, дьон күннэҕи олоҕор , кыһалҕатыгар
тиийэ уустук араас боппуруостары быһаарбыта. Ыарахан кэмҥэ муҥур
кыһалҕаҕа тиэрдибэтэ5э, дьонугар биир тэҥник дьоһуннук уонна
истиҥник сыһыаннаспыта, хоргутан өлөрбөтөҕө – бу кини сатабыллаах,
ирдэбиллээх үлэһит, дьиҥнээх тэрийээччи, мындыр салайааччы, муударай
сирдээччи, дьонун-сэргэтин туһугар ис сүрэҕиттэн кыһаллар уонна дьиҥ-
чахчы хорсун-хоодуот киһи эбитин ордук өйдөөбүтүм, санаабытым.»



Уһун Дьуона бастакы кэргэнэ Александра,
оҕолоро Марк, Прокопий



Уһун Дьуона иккис кэргэнэ Анна, кыыстара Дария,уола
Марк кэргэнэ Павла, уоллара Николай. Аймахтара Надя,
Люся, Сергей Васильевтар



1934-1952сс. Мэҥэдьэк нэһилиэгин “Хатыы” холкуос
бырабылыанньатын бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбитэ



«Ыарахан кэмҥэ муҥур кыһалҕаҕа тиэрдибэтэ5э, дьонугар биир
тэҥник дьоһуннук уонна истиҥник сыһыаннаспыта, хоргутан
өлөрбөтөҕө – бу кини сатабыллаах, ирдэбиллээх үлэһит, дьиҥнээх
тэрийээччи, мындыр салайааччы, муударай сирдээччи, дьонун-
сэргэтин туһугар ис сүрэҕиттэн кыһаллар уонна дьиҥ-чахчы хорсун-
хоодуот киһи эбитин ордук өйдөөбүтүм, санаабытым.»



Күһүн буспут бурдугу хаһаанан баран  хоргуйбут,  
быстыбыт ыалга тэҥ өлүүлээн түҥэттэрэрэ





Хатыыга баар Уһун Дьуонаҕа анаммыт сквер  


