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Төрдө-ууhа
• 1898 сыллаахха урукку ааҕыынан

тохсунньу 31, аныгынан олунньу 13
кунугэр Үөhээ Булуу улууhун
Харбалааҕар сүөһү иитиитинэн
дьарыктанар сэниэ ыалга төрөөбүт. Аҕата
Бараах уола Ньалбаахаан Микииппэр
(Иванов Никифор Иванович) - дьадаҥы
уола, бэйэтин хара күүһүнэн уонна
үлэтинэн байбыт-тайбыт киhи. Саха
биллиилээх устуоруга Е.Е. Алексеев[1]
суруйарынан байарыгар ус суолу тутуспут
- хаарты, сир онорон бурдук ууннэрии
уонна суеhу иитиитэ. Ийэтэ Өлөөнө
Өргүөт нэhилиэгин Арбаҕастаах аҕатын
ууhуттан төрүттээҕэ. Бу ыал оҕо өлүүлээх
буолан Исидор төрөөбүтүгэр оччотооҕу
сиэринэн абааhыттан куоттаран ус сыл
ийэтин аймахтарыгар Баhылай
На5абыыhыннаахха (Чэччэйдээххэ)
Өргүөккэ үс сыл ииттэрбиттэрэ. Онтон
ыалга иккис уол Дьуона төрөөбүтэ,
оҕолоругар ханыы гынаары элбэх оҕолоох
аймахтарыттан өссө биир уолу
Анньыыhыны ииттэ ылбыттара.

1898 с. олунньу 12
күнүгэр

Үөһээ Бүлүү улууһун
Харбалаах нэһилиэгэр

төрөөбүт.

Аҕата Ньалбаахаан Микииппэр





Быраата Дьуона дьиэ кэргэттэринээн



• Кэргэнэ Черепанова
Александра Андреевна 1901
с. төруөх, Екатеринбууртан
төруттээх. Ииппит уола Ким
Черепанов (кэлин А5а дойду
сэриитигэр өлбутэ) уонна
төрөппут уола Ярослав (1929
с. теруех). Ярослав
Исидорович Андрей уонна
Людмила диэн о5олордоох.
Людмила математик,
программист. Андрей
Ярославович Барахов билим
улэhитэ, Ярослав диэн
уоллаах.

Кэргэнэ Черепанова
Александра Андреевна





Үөрэх

• Куорамыкыга Монастырев
учууталга аан бастаан үөрэммитэ.
Бу үөрэнэр сылларыгар
убайынаан Аньыыhынныын
атыыhыт Дьөгүөр (Георгий)
Батаакапка олорбуттара.
Батаакаптар кыыстара
Мусялыын, уоллара
Серафимныын улааппыттара.



• 12 саастаах Исидор 1910 с. Булуу куорат
начальнай училищетыгар киирбитэ.
Училище 1913 сыллаахха урдуку училище
стаатуhун ылбыт. 1914 с. бутэрбитэ. Бу
сылларга а5ата уруккуттан билсэр
атыыhыта Николай Расторгуев дьиэтигэр
олорбута. Исидоры кытта оччоҕо Степан
Аржаков, Степан Гоголев, Николай
Бубякин, Дора Жиркова, Муся Потапова,
Дмитрий Очуров, Георгий Павлов, Г. А.
Шадрин, А. П. Егоров, Степан Иванов о.д.а.
уерэммиттэрэ. Училище дириэктэринэн
Попов Иван Васильевич, оттон 1912
сыллаахтан математика уонна физика
учууталынан А.Е. Кулаковскай
(Өксөкүлээх) үлэлээбитэ. П.Х. Староватов,
эдэркээн Марк Жирков учууталлыыллара.
1912 с. кылгас кэмнэ нуучча тылын Сэмэн
Новгородов үөрэтэ сылдьыбыта.

1910-1914 сс
. Бүлүү училищетыгар

үөрэнэр.



• 1914 с. ахсынньытыгар үөрэҕин бутэрэн баран Расторгуевка улэлээбит. Бу
сылдьан тохсунньуга Дьокуускайдааҕы учууталлары бэлэмниир сэминээрийэ
дириэктэригэр үөрэххэ киирэр туhунан көрдөһүү түhэрбит. Куhун Үөhээ Бүлүү
быраабатыгар дьыаланы устааччынан үлэлээбит, онтон сыылынай Т.П. Алфер
субэтинэн земскэй сэтээтэл Г.Ф. Корякиҥҥа суруксутунан киирбит. Бу киhи
дьиэтигэр олорбут, онтон кинини кытта 1915 с. күһүн Дьокуускайга барсыбыт
уонна семинариятыгар киирбит.



• Уустук кэм кэлэн Бараховтаах
сэминээрийэни бутэрэр
сылларыгар үөрэхтэрэ быста-
быста салҕаммыта. Үс
сыллаах уерэхтэрин 1918 с.
муус устарга
тумуктээбиттэрэ. Бу сыл
биллэрин курдук
Арассыыйа5а Өктөөп
өрөбөлүүссүйэтэ буолан, сана
былаас дойдуга кимиилээхтик
хааман испитэ (триумфальное
шествие - Ленин
быhаарыыта). Саха сирэ саҥа
былааhы билиммэтэҕэ. Онон
уларытыы куурээнигэр
киирбит эдэр дьон
Бараховтаах бастаанньаҕа
бэлэмнэнэн барбыттара,
кистэлэн хаhыаты
таhаараллара, сэп-сэбиргэл
хомуйаллара.

•1915-1918 сс.
Дьокуускай куорат

учуутал
семинариятыгар

үөрэнэр.



Максим Кирович
Аммосов

Платон Алексеевич
Ойуунускай
(Слепцов)

Степан Васильевич
Васильев

Степа́н
Макси́мович

Аржако́в

• Сэминээрийэ5э Аммосов Максимныын, Аржаков• Сэминээрийэ5э Аммосов Максимныын, Аржаков
Степанныын уо д.а. кытта, барыта 17 буолан киирбиттэрэ.
Биир сыл а5а Платон Слепцов (Ойуунускай) уерэнэрэ.
Уерэнэ сылдьан литератуура куруhуогар сылдьар, кэлин
салайар эбит, 1917 сыл санатыгар С. Аржаковтуун Булуу
землячествотын тумсуутун тэрийбиттэрэ биллэр.

Истиҥник сүбэлэһэр,
Кэрэ-бэлиэ дьонунуун
Кэккэлэһэ сылдьан,
Кэскили түстэһэр.



• 1916с.- Е.М.Ярославскай тэрийбит "Бастакы хардыылар"
диэн кистэлэҥ куруhуок чилиэнэ.Исидор кэлин бэйэтэ
суруйбутунан "1917 сыл олунньуга дылы политическай
боппуруостарга биhиктээх кыhыл о5о" эбит. Баартыйа
декумуеннэригэр Барахов бассабыык баартыйа чилиэнинэн
1917 сыл бала5ан ыйыттан буолбута туоhуланар.

Емельян Ярославскай



• 1917с.- "Эдэр социал-демократ" куруhуок
чилиэнэ.

• 1917 сылтан ыла- коммунист.
• 1917с. куhунугэр- 1918с. сан'атыгар- Рабочай

депутаттар Дьокуускайдаа5ы Сэбиэттэрин
бюллетенын таhаарар редакция улэhитэ.



• 1918с. сайыныгар- Рабочай депутаттар• 1918с. сайыныгар- Рабочай депутаттар
Дьокуускайдаа5ы Сэбиэттэрин Исполкомун
канцеляриятын управляющайа, Булуу уеhыгар
сэбиэскэй былааhы олохтооhун боломуочунайа.

• 24.06.1918с.- Үөhээ Бүлүүгэ Сэбиэт исполкомун
мунньа5ын ыыппыта, араас тэрээhин боппуруостарын
көрбүтэ.

• 26.06.1918с.- Yөhээ Булуу олохтоохторугар митиҥҥэ
тыл эппитэ, онтон икки хонон баран Кэнтик
нэhилиэгин дьадаҥыларын мунньа5ын ыыппыта.

• 1918с. куhунугэр- уруҥнэр тутаннар Дьокуускайга
хаайыллар. Онтон Иркутскайга көскө ыытыллан
Ясачнай дэриэбинэ5э учууталлыыр.



• 1919 сыл- Иркутскайга Колчак контрразведкатын
турмэтигэр сытар.



• 1920 сыл- Иркутскайга Сибревком Саха сиригэр
сэбиэскэй былааhы тэрийэр боломуочуйалаах
аппаратын улэhитэ.

• 1920/21с.- РК(б)П Саха сиринээ5и райгуббюротун
секретара; Сибиир партийнай тэрилтэлэрин II
конференциятыгар уонна РК(б)П Х съеhигэр
делегат.



• 1921с. иккис аҥарыгар- РК(б)П Булуу уеhынааҕы
бюротун секретара.



Кыым хаһыат бастакы редактора

Саха бастакы хаһыата «Манчаары»
1921 сыл ахсынньы 24 күнүгэр тахсыбыта. 1923 сыллаахха
аата уларыйан “Кыым” буолбута. Бастакы редакторынан

Исидор Барахов буолар



• 1922с. бастакы аҥарыгар- РК(б)П Саха сиринээ5и
губбюротун тэрийэр-инструкторскай отделын
сэбиэдиссэйэ.Ити сыл сайыныгар- РК(б)П Саха
сиринээ5и губбюротун секретара; Булуу уеhыгар
урун' бандьыыттары эспит Строд командирдаах
Кыhыл Армия экспедиционнай этэрээтин
комиссара.

• 1922-1924сс.- Саха АССР Совнаркомун
председателэ. Саха АССР Киин Ситэриилээх
Комитетын председателин эбээhинэhин
толорооччу.



• 1923с.- БСК(б)П XII съеhин делегата; РСФСР КСК
президиумугар САССР бэрэстэбиитэлэ.

• 1923-1925сс.- РК(б)П Ар5аа Сибиирдээ5и
крайкомун чилиэнэ.

• 1923-1929сс.- ССРС КСК чилиэнэ.



Экономикаҕа сыhыаннаах улэтэ
• 1923 с. онорбут дакылаатыгар тыа хаhаайыстыбатын ере• 1923 с. онорбут дакылаатыгар тыа хаhаайыстыбатын ере

кете5уу, кустарнай уонна ремесленнэй производствоны
сайыннарыы, кыhыл кемуhу уонна кунду таастары
хостооhун туhунан, Саха сирин бордууксуйатын онорон
таhаарыыны улаатыннарыыга хаhаайыстыбаннай
бэлиитикэ сурун хайысхаларын быhаарбыта.

• "Саха ереспуубулукэтин промышленноhа, суола-ииhэ уонна
инникитэ" диэн ыстатыйатыгар сиртэн хостонор баайдары
суолу-ииhи тупсардахха толору көдьуустээхтик туhаныахха
сөп диэбитэ. Иркутскайтан Уус-Кукка диэри тимир суол
салаатын, Дьокуускайтан Амуурдаа5ы тимир суол Рухолово
(Большой Невер) станциятыгар диэри массыына суолун
бырайыактааhын уонна тутуу, Дьокуускай - Охуоскай суолун
челугэр туhэрии, Елуехумэ еруhу курбэ таастартан босхолоон
онон Могоча тимир суол станциятыгар тахсар туhунан
боппуруостары туруорбута. 1923 сыл атырдьах ыйын 1
кунугэр Улэ уонна Обруона Сэбиэтигэр ыыппыт суругар
Елуенэ ерус пароходствотын тэрийиини туруорсубута.



• 1924-1925сс.- РСФСР КСК-гар Саха АССР
председателэ.

• 1924-1926сс.- БСК(б)П КК иhинээ5и марксизм-
ленинизм курсун истээччитэ.



• 1926с.- Баку куоракка буолбут Илин'н'и норуоттар
Бутун Союзтаа5ы I Тюркологическай съезтэригэр
активнай кыттыыны ылбыта.

• 1926-1928сс.- БСК(б)П Саха сиринээ5и Обкомун I
секретара.



Тылга сыhыаннаах улэтэ
• 1920-с сыллардаахха саха алпаабытын, суругун сокуонун чуолкайдааhынна, саха тылын

уерэтиигэ, сайыннарыыга, урдук таhымна таhаарыыга, киниэхэ государственнай тыл анал
туругун инэриини ситиhиигэ боччумнаах кылааты киллэрбитэ. Холобур, биир "Сахатытыы
уонна нуучча тыла" диэн ыстатыйатыгар маннык салаалар бааллар:

• Сэбиэскэй государcтвенность уонна тыл
• Бу туhунан РКП XII сийиэhэ туох диэбитэй?
• Сахатытыы - бу партия сийиэстэрэ олоххо дьиннээхтик киириилэрэ.
• Ленин бу боппуруоска туох диэн уерэппитэй?
• Сахалыы суруг-бичиги сайыннарыы наада дуо?
• Нуучча тылын оруола уонна миэстэтэ
• Сахатытыы наадалаах.
• Оттон "Тыллар тэн бырааптаах буолуулара" диэн ыстатыйа5а Исидор Никифорович

тыллар бырааптарын, сахатытыы туhунан сиhилии суруйар, сахатытыы - нуучча тылын
утуруйуу бубуолбата5ын бэлиэтиир.

• 1926 с. Алампаны уонна Кундэни кытта Азербайджаан киин куоратыгар Бакууга буолбут
Бутун Сойуустаа5ы Туур I сийиэhигэр кыттыбыта. Манна анаан "Саха алпаабытын
туhунан" диэн тезистэри суруйбута.



1926 с. Алампаны уонна Кундэни кытта Азербайджаан киин
куоратыгар Бакууга буолбут Бутун Сойуустаа5ы Туур I сийиэhигэр

кыттыбыта. Манна анаан "Саха алпаабытын туhунан" диэн
тезистэри суруйбута.



• 1927с.- БСК(б)П XV сьеhин делегата



Бэлиитикэ
• 1921 сыллаахха хомуньуус баартыйа X

сийиэhигэр Саха сириттэн куоластыыр
бырааптаах со5отох дэлэгээт быhыытынан
кыттыбыта (иккис дэлэгээт Былатыан
Ойуунускай совещательнай куоластаах этэ). Бу
сийиэс Москуба5а Кириэмилгэ кулун тутарга
буолбута. Киин хонтуруоллуур хамыыhыйа
дакылаатын, профсоюзтар улэлэрин,
разверстканы продналогунан уларытыыны,
омуктар ыккардыларынаа5ы сыhыаны,
баартыйа сомо5о буолуутун, анархо-
синдикалисткай укулуон туhунан
боппуруостары дьууллээбитэ. Бу сийиэскэ
Владимир Ленин кыттыбыта. 1921-1924 сс.
партия губбюротун секретарынан, САССР
Совнаркомун председателинэн улэлээбитэ,
партия X, XII, XV сийиэстэрин дэлэгээтэ, ССРС
уонна Саха сирин Киин ситэриилээх
кэмитиэттэрин чилиэнэ этэ. 1926-1928 сс. партия
Саха сиринээ5и баартыйа тэрилтэтин
салайбыта.





1928-1933 сс. Кыhыл профессура Институтугар уерэммитэ. Ону
ситиhиилээхтик бутэрэн баран Киин кэмитиэт аппараатыгар тыа

хаhаайыстыбатын салаатыгар Илин Сибиир уонна Уhук Илин сиэктэрин
сэбиэдиссэйинэн улэлээбитэ.



• 1933-1938сс.- БСК(б)П КК аппаратыгар эппиэттээх
улэ5э сылдьыбыта. БСК(б)П КК тыа
хаhаайыстыбатын отделын Илин Сибииргэ уонна
Дальнай Востокка секторын сэбиэдиссэйин
солбуйааччытынан онтон сирэй сэбиэдиссэйинэн
улэлээбитэ. Колхозтаах ударниктар Бутун Союзтаа5ы
I уонна II съезтэрин улэлэрин бэлэмнэспитэ,
ыытыспыта. Тыа хаhаайыстыбаннай артыал
бириэмэннэй Устаабын бырайыагын оҥорсубута, ону
ылыныыга кыттыбыта. Учуонай-экономист
быhыытынан элбэх научнай улэни суруйан норуотугар
хаалларбыта.



И. Н, Барахов – зав. Сектором Восточной Сибири и Дальнего Востока сельхозотдела
ЦК ВКП(б) с делегатами Бурятской АССР, Восточно-Сибирского края на Всесоюзном
съезде колхозников-ударников



Репрессия
• Репрессия
• 1938 с. олунньу 3 кунугэр дьэндьийэргэ

уонна хаайарга НКВД-лар ордер
ылбыттара. Архыыпка баар дьыала5а ол
кэнниттэн 146 хонук иhигэр туох буолбута
биллибэт. Бу тухары НКВД хаайыытыгар
сытан "буруйун" билиммэтэх буолан
доппуруос боротокуола суох диэн Е.
Алексеев суруйар. Доппуруос боротокуола
бэс ыйын 29 кунуттэн са5аланар. 1938 с.
бала5ан ыйын 15 кунугэр диверсийэ5э,
национализмна, успуйуеннээhиннэ,
куор5аллааhынна буруйдаан ССРС
оhуобай боломуочуйалаах урдуку
байыаннай суута ытарга уурбута. Ол кун
суут бириигибэрэ олоххо киирдэ диэн
Барахов дьыалатыгар тигиллэн сылдьар,
ол аата 40 саастаа5ар ытыллыбыта.

• 1956 с. алтынньы 31 кунугэр толору
реабилитацияламмыта.

Памятник якутянам-жертвам
политических репрессий.

Бутово. Москва



• АДРЕС
Ленинский р-н (24-й км
Калужского шоссе, р-н совхоза
"Коммунарка")

• ОПИСАНИЕ
Установлен на месте захоронения
расстрелянных якутян

• НАДПИСЬ
"Якутянам - жертвам политических
репрессий. От народа, Президента,
Правительства Республики Саха
(Якутия). 2002 г." "М.К. Аммосов,
И.Н. Барахов, С.Н. Донской, К.О.
Гаврилов, Г.В. Ксенофонтов, Х.П.
Шараборин"

• ДАТА ОТКРЫТИЯ
27 октября 2002 г.

• УСТАНОВЛЕН(А) ПО
ИНИЦИАТИВЕ
Правительство Республики Саха
(Якутия)

• УСТАНОВЛЕН(А) НА СРЕДСТВА
Правительство Республики Саха
(Якутия)



• Тиксиигэ кини
аатынан
теплоходу
ааттаабыттар.



Харбалаах

• Төрөөбүт нэһилиэгэр,
Харбалаахха
пааматынньык
турбута.
- Харбалаахха Барахов
музей-комплекса
тэриллибитэ.



Верхневилюйская средняя общеобразовательная школа №1
имени И.Н. Барахова

Үөһээ Бүлүү орто оскуолатыгар
директор Д.С. Спиридонов

туруорсуутунан 1957 сыллаахха
И. Н. Бараахап аата иҥэриллибитэ.



• Барахов аатынан Үөһээ Бүлүү 1 нүөмэрдээх оскуолатыгар киниэхэ
аналлаах  стендэ, музей  үлэлиир.
- Бу оскуолаҕа  «Бараховец» диэн хаһыат тахсар.
- Сыл ахсын оскуола  бастыҥ үөрэнээччитигэр стипендия туттарыллар.
- Бу оскуола И.Барахов аймахтарын уонна  сиэннэрин кытта мэлдьи
сибээстэһэр.



• 26 октября 1957 г. по
предложению
председателя
правления Г.С.
Платонова колхоз стал
носить имя И. Н.
Барахова

• 1968 г. колхоз
преобразован в совхоз
им. И. Н. Барахова



Исидор Никифорович Барахов 100
сааһын туоларыгар, 1998 сыллаахха
“АЛРОСА “компания 12 нүөмэрдээх
обогатительнай фабриката 75 карат

ыйааһыннаах алмааска Исидор
Бараахап аатын иҥэрбитэ.

75 карат ыйааһыннаах алмаас
“Исидор Барахов”



Уулуссаларга кини аатын биэрэллэр

• Үөһээ Бүлүүгэ
• Намҥа
• Бүлүүгэ
• Уо.д.а.



Пааматанньыктар





Памятник И.Н. Барахову у средней
школы № 1 с. Верхневилюйск



Видеокиинэ

• СГУ доцена, филологическай
наука кандидата Юрий
Иванович Васильев –
Дьаргыстай «1926 с. Бакуга
ыытыллыбыт Бүтүн
Союзтааҕы 1
тюркологическай съезкэ Саха
сирин делегациятын
кыттыыта»

• Бу киинэни Юрий Иванович
1998 с-ха Бакуга тиийэн
булбута уонна ити
матырыйаалга олоҕуран

2002 сыл СР Национальнай
кинохранилищетын
көмөтүнэн устубута.





И.Барахов туһунан айымньылар

• Н.Г.Золотарев-Якутскай
“Куорсуннаах сурук”
сэһэнигэр,  А.И.Федоров
“Олох долгуннара”  диэн
романыгар,  И.Иванов
“Сырдыкка тардыстыы”
диэн пьесатыгар уонна
У.Ороһуунускай  “Биһиги
Исиидэрбит”  диэн
пьесатыгар суруйбуттара.

• Саха поэзиятыгар үгүс
киһи анаабыт
хоһооннордоох:
Л.Барахова  “Кутурҕан”,
В.И.Босиков  “Сүрэххэр-
быаргар иҥэрин”,  Бэтиэхэ
Бүөтүр “Исиидэр сырдык
кэриэһигэр”,  В.Васильев
“Исиидэр Бараахапка”,
С.Дадаскинов “Харбалаах
чараҥар”,  И.Гоголев
“Кини”,  В.Сивцев  “Аатын
ааттыаҕыҥ”,
У.Ороһуунускай “Исиидэр
Бараахап туһунан ырыа”,
В.Константинов  “Исидор
Бараховка”,  М.Матахова
“Бараахап ыһыаҕа”,
У.Ороһуунускай  “Исиидэр
Бараахап үбүлүөйүгэр”.


