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I СЕКЦИЯ. ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ ИЗ ЖИЗНИ 
НАРОДНОГО ПИСАТЕЛЯ ЯКУТИИ  

Д. К. СИВЦЕВА — СУОРУН ОМОЛЛООН

Усадьба народного писателя Якутии Суорун 
Омоллоон — историко-культурный парк  

(экологическая тропа  
по достопримечательностям малой родины)

Солдатов Николай Павлович,
ученик 7 «б» класса МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ № 1 с УИОП»
Мегино-Кангаласского улуса РС(Я)
Руководитель: Андреева Анна Николаевна,
учитель географии
МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ № 1 с УИОП»
Мегино-Кангаласского улуса РС(Я)
Научный консультант и
гид месности «Хардан аартык»: Сивцев Айсен Дмитриевич,
член Союза писателей и журналистов РФ

Местность Дойду считается наиболее удачной в республике 
по гармоничному сочетанию ландшафтов природы Центральной 
Якутии: река Лена, песчаные острова, пойменные луга, высокие 
горы, лесной массив, аласы, озера и родники с чистейшей водой 
и т. д. Здесь по наблюдениям биологов сохранились занесенные 
в Красную книгу редкие виды растений. Суорун Омоллоон часто 
говорил родственникам и друзьям о любви к этой местности, 
куда он, кстати, выезжал и жил не только летом, но также весной 
и осенью, он был страстным охотником и рыбаком, любителем 
ходить, побродить по лесам и озерам. Эту красивейшую местность 
Якутии давно полюбили художники и писатели, о ней исстари 
излагаются песни, пишутся стихи. Гости-иностранцы назвали 
Дойду сказочной страной. Местом экологической тропы специ-
ально выбран участок на местности «Хардан аартык» Дойдунского 
наслега, где провел свои творческие дни Дмитрий Кононович 
Сивцев. Красивая природа и не тронутый уголок родного края 
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будет развивать познавательные интересы об истории и творче-
стве народного писателя Д. К. Сивцева, а также экологическую 
культуру у учащихся. Цель экологической тропы: создание ус-
ловий для развития познавательного интереса и экологической 
культуры у школьников.

Задачи:
1. Изучить и выявить историко-культурные объекты мемори-

ального комплекса «Усадьба Суорун Омоллоон».
2. Развить познавательный интерес к творчеству народного 

писателя Д. К. Сивцева (Суорун Омоллоон) у учащихся, привить 
чувство ответственности за ее сохранность.

3. Организовать маршрут экологической тропы по местности 
природного парка «Дойдунский», показать красоту не тронутой 
природы родного края.

Вид проекта: долгосрочный, досугово-познавательный.
Участники проекта: школьники образовательных учреждений 

и физические лица.
Актуальность проекта: большинство современных детей ред-

ко общаются с природой. Организованный выезд школьников 
на природу будет способствовать развитию познавательного 
интереса о судьбах великих людей, экологической культуры 
и повышению бережного отношения к природе.

Маршрут поездки до историко-культурного парка «Дойдун-
ский»: п. Нижний-Бестях (57 км) — с. Тюнгюлю — (7 км) — с. Ба-
лыктах — (39 км) — уч. Дойду.

Оснащение экотропы: экологическая тропа проложена на мест-
ности «Красный ручей», в данной местности находятся дачные 
участки семьи Д. К. Сивцева. Ежегодно с апреля месяца приезжают 
родные Д. К. Сивцева и его друзья. На усадьбе Д. К. Сивцева име-
ются смотровая площадка рядом с усадьбой и наверху на горке, 
наружный туалет, стол, скамейки, место для костра. За домом 
есть выставочный отдел, созданный самим Д. К. Сивцевым, из 
вторичного сырья макеты того советского времени.

Описание маршрута: экологическая тропа имеет протяжен-
ность примерно около 8 км. Тропа состоит из 8 станций, каждая 
станция имеет познавательный и образовательный характер. 
Потенциальными потребителями являются школьники образо-
вательных учреждений и физические лица.
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Гостивший в одно лето у Омоллоон народный поэт Якутии 
Семен Данилов, написал такие строки:

Баар эбит, чахчы баар эбит
Сир ырайа адьас чугас –
Тыйыс Өлүөнэ эбэбит
Дойдуунускай диэн муннугар.
Ол сир аппата, мыраана
Икки атаҕы манньытар,
Айылҕата өркөн талаанын
Муҥура суоҕун туоһута!

Дойдунский наслег славится как родина талантливых людей 
(кузнецов, косторезов, олонхосутов и т. д.) и считается одним 
из нетлеющих очагов самобытной культуры народа саха. Здесь 
родились, учились и жили знаменитые, известные люди Якутии: 
народный артист СССР В. В. Местников, кавалеры ордена Ленина 
— заслуженный учитель ЯАССР И. Г. Кычкин и народный артист 
РСФСР и ЯАССР А. П. Петров, заслуженные артисты РСФСР и ЯАС-
СР — Я. П. Кычкин и П. М. Решетников, заслуженный работник 
культуры РСФСР и ЯАССР М. В. Местникова, первый летчик из 
якутов К. И. Свинобоев, известные ученые Якутии: С. Ф. Попов, 
И. Г. Попов, Д. Д. Петров, Н. И. Попова, Д. Д. Ноговицын, известные 
государственные деятели — братья Е. Д. Кычкин и Е. Д. Кычкин; 
отличник разведки недр, первооткрыватель якутского газа — 
П. П. Попов, заслуженный тренер РФ и РС(Я), человек воспитавший 
по русским шашкам чемпионов Якутии — Н. Н. Кычкин, акаде-
мик Международной Академии наук Высшей школы, АН ВШ РФ 
и северного форума — М. П. Гоголев и другие.

Глава I. Историко-культурные мемориальные объекты

1.1. Станция № 1. Усадьба народного писателя Якутии 
Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоон

«Дойдунскай барахсан», как называют эту местность якуты, 
край поистине удивительный, неповторимый и таинственный. 
Здесь в местности «Хардан аартык» в Дойдунском наслеге нахо-
дится «Усадьба Омоллоон», где писатель прожил семьдесят с лиш-
ним лет. С целью сохранение для народа и будущих поколений 
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мемориальных ценностей, касающихся Д. К. Сивцева — Суорун 
Омоллоон, показать людям существующие сейчас объекты при-
родной среды и дома, в которых жил и работал этот известный 
в Якутии и России писатель с 90-х годов прошлого века, мы юные 
исследователи с 2013 года приняли участие в составлении проекта 
«Культурно-экологического комплекса «Дойдунский» и приданию 
территории статуса «Особо охраняемая природная территория 
«Ытык Кэрэ Сир». Суорун Омоллоон здесь в тишине, уединившись, 
всегда активно работал, писал свои произведения. Природная 
среда — прекрасные леса, близость реки Лена, чистейшая клю-
чевая вода и воздух, богатая охота и рыбалка, красивые закаты 
и восходы солнца — способствовали и вдохновляли писателя. 
В те годы Дмитрий Кононович работал над созданием музейного 
комплекса в Черкехе, Соттинцах и Ытык-Кюеле. За создание му-
зеев в 1991 году получил высшую награду государства — Золотую 
звезду Героя Социалистического труда. По рассказам сына пи-
сателя Айсена Дмириевича Сивцева, здесь в Дойдунской земле, 
он работал вдохновенно и очень активно. Сама Мать-природа 
давала писателю силу, как богатырю олонхо.

1.2. Станция № 2. Творческий домик  
Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоон

Этот уютный, отдельно стоящий в распадке домик он сам 
один построил в 1955 году. Творческий дом и дача Народного 
писателя Якутии, Героя социалистического труда Д. К. Сивцева 
— Суорун Омоллоон, который в с. Томтор в годы войны спасал 
детей от голодной смерти будучи директором школы. Еще при 
жизни писателя Суорун Омоллоон стало традицией для людей, 
особенно для туристов и детей из летних лагерей, посещать 
в Дойдунуской так называемый «Творческий домик Омоллоон», 
который стоит в распадке Хардан аартык среди густых зарослей 
шиповника и кустов красной и черной смородины, что он посадил 
как садовник своими руками. Внутри маленького, творческого 
дома на стене висят нарисованные маслом портреты самого 
Д. К. Сивцева и его первой жены Марии Иннокентьевны. Под 
окном стоит его письменный стол, около входной двери висит 
старый плащ писателя 50-х годов. Пол устлан скошенной травой, 
запах сена будит воспоминания о прошлых лет.
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1.3. Станция № 3. Священное дерево (Ытык мас)
Высокое и могучее, которому, как сказывают, около 500 лет 

будет. Здесь по поверьям живет дух местности, и потому на его 
ветвях развешаны лоскутки материи (салама), а у ствола лежат 
различные вещи — дары прохожих и гостей. В душе каждого 
якута еще живет вера в духов трав, озер, деревьев и местности. 
Человек кормит духа огня, чтобы все было хорошо, благополучно.

1.4. Станция № 4. Братскую могилу белоповстанцев
Братская могила белоповстанцев, погибших в Тулагино-Киль-

дямском сражении весной 1922 года. Около 30-ти человек павших 
в сражении с отрядами «красных» весной 1922 года в известным 
Тулагино-Кильдямском сражении. Молодежь города Якутска са-
мостоятельно установила большой новый крест в память павших 
якутян. Там же рядом возвышается старое священное дерево — 
Ытык Мас с жертвоприношениями.

1.5. Станция № 5. Дом костореза И. Ф. Харитонова  
(Кунах Оҕонньор)

Дом высокий, добротный был поставлен местными мастерами 
по всем канонам и стилю якутских купеческих домов. Такие ве-
личавые дома из толстых лиственных бревен сохранились и стоят 
еще в городе. Этот дом, как исторический раритет, как образец 
архитектуры второй половины XIX века. Суорун Омоллоон был 
желанным гостем этого дома. До постройки своего творческого 
домика в распадке Хардан аартык, Дмитрий Кононович летом 
жил и работал в большом доме деда своей супруги И. Ф. Харито-
нова (Кунах). Дом костореза И. Ф. Харитонова (Кунах Оҕонньор), 
был построен еще в XIX веке, где была первая в Якутии артель-
ная мастерская косторезов. Там жили еще Народный художник 
ЯАССР А. В. Федоров (Суохан Уола) и Заслуженный артист ЯАССР 
и РСФСР, кавалер Ордена Ленина А. П. Петров. Здесь была первая 
школа Дойдунского наслега, учителем которой был И. Г. Кычкин, 
Заслуженный учитель ЯАССР, кавалер Ордена Ленина. И сюда 
гостили, и ночевали очень известные, уважаемые люди Якутии.
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1.6. Станция № 6. Мемориальный дом-музей народного 
артиста СССР В. В. Местникова, дом известного писателя 

России и Якутии, фронтовика, орденоносца 
 Ю. И. Шамшурина

Официально мемориальный дом В. В. Местникова был от-
крыт летом 1999 года администрацией Мегино-Кангаласского 
улуса. Что объединяло этих двух известных людей Республики 
Саха — писателя Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоон и режиссера 
В. В. Местникова? Ответ: объединяла не только крепкая давняя 
дружба, но и совместная многолетняя творческая работа. На-
пример, над постановкой оперы «Ньургун Боотур» они работали 
много лет и добились в 1957 году в Москве большого успеха. 
Дом М. В. Местниковой — Заслуженного работника культуры 
ЯАССР и РСФСР, директора Якутского краеведческого музея им. 
Емельяна Ярославского, Почетного гражданина Мегино-Канга-
ласского улуса. Там же жил М. П. Гоголев — академик, профес-
сор, известный нейрохирург, член-корреспондент Российской 
академии медицинских наук, член Всемирной и Европейской 
ассоциаций нейрохирургов, почетный гражданин Мегино-Кан-
галасского улуса.

1.7. Станция № 7. Растительность природного парка  
«Дойдунский»

В 2013 году подготовили материал документов «Эколого-био-
логическое обоснование». Во флоре исследованной территории 
отмечены 246 видов растений из 177 родов и 59 семейств, что 
составляет 26 % от общего количества растений, произрастающих 
в Центральной Якутии. В Якутии известно 319 видов лекарствен-
ных растений. На данной территории нами зарегистрировано 
115 видов (36 %) лекарственных растений, применяемых как 
в научной, так и в народной медицине, выявлено 6 редких расте-
ний, включенных в Красную книгу Республики Саха (2000 г.). Это 
очень уязвимые виды из II категории редкости, сокращающие 
свою численность популяций и ареал: кувшинка четырехгранная, 
кубышка малая, лилия даурская, живокость крупноцветковая, 
башмачок пятнистый. Из категории III на осоковом болоте во-
круг озер найдено редко встречающиеся орхидное Центральной 
Якутии — скрученник приятный.
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1.8. Станция № 8. Родник «Суллар»
Достопримечательностью является круглогодично действую-

щий подземный источник «Суллар», образованный разгрузкой 
воды из озер Бестяхской террасы и подозерных таликов. Родник 
«Суллар» — находится у основания распадка, врезанного в Бе-
стяхскую террасу в 40 км ниже г. Якутска, на правом берегу реки 
Лена. Длина распадка 400 м. Превышение бровки над днищем 
оврага 30 м. Вода пресная, гидрокарбонатно-кальцевая. В пита-
нии источника преобладающее значение имеет межмерзлотные 
воды подозерных таликов. Минерализация воды 0,2 мг/л при 
гидрокарбонатном натриево-магниевом составе: осредненный 
дебит по осенним замерам составляет 53 л/сек (Анисимова, 2000).

Выводы:
1. В местности «Хардан аартык» Д. К. Сивцев Суорун Омоллоон 

жил с 1963 года. Построил своими руками, как плотник, шесть 
объектов. Теперь эта местность называется «дача Омоллоона».

2. Природа этого уголка Мегино-Кангаласского улуса особен-
ная, удивительная, и сюда приезжают часто известные в Якутии 
и России художники, писатели, ученые, а также гости-иностранцы.

3. Мы совместно с А. Д. Сивцевым выявили и составили 8 
станций экологической тропы. Все маршруты пешие, познава-
тельного и образовательного характера.

4. Мы увидели, как много интересных исторических, культур-
ных и природных достопримечательностей находятся в Дойдун-
ском наслеге. Следуем отметить, что в будущем можно развивать 
туризм для школьников.

5. Дойдунский наслег для туризма имеет хорошую транс-
портную сеть, как через пос. Нижний Бестях по правому берегу 
р. Лены, так и через поселок Кангалассы по левому берегу реки, 
так как основной источник туристических потоков находятся 
рядом — это город Якутск.

Литература:
1. Знатные люди Мегино-Кангаласского улуса. Библиографический справочник.
2. Писатели Якутии. Якутск: Кн. изд-во, 1981. — С. 272.
3. Эколого-биологическое обоснование создания природного ландшафта 

местного значения «Дойдунский». Якутск, 2013.
4. Сивцев А. Д. Историко-культурный мемориальный комплекс местного 

значения «Хардан Аартык» // Статья
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Суорун Омоллоон Германияҕа  
бэчээттэммит кинигэтэ

Новгородова Таисия Иннокентьевна,
СР Таатта улууһун П. А. Ойуунускай аатынан
Чөркөөх орто оскуолатын 9 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Харитонова Валентина Иннокентьевна,
СР Таатта улууһун П. А. Ойуунускай аатынан
Чөркөөх орто оскуолатын омук тылын учуутала

Чинчийии тоҕоостооҕо. Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун 
Омоллоон аата сахалыы саҥалаах киһиэхэ ордук чугас уонна күн-
дү. Кинини биһиги, норуот тапталлаах суруйааччытын, биһигини 
аан бастаан ааҕарга-суруйарга үөрэппит «Букубаарбытын» суруй-
бут, сахатын норуотугар айан, суруйан хаалларбыт айымньыларын 
таһынан, элбэх музейдары төрүттээбит Сүдү Киһинэн билэбит.

Соторутааҕыта биһиги олус интэриэһинэй кинигэни буллу-
бут. Ол курдук, бу кинигэ Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун 
Омоллоон Германияҕа Дармштадт куоракка немец тылынан 
бэчээттэппит кинигэтэ буолар. Кинигэ аата «Vom Holz zum Haus» 
(«Балаҕантан дьиэҕэ»). Киирии тылын немец профессора Милли 
Бау суруйбут. Кинигэ икки чаастан турар: бастакы чааһыгар — не-
мец тылынан Саха сирин былыргыта уонна аныгыта суруллубут. 
Аҕыйах ахсааннаах саха омук историятын, култууратын сай-
дыытын кэрдиис кэмнэрэ ойууланар, иккис чааһыгар — Суорун 
Омоллоон бэйэтэ түһэрбит хаартыскалара, былыргы тутуулар, 
музей матырыйааллара уонна Суорун Омоллоон уола Айсен 
Дойду түһэрбит хаартыскалара киирбиттэр.

Сыала: Суорун Омоллоон Германияҕа бэчээттэммит кинигэ-
тин туһунан үөрэтии уонна чинчийии.

Соруктар:
1. Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон олоҕун, айар үлэтин туһу-

нан ааҕыы уонна үөрэтии.
2. Суорун Омоллоон Германияҕа бэчээттэммит кинигэтин 

туһунан ааҕыы уонна чинчийии.
3. «Vom Zelt zum Haus» кинигэ туһунан чахчылары көрдөөһүн.
Чинчийии объега: Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон айан, су-

руйан хаалларбыт үйэлээх айымньылара.
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Чинчийии предметэ: Суорун Омоллоон Германияҕа бэчээт-
тэммит кинигэтэ.

Чинчийии матырыйаала: биһиги Суорун Омоллоон Германи-
яҕа бэчээттэммит кинигэтин туһунан билээри уонна үөрэтээри 
элбэх араас литератураны кытта үлэлээтибит. Ол курдук, чопчу 
үлэбитигэр сыһыаннаах — Суорун Омоллоон бэйэтэ суруйан 
хаалларбыт ахтыылара, суруйуулара, хаһыаттарга бэчээттэнил-
либит ыстатыйалара, Чөркөөх музейын матырыйааллара, Саха 
государственнай университетын профессора, 1985–1995 сылларга 
немец кафедратын сэбиэдиссэйэ, филологическай наука доктора, 
билигин научнай-образовательнай киин салайааччыта Светлана 
Митрофановна Прокопьева ахтыылара, Айсен Дойду дьиэ кэргэ-
нин архыыбыттан сэдэх матырыйааллара уонна хаартыскалара 
буолаллар. Интернет көмөтүнэн «Asienarchiv» Дармштадт кытта 
сибээстэһэн, наадалаах матырыйааллары туһанныбыт.

Үлэ сонуна: Суорун Омоллоон Германияҕа бэчээттэммит ки-
нигэтин үөрэтии уонна чинчийии, араас информационнай тех-
нологиялары туһанан, история чахчыларыгар олоҕуран, саҥа 
суруллуулар уонна сэдэх арыйыылар хас биирдии саха киһитэ 
билэрин уонна бу немец тылынан суруллубут кинигэ инникитин 
икки араас култууралар алтыһыыларыгар улахан болҕомтону 
уонна интэриэһи тардар сүҥкэн суолталаах кинигэ буолар.

Чинчийии көдьүүһэ: бу матырыйаалларынан инникитин 
история чахчыларыгар олоҕуран араас чинчийиилэр ыытыл-
лыахтарын сөп.

I. Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон олоҕо, 
айар үлэтэ

Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон 1906 сыл-
лаахха балаҕан ыйын 14 күнүгэр Боотурускай улууһугар Үһүс 
Дьохсоҕон нэһилиэгэр үөрэҕэ суох орто бааһынай кэргэнигэр 
төрөөбүтэ. Дмитрий Кононович бэйэтин ахтыытыгар, кини суру-
йааччы буолан тахсарыгар улахан сабыдыалы норуотун тылынан 
уус-уран айымньылара, ырыата-тойуга, остуоруйата, олоҥхото, 
араас уус-уран мындыр оҥоһуктара уонна төрөөбүт түөлбэтэ 
буолбуттара. Суруйааччы төрөөбүт улууһугар саха норуотун ма-
териальнай уонна духовнай култууратын дириҥник иҥэн-тоҥон 
үөрэппит нуучча политсыылынайдара, ол курдук Э. К. Пекарскай, 
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В. М. Трощанскай, Ионов уонна да атыттар олоро сылдьыбытта-
ра. Ити курдук, суруйааччы төрөөбүт түөлбэтигэр икки култуура 
алтыһыыта кини эрэ дьылҕатыгар буолбакка, бүтүн саха норуотун 
литературата, култуурата үөдүйүүтүгэр сүҥкэн оруолу ылбыттара. 
Ону Боотурускай улууһа саҥа үөскээн эрэр саха литературатын 
бастакы биһигинэн буолбута. Саха үгүс бастакы суруйааччыла-
ра бу түөлбэттэн үөскээн-төрөөн саха литературата, историята, 
култуурата бүтүннүүтэ сайдарыгар олук уурбутттара, сүҥкэн 
кылааты киллэрбиттэрэ.

Дмитрий Кононович — Суорун Омоллоон төрөөбүт алааһа, 
күн сирин көрбүт сирэ — Ытык Таҥара диэн алаас буолар. Кини 
1913 сыллаахха сэттэ саастааҕар Чөркөөх алын сүһүөх кылааһы-
гар үөрэнэ киирбитэ. Кини оскуолаҕа үөрэнэр сылларыгар аан 
дойду маҥнайгы сэриитэ, Улуу Октябрьскай революция буолбут 
кэмнэрэ буолаллар.

1919 сыллаахха Дмитрий Кононович алта кылааһы бүтэрбит 
дьылыгар, аҕата эмискэ ыалдьан өлөн, тулаайах хаалар. Уон үстээх 
уол ыарытыган ийэтинээн иккиэйэх хаалбыттара. Уол үөрэҕин 
тохтотон, түөрт сыл устата ийэтигэр көмөлөһөн, олох кыһалҕа-
тын, тулаайах буолар эрэйин эрдэ билбитэ. Бу кэмҥэ Саха сиригэр 
гражданскай сэрии суостаах сыллара тиийэн кэлбиттэрэ. Оччо-
лорго оҕотук саастаах Дмитрий Кононович төрөөбүт нэһилиэгин 
ревкомун сэкэрэтээринэн үлэлиирэ. «Кэлин нэһилиэкпитигэр 
бандьыыттар бүрүүкээбиттэрин кэннэ, олохтоохтор мунньах-
тарыгар ревкомовецтары хаайыыттан босхолууру модьуйсар 
боротокуолларын суруйарым. Бандьыыттар илиилэриттэн бииргэ 
үөскээбит дьоннорум өлүүлэрэ миигин долгуппута, харааһыннар-
быта. Ол да иһин буолуо, мин маҥнайгы кэпсээммин бандьыыттар 
ревкомеһы ытан өлөрүүлэрин туһунан «Охоноон» диэн ааттаан 
дьиҥнээх олохтон кэпсээммин 1921 сыллаахха суруйбутум. Кэлин 
1927 сыллаахха «Чолбон» сурунаалга бэчээттэммитэ», — диэн 
Дмитрий Кононович суруйан хаалларбыт.

Бу курдук, олус уустук кэмҥэ Дмитрий Кононович айар үлэ 
үөһүгэр түспүтэ.

1924 сыллаахха Дмитрий Кононович учуутал техникумугар 
үөрэнэ киирбитэ. Комсомол Саха уобаластааҕы кэмитиэтин са-
лалтатынан үлэлиир «Кыһыл сулус» диэн ыччат литературнай 
бөлөҕөр кыттар.
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1926 сыллаахха Суорун Омоллоон бастакы бэчээттэммит ай-
ымньытынан «Чолбон» сурунаал иккис нүөмэригэр тахсыбыт 
«Өлүөнэ өрүс» диэн кэпсээнэ буолар. Ол эрээри, суруйааччы айар 
үлэҕэ умсугуйуута ити лаппа иннинэ 15–16 саастааҕар саҕалам-
мыта. Кини бастакы холонууларын нууччалыы тылынан хоһоон 
суруйууттан саҕалаабыта. Оннук биир хоһоонун, кимиэхэ да көр-
дөрбөккө, хаарбах балаҕан өһүөтүн быыһыгар кыбыта анньан баран, 
аҕыннаҕына ылан көрө түһэрин, онтукатын туохтан да күндүтүк 
саныырын туһунан суруйааччы бэйэтэ бу курдук суруйан хааллар-
быт. «Оо, ону күндүтүк да саныырым, тутарым-хабарым! Бука, от 
осумуой кумааҕыга суруллубут тылларга — миэнэ саамай ыраас 
санаам, кутум, сүрэҕим сыаната, биллибэт баҕата баара эбитэ буо-
луо». Суорун Омоллоон айар үлэҕэ тардыһыыта олус күүстээх уонна 
эрдэ уһуктубут эбит. Онон, Дмитрий Кононович төрөөбүт-үөскээ-
бит, айар үлэтин саҕалаабыт историческай кэмиттэн тутулуктаах, 
онтон силистээх-мутуктаах буолуон сөптөөх. Баара-суоҕа сүүрбэччэ 
саастааҕар кини «Аанчык», «Хараҥаҕа тыкпыт сырдык», «Ачаа», 
«Сордоох суха» уонна «Охоноон» диэн айымньыларын айбыта, 
билиҥҥи да көлүөнэ умсугуйан-кэрэхсээн ааҕар.

1977 сыллаахха аһаҕас халлаан анныгар Чөркөөхтөөҕү мемо-
риальнай музей тэриллибитэ. Көҕүлээччинэн уонна тэрийээч-
чинэн ытыктыыр биир дойдулаахпыт, биллиилээх суруйааччы, 
энтузиаст, Социалистическай Үлэ Геройа Дмитрий Кононович 
— Суорун Омоллоон буолар. Кини олохтоох нэһилиэнньэҕэ эл-
бэх сырдатар-өйдөтөр үлэни ыытан, биир санааҕа түмэн, элбэх 
субуотунньуктары тэрийэн, аҕыйах кэм иһигэр аан дойдуга тиийэ 
биллибит аһаҕас халлаан аннынааҕы Чөркөөх мемориальнай му-
зейа сүһүөҕэр турбута, Дмитрий Кононович улахан баҕа санаата 
туолбута. Онтон Уус-Алдан улууһугар Саха Сирэ нуучча государ-
ствотыгар холбоспут кэмин көрдөрөр Суоттутааҕы «Доҕордоһуу», 
онтон Таатта улууһун киинигэр Ытык-Күөлгэ «Хадаайы» музей-
дарын тэрийэн, бар дьонун махталын уонна билиниитин ылбыта.

Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин үтүөлээх деятелэ, А. Е. Кулаковскай уонна 
П. А. Ойуунускай аатынан судаарыстыбаннай бириэмийэ лауреата, 
Үлэ Кыһыл Знамята, Норуоттар доҕордоһуулара уордьаннарынан, 
ол иһигэр педагогическай наукаҕа үтүөлэрин иһин К. Д. Ушинскай 
мэтээлинэн наҕараадаламмыта.
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II. Суорун Омоллоон Германияҕа бэчээттэммит кинигэтэ
Соторутааҕыта биһиги олус интэриэһинэй кинигэни буллу-

бут. Ол курдук, бу кинигэ Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун 
Омоллоон Германия Дармштадт куоратыгар немец тылынан 
бэчээттэммит кинигэтэ буолар.

Кинигэ аата «Балаҕантан дьиэҕэ» диэн («Vom Zelt zum Haus»). 
Кинигэҕэ Саха сирин былыргыта уонна аныгыта ойууланар. 
Киирии тылын немец профессора Милли Бау суруйбут. Кинигэ 
икки чаастан турар: бастакы чааһыгар — немец тылынан Саха 
сирин былыргыта уонна аныгыта суруллубут. Аҕыйах ахсаан-
наах саха омук историятын, култууратын сайдыытын кэрдиис 
кэмнэрэ ойууланар, иккис чааһыгар — Суорун Омоллоон бэйэтэ 
түһэрбит хаартыскалара, былыргы тутуулар, Чөркөөх музейын 
матырыйааллара уонна Суорун Омоллоон уола Айсен Дойду тү-
һэрбит хаартыскалара киирбиттэр. Бу кинигэни немец тылынан 
Саха государственнай университетын немец тылын кафедратын 
сэбиэдиссэйэ, филологическай наука доктора, профессор Светлана 
Митрофановна Прокопьева уонна устудьуона Настя Афанасьева 
тылбаастаабыттар. Бу кинигэ историятын билээри, биһиги Айсен 
Дойдуну кытта сибээстэһэ сырыттыбыт. Айсен Дмитриевич бу 
кинигэ Дармштадт куоракка бэчээттэммитин, кини түһэрбит 
хаартыскалара бу кинигэҕэ киирбиттэрин бигэргэтэр уонна бу 
кинигэ туһунан элбэх информацияны буларбытыгар сүбэлээтэ. 
Былыргы түүр омуктан сибээстээх саха омук илиитинэн ту-
тан-хабан, мындыр толкуйунан айан хаалларбыт хас биирдии 
тутуулара дириҥ, баай ис хоһоонноҕунан кэрэхсэнэрин бу кинигэ 
толору кэпсиир. Киһи дьиктиргиирэ кинигэ хас сыллаахха, хас 
ахсаанынан бэчээттэммитэ суруллубатах. Биһиги интернетинэн 
Германияҕа «Asienarchiv» Дармштадт куорат архивыгар ыйытыы 
оҥороммут, эппиэти туттубут. Ол курдук, кинигэ 1996 сыллаахха 
бэчээттэммитин чуолкайдаатылар. Кинигэҕэ барыта Д. К. Сивцев 
— Суорун Омоллоон уонна Айсен Дойду түһэрбит хаартыскалара 
киирбиттэр. Хаартыска ахсаана –287.

III. «Vom Zelt zum Haus» кинигэ туһунан чахчылары 
көрдөөһүн

Биһиги бу кинигэ историятын билээри Светлана Митрофановна 
Прокопьеваны кытта сибээстэспиппит. Кини Суорун Омоллоон 
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көрдөһүүтүнэн нууччалыы тылынан суруллубут тиэкистэри немец 
тылыгар устудьуонунаан Настя Афанасьевалыын тылбаастаа-
быттарын, уһун кэмҥэ Дмитрий Кононовичтыын бииргэ үлэ-
лээбиттэрин кэпсээбитэ. Ол гынан баран, тылбаастаммыт үлэлэр 
Дармштадт куоракка бэчээттэнэн, кинигэ буолан тахсыбытын, 
хомойуох иһин билбэт.

Билигин Светлана Митрофановна Прокопьева научнай-обра-
зовательнай киини салайан үлэлэтэр. Саха уонна немец тыллары 
араас аспектарын тэҥнээн көрөн үөрэтэр, устудьуоннар наукаҕа 
үлэлэрин салайар эппиэтинэстээх кииҥҥэ үлэлиир.

Светлана Митрофановна кэпсииринэн, бу кинигэ немец ты-
лынан Германияҕа бэчээттэнэн тахсарыгар үтүөлээх киһинэн 
Милли Бау буолар эбит. 1985–1995 сылларга Милли Бау Саха 
сиригэр кэлэ сылдьыбыт кэмнэрэ эбит. Саха университетыгар 
немец тылын үөрэтэр устудьуоннарга анаан лекциялары аахпыт.

Бу сылларга Дмитрий Кононович — Суорун Омоллоон Милли 
Бауны кытта чугастык доҕордоспут кэмнэрэ буолар.

Милли Бау Германияҕа Гессен куоракка 1906 сыллаахха тө-
рөөбүт. Идэтинэн тыл үөрэхтээҕэ. Кэлин профессор буолар. Ону 
таһынан, аан дойдуга биллэр суруналыыс. 1970 сыллартан хаар-
тыскаҕа түһэриинэн үлүһүйэр. Милли Бау Африкаттан Саха си-
ригэр тиийэ түһэрбит хаартыскаларын аан дойду биллиилээх 
музейдарыгар, галереяларыгар сылдьан көрүөххэ сөп. Баҕар 
хаартысканан түһэрии интэриэһинэй уонна туһалаах дьарык бу 
икки улуу дьону ситимнээбит буолуон сөп.

Интернет ситимиттэн биһиги Милли Бау туһунан бэрт элбэх 
наадалаах информацияны биллибит. Ол курдук, 1956–1974 сыллар-
га «Silk Way» («Великий шелковый путь») дойдуларынан сылдьан, 
элбэх матырыйааллары хомуйан аан дойду историятыгар улахан 
кылаатын киллэрбитин бэлиэтээбиттэр. 10000 км уһуннаах улуу 
айаны Милли Бау бэйэтин дневниктэригэр суруйан хаалларбы-
та, билигин даҕаны элбэх чинчийээччилэри дьиктиргэтэр эбит.

Милли Бау 2005 сыллаахха 99 сааһыгар бу күн сириттэн бар-
бытын, биһиги ытыктыыр Суорун Омоллоон курдук Сүдү Киһи 
дьылҕатыгар майгыннаһара инникитин өссө араас дириҥ суол-
талаах чинчийиилэргэ төрүөт буолар.

Биһиги чинчийэр кинигэбит Саха сиригэр хас сыллаахха кэлби-
тин, ханна бу кинигэни булан ааҕыахха сөбүн интэриэһиргээтибит.
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Билигин биһиэхэ баар кинигэни учууталбыт Валентина Инно-
кентьевна улуустааҕы киин библиотекаҕа көрөн, уларсан аҕалан, 
үөрэнээччилэригэр көрдөрөн уонна кэпсээн, биһиэхэ, оҕолорго 
улахан интэриэһи үөскэттэ. Кинигэни 1999 сыллаахха Дмитрий 
Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон эдэр ыччаттарга анаан 
автографтаан бэлэхтээбит эбит. Өссө биир кинигэ Дьокуускай-
га А. С. Пушкин аатынан библиотека иностраннай отделыгар баа-
рын билэбит. Биһиги Чөркөөхпүт музейын үлэһиттэрэ бу кинигэ 
туһунан туох да информацияны биэрбэтилэр. Музей архыыбыгар 
даҕаны тугу да булбатыбыт. Онон, бу биһиги норуоппут Сүдү 
Киһитэ, биллиилээх суруйааччыбыт, биир дойдулаахпыт Дмитрий 
Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон Германияҕа Дармштадт 
куоракка бэчээттэппит кинигэтэ улахан суолталааҕын таһынан, 
аҕыйах ахсааннаах кыра норуот дириҥ силистээх-мутуктаах, 
бэйэтэ туһунан култууралаах, абыычайдаах, төрөөбүт тылын сү-
тэрбэккэ кэлэр көлүөнэҕэ кэпсиир кэпсээннээх, айан хаалларбыт 
баараҕай тутуулардаах, норуот быһыытынан туспа сиэрдээх-туо-
мнаах буоларын немец тылынан кэпсиир кинигэ үйэ чиэппэрин 
кэриҥэ ордук кэмҥэ биллибэккэ-көстүбэккэ, ааҕыллыбакка, 
чинчиллибэккэ күн бүгүн биһиэхэ тиийэн кэллэҕэ.

Инникитин биһиги бу кинигэ историятын өссө дириҥник 
үөрэтэр уонна чинчийэр баҕа санаалаахпыт.
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Мирно люди жить должны…
Кычкин Максимильян Эдуардович,
ученик 6 «в» класса МОБУ «СОШ № 29» г. Якутска РС(Я)
Руководитель: Васильева Саргылана Николаевна,
учитель географии
МОБУ «СОШ № 29» г. Якутска РС(Я)

Цель работы: выяснить, какие произведения Д. К. Сивцева — 
Суоруна Омоллоона ставили на сценах театров в городе Якутске 
в Великую Отечественную войну.

Задачи:
1) найти в краеведческой литературе материал о Д. К. Сивцеве 

— Суоруне Омоллооне;
2) познакомиться с его произведением — музыкальной драмой 

«Нюргун Боотур Стремительный»;
3) систематизировать и обобщить полученный материал.
Актуальность: Якутия славится своими выдающими писателя-

ми, благодаря которым читатели узнают о природе, жизни и тра-
дициях народа, истории нашей республики. Молодое поколение 
надо знакомить с якутскими писателями и с их произведениями, 
в том числе с произведениями о защитниках Родины.

Методы: поисковый, информационный.

Глава 1
Народный писатель Якутии, Герой Социалистического труда, 

заслуженный деятель искусства РСФСР и ЯАССР, лауреат Государ-
ственных премий Республики Саха (Якутия) им. П. А. Ойунского 
и А. Е. Кулаковского, академик Академии духовности РС (Я), 
видный драматург, прозаик и либреттист Дмитрий Кононович 
Сивцев — Суорун Омоллоон особая гордость и легенда многона-
ционального народа Якутии.

Он родился 14 сентября 1906 года в III Жехсогонском наслеге 
Таттинского (Алексеевского) района ЯАССР в семье крестьяни-
на-середняка. Семья рано потеряла отца, поэтому он, окончив 
три класса сельской школы, стал заботиться о семье и больной 
матери. Детские и юношеские годы Дмитрия Сивцева прошли 
в сельской местности, где отбывали ссылку политссыльные, 
научившие его грамоте, поэтому еще в годы ранней юности 
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он познакомился с замечательными произведениями русской 
и зарубежной классики. Кроме того, родной Таттинский улус 
славился сказителями-олонхосутами, с лучшими из которых 
ему посчастливилось жить в одной юрте. Находясь в гуще сель-
ской жизни, Дмитрий впитывал в себя соки устного народного 
творчества. Немаловажную роль в духовном развитии сыграло 
и православие. Он говорил: «Я родился в верущей крестьянской 
семье, а мой прадед был крещен еще в 1720 году епископом 
Иннокентием Иркутским. В Черкехской школе нам преподавали 
Закон Божий, а по праздникам мы, ученики, исправно ходили на 
службу. Я любил слушать колокольный звон, ангельские голоса 
сестер на песнопениях…»

Еще ему посчастливилось быть учеником основоположника 
якутской литературы, замечательного поэта, крупного обществен-
ного деятеля, ученого-философа, лингвиста А. Е. Кулаковского, 
который учил его родному языку и литературе в Якутском педа-
гогическом техникуме. В 28 лет Дмитрий сам учил детей грамоте, 
стал автором якутского букваря, учебников по родному языку, 
литературе, фольклору. За самоотверженный педагогический труд 
он был награжден медалью К. Д. Ушинского. Позже стал работать 
секретарем ревкома в наслеге, артистом и руководителем наци-
ональной труппы при Русском народном театре в Якутске. Так 
постепенно рождался художник, мастер слова и гражданин [1]. 
Псевдоним писателя означает: «Суорун» — серьезный, крепкий, 
неустрашимый, целеустремленный, «Омоллоон» — родоначальник 
Ботурусского улуса (округа), первый внесший ясак за свой улус.

Глава 2
Двадцать лет было Дмитрию Сивцеву, когда из-под его пера 

вышел первый рассказ «Лена — река». Двадцать лет и герою рас-
сказа, воспевающему красоту реки, вдруг потрясенному тем, как 
удивителен мир, созданный Творцом. Успех пришел к нему сразу, 
а когда в журнале «Чолбон» вышли еще три рассказа — «Анчик», 
«Афанас» и «Горе-соха», о нем стали писать, как о несомненном 
молодом даровании. Суорун Омоллоон пишет учебники, создает 
якутский букварь, отдает все силы на то, чтобы его народ стал 
грамотным, чтобы якуты постигли не только свою культуру, но 
и русскую, и мировую. В тридцатые годы он не мог не видеть 
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вопиющих недостатков насильственной коллективизации. Он 
пишет драму «Кузнец Кюкюр», главный герой которой — середняк, 
искусный мастер кузнечного дела, хранитель мудрости и тради-
ций народа, сказитель, любящий отец. И он становится жертвой 
власти, когда всюду искали врагов, находили их и расправлялись 
в итоге, зачастую — с невинными. Накануне Великой Отечествен-
ной войны Суорун Омоллоон создает трагедию «Айаал», первое 
произведение якутской драматургии, поставленное в переводе 
на русский язык на сцене Русского театра в Якутске. Прототипом 
главного героя является национальный герой, стихийный бунтарь 
Василий Манчаары. Для детей Суорун Омоллоон написал книги: 
«Рассказы», «Подснежники», «Звери» и другие. На русском языке 
для детей изданы книги «Серебряные рога» (1966), «Дедушкины 
сказки», «Якутские сказки» (1976) и др. Суорун Омоллоон — пу-
блицист и горячий пропагандист дружбы и братства народов, 
особенно исторического опыта совместной жизни якутского 
и русского народов. Он известен как прекрасный либреттист, 
фольклорист и автор учебников и учебных пособий по якутско-
му языку и литературе. Им написаны либретто опер «Красный 
шаман», «Лоокуут и Ньургусун», балетов «Камень счастья», «Кун 
Куо» и др. Как фольклорист, он подготовил к печати и опубликовал 
в 1940 г. «Якутские народные сказки», в 1947 г. — книгу «Якутский 
фольклор» и т. д. В наше время он создает в Якутии музеи под от-
крытым небом, где главная цель — показывать молодежи красоту 
родной земли, родной культуры и тем самым воспитывать в духе 
патриотизма. Наступило время, когда в России стало возрождать-
ся православие. Дмитрий Сивцев — один из первых, кто начал 
говорить о необходимости строительства новых и возрождения 
старых православных храмов на якутской земле. И благодаря, 
его стараниям храмы стали вырастать. Белоснежные каменные 
и традиционные для Сибири — бревенчатые [5].

Глава 3
В суровые годы Великой Отечественной войны в 1944 году 

писатели Суорун Омоллоон и Сергей Васильев выезжали на 
I Украинский фронт. На фронте Суорун Омоллоон видит войну 
такой, какой она была на самом деле — героизм и мужество на-
ших солдат, безграничная вера в победу, великая любовь к Родине 
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в ее стремлении сохранить, 
удержать, отвоевать родную 
землю у врага для будущих 
потомков. И самое главное, 
что подметит писатель — это 
то, что дало нам победить, 
несмотря на превосходящие 
силы противника — дружба 
народов. Здесь лучшие сыны 
огромной страны — от вели-
коросса до нанайца, от бело-
руса до якута. Позже в газете 
«Социалистическая Якутия» 
была статья Суорун Омоллоон 
«Сплоченные навеки с Вели-
кой Русью». В ней он писал: 
«Воочию увидели широкие, 
необъятные просторы нашей 
великой Родины, многочис-
ленные народы, спаянные 

дружбой в единый монолитный стальной союз». Писатель бес-
конечно восхищается подвигом русского народа на полях сраже-
ний: «Какой чудо народ, сколько бесстрашия, отваги и мужества 
в сочетании с природным гибким и острым умом при добром 
сердце». Он с гордостью писал о своем родном народе: «В нынеш-
ней священной Отечественной войне против кровавых немецких 
хищников якуты не посрамили чести своего народа, возрожден-
ного великим русским собратом. Они проявили выдержку, от-
вагу, смелость и находчивость следопытов тайги, меткий глаз, 
верную руку природных снайперов, искусных охотников крайнего 
Севера». На фронте якутские писатели встречались и рассказы-
вали воинам о жизни и труде якутян, их статьи и заметки были 
напечатаны в семи красноармейских газетах. Они привезли 
на фронт большое количество художественной литературы на 
якутском языке, несколько сотен экземпляров специального 
выпуска газеты «Кыым» и «Социалистическая Якутия», подарки 
музея им. Ярославского и Якутского музыкального театра. Также 
в качестве подарка были грампластинки с записями выступления 
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хора и солистов этого театра. На фронте писатели рассказывали 
о самоотверженном труде якутян в тылу, и наши бойцы гордились 
своими земляками, собравшими огромную сумму на постройку 
целой колонны танков «Советская Якутия» для 1-го Украинского 
фронта. Позже, по приезду в Якутию, Суорун Омоллоон описал 
свою поездку на фронт в статьях, зарисовках, очерках, которые 
были опубликованы якутских газетах, что было своеобразным 
приветом для земляков от воинов — якутян [1].

Тыл изо всех сил поддерживал наших солдат, моральный 
дух нашего народа. Труженики Якутии приняли активное уча-
стие в сборе средств для укрепления оборонной мощи страны. 
В фонд обороны ими было внесено деньгами более 37 млн руб. 
и облигациями государственных займов 57 млн руб., 2,9 кг зо-
лота, 550 кг серебра. На строительство танков и самолетов было 
внесено свыше 27 млн руб. Якутяне снарядили на фронт 4 эше-
лона продовольственных подарков общим весом 33 тыс. пудов 
и более 200 тыс. теплых вещей, не считая многочисленных ин-
дивидуальных подарков. В фонд помощи населению районов, 
освобожденных от оккупации, было передано 3583 тыс. руб., 
62600 штук одежды, более 20 тыс. мануфактуры, десятки тысяч 
пудов зерна, мяса, рыбы, более 23 тыс. лошадей [2].

Взамен старого сгоревшего здания 6 ноября 1941 г. распах-
нуло свои двери новое здание Русского театра в городе Якут-
ске. Силами коллектива созданы спектакли о войне: «Партизан 
Морозов» Василия Протодьяконова, «Долг» С. Ефремова, пьесы 
«Сайсары» Дмитрия Сивцева (об якутской многодетной матери 
— хранительницы семейного очага), «Манчары» В. Протодьяко-
нова, основанные на фольклорном материале драмы в стихах, 
«Русские люди» и «Жди меня» Константина Симонова, «Наше-
ствие» Л. Леонова, «Фронт» Н. Корнейчука, «Давным-давно» 
А. Гладкова. Якутский театр в это время показывает спектакли 
«Родина» Николая Мординова, «Батальон идет на запад» Мдивани, 
«Нюргун Боотур» Дмитрия Сивцева. В 1943 г. музыкальная драма 
«Нюргун Боотур» Дмитрия Сивцева была поставлена в сотый раз, 
а средства, поступившие от этого спектакля, были перечислены 
в счет строительства танка «Нюргун Боотур».

Все годы войны Дмитрий Кононович неустанно и целена-
правленно трудился как на общественном, так и на литератур-
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ном поприще. Он создал много прозаических, драматических 
и публицистических произведений. Все они были направлены на 
подъем народного духа и борьбу с фашистскими оккупантами, 
как на фронте, так и в тылу.

Глава 4
В 1940 году писатель и драматург Д. К. Сивцев — Суорун Омол-

лоон написал текст музыкальной драмы — олонхо «Ньургун Бо-
отур Стремительный» при участии режиссера Якутского театра 
В. В. Местникова. Музыку к данному либретто написал компо-
зитор М. Н. Жирков. С 1940 года этот музыкальный спектакль 
вошел в репертуар Якутского театра. В начале 1940 года на основе 
национального хора был создан музыкально-вокальный коллек-
тив, включающий вокальное, балетное, оркестровое отделения. 
Формируется новая труппа, оторой под силу постановки разных 
жанров — от драматических до оперных и балетных. В основе 
драмы лежит борьба богатырей племени «Айыы» с чудовищами 
нижнего мира, которые похищают девушек, пожирают скот, ра-
зоряют страну. Богатыри защищают счастливую жизнь в среднем 
мире, своих соплеменников и родной очаг. Они олицетворяют 
собой доброе начало, проявляют храбрость и мужество, доблесть 
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и справедливость. Эти герои служат образцом для воспитания 
лучших качеств для молодого поколения [3]. На сегодня, нацио-
нальное искусство олонхо — это шедевр Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО.

Ньургун Боотур (отрывки из произведения)
Родина, радостная страна,
Гор крутизна,
Рек быстрина!
Ширины полян, где так зелены
Каждый лесок и каждый алас,
Вы, племена народа айыы,
Я защитить собираюсь вас!
Первый свой шаг я здесь совершил,
Юношей тут скакал на коне,
Сделался мужем, исполненным сил.
Все испытанья мне не страшны,
В нижней стране,
Куда еду я,
Из человечьих костей настил,
Реки от слез, пролитых темны.
Холод, дыхание леденя,
Кровь, что струится в жилах, сгустил.
Но не страшат лишенья меня:
Не отступлю я, вперед идя!
Все мои помыслы — о врагах,
Должен их племя развеять я,
Чтоб разгоралось пламя, гудя,
В сложенных дедами очагах…

«…Слава! Слава» — все кричат, рукавицы вверх летят. Весели-
тесь, в добрый час, сами ноги рвутся в пляс. Старики помолодели, 
а незрячие прозрели, стал медлительный шустер, и хромые не 
хромают и немые подпевают песне той, что грянул «хор». Важно 
головы откинув, опустив ресницы вниз, вышли девы в платьях 
длинных, принеся гостям кумыс. С уважительным поклоном, по-
дают они чороны, как откажешься принять! Никого не обделили… 
Пили люди и хвалили, и просили подливать. Вот уж головы чуть 
кружит… Вдруг, бряцание оружья, к тишине зовет труба. Быстрый 
блеск мечей булатных, видим витязей мы статных — начинается 
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борьба. Состязаньем ловких, смелых не нахвалится народ… Из 
нарядной юрты белой пара юная идет. К новым подвигам гото-
вый, светом славы осиян, рядом с Туйарымой Куо юный Юрун 
Уолан. Поклонились оба в ноги Ньургун Боотуру, родным. Мать 
с отцом желают многих лет достойным молодым. И спокойно 
и счастливо жизнь пойдет за годом год, а пока неторопливо над 
поляной песнь плывет.

Народ
Пусть живет на белом свете,
Без тревог и без скорбей,
Беспечальное, как дети,
Племя солнечных людей,
Без страданий и без розней,
Без губительной войны,
Под высоким небом звездным
Мирно люди жить должны.
В блеске солнечного света
Расцветай, моя страна.
Ведь у всех людей планеты
Будет родина одна.
Счастьем каждый день отмечен.
На душе у всех светло, —
Человечество навечно
Мир и дружбу обрело.
Сила дружбы велика
Славься мир на все века!

Заключение
Готовясь к данному мероприятию, мы узнали о жизни выда-

ющегося якутского писателя Дмитрия Кононовича Сивцева — 
Суорун Омоллоон. Познакомились с его биографией, прочитали 
его произведение на русском языке о богатыре Ньургуне Боотуре 
Стремительном, узнали о его обширной общественной деятель-
ности, об его активной гражданской позиции. В годы Великой 
Отечественной войны на сценах Русского и Якутского театров 
в нашем городе шли спектакли по произведениям Д. К. Сивцева 
— Суорун Омоллоон, например, «Сайсары», где были показана 
непростая жизнь многодетной матери — хранительницы до-
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машнего очага. Всеобщую любовь к освободителям и ненависть 
к врагам вызвала музыкальная драма «Ньургун Боотур Стреми-
тельный». Эти произведения знакомят зрителей с жизнью яку-
тов, их обычаями и богатыми традициями, их борьбой со злом 
и несправедливостью. Произведения Суорун Омоллоон похожи на 
его жизнь, даже тюрьма не сломила его волю, он везде оставался 
человеком, борющимся за свободу и верующего в справедливость. 
Эти произведения и произведения многих писателей, особенно 
так нужные в страшные военные годы, поднимали дух у народа 
Якутии, сподвигли на трудовые подвиги, помогали не терять 
надежду и веру в Победу. Якутяне знали — враг будет разбит, 
победа будет за нами!

В городе Якутске в 2001 году имя Д. К. Сивцева — Суорун Омол-
лоон присвоено Государственному театру оперы и балета. На 
площади Дружбы перед этим театром находятся два памятни-
ка — А. Е. Кулаковскому основоположнику якутской литературы 
и писателю, драматургу С. Омоллоон — учителю и его ученику.

Литература:
1. Васильева Д. Е. Творческие искания якутских писателей. Якутск: Бичик, 

2015. — С. 201.
2. В кн.: Энциклопедия Якутии. М., 2000. — С. 254–256.
3. интернет ресурс: https://artsandculture. google. com/exhibit
4. интернет ресурс: https://sakhalitera. ru/pisateli-yakutii/narodnyie-pisateli/
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Суорун Омоллоон — основатель Черкехского 
музея политической ссылки

Федорова Милена Андреевна,
ученица 10 «б» класса ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи»
Руководитель: Габышева Валентина Петровна,
преподаватель ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (коррекционная)
школа-интернат для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи»

Цель проекта: познакомить с основателем Черкехского му-
зея политической ссылки — Суоруном Омоллоном, рассказать 
о просветительской роли политссыльных в жизни якутов до-
революционной Якутии. Воспитывать бережное, уважительное 
отношение к музейным памятникам, чувства причастности 
и ответственности за сохранение культурного наследия.

Объект исследования: Дмитрий Кононович Сивцев (псевдоним 
Суорун Омоллоон; 1 (14) сентября 1906, III-й Жехсогонский наслег, 
Таттинский улус, Якутская область — 25 июня 2005) — драматург 
и народный писатель Якутии, герой Социалистического Труда. 
Псевдоним Суорун Омоллоон означает: Суорун — серьезный, це-
леустремленный, Омоллоон — родоначальник Ботурусского улуса.

Рано познал участь сиротской доли. На его хрупкие плечи легла 
вся тяжесть кормильца семьи: летом он пахал, косил, зимой смо-
трел за скотом, рубил дрова, охотился. Детские и юношеские годы 
Суорун Омоллоон прошли в сельской местности, где отбывали 
ссылку разные поколения революционеров. Родной улус Суорун 
Омоллоон славился своими сказителями-олонхосутами, с лучши-
ми из них ему посчастливилось жить в одной юрте. В тринадцать 
лет будущий писатель лишился отца и сполна.

Он был человеком глубоко верующим. Еще в годы ранней юно-
сти он знакомится с замечательными произведениями русской 
и зарубежной классики. «На 13 версте мне дали букварь. Дал мне 
его русский учитель Сергей Иванович Прокопьев. А в букваре 
были картины великих русских художников, сочинения гениев 
русского народа — Толстого, Пушкина, Некрасова и других клас-
сиков. И Сергей Иванович, не жалея своего труда, научил меня, 
несмышленого якутенка, написать свое имя: Дмитрий Сивцев. 
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На 28 версте я по эстафете, принятой с рук незабвенного моего 
учителя Сергея Ивановича, сам стал учителем и начал учить дру-
гих якутских ребят слагать из букв свои имена», — так он писал 
в своем «Слове к молодежи».

Свое первое произведение «Лена река» Суорун Омоллоон 
опубликовал в 1926 г. на страницах журнала «Чолбон». В нем 
дано великолепное описание завораживающей красоты р. Лены, 
в которой видны истоки патриотического, глубоко националь-
ного начала.

Черкехский историко-мемориальный музей «Якутская полити-
ческая ссылка» был создан силами общественности Алексеевского 
района Якутской АССР по инициативе народного писателя Якутии, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР и ЯАССР Д. К. Сивцева — 
Суорун Омоллоон.

Профиль музея — историко-революционный, историко-бы-
товой, архитектурно-бытовой. Основной фонд — 5562 ед. хр.

Общая площадь — 11.5 га.
• В 1979 г. музей стал филиалом Якутского государственного 

объединенного музея истории и культуры народов Севера им. 
Ем. Ярославского. Это первый в республике музей под открытым 
небом. Его целью является показ жизни и деятельности участни-
ков революционного движения России, отбывавших царскую 
ссылку в 80–90-х гг. ХІХ в. в Якутии.

Основной объект музея — это Таттинская Николаевская цер-
ковь, построенная в нач. XX в. местными мастерами.

• За идейную основу музея взят интереснейший феномен 
истории нашей республики — Якутская политическая ссылка. 
Именно из-за ссылки на отдаленной северной окраине Россий-
ской Империи оказалось несколько поколений передовых и вы-
сокообразованных людей России, объединенных стремлением 
принести пользу обществу.

Великий писатель-гуманист Владимир Галактионович Коро-
ленко (1853–1921).

• Российский и украинский писатель-демократ, журналист, 
прозаик и редактор, общественный деятель, политический 
ссыльный провел в Амге 3 года (1881–1884). Ему было 28 лет. 
Он написал более 20 произведений на якутскую тему, в которых 
он отразил совершенно реальные картины дореволюционной 
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жизни в Якутии и свои переживания, чувства. Короленко В. Г. 
с глубоким уважением относился к якутам. Этот период своей 
жизни называл «…самым здоровым».

Алексеев Петр Алексеевич — первый русский рабочий-рево-
люционер (1849–1891).

• Первый рабочий-революционер отстаивал права рабочих. 
За свою революционную деятельность он был выслан в далекую 
холодную Якутию, в местечко Усть Татту. Здесь он прожил шесть 
лет. Находясь в ссылке, Алексеев сделал много полезных дел: 
учил грамоте бедных якутов, научил сеять хлеб, был образцом 
культуры… 16 августа 1891 года трагически погиб…

Эдуард Карлович Пекарский:
• Дата рождения: 13 (25) октября 1858.
• Место рождения: д. Петровичи, Игуменский уезд, Минская 

губерния.
• Дата смерти: 29 июня 1934 (75 лет).
• Место смерти: Ленинград, СССР.
• Страна: Российская империя, СССР.
• Научная сфера: лингвистика, этнография, фольклор.
• Альма-матер: Харьковская государственная зооветеринар-

ная академия.
Пекарский Э. К. провел 18 лет на якутской ссылке. Когда в ян-

варе 1881 г. двадцатитрехлетнего народника Эдуарда Карловича 
Пекарского сослали в междуречье Татты и Алдана в Якутии, он 
еще не знал, что в этом краю он найдет свое призвание. «А средств 
к жизни нет, — писал Э. К. Пекарский отцу 22 февраля 1883 г. — 
И, если бы не якуты, я должен бы был пропасть с голоду». При-
шлось учиться хлебопашеству, разводить скот, строить юрту, 
запасаться на зиму топливом и льдом для вытапливания воды.

Местный военный окружной суд приговорил «государственного 
преступника» Э. К. Пекарского к пятнадцати годам каторжных 
работ. Каторгу заменили ссылкой на поселение «в отдаленные 
места Сибири с лишением всех прав и состояния».

Здесь ему предстояло прожить долгие годы. Местные жители 
помогли обработать небольшой участок, где он сеял зерновые 
и сажал картошку. Пекарский занялся и огородничеством, стал 
разводить скот, ловил рыбу, охотился. Ссыльный революционер 
помогал якутам составлять официальные прошения (этому он 
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научился на Тамбовщине), вести судебные процессы, заступался 
за них перед наезжавшим начальством, добивался в судах ре-
шений запутанных вопросов в пользу бедняков. Э. К. Пекарский 
завоевал среди них большой авторитет.

Юрта Э. К. Пекарского представляет собой композицию из двух 
построек: юрты-балагана и примыкающего с восточной стороны 
сруба. Юрта сделана в традициях якутской народной архитектуры 
— с наклонными внутрь стенами и круглых столбиков. Перекрытие 
из жердевого настила, засыпанного землей. Стены юрты снаружи 
обмазаны глиной. Внутреннее пространство юрты расчленено по 
краям на зоны небольшими дощатыми перегородками.

В срубной пристройке находился рабочий кабинет Э. К. Пе-
карского с картотекой, записями, небольшая библиотека. Здесь 
же было спальное место. В юрте и срубной пристройке сделаны 
небольшие окна. Слева от входа в юрту прикреплена мемори-
альная доска из серого мрамора с надписью: «В этой юрте жил 
с 1881 г. по 1899 г. политссыльный, крупнейший якутовед, по-
четный академик Эдуард Карлович Пекарский».

Чтобы объясняться с якутами, пришлось изучать язык, запи-
сывать якутские слова с русским переводом. Работать ему, чтобы 
объясняться с якутами, пришлось изучать язык, записывать якут-
ские слова с русским переводом. Работать ему было нелегко, не 
хватало бумаги, не было пособий и словарей. Однако упорным 
трудом ссыльный революционер добился многого. В газете «Неде-
ля» за 1885 г. он прочитал сообщение, будто бы в якутском языке 
имеется всего три тысячи слов. К 1887 г. исследователь собрал 
и истолковал уже семь тысяч якутских слов, спустя одиннадцать 
лет — двадцать тысяч, а к 1930 г. — двадцать пять тысяч слов.

Словарь Э. Пекарского — «энциклопедия быта и культуры 
якутского народа…»

Особенную ценность словаря составляют его исключительная 
полнота и обстоятельность. В нем зарегистрированы все якут-
ские слова, включая редкие и малоизвестные, сохранившиеся 
лишь в фольклоре, в специальном обиходе и фразеологии. Ка-
ждое слово имеет всестороннюю характеристику: этимология, 
варианты произношения, параллели в родственных языках, 
общее коренное значение, антонимы, синонимы, фразеология, 
второстепенные значения.
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Значение «Словаря» Э. К. Пекарского не исчерпывается его 
лингвистическими достоинствами. Раскрывая значения слов, 
ученый часто давал различные сведения о древнем и современ-
ном быте, о верованиях, обрядах и обычаях, приметах, связанных 
с данным словом, о технике изготовления различных предметов 
и т. д. Таким образом, наряду с лингвистическим, в словаре со-
держится и материал этнографический, фольклорный и мифо-
логический.

И, находясь в столице, он не порывал связей со своей второй 
родиной — Якутией, издал три тома «Образцов народной ли-
тературы якутов» на якутском языке, отдельными выпусками 
выходил капитальный «Словарь якутского языка» с богатыми 
параллелями из родственных языков и подробным объясне-
нием устаревших слов и явлений быта. За эти труды ученый 
был награжден золотыми медалями Академии наук и Русского 
географического общества.

В июне 1895 года, по истечении 14-летнего срока обязатель-
ного пребывания в Сибири, Пекарский получил право избрания 
местожительства, за исключением столиц и столичных губерний. 
Не воспользовавшись своим правом возврата в европейскую 
часть России, он остался в Якутской области, где вел научные 
изыскания и занимался составлением якутско-русского словаря.

«Отец якутской литературы…
У нас не было литературы, а ваш словарь должен послужить 

краеугольным камнем для ее создания… Вы поистине заслу-
живаете названия «отца якутской литературы», — так написал 
основположник якутской советской литературы А. Е. Кулаковский.

Заключение
• Культурно-просветительская, научно-краеведческая, меди-

цинская, публицистическая и иная деятельность политссыльных 
в Якутии являлась своеобразным продолжением их обществен-
но-политической деятельности, приспособленной к отсталой 
общеисторической обстановке в Якутской области.

• В конкретных условиях Якутии они отвели огромную роль 
просвещению, распространению знаний с целью участия мест-
ного населения в борьбе против социальной несправедливости, 
пробуждения у жителей области общественного сознания.
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• Занимаясь хозяйственной деятельностью, они внедряли 
свой опыт в культурно-хозяйственное освоение края и служили 
примером для жителей якутских улусов, охотно приобщавшихся 
к новым занятиям (земледелию, огородничеству и т. д.).

• Теоретическое знание и практическое использование лучших 
традиций прогрессивной педагогической мысли России помогли 
добиться успеха в деле распространения грамотности.

• Культурно-просветительская, педагогическая, научно-кра-
еведческая и общественная деятельность, литературно-художе-
ственное творчество узников царизма и их практическая работа 
в области сельского хозяйства сыграли огромную роль в развитии 
якутского народа.
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Вклад Дмитрия Кононовича Сивцева — Суорун 
Омоллоон в развитие православия в Якутии

Слепцова Айсена Аркадьевна,
ученица 6 класса МБОУ «Борулахская СОШ»
Верхоянского района РС(Я)
Руководитель: Новгородова Марина Егоровна,
учитель якутского языка и литературы
МБОУ «Борулахская СОШ» Верхоянского района РС(Я)

Впервые с творчеством Дмитрия Кононовича Сивцева — Суо-
рун Омоллоон я познакомилась в детском саду, когда научилась 
читать, со стихотворения «Гагарин», с рассказов «Бирээнньик 
толооҥҥо хайдах үүммүтэ», «Доҕордуулар». Затем я с интере-
сом читала рассказы «Чүөчээски», «Аанчык». Я считала тогда, 
что Суорун Омоллоон — выдающийся якутский писатель, автор 
около тридцати детских рассказов и повестей.

После знакомства с книгой Михаила Ефимовича Николаева, 
первого Президента Республики Саха (Якутия), «Мои соотече-
ственники» о выдающихся сынах народа саха, внесших нео-
ценимый вклад в становление и развитие государственности 
республики, мое мнение об этом человеке изменилось: какую 
же многогранную и созидательную жизнь прожил Дмитрий Ко-
нонович Сивцев — Суорун Омоллоон, великий писатель-прозаик 
и поэт, драматург, киносценарист, историк, философ, театраль-
ный деятель и публицист, лингвист и этнограф, автор учебников 
и детских книг, фольклорист, создатель великолепных музеев, 
фотохудожник, издатель, литературный переводчик, оратор, 
художник и организатор.

Изучив биографию и творческий путь Суорун Омоллоон, 
я заинтересовалась вопросом: как человек, воспитанный при 
Советском Союзе, мечтающий, как и все советские люди о свет-
лом будущем, о коммунизме, и делающий все, чтобы светлое 
будущее побыстрее осуществилось, стал глубоко верующим 
в Бога человеком?

Обретение веры
Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон родился 

14 сентября 1906 года, в Семенов день, в 3-м Жехсогонском на-
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слеге Таттинского улуса. Семенов день по якутскому обычаю — 
праздник окончания сенокосных работ, в этот день едят любимый 
саламат. Из воспоминаний Суорун Омоллоон «Все мы — дети 
одной матери»: «Мать завернула меня в заячью шкурку и повезла 
в церковь, что стояла в семи верстах от нас. Батюшка Егор окре-
стил меня Дмитрием, в память о приемном дедушке Дмитрии 
Кулаковском. Когда мне исполнилось шесть лет, меня повели в ту 
же самую церковь на исповедание и причащение святых тайн. 
Священник прикрыл мою голову краем ризы и шепнул в ухо на 
якутском языке:

— Что ты делаешь плохого? Грехи есть? Воруешь?
— Да, ворую, — ответил я.
— Что ты украл?
— Вылизал со дна сахарницы крошки сахара.
— Воровать — большой грех! Больше никогда не воруй и ни-

чего плохого никому не делай! Если понял меня, перекрестись.
— Понял! — сказал я и перекрестился.
Батюшка погладил меня по голове. С тех пор «не делать гре-

ха» закрепилось в моей душе на всю жизнь. То же самое было 
и с моими родителями. И наши соседи все были набожными, 
не совершали преступлений, не было даже драк, жили мирно, 
патриархально».

Веру, заложенную в детстве, он хранил в тайниках души всю 
жизнь. Уже на склоне лет писатель вспоминал:

«В первые годы становления советской власти в Якутии церкви 
еще не подвергались уничтожению, и я имел счастье часто хо-
дить в Божий храм на службы. По праздникам звучали колокола, 
и этот дивный колокольный звон заменял нам музыку. Особой 
громкостью и благозвучностью славился большой двухсотпудовый 
колокол Никольской кладбищенской церкви…

В церквах, особенно в Кафедральном Троицком соборе, служба 
шла до 1927 года. Однажды я присутствовал на настоящем бого-
служении в этом соборе, где службу вёл епископ Гурий и звучал 
знаменитый хор певчих…»

Он был самым младшим в большой крестьянской семье, в ко-
торой родилось 20 детей. Все они умерли в раннем возрасте. Лишь 
ему одному было суждено выжить и прожить целый век [3, с. 183]. 
Исходя из этого, я считаю, что он был избранником Божиим. 
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И Господь явил Своему любимому сыну чудо. Жена писателя 
Надежда Семеновна поведала потрясающую историю: «Это про-
изошло в первые годы их совместной жизни, в конце 70-х. В то 
время Дмитрий Кононович к религии близкого соприкосновения 
не имел. Он поехал в Черкех по музейным делам. Ему надо было 
подняться на колокольню Николаевской церкви и встать так, 
чтобы снизу засняли, как он звонит. Но на последней ступеньке 
Дмитрий Кононович оступился, сорвался и полетел вниз. У него 
мелькнула только одна мысль: все, погиб. И вдруг какая-то сила 
подхватила его, подняла и аккуратно поставила на ступеньку. 
Муж приехал из Черкеха потрясенный. Когда вошел в квартиру, 
я говорю: «О! Ты живой!», имея ввиду, что он вторые сутки без 
сна и снова должен успеть на какой-то суд… А он: «Да, я живой 
вернулся. Как это могло быть? Какая это сила?». И, не сходя с по-
рога, начал мне рассказывать. Так его случившееся поразило. Вот 
после этого он поверил абсолютно в Халлаан күүhэ — Небесную 
силу» [2]. С этого дня он обрел веру в Бога.

Вклад Суорун Омоллоон в развитие Православия в Якутии
Суорун Омоллоон был глубоко верующим человеком, огромное 

значение придавал укреплению православной веры в Якутии. 
Особенно жестко он относился к ставшему в 1990-е годы модным 
в среде якутской интеллигенции язычеству, шаманизму. В своих 
многочисленных статьях и выступлениях осуждал эти языческие 
увлечения, считая их тягой к первобытному варварству [4]. Он 
не только смело боролся с навязыванием древних верований, но 
и считал необходимым воспитывать в духе православия молодых 
людей. Из воспоминаний Суоруна Омоллоона «Все мы — дети 
одной матери»: «Учение Христа адресовано не какой-нибудь 
одной нации, а всему человечеству, в том числе и народу саха, 
который исповедовал православие веками. Я бы предложил 
ввести в программу якутской средней школы обучение «Христо-
во-евангельскому закону», как говорил Достоевский. В старой 
нашей школе это называлось Законом Божьим. Благо, что еще 
с 1819 года на якутский переведено много священных книг, в том 
числе, и Евангелие. Это благородное дело продолжается и сегодня, 
можно сказать, в еще лучшей форме.

Я пережил три войны, голод, разруху, встречался с атеистами 
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и шаманами. И я обращаюсь в первую очередь к россиянам, осо-
бенно к молодежи, без различия племени, языка и веры: берегите, 
любите и защищайте свою Родину, свое Отечество! Не хулите ее, 
не злословьте о ней».

На призыв М. Е. Николаева к обновлению жизни, Суорун 
Омоллоон как бы невзначай заметил: «Новое, говорят, Михаил 
Ефимович, это хорошо забытое старое» и принялся восстанав-
ливать в первозданном виде шедевр северного архитектурного 
зодчества — Спасо-Зашиверскую церковь XVII века, установив 
ее на территории Ленского историко-архитектурного музея-за-
поведника «Дружба» [3, с. 189].

Суорун Омоллоон — организатор и создатель уникальных 
музеев под открытым небом — музей «Якутской политической 
ссылки» в Черкехе, Ытык-Кюельский литературно-художествен-
ный музей-заповедник «Таатта», Ленский историко-архитектур-
ный музей-заповедник «Дружба». В этих музеях его стараниями 
были собраны деревянные города из изб и построек якутских 
и русских крестьян, из острожных башен, могучих амбаров, из 
крепких крепостных стен, деревянных церквей, где якутские 
детишки под водительством православного священника впервые 
познавали в храмовых стенах истину Закона Божия [4].

Самым великим делом всей его жизни можно назвать его 
участие с группой талантливых сподвижников в литературном 
редактировании книги «Саҥа кэс тыл» — Нового Завета, Еван-
гелия на якутском языке.

Суорун Омоллоон свои многочисленные идеи и труды посвя-
тил народу, любимому Отечеству, он служил своим искусством 
Богу, служил вечному и вечности, не зря первый Президент РС(Я) 
М. Е. Николаев называет его «Хранителем вечности» и своим 
«духовным отцом».

Заключение
Дмитрий Кононович оставил якутскому народу немало заветов. 

Одним из самых главных был такой: «Не ищите опор на стороне. 
Они в нас, в наших народах, в великой дружбе с Россией. Это 
наше счастье, что у нас Вера, Вера Православная… В русской же 
литературе наша опора — это Пушкин, Достоевский, Шолохов. Рус-
ская литература — это наша литература, вместе мы богаче…» [4].
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У каждого народа есть свои мудрецы, учителя, которые помо-
гают своему народу осознать свое место в истории, напоминают 
народу о их предназначении, учат добру. Народ, который помнит 
таких мудрецов, счастлив. Таким великим мудрецом, учителем 
якутского народа является Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун 
Омоллоон.
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Сахаҕа сүдү кылааты киллэрбит —  
Суорун Омоллоон туһунан сырдатыы

Чирикова Милена, Юмшанова Акия,
Юмшанова Валерия, Юмшанова Дарина,
СР Үөһээ Дьааҥы оройуонун
Боруулаах орто оскуолатын 7 кылааһын үөрэнээччилэрэ
Салайааччылар: Юмшанова Айсена Васильевна,
СР Үөһээ Дьааҥы оройуонун
Боруулаах орто оскуолатын историятын учуутала;
Новгородова Марина Егоровна,
СР Үөһээ Дьааҥы оройуонун
Боруулаах орто оскуолатын саха тылын уонна
литературатын учуутала

Бу 2021 сылга Суорун Омоллоон 115 сааһын туолуутугар анал-
лаах күрэҕи сэҥээрэн биһиги бу бырайыакка сыал-сорук туруо-
рунан кыттарга санаммыппыт. Бу бырайыак көмөтүнэн, Суорун 
Омоллоон туһунан, кини айымньылаах үлэтин кытта дириҥник 
билсиһээри араас литературалары аахтыбыт.

I глава. Суорун Омоллоон олоҕо
Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон 1906 сыл-

лаахха балаҕан ыйын 14 күнүгэр Таатта улууhун ІІІ Дьохсоҕон 
нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Сэттэ саастааҕар оскуолаҕа киирбитэ уон-
на туйгуннук үөрэнэн кылаастан кылааска тахсан испитэ. Ийэтэ 
элбэхтик оҕоломмутуттан, урукку ыар олох содулуттан соҕотох 
тыыннаах хаалбыт оҕото кини буолбута. Уонун ааһыыта аҕалара 
өлөн, ийэтигэр көмө-тирэх киһинэн хаалар. Кыһынын сүөһү көр-
сөн, мас мастаан, сайынын от оттоһон, онтон да атын дьиэ-уот 
көрүүтүн түбүгэр күнэ бүтэрэ. Ол быыһыгар иллэҥ буоллаҕына, 
соло булла да умсугуйан туран кинигэ ааҕара. Ол эрэн Дмитрий 
алтыһы бүтэрээт, аҕата өлөн үөрэҕин хаалларбыта. Дмитрий 
Сивцев чугас эргин дьонугар баар-суох үөрэхтээх киһи буолан, 
нэһилиэгэр суруксутунан үлэлии сылдьыбыта. 1923 сыллаахха 
куоракка киирэн сэттис кылааһы бүтэрбитэ, ол кэннэ учуутал 
техникумугар киирбитэ. Кини учууталга үөрэнэ сылдьан, билии-
тин өссө хаҥатаары элбэх нууччалыы кинигэни ааҕара. Куорат 
театрын национальнай группатыгар сыстан, оруол устааччыттан 
артыыска диэри үүммүтэ. «Өлүөнэ», «Аанчык», «Охоноон», «Со-
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рдоох суха» диэн бастакы кэпсээннэрин «Чолбон» сурунаалга 
бэчээттээн суруйааччы буолуу киэн аартыгар киирбитэ, дьоҥ-
ҥо-сэргэҕэ биллибитэ. 1928 сыллаахха подтехникуму бүтэрэн, 
хас да сыл учууталлаабыта, Республикаҕа инспекторынан үлэ-
лээбитэ. Ол кэмҥэ оҕолор үөрэхтэригэр наадалаах учебниктары, 
пособиялары оҥортуура.

Кини саха литературатуратыгар дириҥ социальнай ис хоһоон-
ноох, умнуллубат уус-уран уобарастардаах тэттик кэпсээннэр 
автордарын быһыытынан киирбитэ. Кини баара-суоҕа сүүрбэччэ 
саастааҕар суруйбут «Аанчык», «Охоноон», «Сордоох суха» диэн 
кэпсээннэрэ саха литературатын классическай айымньыларынан 
буолбуттара. Итинтэн салгыы «Ачаа саһаана», «Бэйэтэ эмтиэкэ», 
«Чөөчө», «Чүөчээски» курдук хрестоматияҕа киирбит айымньы-
лары суруйбута. Ону таһынан, кини саха остуоруйаларын оҕолор 
ааҕалларыгар анаан хас да кинигэни бэчээттэппитэ. Суруйааччы 
кэпсээннэрэ, остуоруйалара нууччалыы тылбаастанан, Саха сири-
нээҕи кинигэ издательствотыгар уонна Москва издательствотыгар 
хастыыта да тахсыбыттара.

Ол эрээри Суорун Омоллоон саха литературатыгар ордук 
уһулуччулаах драматург быһыытынан биллэр. Кини ааспыт үйэ 
отутус сылларыттан саҕалаан суруйбут «Күкүр Уус», «Айаал», 
«Сайсары», «Күн күөрэйиэн иннинэ» уонна да атын драмалара 
Саха драмматическай театрын уонна үгүс народнай театрдар 
сыаналарыттан түспэккэ оонньоомуттара. Суруйааччы драма-
тургията саха театральнай искусствотын сайдыытыгар биир 
сүрүн төһүү күүс буолбута.

1935 сыллаахха Саха сирин республикатыгар тыл уонна кул-
туура научнай-чинчийэр институтугар Д. К. Сивцев анаммыта. 
Ону таһынан, Д. К. Сивцев «Кыым», «Эдэр коммунист», «Хотугу 
сулус» сурунаалларга үлэлээбитэ.

II глава. Суорун Омоллоон айар үлэтин туһунан
Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон 20-c сыл-

лартан кылгас гынан баран, ааҕаччы кутун-сүрүн долгутар, олох 
туһунан дириҥ санааҕа киллэрэр «Өлүөнэ», «Аанчык», «Охоно-
он», «Сордоох суха» диэн кэпсээннэринэн саха литературатыгар 
киирбитэ.

Суорун Омоллоону төрөөбүт тыл уус-уран күүһүгэр умсу-
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гуйарга, тыл айар кыаҕын туһанарга ииппит эйгэнэн, бигээбит 
биһигинэн:

Бастатан туран, саха фольклора буолбута. Кини оҕо сааһыгар 
сахатын норуотун талааннаах олоҥхоһуттарын, остуоруйаһыт-
тарын, тойуксуттарын, бэргэн тыллаахтарын кытары бэл биир 
дьиэҕэ дьукаах олоро сылдьыбыта, тыл күүһүгэр өссө оччотоо-
ҕуга ылларбыта.

Иккис суол тирэҕинэн Суорун Омоллооҥҥо нуучча литера-
туратын бастыҥ суруйуулара буолбуттара.

Үсүһүнэн, кинини төрөөбүт тылынан суруйааччы буоларыгар 
саха бастакы суруйааччылара — А. Кулаковскай, А. Софронов, 
Н. Неустроев уонна саха советскай литературатын төрүттээбит 
П. А. Ойуунускай ымсыырдыбыттара, көҕүлээбиттэрэ.

Бу үс сабыдыал Суорун Омоллоон туох баар айымньытын 
бүттүүнүн угуттаан сыталлар. Оттон кини «Өлүөнэ» диэн маҥ-
найгы кэпсээнигэр олор биир-биир дьирбиилэнэн көстөллөр. 
Манна оччотооҕу сүүрбэччэ саастаах Дмитрий Сивцев, Таатта 
чуҥкук алаастарыттан кэлэн, улуу өрүһү сөҕөн-махтайан, «эргэ 
олох ытыы-соҥуу уостан» эрэриттэн үөрэн, саха «барҕа баайдаах» 
айылҕатынан киэн тутта, кэлэр кэскилин ыралыы дьүһүйэн хо-
һуйбут: «Көмүс үктэлээх, симилиэс сиксиктээх, алтан ардайдаах, 
турар хайаларынан дьүөкэттэнэн, күөх лиэнтэнэн сыыйа тарпыт 
курдук, көҕөрөн көстөр мыраанынан сэлэлэнэн, тоҥ көмүһү уул-
ларан куппуттуу, үллэр үс үөһэ, үрүҥ күнү утары көрдөххө, үрүлүйэ 
тохтон, көҥүлүнэн сүүрүгүрэн түһэр эбит Өлүөнэ өрүһүм…

О, эбэм, күн ортотун саҕана, үүт тураан чуумпута, көстөр 
киэҥ нэлэмэн кэтит ньуура дьиктитин, кэрэтин эбитин! Сулууда 
тааһынан дуйдаабыт курдук, мэндээрэн-мандааран, устата бил-
либэккэ килбэйэ күндээрэ, аны ийэ дойдубун уйгуурдуом диэххэ 
айылаах, уоран, ууллан, нэлэйэ-хотойо, аргыый устара ууһун, 
намыынын эбитин!

Хор, оннук үлүскэннээх сүүрүктээх үс үллэр үөстээх, быстыбат 
быйаҥнаах, барҕа баайдаах биһиги, сахалар, Өлүөнэ өрүс эбэбит!»

Бу — урут биһиэхэ суох, саҥа, кэпсээнинэн айыллыбыт хоһоон.
«Охоноон» гражданскай сэрии тематыгар суруллубут. Айымньы 

уус-уран тутула мындыр. Автор бастаан сүрүн геройун туһунан 
тугу да иһитиннэрбэккэ эрэ, киниэхэ алдьархай ааҥнаабытын 
ойуулуур.
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Суорун Омоллоон айымньытыгар, тоҕоостоох сирдэргэ, бэрт 
кыра суолу олус чаҕылхайдык ойуулуур үгэстээх. Инньэ гынан, 
кэпсэнэр уустук быһыыны ааҕааччыга толору тиэрдэрин ааһан, 
өссө ааҕааччыны киэҥ толкуйга түһэрэр. Ол суруйуу ис хоһооно 
хабар эргимтэтин эбии кэҥэтэр.

Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон — сахалыы сатира маастара. 
Кини өссө 1926 сыллаахха «Күөх Көппө» диэн сүрэҕэ суох буолуу 
алдьархайын толору көрдөрөр комедияны суруйбута.

Суорун Омоллоон сахалыы сатира маастара буолбутун, кини 
көр-күлүү суруйуулара норуокка киэҥник тарҕаммыта туоһу-
луур. Суруйааччы бу дьоҕурун кэнники айымньыларыгар эмиэ 
бэрт тупсаҕайдык туһанар.

Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон саха норуотун публици-
стическай литературатын сайдыытыгар эмиэ улахан көмөлөөх. 
Бу жанрга суруйааччы ордук Аҕа дойду сэриитин кэмигэр үгүс 
айымньыны биэрбитэ. Суостаах 1942 сыл Октябрын Суорун Омол-
лоон «Дьол түһэлгэтигэр» диэн публицистическай суруйуунан 
көрсүбүтэ. Автор манна Октябрь революцията сахалары кулут 
буолар, Россия араас омуктарын бастыҥ дьонноро көмөлөспүт-
тэрин истиҥ тылынан эппитэ.

50–60 сылларга, билигин даҕаны, Суорун Омоллоон публи-
цистическай ыстатыйалара — олох күннэтэ күөрэйэн иһэр со-
нуннарын этэр тыллара, саныыр санаалара. Суруйааччы «Саха 
сирин икки дьиктитэ» диэн биһиги алмааспыт уонна маҥнайгы 
гидроэлектростанциябыт туһунан айымньытыгар эйэлээх кэм 
таһаарыылаах үлэтин, героизмын сөҕөн, кинилэр киһи санаатын 
көтөҕөр, айар эрчимин көҕүлүүр күүстэрин быһааран, суруйар.

Суорун Омоллоон публицистическай айымньылара бары да 
биир эмэ киһи «туох да ис хоһооно суох, «иччитэх» олоҕу олорон 
хаалбытын» иһин кыһанар-мүһэнэр күн санаалаахтар. Ол курдук, 
А. Е. Кулаковскай, П. А. Ойуунускай, саха биллиилээх композитра 
Грант Григорян тустарынан ахтыылары суруйан, кэс тыллары 
эппитэ, кинилэр «уокка кэбистэххэ — умайбат, ууга бырахтахха 
— тимирбэт» норуокка өҥөлөрүн холобур туруорбута.

Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон — саха биир саамай бил-
лиилэх, талааннаах драматура. Драматургияҕа кини талаанын 
оонньуулаах-күлүүлээх кэрэхсэбилэ, элэктээх-саатырдыылаах 
кырыга, сэттээх ыар дьиппиэн сэмэтэ, нүһэр киэҥ-куоҥ санаа-
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та, тойоннуур-толкуйдуур дириҥ өйө, ыҥырар-угуйар баҕата, 
уус-уран тылын баараҕай күүһэ — барыта арылыйан, аһыллан 
көстөллөр.

Баттаммыт-атаҕастаммыт саха норуота үйэ-саас тухары баҕар-
быт баҕата — кырдьыга өрөгөйдөөһүнэ, көҥүлгэ тиийиитэ, тэҥ-
нээх олоххо тиксиитэ «Сайсары» диэн драмаҕа суруйбута буолар.

60-с сыллар бүтүүлэригэр драматург «Күн күөрэйиэн иннинэ» 
диэн пьесатынан саха литературатыгар Африка норуоттарын 
босхолонуулаах охсуһууларын көрдөрөр уонна неоколониализм 
расистскай хара дьайын саралыыр теманы киллэрбитэ.

Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон саха искусствотын уонна 
музыкальнай култууратын саамай үрдүк жанрдара — сахалыы 
опера, балет, кантата, оратория үөскүүллэрин уонна сайдалларын 
төрүттэспит улахан өҥөлөөх.

Көстөрүн курдук, сахалыы опера уонна балет сайдыытыгар 
Суорун Омоллоон маҥнайгы национальнай балеппыт либрет-
тотын автора. Ол тухары кини чаҕылхай национальнай ураты-
лаах дириҥ психологическай уобарастары, умнуллубат уус-уран 
тииптэри айбыта.

Төрөөбүт норуотун искусствота дириҥээн, кэҥээн иһиитигэр 
кыһаныы, уус-уран новаторство, үрдүк идейнэй далааһын — Су-
орун Омоллоон айар үлэтин сүрүн тыына итинник. Фольклорист, 
поэт, прозаик, драматург, очеркист, либреттист, киносценарист 
Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон олоҕун тиһэх 
күннэригэр дылы айар үлэтин үгэнигэр сылдьыбыта.

Маннык научнай уонна политическай дуоһунастарга үлэлии 
сылдьан, Суорун Омоллоон айар үлэтин тохтоппокко сайынна-
ран, байытан испитэ. Саха советскай литературатын сытыы мөк-
күөрдэри көрдөрөр кэпсээннэринэн, олох бөдөҥ хардыыларын 
быһаарар драмаларынан, сахаларга саҥа үөскээбит опера уонна 
балет либреттоларынан байыппыта.

III глава. Мемориальнай түмэл
Улуу Саха норуодунай суруйааччыта Дмитрий Кононович Сив-

цев — Суорун Омоллоон төрөөбүт дойдутугар Тааттаҕа Чөркөөх-
төөҕү мемориальнай түмэл туттарбыт эбит. Түмэл 1977 сыллаахха 
арыллыбыт, госудаарыстыба өттүттэн биир да көмө көрүллүбэтэх, 
аҥаардас Таатта улууһун харчытынан, көмөтүнэн оҥоһуллубут 
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түмэл буолар. Бу түмэлгэ наука сайдарын туһугар бастакы хар-
дыыны онорбут Э. К. Пекарскай, В. Г. Короленко, В. Ф. Трощанский, 
В. Л. Серошевский, С. В. Ястремский уо. д. а дьон балаҕаннарын, 
юрталарын олорбут улуустарыттан көтүрэн бу түмэлгэ көһөрбүттэр. 
Ити барыта түмэл историческай өйдөбүлүн байыппыт уонна нуучча 
норуодунай култуурата саха норуотугар историческай сайдыыты-
гар улахан өйдөбүллээҕин быһаарбыта. Онтон ыла саха норуотугар 
православнай итэҕэл, сурук, нууччалыы кинигэни тылбаастааһын 
киирбитэ. Түмэл 6 ый 20 күн тутуллан үлэҕэ киирбитэ. Түмэл 20-тэн 
тахса мас тутуу өйдөбүнньүктээх, онтон аҥаара ыраах улуустартан 
көһөрүллэн саҥардыллыбыттар.

Чөркөөхтөөҕү түмэли история уонна култуура өйдөбүнньүгэ диил-
лэр. Билигин хас биирдии киһи түмэл сайдарыгар, оҥоһулларыгар 
көмөлөспүт, өйөөбүт, үп-харчы өттүнэн абыраабыт дьонунан киэн 
туттар, онон Саха сиригэр биир саамай биллиилээх түмэл буолар.

Ол да иһин Д. К. Сивцевка РСФСР уонна Саха АССР искус-
стволарын үтүөлээх деятелин, Саха республикатын наруодунай 
суруйааччытын бочуоттаах ааттара иҥэриллибитэ, Советскай 
правительство кинини икки Үлэ Кыһыл Знамята, Норуоттар 
Доҕордоһуулара, «Бочуот Знага» уордьаннарынан, мэтээллэри-
нэн наҕараадалаабыта.

Түмүк
Биһиги бу үлэни оҥорон элбэҕи биллибит, үөрэттибит. Ол 

курдук, Суорун Омллоон олоҕун кытары билистибит, айар үлэтин 
аахтыбыт, мемориальнай түмэл туһунан үөрэттибит.

Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон туһунан ааҕан 
баран маннык түмүккэ кэллибит: кинигэттэн киһи элбэҕи ааҕан 
билэр, киһи кэпсээбитинээҕэр бэйэҥ аахпытыҥ өйгөр дириҥник 
иҥэн хаалар эбит. Суорун Омоллоон таҥараны үрдүктүк тутар 
киһи буоларын биллибит. Уонна кини саха норуотугар сүҥкэн 
кылаатынан буолар аһаҕас халлааҥҥа турар мемориальнай түмэлэ.
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II СЕКЦИЯ. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ТВОРЧЕСТВА 
Д. К. СИВЦЕВА — СУОРУН ОМОЛЛООН

Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон
«Аанчык» кэпсээнигэр айылҕа темата

Эверстов Мичил Янович,
СР Үөһээ Дьааҥы оройуонун
Табалаах орто оскуолатын 11 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Седалищев Михаил Николаевич,
СР Үөһээ Дьааҥы оройуонун
Табалаах орто оскуолатын саха литературатын учуутала

Үлэ темата: Суорун Омоллоон «Аанчык» кэпсээнигэр айылҕа 
темата.

Үлэ сыала: суруйааччы кэпсээҥҥэ айылҕаны ойуулааһыны 
хайдах туһаммытын чинчийии.

Үлэ соруктара:
— Темаҕа сыһыаннаах нуучча уонна саха учуонайдарын үлэ-

лэрин ааҕыы.
— Суруйааччы «Аанчык» кэпсээнин композициятын, уоба-

растарын ырытыы, айылҕаны ойуулааһын бу түгэннэргэ туох 
суолталааҕын быһаарыы.

— Муспут матырыйаалы наардаан, теорияҕа олоҕуран ыпса-
ран суруйуу.

Үлэ проблемата: саха суруйааччыларын айымньыларыгар 
айылҕа темата уонна уус-уран айымньы быстыбат биир ситимҥэ 
тиһиллэн сылдьаллар, айылҕа уус-уран айымньы тыынын, күү-
рээнин, идеятын биэрэр сүрүн ньыма быһыытынан туһаныллар. 
Ол эрээри, хас биирдии суруйааччы үлэтин көрүҥэ, айар мааста-
рыстыбата уратылардаах.

Бу санаалартан сиэттэрэн улуу гуманист, саха народнай суруй-
ааччыта, учуутал, общественнай деятель Д. К. Сивцев — Суорун 
Омоллоон айылҕа тематын айар үлэтигэр хайдах киллэрбитин 
суруйааччы «Аанчык» диэн кэпсээнигэр олоҕуран чинчийэн 
көрөргө быһаарынным.

Үлэ актуальноһа: билиҥҥи кэмҥэ Д. К. Сивцев — Суорун Омол-
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лоон айар үлэтин бары өттүттэн сиһилии үөрэтии бара турар. 
Кини саха норуотун духовнай култууратын кыра оҕо эрдэҕиттэн 
өйүгэр-сүрэҕэр дириҥник иҥэриммит киһи этэ. Айылҕаны кул-
туура төрүтэ оҥостубут норуот суруйааччытын айымньытыгар 
айылҕа темата хайдах туһаныллыбытын үөрэтии эмиэ тоҕоостоох.

Чинчийии объега: суруйааччы айар маастарыстыбата.
Чинчийии предметэ: Суорун Омоллоон айылҕаны ойуула-

аһыны айымньыга туһаныыта.
Чинчийии ньымата: анализтааһын ньымата туттулунна; уус-у-

ран айымньы композициятын, уобарастарын ырытыы, литература 
теориятыгар олоҕуран быһаарыы оҥоһулунна.

I. «Аанчык» кэпсээн туһунан
«Аанчык» кэпсээн Суорун Омоллоон бастакы айымньыларыт-

тан биирдэстэрэ буолар. Суруйааччы «Иһирэх тыл» диэн кини-
гэтигэр маннык суруйбут: «Оччоҕо мин бастакы айымньым — 
«Өлүөнэ өрүс» диэн кэпсээн. Бу кэпсээн 1926 сыллаахха «Чолбон» 
сурунаал 2-ис нүөмэригэр бэчээттэммитэ… Эһиилгитигэр, 1927 
сыллаахха, «Чолбон» 9-с нүөмэригэр мин «Охоноон», «Аанчык», 
«Сордоох суха» диэн үс кэпсээним тэҥҥэ тахсыбыттара…» [3].

Кэпсээҥҥэ революция иннинээҕи саха дьахтарын темата 
арыллар, Аанчык диэн эдэркээн кыыс ыар дьылҕата кэпсэнэр.

Бу дириҥ санаарҕабыл тыынынан угуттаммыт, истиҥ иэй-
иилээх лирическэй айымньы. Айымньы аахпыты эрэ барытын 
психологическай ойуулааһына күүстээҕинэн ордук умсугутар.

II. Айылҕаны ойуулааһын уонна кэпсээн композицията
Композиция диэн уус-уран айымньы тутула, суруйааччы 

айымньы чаастарын аттарыыта ааттанар (Koмпoзиция — этo 
pacпoлoжeниe, чepeдoвaниe, cooтнoшeниe и взaимocвязь чacтeй 
литepaтypнoгo пpoизвeдeния, cлyжaщee нaибoлee пoлнoмy вo-
плoщeнию зaмыcлa xyдoжникa) [8].

Кэпсээн сайыҥҥы түүнү ойуулааһынтан саҕаланар: «Сайыҥҥы 
киэһэ айдаана нам барда. Чэбдик кэрэ бараан түүн, көй салгын 
буолан күөгэйэ көтөн кэлэн, алыптаах илиитинэн сыыйа, араҕас 
ими саба тутта. Аан дойдуну күлүк бороҥ кут-ньуолах сөрүүкэтэр 
суорҕанынан: «Чэ, оҕом, утуй, уоскуй», — диэбиттии, алгыы-тап-
тыы саба тарта…
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Уонна им-ньим, ылы-чып, сып-сымнаҕас, сөп-сөрүүн…» [5].
Суорун Омоллоон сайыҥҥы түүнү сиһилии ойуулааһына олус 

улахан суолталаах, ааҕааччыны айымньы динамиката сайда-
рыгар бэлэмниир «турукка киллэрии» ньыматын быһыытынан 
туһаныллыбыт.

«Турукка киллэрии» ньыматын литературовед Е. М. Поликарпо-
ва маннык быһаарбыт: «Турук. Киһи туруга. Уйулҕа хамсааһына. 
Санаа салаллыыта. Турукка киллэрии» диэн ити тыллар ситим-
нэрин кытта өйдөбүллээх тыл. Судургутук «уус-уран айымньыны 
ааҕыыга, ылыныыга бэлэмниир ньымалар» диэххэ сөп.

«Турук» диэн киһи кэм ханнык эмэ түгэнигэр ис дьиҥэ, ис 
санаата, иэйиитэ, уйулҕатын хамсааһына. Уус-уран айымньы-
ны ааҕыах, илдьиритиэх иннинэ хайаатар да үөрэтэр оҕоло-
ру тоҕоостоох өйгө-санааҕа, иэйиигэ, дууһа хамсааһыныгар 
киллэрэргэ дьулуһуу эрэйиллэр. Уйулҕа уһуктубатаҕына, санаа 
салалллыбатаҕына, айымньыга киирии, ааны сэгэтии кыай-
тарбат» [1].

Көрбүппүт курдук «турукка киллэрии» олус уустук психоло-
гическай түгэн. Суорун Омоллоон айар талаанын күүһүнэн бу 
түгэни сайыҥҥы үрүҥ түүн уобараһынан олус табыгастаахтык 
быһаарбыт. Ол курдук, ааҕааччы сайыҥҥы түүн туһунан кэрчиги 
ааҕан өйө-санаата холкутуйар, уоскуйар, айылҕа гармониятыгар 
суураллан хаалар. Онтон салгыы суруйааччы: «Ол эрээри утуйа 
илик киһи, быһыыта, син баар эбит…», — диэн контраст этиини 
туһанан ааҕааччы болҕомтотун айымньы трагическай сюжета 
сайдыытыгар киллэрэн кэбиһэр.

Кэпсээн сюжета сайдыытын муҥутуур чыпчаалынан (куль-
минациятынан) Аанчык өлүүтэ буолар. Суруйааччы манна эмиэ, 
ааҕааччы өйүгэр-санаатыгар тиийимтиэ буоллун диэн айылҕаны 
ойуулааһыны туһанар: «Сэмэнэп саҕана хас эмэ хонугу мэлдьи, 
өһөөн-сааһаан туран, ардах бөҕө түстэ. Күн-ый дьаабыта бил-
либэт буолла. Күөх халлаан күлэр ньуура сабыллан, хараҥаран, 
хараара сытыйбыт от түгэҕинэн отуу оҥостубут курдук, бүрүйэ 
сүүдүрүүннэннэ.

Дьэ, ол күннэргэ мин Аанчыгым өлөр охтуутун охтубута…»
Күһүҥҥү айылҕа санааны баттыыр дьүһүлгэнэ, Мыычаар 

айманыыта, Аанчык трагедията барыта холбоһоннор айымньы 
психологизмын (уйулҕаҕа оонньооһунун) күүһүрдэллэр, аахпыт 



47

эрэ киһи дууһатын долгутаннар, иэйии араас эгэлгэтин уһугун-
нараллар.

Кэпсээн композиционнай тутула сайыҥҥы түүнү ойуулааһы-
нынан саҕаланар уонна түүн ааһыытынан түмүктэнэр: «Бу икки 
ардыгар сайыҥҥы түүн сырдыы быһыытыйда. Оҕонньор хайдах 
да кыайан утуйбата…»

Бу эмиэ иҥэн-тоҥон толкуйдаммыт түгэн дии саныыбын. 
Суруйааччы Аанчык кылгас олоҕун сайыҥҥы үрүҥ түүҥҥэ ха-
ныылыы тутан ойуулуур. Ааҕааччы өйүгэр-санаатыгар Аанчык 
уобараһа үрүҥ түүн курдук сырдык өйдөбүл буолан иҥэн хаалар. 
Ол да иһин улуу поэт А. С. Пушкин «печаль моя светла» диэн эп-
питэ Аанчыкка туһаайыллыбыт курдук саныыгын.

Кэпсээн түүн ааһарынан түмүктэнэрэ айымньы идейнэй тос-
холун эмиэ быһаарар. Манна түүнүнэн сирэйдээн дьахтарга ха-
ҕыс сыһыаннаах былыргы олоҕу, халлаан сырдыырынан ол олох 
ааһан эрэрин көрдөрөр.

Онон «Аанчык» кэпсээн композиционнай тутула айылҕаны 
ойуулааһыҥҥа тирэҕирбитэ ааҕааччыга дьайыыта олус күүстээх.

III. Айылҕа көстүүлэрэ уонна айымньы  
геройдарын уобарастара

3.1. Мыычаар уобараһа
Уобарас диэн киһи өйүгэр-санаатыгар көстөн кэлэр тыыннаах 

хартыына, эбэтэр мэтириэт (Oбpaз — этo вcякий чyвcтвeннo 
вooбpaзимый пpeдмeт или лицo, т. e. пoтeнциaльнo кaждoe cy-
щecтвитeльнoe) [8].

«Аанчык» кэпсээҥҥэ Суорун Омоллоон айылҕа көстүүлэрин 
уобараһы арыйар ньыма быһыытынан туһаммыта ааҕааччыга 
ордук тиийимтиэ буолбут.

Айымньы сүрүн геройун, Мыычаары, суруйааччы маннык ой-
уулуур: «Көрдөххө, туус маҥан баттахтаах, кыра уҥуохтаах, бэрт 
диэн нарын хайдах эрэ сырдыкка дылы сэбэрэлээх, кыра соҕус 
ньохчоҕор, быллаллыбыт уостаах, мычыллыбыт, киһи таптыах 
курдук «Мыычаар» диэн оҕонньор буолан биэрдэ…»

«Мыычаар» диэн киһи хос аата. Суолтата — кутуйах диэн. 
«Мыычаар аат., түөлбэ. Кыра кутуйах. Мелкая мышь» диэн тыл-
дьыкка суруллубут [2].
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Суруйааччы Мыычаар уобараһын арыйарыгар «антитеза» 
ньыматын туттар. Антитеза диэн утарыта суолталаах өйдөбүл-
лэри тэҥнии тутан уопсай хартыынаны чиҥэтэн ойуулааһын 
(Aнтитeзa — этo cтилиcтичecкий пpиeм, ocнoвaнный нa peзкoм 
пpoтивoпocтaвлeнии пoнятий и oбpaзoв, чaщe вceгo, ocнoвывaeтcя 
нa yпoтpeблeнии aнтoнимoв) [8]. Манна герой тас дьүһүнэ (мэти-
риэтэ) уонна кини ис майгыта утарыта туруоруллан ойууламмыт-
тар. Ааҕааччы маннык «бэрт диэн нарын», «киһи таптыах курдук» 
кыра кутуйахха тэҥнээх оҕонньортон уодаһыны, таҥнарыыны, 
таптыыр доҕору атаҕастаан олохтон аккаастаныыга күһэйиини 
кэтэспэт. Кылгастык эттэххэ, герой тас дьүһүнүн уонна ис майгы-
тын утары туруоран суруйааччы олус күүстээх уобараһы айбыт.

Суруйааччы өссө айымньы саҕаланыытыгар ойууланар эдэр 
уолҕамчы, «дьүлэй куҥ, халыҥ тирии» Мыычаары, айымньы 
түмүгэр баар хараҕын уутунан суунар кырдьаҕас Мыычаарга 
утары туруоран ойуулуур, манан Суорун Омоллоон сүрүн герой 
трагедиятын өссө күүһүрдэр.

Суорун Омоллоон кэпсээн геройун «Мыычаар» (кутуйах) диэн 
ааттаабыта нууччалыы «серая мышь» диэн идеоманы кытары 
дьүөрэлэһэр. «Серая мышь — о тихом, незаметном человеке» 
[9] диэн тылдьыкка этиллибит. Кырдьыга даҕаны, кэпсээн саҕа-
ланыытыгар киһи аахайбат, боростуой дьүһүннээх оҕонньоро 
ойууланар. Оттон бу «бороҥ кутуйах» иһигэр төһөлөөх аймалҕан, 
дууһа кыланыыта кистэнэ сылдьарый! Бу буолар уус-уран уобарас 
таайыллыбат таабырына, киһи ис киэлитин кистэлэҥэ уонна ол 
кистэлэҥи ааҕааччыга таайтарар улуу суруйааччы маастары-
стыбата.

3.2. Аанчык уобараһа
Аанчык уобараһын суруйааччы эмиэ айылҕа көстүүтүгэр тэҥ-

нээн арыйар: «Аанчыгым бокуонньук, оо, оччоҕо үчүгэй да этэ, 
уу долгунун курдук хааман (күөх ырбаахылаах этэ), чуулааҥҥа 
киирэн хаалла…»

Суруйааччы бу түгэҥҥэ «тэҥнэбил» ньыматын туттубут. Тэҥнэ-
бил — биир предмети эбэтэр кини бэлиэтин атын маарынныыр 
предмеккэ, эбэтэр кини бэлиэтигэр тэҥнээһин (Cpaвнeниe — этo 
изoбpaзитeльный пpиeм, ocнoвaнный нa coпocтaвлeнии явлeния 
или пoнятия (oбъeкт cpaвнeния) c дpyгим явлeниeм или пoнятиeм 
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(cpeдcтвo cpaвнeния) я цeлью выдeлить кaкoй-либo ocoбo вaжный 
в xyдoжecтвeннoм oтнoшeнии пpизнaк oбъeктa cpaвнeния) [8].

Бу кэрчиккэ «уу долгунун курдук хааман» диэн тэҥнэбил 
Аанчык холкутун, нарынын чорботон бэлиэтиир. Айылҕаҕа ордук 
чугас саха киһитин өйүгэр-санаатыгар олус тиийимтиэ тэҥнээһин. 
Оттон күөх өҥ — саха киһитэ «кэрэ» диэн өйдөбүлү бэлиэтиир өҥө. 
Айылҕа силигилии ситэн, сириэдийэ үүнэн турар өҥө. Кэпсээҥҥэ 
Аанчык олус кэрэ дьүһүннээх. «Ып-ыраас хааннаах, сүрдээх киһи 
иһигэр киирбэх, номоҕон, уһун ньылбаа сирэйдээх, сыыйыллаҕас 
муруннаах, төп-төгүрүгүнэн саһарчы көрбүт…» диэн суруйаач-
чы кини тас көрүҥүн ойуулуур. Бу дьүһүҥҥэ Суорун Омоллоон 
күөх өҥү ханыылыы тутан кини кэрэтин өссө күүһүрдэн биэрэр.

Саха уус-уран литературатыгар «уу долгун курдук» диэн тэҥнэ-
бил, «күөх — кэрэ» ханыылааһын саха норуотун фольклоруттан 
ылыллыбыттара саарбаҕа суох. Ол туоһутунан Алампа таптал ту-
һунан лирикатыгар бу ойуулааһыннар элбэхтэ туһаныллыбыттара 
буолар. А. И. Софронов саха киһитин уйулҕатын аан бастакынан 
ойуулаан көрдөрбүт суруйааччы, кини дьахтар кэрэтин маннык 
тылларынан ойуулуур: «уу долгунун курдук унаарыйа устан», 
«уулларбыт хорҕолдьун курдук унаарыччы көрбүт уу долгун ха-
рахтаах», «күөх уу долгунун курдук күөгэлдьигэс бэйэлээх көмүс 
доҕорум», «туохтан, күөх от көрдүк күөгэҥнэс көҥүлэ күһэллибитэ 
буолуой?» [4].

Бу сөп түбэһиилэр суруйааччылар айар үлэлэрэ фольклор-
тан силис тардалларын туоһулуур. Норуот айымньытын ойуу-
луур-дьүһүннүүр ньымаларын туһанан суруйааччылар үйэлэргэ 
өлбөт тыыннаах уобарастары айбыттар эбит.

Кэпсээҥҥэ Аанчык соҕотохсуйуутун көрдөрөр биир олус бэ-
лиэ эпизод баар. Ол — Аанчык титириктиин кэпсэтиитэ: «Арай 
мин биирдэ, тыанан быһа түһэн, ыалтан истэхпинэ, Аанчыгым, 
ынах хомуйа сылдьан, дүөдэ үрдүгэр дүлүҥҥэ соҕотоҕун олорор 
эбит. Ол олорон: «Хаарыан дьоммуттан, доҕотторбуттан бостуой 
арахсаммын… Манна миигин атаҕастыыллар…» — дии-дии ин-
нигэр турар титириккэ кэпсээбит курдук, ытыы олорор эбит…» 
Бу «тыыннааҕымсытыы» ньымата. Тыыннааҕымсытыы — хам-
ныыр-харамайы, айылҕа көстүүлэрин, хамсаабат эйгэни киһилии 
быһыылаан, майгылаан, сирэйдээн көрдөрүү (олицeтвopeниe — 
этo изoбpaжeниe нeoдyшeвлeнныx пpeдмeтoв кaк oдyшeвлeнныx, 
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пpи кoтopoм oни нaдeляютcя cвoйcтвaми живыx cyщecтв: дapoм 
peчи, cпocoбнocтью мыcлить и чyвcтвoвaть) [8].

Саха киһитин өйүгэр-санаатыгар Киһи уонна Айылҕа кэпсэ-
тиитэ була сатаан оҥоһуллубут хартыына буолбатах, бу биһиги 
сахалар менталитеппыт биир уратыта. Хайа баҕарар саха киһитэ 
Айылҕаны тыыннаах курдук ылынар уонна сүгүрүйэр, Айылҕа-
лыын үөрүүтүн-хомолтотун тэҥҥэ үллэстэр, Айылҕаҕа санаатын 
сайҕыыр, Айылҕаттан күүс-көмө ылар. Ол да иһин Аанчык барах-
сан, тууйуллубут санаатын тэҥҥэ үллэстэр киһитэ суох буолан, 
титириктиин сэһэргэһэр, титириккэ үҥсэргиир.

Кэпсээн трагическай сюжетын сайдыытыгар эдэр кыыс уонна 
титирик бэйэ-бэйэлэригэр сөп түбэһэр, ханыылаһар уобарастар. 
Аанчык бэйэтин тулаайах, дьэбир олоҕун титириккэ тэҥнии көр-
бүт быһыылаах. Үүт-үкчү Варвара Потапова «Хахыйах ырыата» 
хоһоонугар эппитин курдук:

Мин сибэкки буолбатахпын,
Суох, мин арыый атыммын —
Тымныы халлааны таламмын,
Ойдом үүммүт хахыйахпын…[6].

Киһи уонна Айылҕа сэһэргэһэр тыыннаах хартыыналарын 
Суорун Омоллоон биир бастакынан ойуулаан уус-уран литерату-
раҕа киллэрбит эбит. Кэлин бу хартыына саха суруйааччыларын 
айымньыларыгар олус элбэхтэ туһаныллар. Ол биир чаҕылхай 
холобурунан Василий Яковлев «Тэҥҥэ кырдьыбыт тэҥкэ тиит» 
сэһэнэ буолар. Бу сэһэн геройа Собо уола Микииппэр тэҥкэ ти-
ити доҕор оҥостон олорор, онон сэһэҥҥэ Киһи уонна Айылҕа 
алтыһыылара айымньыны курдаттыыр матыып буолар. Сэһэн 
Микииппэр уонна тэҥкэ тиит сэһэргэһиилэринэн түмүктэнэр: 
«Оҕонньор, үлэтин бүтэрэн баран, сыыры түспэккэ туран, тап-
тыыр тиитин көрөн ылбыта.

Тэҥкэ тиит барахсан, сааскы тыалтан бүгүн көмнөҕүн түһэрэн, 
«төһө даҕаны айылҕа сокуона кэхтэргэ, уурайар олохтоох буоларга 
уураахтаатар, өссө даҕаны силлиэ сипсиэрин, хаар кыыдамын, 
бэйэ-бэйэбитин өйөһөн, эн биһикки уйбахтыыр кыахтаахпыт» 
диэн кинини тэптэрэн биэрэр курдук, буһуруктуйбут халлаан 
кыһыалыгар бэйэтин чиккэ төбөтүн көнөтүк тутан эҕэрдэлии 
турара» [7].

Киһи айылҕалыын тэҥҥэ кырдьар, ол да иһин Собо уола Мики-
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иппэр бэйэтин курдук кырдьаҕас тииттиин доҕордоһор. Аанчык 
олоҕун ситэри олорбута буоллар, сиппит-хоппут, силигилээбит 
маһы доҕор оҥостуо этэ.

Аанчык уонна титирик олоххо саҥа үүнэн эрэр айылҕа ай-
ыылара. Бу уобарастары ханыылыы туппута 21 саастаах Суорун 
Омоллоон уһулуччулаах талаанын, мындыр өйүн туоһулуур.

Кэпсээҥҥэ Аанчык олоҕо айылҕалыын тэҥҥэ хагдарыйар. 
Айымньы саҕаланыытыгар кэрэ кыыс уонна сайыҥҥы айылҕа 
ойууланаллар. Сирэйэ-хараҕа суох атаҕастаныыттан, кыыллыы 
сыһыантан кыыс кэрэ дьүһүнэ кэхтэн барар: «Дьэ, онтон бэттэх 
Аанчыгым күн-түүн дьүдэйэргэ барбыта… Дьэ, оҕордук үчүгэй 
дьүһүнэ кэхтэн, иҥин хаана хаһыҥнаабыт от сүмэһинин курдук 
сүтэн, хараҕар хатыы тахсан, быһыылыын-тутуулуун, хаамар-
дыын-сиимэрдиин уларыйан, били кыыс Аанчык бэйэтэ ханна 
да суох буолан, иинэн-хатан барбыта». Манна ханыылыы тутан 
Суорун Омоллоон күһүҥҥү айылҕаны ойуулуур: «Онтон, дьэ, 
күһүнүгэр от-мас сайын барахсан кэлиитигэр чэлгийэ симэммит 
күөх нуоҕай өллүргэтэ тохтон-хоронон барда, көҕөрөн көстөр 
торҕо тыа күкээрэн, сэндээрэн көстөр буолла…»

Бу курдук Суорун Омоллоон айылҕа көстүүлэрин ойуу-
луур-дьүһүннүүр ньыма быһыытынан туһанан дьиҥ-чахчы тыын-
наах уобарастары арыйар.

Түмүк
Саха народнай суруйааччыта Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон 

«Аанчык» кэпсээнигэр айылҕа темата хайдах ойууламмытын 
ырытан мин маннык түмүктэри оҥордум:

1. Айымньыга ойууланар быһылааннар айылҕаны ойуулааһыны 
кытары бииргэ хатыллан ойууламмыттар, онон айылҕаны ойуу-
лааһын кэпсээн композиционнай тутулун барытын курдаттыыр 
сүрүн матыып быһыытынан туһаныллыбыт.

2. Айылҕа көстүүтүгэр олоҕурбут ойуулааһыннар уобараһы 
арыйар ньыма быһыытынан олус табыгастаахтык туттуллубуттар. 
Ол айылҕаҕа ордук чугас саха киһитин майгытыгар ордук тиий-
имтиэ буолбут, ол иһин айымньы геройдара итэҕэтиилээхтэр, 
күүстээхтэр уонна ордук чугастар.

3. «Аанчык» кэпсээҥҥэ икки толорутук арыллыбыт (Мыычаар, 
Аанчык) уонна түөрт ахтыллан ааһар уобарастар (Аанчык ийэлээх 
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аҕата, Мыычаар ииппит ийэтэ уонна Дьаллай диэн уол) бааллар. 
Бу уобарастары таһынан сэттис уобарас — Айылҕа уобараһа баар 
дии санаатым. Атын суруйааччылартан уратыта, Суорун Омоллоон 
айылҕаны суруйааччыны, ааҕааччыны уонна геройдары кытары 
сэргэ айманар, иэйэр-куойар тыыннаах уобарас быһыытынан 
айымньыга киллэрбит.

4. Айылҕа тыыннаах уобарас быһыытынан айымньыга баа-
рын төрүөтэ дьиҥ сахалыы төрүт өй-санаа кистэлэҥэр сытар. 
Саха киһитэ уһун кэмнэргэ айылҕалыын дьүөрэлэһии түмүгэр 
чочуллубут өй-санаа үөрүйэҕэ түмүллэн, бэйэтин айылҕа оҕотунан 
ааҕынара. Айылҕаҕа үтүө сыһыантан саха киһитин өйө-санаата 
(умственное), майгыта-сигилитэ (нравственность), сиэрэ-туома 
(обрядность), иэйиитэ-куойуута (чувственность), уйулҕата (пси-
хология), олоххо көрүүтэ-истиитэ (философия), эдэр көлүөнэҕэ 
иҥэриитэ (социальная педагогика), итэҕэлэ, духовнай култуурата 
барыта чочуллан тахсыбыттар.

5. Норуот үрдүк духуобунай култууратын иҥэриммит дьонно-
рунан, биллэн турар, суруйааччылар буолаллар. Саха народнай 
суруйааччыта Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон оҕо эрдэҕиттэн 
саха норуотун духовнай култууратын өйүгэр-сүрэҕэр сөҥөрдөн 
уһулуччулаах суруйааччы буолан үүнэн тахсыбыт эбит.
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Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон 
«Бэйэм туспунан» ахтыыта

Птицын Эрсан Романович,
СР Уус-Алдан оройуонун В. Н. Мигалкин аатынан
Чараҥ орто оскуолатын 2 кылааhын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Федосеева Марианна Семеновна,
СР Уус-Алдан оройуонун В. Н. Мигалкин аатынан
Чараҥ орто оскуолатын алын кылааһын учуутала

Биһиги саха суруйааччыларын олохторун, айар үлэлэрин билэн 
үөрэтиэхтээхпит. Мин ийэм, Пелагея Витальевна, Суорун Омол-
лоон ахтыытын ааҕан баран, Дмитрий Кононович бэйэтиттэн 
ыйыппыт ыйытыыларыгар хоруйдуурбар көрдөспүтэ. Ону мин 
наһаа интэриэһиргээбитим уонна Суорун Омоллоон олоҕун, айар 
үлэтин, санааларын туһунан билиэхпин баҕарбытым.

Үлэм тоҕоостооҕо: Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун 
Омоллоон — норуодунай суруйааччы, РСФСР, САССР искусство-
тын үтүөлээх үлэһитэ, П. А. Ойуунускай уонна А. Е. Кулаковскай 
аатынан Государственнай бириэмийэлэр лауреаттара, СР Бочу-
оттаах олохтооҕо, Социалистическай Үлэ Геройа төрөөбүтэ 115 
сылын көрсө оҕолорго суруйбут айымньыларын ырытыы, ааҕыы.

Үлэм сыала: Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон 
олоҕун, айар үлэтин үөрэтии, чинчийии.

Үлэм соруктара:
— Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон «Бэйэм 

туспунан» ахтыытын ааҕыы, ырытыы;
— Суорун Омоллоон «Бэйэм туспунан» ахтыытын бэйэм са-

наабын кытта тэҥнээн көрүү;
— дакылаат суруйан оскуола оҕолоругар, дьоҥҥо-сэргэҕэ 

билиһиннэрии.
Үлэм сонуна: улуу суруйааччы Суорун Омоллоон ыйытык-

тарыгар эппиэттээбит санааларын уонна билиҥҥи кэм оҕотун 
эппиэттэрин санааларын тэҥнээн көрүү.

Үлэм сабаҕалааһына: бу дакылааты суруйаммын Суорун Омол-
лоон олоҕун, санаатын дириҥник билиэххэ сөп эбит.

1. Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон олоҕо, айар үлэтэ
Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон 1906 с. бала-
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ҕан ыйын 14 күнүгэр Таатта улууһугар 3 Дьохсоҕон нэһилиэгэр 
төрөөбүтэ. Өксөкүлээх Өлөксөйдүүн, Ойуунускайдыын биир дой-
дулаахтар. Бу орто бааһынай кэргэнигэр 20 оҕо төрөөбүтүттэн 4 
эрэ ордубут да, кэлин Дмитирий соҕотох хаалбыт. Олоҥхоһуттар 
уутуйан үөскээбит сирдэригэр төрөөбүтэ. Ону таһынан поли-
тическай сыылынайдар олохтоох дьоҥҥо үтүө сабыдыаллара 
биллэр. 1919 с. аҕата өлөн ийэтинээн иккиэйэх ииттэннэр 3 сыл 
олороллор. 1923–1928 сс. Дьокуускайга педтехникуму бүтэрэр. 
Педтехникум кэнниттэн Тааттаҕа, Уус- Алдаҥҥа учууталлыыр. 
1930 с. Дьокуускайга араас үлэлэргэ, театрга, үөрэх министер-
ствотыгар үлэлиир.

1935 с. П. Ойуунускай директордаах Тыл уонна култуура инсти-
тутын секторыгар сэбиэдиссэйдиир. Олоҥхону хомуйууга элбэх 
үлэни ыытар, «Саха фольклора» диэн билиҥҥэ диэри кэрэхсэ-
нэр хомуурунньугу таһаарар. 1934 с. Саха сирин суруйааччыла-
рын сойууһа тэриллибитин кэннэ сүрүннээн драматургиянан 
дьарыктаммыта. Аҕа дойдуну көмүскүүр сэрии кэмигэр ордук 
таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Саха театрын сценатыгар кини 
«Айаала» (1941), «Сайсарыта» (1942), «Ньургун Боотур» операта 
(1942) М. Н. Жирков, Г. И. Литинскэй музыкатынан туруоруллу-
буттара уонна өргө диэри театр репертуарыгар сылдьыбыттара. 
50–60-с сс. Саха музыкальнай искусствотын сайдыытыгар ордук 
кыһаллан үлэлээбитэ. «Лоокуут уонна Ньургуьун» опера, «Күн 
куо», «Хотойдор хоту көтөллөр» курдук балеттар либреттоларын 
айбыта. 1972 сылтан олоҕун тиһэх сылларыгар диэри музейдары 
тэрийиинэн үлүһүйэн, туох баар күүһүн-уоҕун биэрэн үлэлээбитэ.

Суруйааччы маҥнайгы айымньытынан кини бастаан бэчээт-
тэммит айымньыта ааттанар: «Оччоҕо мин бастакы айымньым 
«Өлүөнэ өрүс» диэн кэпсээн. Бу кэпсээн 1926 сыллаахха «Чол-
бон» сурунаал 2-с нүөмэригэр бэчээттэммитэ. Онно мин ааппын 
кистиэхпинэн кистээн, «Т. уо.» — ол аата Тыа уола диэн илии 
баттаабытым. Кырдьыгынан даҕаны, таҥаhым-сабым, xopryhyм, 
куттahым, дьиҥнээх тыа уола этим. Уҥуохпунан обургу да соҕус 
буолларбын, көрүҥмэр быдан тиийбэт килбик, саатыган этим. 
Хата, ол оннугар, аргыый сылдьан, тyry эмэ санаабын суруйбута 
буолар эбиппин. Бэчээттэммэтэх суруйууну ахтар эбит буоллахха, 
мин дьиҥнээх бастакы суруйуум «хоһоон» этэ. Дөксө нууччалыы 
тылынан. 15–16 саастаахпар кичэйэн-кичэйэн осумуой кумааҕыга 
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суруйбутум. Ону, хас эмэ төгүл бүк тутан, суулаан-суулаан баран, 
эргэ, хаалбыт балаҕан өhүөтүн быыhыгар кыбыта сылдьыбытым. 
Ону аҕыннахпына, кистээн киирэн ааҕан баран, эмиэ оннугар 
төттөрү кыбытан кэбиhэр буоларым. Оо, ону күндүтүк да саныы-
рым, тутарым-хабарым! Бука, ол осумуой кумааҕыгa суруллубут 
тылларга — миэнэ саамай ыраас санаам, кутум, сүрэҕим сыана-
та биллибэт баҕата баара эбитэ буолуо, бэйэтин да саҕа кыhыл 
көмүскэ биэриэ суох этим. Оччо күндүтүк саныыбын айар илбис 
иэйэхситэ аан бастаан миэхэ мичик, күлүм гыммытын, сүргэбин 
көтөҕөн алҕаан, кынаттаан ааспытын…

Онтон, 1923–1924 сыллаахха (бандьыыт эҥин aahaн), мин 
«долгуйар Дьокуускай куоракка» киирбитим. 17-лээх уол Кутту 
диэн үрэх баhа сиргэ, быстар күһүн соҕотоҕун оттуу сырыттах-
пына, убайым Иван Харитонович Сивцев: «Миитэрэй үөрэнэ 
киирдин, дьиэ буллум», — диэн илдьитэ кэлбитэ. Оо, онно үөр-
бүппүн эриэхсит!.. Ол курдук күүскэ долгуйан үөрбүппүн үйэм 
да тухары өйдөөбөппүн. Ити күһүн Өлүөнэ өpүһү, куораты аан 
бастаан көрбүтүм. Куорат дьиэлэрэ, эчи, үчүгэйдэрин эриэхсит! Бу 
оhуордара, дьарҕаалара сиэдэрэйэ сүрүкэтин! Хараҕым арахпат, 
бииргэм xaнтаapыҥныы иhэбин. Оо, олус да сөхпүтүм, үөрбү-
түм, дьоллоох курдук санаммытым!.. Кэрэ oҥohyк тyry даҕаны 
саҥарбатар-эппэтэр даҕаны, киhиэхэ олус да күүстээх иэйиини 
үөскэтэрин онтон билиҥҥэ дылы бэркиhиибин. Аны санаатах-
ха, биhиги билиҥҥи Ярославскай уулуссатынан куоракка кэлбит 
эбиппит. Онно ити 2-ис оскуола аттынааҕы ohyopдаах-мандар-
даах мас дьиэлэри көрбүппүн. Билигин дaҕаны одууласпакка эрэ 
ааспаппын, оҥорбут маастары буларым эбитэ буоллар, киниэхэ 
сиргэ тиийэ тоҥхойуом этэ. «Өлүөнэ өрүс» диэн бастакы кэпсэ-
эним эмиэ итинник кэрэни кэрэхсээhинтэн үөскээбитэ».

Оҕолорго аналлаах кэпсээннэрэ оҕо-аймах дууhатыгар дьүөр-
элэhэрдии суруйуу уустук. Маны таба тайанан Суорун Омоллоон 
оҕолорго анаан араас кээмэйдээх айымньылары айбыта. «Чоочо» 
(1933) — гражданскай сэрии кэминээҕи, түҥкэтэх тыаҕа буолбут 
быhыы-майгы ойууланар. Бу барыта оҕо дьылҕатыгар тыктарыл-
лар. 12 саастаах Чоочо дууhатын араас туруга сыыйа уhуктарын 
суруйааччы тыыннаах хартыына онорон ааҕааччыга тиэрдэр.

Айымньылара — кэпсээннэр: «Чоочо», «Чүөчээски», «Ачаа», 
«Сордоох суха», «Аанчык», «Бэйэтэ эмтиэкэ», «Оксана». Драма-
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лар: «Айаал», «Сайсары», «Күн күөрэйиэн иннинэ», «Күкүр Уус». 
Кинигэлэрэ: «Омоон суоллар» (1945), «Талыллыбыт айымньылар» 
(1959–1960, 1966–1967), «Иhирэх тыл» (1974).

I. Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон  
«Бэйэм туспунан» ахтыыта

Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон «Бэйэм туспунан» /Ыйы-
тыыларга эппиэттээһиммиттэн // ахтыытын, 1990 с. олунньу 26 
күнүгэр суруйбут. Бу ахтыыга бэйэтин кытта кэпсэтэн санаатын 
үллэстибит: «Аҕам 12 сааспар эмискэ өлбүтэ» диэнтэн ахтыы-
тын саҕалаабыт. Бу манна кини бастаан кыһамматаҕын, онтон 
улаатан истэҕин аайытын, эрэйи көрүстэҕинэ, аҕатын санаан 
аһыйар буолбут.

Суорун Омоллоон бэйэтигэр ыйытыылары биэрэн хоруйдаабыт.
1 ыйытыыта: Туохтан ордук үөрбүттээххиний?
— Айылҕа кэрэ көстүүтүттэн өйдөөн көрбүппүттэн диэн Су-

орун Омоллоон хоруйдаабыт. Олох кыра сылдьан аан бастаан 
халлааны, күнү өйдөөн көрбүтүттэн үөрбүт эбит.

Онтон мин күн сири көрбүппүттэн үөрэбин.
2 ыйытыыта: Туохтан ордук куттаммыккыный, куойбуккунуй?
— Эмиэ оҕо сылдьан, хайдах эрэ өлөн, хамсаабат, тыыммат 

буолан хааларбын санаабытым… Олус саллыбытым.
Онтон мин эмиэ чугас дьонум суох буолан хаалыахтара диэн-

тэн куттанабын.
3 ыйытыыта: Туохтан ордук мунчаарбыппыный, санаарҕаа-

быппыный?
— Миигин революцияны утарааччы, норуот өстөөҕө диэн 

баайсан хаайбыттарыгар.
Онтон мин санаарҕыырым суох, арай убайым Арсен интер-

натыгар бардаҕына санаарҕыыбын.
4 ыйытыыта: Тоҕо суруйааччы буолбуккунуй?
— Куһаҕаны, баттабылы, кэдэрги быһыыны суох оҥороору, 

аҕыйатаары суруйар идэҕэ киирбитим.
Онтон мин туох идэлээх буолуохпун баҕарарбын эттэхпинэ, 

мин улааттахпына депутат буолуохпун баҕарабын. Дьон ыарахан 
олоҕун чэпчэтээри, көмөлөһөөрү.

5 ыйытыыта: Туох баҕа санаалааххыный?
— Айыы дьонун быһыытынан үчүгэйгэ, кэрэҕэ эрэ дьулуһун.
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Онтон мин баҕа санаам, дьиэ кэргэним дьоллоох буолуон 
баҕарабын.

Бу Суорун Омоллоон ыйытыыларыгар эппиэттээн, кинини кы-
тта кэпсэппит курдук сананным. Сорох хоруйдарбыт майгыннаһар 
өрүттээхтэр эбит. Кини кыра сылдьан эмиэ өлүүттэн куттанар 
эбит, дьоҥҥо үтүөнү-кэрэни баҕарар үтүө санаалааҕын биллим.

Түмүк
Бу дакылааты суруйан, Саха норуодунай суруйааччыта Дми-

трий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон олоҕун, айар үлэ-
тин, айымньыларын, кини ис дууһатын, кэрэ үтүө санаалааҕын 
туһунан элбэҕи биллим. Аны бэйэм билиҥҥи кэм оҕолоругар, 
Суорун Омоллоон ыйытыыларынан анкета оҥорон, санааларын 
билэн, чинчийэр үлэбин салҕыаҕым. Суорун Омоллоон курдук 
Улуу дьоннордоохпутуттан, киэн туттуохтаахпыт, кинилэргэ 
сүгүрүйүөхтээхпит.

Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон — норуоду-
най суруйааччы, РСФСР, САССР искусствотын үтүѳлээх үлэһитэ, 
П. А. Ойуунускай уонна А. Е. Кулаковскай аатынан Государственнай 
бириэмийэлэр лауреаттара, СР Бочуоттаах олохтооҕо, Социа-
листическай Үлэ Геройа олорбут олоҕун, айымньыларын, биһи-
ги кэнчээри ыччаттар үйэ саас тухары, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ 
тиэрдэр ытык иэспит.

Литература:
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6. Тарасов С. Суорун Омоллоон туhунан тыл // Тарасов, С. Ахтыылар. Ыста-
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Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон
«Суор уонна Куоҕас»

Ханчаев Валерий Гаврильевич,
СР Уус-Алдан оройуонун В. Н. Мигалкин аатынан
Чараҥ орто оскуолатын 2 кылааhын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Федосеева Марианна Семеновна,
СР Уус-Алдан оройуонун В. Н. Мигалкин аатынан
Чараҥ орто оскуолатын алын кылааһын учуутала

Саха Республикатын норуодунай суруйааччытын Дмитрий 
Кононович Сивцев — Суорун Омоллоону билбэт киһи суоҕа буо-
луо. Кини поэт, прозаик, драматург, очеркист, тылбаасчыт, фоль-
клорист, либреттист, киносценарист, учебниктар ааптардара, 
музейдары төрүттээччи сүдү талааннаах киһи буолар.

Үлэм тоҕоостооҕо: Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун 
Омоллоон төрөөбүтэ 115 сылын көрсө оҕолорго суруйбут айым-
ньыларын ырытыы, ааҕыы.

Үлэм сыала: Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон 
олоҕун, остуоруйаларын үөрэтии, чинчийии.

Үлэм соруктара:
— Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон «Куоҕас 

уонна Суор» остуоруйатын ааҕыы, ырытыы.
— Саха остуоруйатын «Куоҕас Суор икки» уонна Суорун Омол-

лоон «Куоҕас уонна Суор» остуоруйатын тэҥнээн көрүү.
— Дакылаат суруйан оскуола оҕолоругар, дьоҥҥо-сэргэҕэ 

билиһиннэрии.
Үлэм сонуна: остуоруйа нөҥүө көтөрдөр уратыларын оҕо-

лорго үөрэтии.
Үлэм сабаҕалааһына: дьон бэйэ-бэйэтигэр үтүө уонна мөкү 

сыһыаннарын өйдөтүү.

I.1. Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон олоҕо, айар үлэтэ
Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон — норуоду-

най суруйааччы, РСФСР, САССР искусствотын үтүөлээх үлэһи-
тэ, П. А. Ойуунускай уонна А. Е. Кулаковскай аатынан Государ-
ственнай бириэмийэлэр лауреаттара, СР Бочуоттаах олохтооҕо, 
Социалистическай Үлэ Геройа 1906 с. балаҕан ыйын 14 күнүгэр 
Таатта улууһугар III Дьохсоҕон нэһилиэгэр (Чөркөөх) төрөөбүтэ. 
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7 саастааҕар оскуолаҕа киирбитэ. Аҕата Сивцев Конан, аҕатынан 
төрдө-ууһа — Ханньас аҕатын ууһа нэһилиэгэ — Ойуун ууһа (III 
Дьохсоҕон). Ийэтэ Сивцева Гликерия Григорьевна, ийэтинэн 
төрдө-ууһа нэһилиэгэ — Сиэллээх (II Дьохсоҕон), бу ѳттүнэн 
Алампа Софронов, Амма Аччыгыйа уруулара. 12 саастааҕар аҕа-
та өлөн, алтыс кылааһы бүтэрэн баран 4 сыл хаһаайыстыбатын 
көрөн ийэтинээн олорбута. «Бу сылларга тулаайах буолуу эрэ-
йин-кыһалҕатын толору билбитим», — диэн ахтара.

Бастакы айымньытын 15–16 саастааҕар нуучча тылынан (оч-
чолорго оскуолаҕа нууччалыы үѳрэнэллэрэ) хоһоон суруйбута. 
«Кумааҕыбын хас эмэ төгүл бүк тутан, суулаан-суулаан баран, 
эргэ балаҕан өһүөтүн быыһыгар кыбытан кэбиһэр буоларым. Оо, 
ону күндүтүк да саныырым», — диэн ахтара. 1923 с. Дьокуускайга 
киирэн 7 кылааска үѳрэнэр. Ол кэмҥэ Дьокуускайга көтөр аал — 
дьарапылаан аан маҥнай кэлиитин айхаллыы дьон, ыччат хоһоон 
суруйбуттара. Суорун Омоллоон эмиэ «Көтөр аал» диэн сахалыы 
тылынан бастакы хоһоонун суруйар, ол оскуола иһинээҕи илии-
нэн суруллар сурунаалга тахсыбыта.

Суорун Омоллоон саха литературатыгар 1926 с. «Чолбон» су-
рунаал № 2 бэчээттэммит «Өлүөнэ өрүс» диэн кэпсээнинэн киир-
битэ. Кыра алааска төрөөбүт, улааппыт 17-лээх уол аан бастаан 
Дьокуускайга киирэн иһэн Өлүөнэ өрүһү хайдах сөҕө-махтайа 
көрбүтүн суруйар. Бу кэпсээнин Т. Уо. диэн илии баттаабыта — Тыа 
Уола 1927 с. «Охоноон», «Аанчык», «Сордоох суха» кэпсээннэрэ 
бэчээттэнэллэр. Бу иһин «Чолбон» сурунаал редакторын Алампа 
Софроновы «Айар суолга алҕаабыт аҕам» диэн ааттыыра, суруна-
алы — «бастакы үөрүүнү биэрбит сурунаал» диирэ. Кэпсээннэрэ: 
«Чөөчө», «Чүөчээски», «Хараҥаҕа тыкпыт сырдык», «Ачаа», «Бэйэтэ 
эмтиэкэ», «Аанчык», «Оксана» уо. д. а. Драмалара: «Айаал», «Сай-
сары», «Күкүр Уус», «Күн күөрэйиэн иннинэ», «Күөх Көппө» уо. д. а.

1928 с. учуутал техникумун бүтэрбитэ. Хас да сыл учуутал-
лаабыта, республика оскуолаларыгар инспектордаабыта, Тылы 
чинчийэр институкка тыл уонна сурук секторыгар сэбиэдиссэй-
дээбитэ. 1926 с. Педтехникумҥа үөрэнэ сылдьан, саха труппатыгар 
суфлерунан, кэлин артыыһынан ылыллыбыта. Отутус сылларга 
артыыс, режиссер быһыытынан үлэлээбитэ.

«Омоҕой баай уонна Эллэй бөҕө» спектакль. Суорун Омоллоон 
сахалыы опера, балет сайдарыгар олук үктээбитэ. Ол курдук кини 
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— саха бастакы «Ньургун Боотур» оператын уонна «Сир симэҕэ» 
балетын либреттоларын ааптара. Итини таhынан, «Лоокуут уон-
на Ньургуhун», «Кыhыл Ойуун», «Умуллубат төлөн» опералар, 
«Хотойдор хоту көтөллөр», «Күн-Куо», «Дьол тааhа» балеттар 
либреттоларын суруйар.

Түмэллэрэ: биир дойдулаахпыт Василий Андреевич Протодья-
конов — Кулантайдыын Дьокуускайга П. А. Ойуунускай аатынан 
литературнай түмэли төрүттэспитэ. Дойдутугар Тааттаҕа Чөркөөх-
төөҕү политсыылка түмэлин тэрийбитэ. Уус-Алдаҥҥа Саха сирэ 
нуучча государствотыгар холбоспут кэмин көрдөрөр «Доҕордоһуу» 
уонна Ытык-Күөлгэ Хадаайытааҕы түмэли туттарбыта.

Кэргэнэ — Шепелева Надежда Семеновна, РСФСР үтүөлээх, 
Саха АССР норуодунай артыыһа, опера ырыаһыта өр сылларга 
Саха сирин култууратын миниистирин солбуйааччытынан үлэ-
лээбитэ. Оҕолоро — Люция, Айсен, Кирилл. Улахан уола — Сивцев 
Айсен Дмитриевич (Айсен Дойду), суруйааччы, драматург, поэт.

Наҕараадалара: Ленин, 2 Үлэ Кыһыл Знамятын, Норуоттар до-
ҕордоһууларын, «Бочуот Знага», «Аҕа дойдуга үтүөлэрин иһин», 
«Благоверный князь Даниил Московский», «Хотугу сулус» уо-
рдьаннарынан, үгүс мэтээллэринэн наҕараадаламмыта. 2005 
с. бэс ыйын 25 күнүгэр 99 сааһын туолаары сылдьан олохтон 
туораабыта.

I.2. Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон остуоруйалара
Остуоруйа бэрт былыргыттан норуот күндү кылаата буолан 

көлүөнэттэн-көлүөнэҕэ хаалар, ыччаттартан ыччаттарга кэпсэнэр.
Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон оҕолорго 

аналлаах элбэх остуоруйалары суруйан хаалларбыта. Оҕо-аймах 
дууһатыгар дьүөрэлэһэрдии суруйуу уустук. Маны таба тайанан 
Суорун Омоллоон оҕолорго анаан араас кээмэйдээх айымньы-
лары айбыта.

Суорун Омоллоон суруйбут остуоруйалар:
1. Маныыһыт уонна торбуйах
2. Куттас куобах
3. Хабыйахаан
4. Дьэрэкээн оҕолор
5. Чаачахаан уонна Алаа Моҕус
6. Ат уонна оҕус иирсээннэрэ
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7. Куобах халаачыга
8. Бөрө куйуурдаабыта
9. Ыт уонна тайах
10. Сымыйаччы хаххан
11. Киргил кинээс, тоҥсоҕой тойон
12. Өстөһүү оноҕосторо
13. Бэлиэлээх
14. Куоҕас уонна суор
15. Мөккүөр
16. Билсибэтэх доҕордуулар
17. Өһөс турах
18. Сыалыһары кытта саһыл
Суорун Омоллоон 18 остуоруйаны суруйбутун аахтым, үгүс 

остуоруйалара хамсыыр-харамайдар тустарынан суруйбут эбит. 
Кини суруйбут остуоруйалара элбэххэ үөрэтэллэр. Ол курдук, үтүө 
санаалаах, тобуллаҕас өйдөөх, мындыр, барыны бары сатыыр, ку-
һаҕаны үчүгэйи араарар уо. д. а. Ону таһынан кыыллар-көтөрдөр 
туох уратылаахтарын, кинилэр олохторун, майгыларын биллим.

2.1. Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон «Куоҕас уонна Суор» 
остуоруйата

Мин Суорун Омоллоон «Куоҕас уонна Суор» диэн остуоруй-
атын сөбүлээн аахтым. Бу остуоруйаҕа Куоҕас Суордуун былыр 
хап-хара эбиттэр уонна иккиэн сөбүлэһэн баран бэйэ-бэйэлэрин 
кырааскалаһан, кыраһыабай буолуохтарын баҕарбыттар. Суор 
бастаан Куоҕаһы кыраһыабай гына кырааскалаабыт, онтон Куоҕас 
Суору кырааскалаабатах, бэйэтэ эрэ кыраһыабай буолуон баҕар-
быт. Онтон ыла кинилэр өстөспүттэр, Суор Куоҕаһы самыытын 
ыыра охсон кэбиспит. Ол иһин Куоҕас сиргэ кыайан хаампат 
буолбут, Суору көрдө да наар ууга умсан хаалар эбит.

Бу остуоруйаны ааҕан баран Суору аһынным, кини албын-
наппыт. Куоҕас наһаа бэйэмсэх эбит, бэйэмсэх буолар куһаҕан. 
Суорун Омоллоон бэйэмсэх, албынныыр куһаҕанын үөрэппит. 
Бэйэ-бэйэбитигэр үчүгэйдик сыһыаннаһыахтаахпытын өйдөөтүм. 
Ону таһынан Куоҕас тоҕо сиргэ үчүгэйдик хаампатын, хайдах 
дьүһүннээҕин, ууга өр умсарын биллим.

Биһиги манна майгынныыр саха остуоруйатын, Литература 
ааҕыытын уруогар 1 кылааска үөрэнэ сылдьан аахпыппыт, ос-
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туоруйа аата «Куоҕас Суор икки» диэн ааттаах. Бу икки остуо-
руйаны тэҥнээн көрдөххө, ис хоһоонноро үүт-үкчүлэр, тыллара 
суруллубуттара да майгыннаһаллар. Ол гынан баран, уратылара:

— Суорун Омоллоон остуоруйата арыый кыратык уһун, 89 тыл-
лаах. Онтон учебникка баар остуоруйа 51 тыллаах.

— «Куоҕас уонна Суор» диэн остуоруйаҕа атын көтөрдөр дьэ-
рэкээн өҥнөрүгэр ымсыыраннар кырааскаламмыттарын туһунан. 
Онтон Суорун Омоллоон остуоруйатыгар Куоҕас бэйэтэ хап-хара-
тын сөбүлээбэккэ, Суортан көрдөһөн кырааскалатар уонна Суору 
бэйэтин эмиэ кырааскалыах буолар уонна албыннаан биһэр.

Түмүк
Бу дакылааты суруйан, саха норуодунай суруйааччыта Дми-

трий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон олоҕун, айар үлэ-
тин, айымньыларын, остуоруйаларын туһунан элбэҕи биллим. 
Онон, мин санаабар, Суорун Омоллоон «Куоҕас уонна суор» диэн 
остуоруйатын саха остуоруйатыгар олоҕуран суруйбут. Кини урут 
эбээтиттэн дуу, ийэтиттэн дуу истэн, бу остуоруйаны суруйбута 
буолуон сөп. Суорун Омоллоон сурукка тиһэн, айан суруйбатаҕа 
буоллар, бу остуоруйа умнуллуо этэ, биһиги билбэккэ хаалыа 
этибит.

Суорун Омоллоон сүдү талааннаах киһи эбит. Кини поэт, про-
заик, драматург, очеркист, тылбаасчыт, фольклорист, либреттист, 
киносценарист, учебниктар ааптардара, музейдары төрүттээччи.

Суорун Омоллоон оҕолорго суруйбут остуоруйаларын, кэпсэ-
эннэрин, айымньыларын ааҕаммын элбэҕи биллим, үөрэнним.

Литература:
1. Айымньылар уонна үлэлэр толору хомуурунньуктара. Полное собрание 

сочинений и трудов 14 томнаах // Д. К. Сивцев — Суорун Омоллооон. Дьокуускай: 
Медио-холдинг «Якутия», 2009.

2. Айымньылар. Тылбаастар // Ред. десятого тома О. Н. Корякина — Умсуура. 
2009. — С. 544.

3. Литература ааҕыыта, 1 кылаас // Л. В. Захарова, У. М. Флегонтова. Дьокуу-
скай: Бичик, 2013. — С. 128.

4. Якутия: историко- культурный атлас // Правительство РС(Я) «ИГИ: дизайн 
и оформление Б. Арзанян, А. Игитханян: Роскартография. М.: Феерия. 2007. — 
С. 872, с ил.; С. 869.

5. Народные писатели Якутии // Комплект-портреты с приложением: ОАО 
Медиа-холдинг «Якутия». Якутск, 2015.
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Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон 
– натуралист Суруйааччы

Захарова Анна Владимировна,
СР Таатта оройуонун А. И. Софронов — Алампа аатынан
1 № -дээх Ытык-Күөллээҕи орто оскуолатын
2 «а» кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Егорова Ульяна Григорьевна,
СР Таатта оройуонун А. И. Софронов — Алампа аатынан
1№ -дээх Ытык-Күөллээҕи
орто оскуолатын алын кылааһын учуутала

Үлэм сыала: Суорун Омоллоон айылҕаны кэтээн көрөөччү 
уонна үөрэтээччи буоларын быһаарыы.

Үлэм соруктара:
— Суорун Омоллоон кэпсээннэрин ааҕан ырытарга үөрэнии;
— Саха сирин чыычаахтарын туһунан билиини кэҥэтии;
— айылҕаҕа харыстабыллаахтык сыһыаннаһыы.
Мин айылҕа биир дьикти көстүүтүн — чыычааҕы олус сөбү-

лүүбүн. Биһиги дьиэ кэргэн Ытык-Күөл таһыгар баар Мойуона 
диэн сиргэ олоробут. Дьиэбит алаас ортотугар турар. Сайын 
манна наһаа кэрэ, наһаа үчүгэй: тула барыта күп-күөх, сибэкки 
арааһа, лыахтар көтөллөр, дьиэбит таһа араас чыычаах саҥата 
буолар. Мин чыычааҕы көрөрбүн уонна чыычаах ыллыырын 
наһаа сөбүлүүбүн.

1. Кэпсээннэри ырытыы
Суорун Омоллоон чыычаах туһунан 3 кэпсээнин аахтым, ол 

кэпсээннэртэн чыычаахтар ааттарын, тас көстүүлэрин, олорор 
сирдэрин, тугу сииллэрин, хайдах майгылаахтарын биллим. Тугу 
билбиппин таблицаҕа суруйдум.
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Кэ
пс

ээ
н 

аа
та

Чы
ыч

аа
х а

ат
а

Тас көстүүтэ Олорор сирэ Чыычаах дьайыыта Эбии бэлиэ-
тээһиннэр

«Ч
ыч

ып
-ч
аа
п»

Чы
чы

п-
ча
ап

Кыра.
Атаҕаиннэсаҕа.
Тумса  т уорах
саҕа.
Көхсө  сү ү т үк
саҕа.
Сонсуох.
Тулуупсуох.
Холуоһасуох.
Этэрбэссуох.

Тымныынытулуйар.

Тоҕокининитымныыхоп-
пот?
Киниолуссүрэхтээх.Куруук
сүүрэр-көтөр.

«К
үө
рэ
гэ
й
уй
ат
а»

Кү
өр

эг
эй

Уйатуттар.
Отунан,түүнэн
оҥоһуллубут.
С ы п - с ы м -
наҕас.Ыраас,
кир-хах,сыыс-
бөхсуоҕа—
чэбэр.

4сымыытысымыыттаабыт,
онтоноҕолортахсыбыттар.
Оҕолоруннаһаатаптыыр,
үчүгэйдиккөрөрэбит.Күн
уотуттан,ардахтанхахха-
лыыр.Араасөстөөхкыыл-
лартанкөмүскүүр.Астаһан
аһатар.

«Ч
ыы

ча
ах
эр

эс
ии

мэ
»

-

1.Эрдэуһуктубут.
2.Уһуктаатыллаабыт.
3.Аһаабыт.
4.Аһаанбаранууга,буорга,
кумаххасууммут.
5.Түүтүнкуурдуммут.Тумсу-
нанбиирдиисыыйаныра-
астаабытуоннаарыынан
уҥунуохтаабыт.
6.Киэргэнэнбарандьэсын-
ньанар,аһыниҥэринэр.
7.Иккисаһылыгынкөрдүү
барар.
8.Аһаатдоҕотторугарыл-
лыырсирдэригэрбарар,
оннотиийэндоҕотторун
кыттаоонньуур,ыллыыр.
9.Онтонбиирдэутуйарси-
ригэрбарарэбит.

Үөннээн,аһыҥа-
лаансиэбит.

Арыытахоҥхо-
чоҕор, кэнни-
гэрбааробот
түүтүгэрбаар.
Ону тумсунан
ыларэбит.Тум-
сатиийбэтсирин
тыҥыраҕынан
уҥунуохтуур.
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2. Чыычаахтар тустарынан мин билиим
Мин чыычаахтары мээнэ көтө сылдьаллар дии саныыр этим, 

онтукам мээнэ көтөр, ыллыыр эрэ буолбатахтар эбит. Чыычаах 
бэйэтэ режимнээх буоларын биллим. Суорун Омоллоон бэйэтэ 
кэтээн көрбүтүн суруйбут, кини натуралист эбит. Натуралист 
диэн айылҕаны үөрэтэр, айылҕаны, кыыллары кэтээн көрөр 
киһини этэллэр эбит.

Бу кэпсээннэргэ кэпсэнэр чыычаахтар тустарынан билиэхпин 
баҕардым.

Чыычаах 
аата

Нууччалыыта Тас дьүһүнэ Дьайыыта Олорор сирэ

Чычып-чаап 1.Буроголоваяга-
ичка.
2.Тииҥсаҥыйахтаах
чычып-чаап—серо-
головаягаичка.
3.Үрүҥиэдэстээх
чычып-чаап—сини-
ца-московка.
4.Улаханчычып-чаап
—большаясиница.

Уһун кутурукта-
ахтар.Төбөтөха-
ралаах,кытыыта
маҥаннаах.Түөһэ
сырдыкдьүһүн-
нээх.Онтонулахан
чычып-чааптүөһэ
араҕасбуоларэбит.

Аһылыгынхаһа-
анарүгэстээх.
Үөрүнэн сыл-
дьаллар.

Сахасиригэр
барытыгар
олохсуйар .
Туундараҕа
эрэсуох.Кы-
стыыр.

К ү ө р э г э й
(туйаарар,
далбарай ,
тырыбынай)

Полевойжаворонок.
Рогатыйжаворонок
—муостаахкүөрэгэй.

Кугас,бороҥ(ко-
ричневай)дьүһүн-
нээх.

4–5сымыыты
сымыыттыыр.

Сайынкэлэр.

3. Чинчийии
Кылаас оҕолоругар «Чыычаахтары төһө билэҕит?» диэн ан-

кета ыыттым.

Кылаастар Хас оҕо эппиэттээтэ Хас чыычаах аатын 
билэрий?

1 2 3 4 5

2«а» 27 2—билбэт 3 2 7 8 5

2«б» 25 2—билбэт 4 6 6 4 3

2«в» 26 1—билбэт 5 6 4 7 3

2«г» 25 2—билбэт 2 5 6 6 4

Анкета түмүгүнэн көрдөххө, оҕолор син чыычаах ааттарын 
билэллэр эбит. Таблицаттан көрдөххө, оҕолор ордук маннык 
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чыычаахтары билэллэр эбит: күөрэгэй, барабыай, туллук, ымыы, 
сылгы чыычааҕа, хараҥаччы, тоҥсоҕой.

Түмүк
1. Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон кэпсээннэ-

рин ааҕан чыычаахтар тустарынан билиибин кэҥэттим, кинилэр 
ааттарын, олохторун кистэлэҥин биллим.

2. Суорун Омоллоон төрөөбүт дойдубут айылҕатын, көтөрүн 
таптыырга, кэрэни таба көрөргө, айылҕаны харыстыырга үөрэ-
ппит эбит.

3. Суорун Омоллоон дьиҥнээх натуралист суруйааччы буо-
ларын биллим.

4. Кэлэр өттүгэр чыычаахтары бэйэм кэтээн көрүөм дии са-
наатым.

5. Анкета түмүгүнэн көрдөххө, оҕолор син чыычаах ааттарын 
билэллэр эбит.

Литература:
1. Кыраларга: Кэпсээннэр. Дьокуускай: Кинигэ изд-вота, 1982. — С. 40.
2. Күөрэгэй уйата: Кыра саастаах оҕолорго. Дьокуускай: Кинигэ изд-вота, 

1973. — С. 24.
3. Суорун Омоллоон. Айымньылар уонна үлэлэр толору хомуурунньуктара. 

14 томнаах. 1 том: Хоһоонунан айымньылар. Кэпсээннэр, сэһэннэр. Кырачаан-
нарга кыракыйдар. Опера, балет либреттолара. 2006. — С. 512.
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Үчүгэй даҕаны дьоллоох оҕо саастааҕы  
доҕордоһуу!

Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон 
кэпсээннэринэн

Егорова Авилина Ивановна,
СР Таатта оройуонун А. И. Софронов — Алампа аатынан
1 № -дээх Ытык-Күөллээҕи орто оскуолатын
3 «б» кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Егорова Ульяна Григорьевна,
СР Таатта оройуонун А. И. Софронов — Алампа аатынан
1 № -дээх Ытык-Күөллээҕи орто оскуолатын
алын кылааһын учуутала

Үлэм сыала: Суорун Омоллоон эйэни тарҕатааччы уонна ин-
тернационалист-суруйааччы буоларын быһаарыы.

Үлэм соруктара:
— Суорун Омоллоон кэпсээннэрин ааҕан баран ырытарга 

үөрэнии;
— кэпсээн геройдарын холобурдарыгар оҕолор майгыларын 

быһаарарга холонуу;
— эйэлээх сыһыан, бэйэ-бэйэҕэ көмөлөсүһүү тыыныгар ии-

тиллии.
Аан бастаан интернационалист диэн тыл тугун быһаарарга 

холоннум. Интернационалист — латыын тылыттан тахсыбыт. 
«Inter» — «между» уонна «natio» — «народ» диэн, ол аата норуоттар 
икки ардыларыгар эйэни, доҕордоһууну уонна сомоҕолоһууну 
көрдөрөр тыл эбит.

1. Кэпсээннэри ырытыы
Суорун Омоллоон эйэ, доҕордоһуу туһунан 3 кэпсээнин аах-

тым, ол кэпсээннэртэн тугу билбиппин таблицаҕа суруйдум.
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Кэпсээн аата
Ким диэн 
оҕолор 

баалларый?
Омуктара

Саастара, 
хаһыс 

кылааска үө-
рэнэллэрэ

Кэпсээн сүрүн өйдөбүлэ

«Доҕоттор» Сима
Нина
Айыына
Айынаат
Эрчээн

Нуучча
нуучча
саха
саха

- Эрчээныраахтыаҕаолорор.Кинисоҕотох.
Айынааттааххакүүлэйдиикэлбит.Бары
бэһиэбуоланоонньообуттар.Салааска
сүүртүлэр,хайыһарынанхаамтылар,
уруһуйдаабыттар,кинигэкөрбүттэр.
Эрчээнолусүөрбүт:«Бииргэоонньуур
доҕоттордоохүчүгэйдабуоларэбит!»
Доҕордууларэтиспэттэр,
Доҕордууларохсуспаттар,Доҕордоҕорго
көмөлөһөр.
Доҕорбарынытэҥҥэүллэстэр.

«Доҕордуулар» Толя
Стасик
Ньукууча

саха
нуучча
эвенк

3кылаас
4кылаас
1кылаас

Оскуолаттанутуу-субуукэлэллэр.Оску-
олаттанкэллэллэрэрэ,бэйэ-бэйэлэрин
хайаандатутакөрсүһэллэрэ.
Ньукуучабастакыкэлэрэ.Хаҥкыатыылас-
пыт,үрэххэуугатүспүт.
Стасикхайаандабыыһыыргасананна.
Толякэлэнэмиэкөмөлөстө.
Ньукууча:«Доҕоттордоохдиэнүчүгэй
буоларэбит».
Букэпсээҥҥэманныкөсхоһоонноро
септүбэһэллэр:«Атастуһугаратахтос-
тор»,«Доҕордуулартуохтара-ханныктара
мүлчүргэннээхкүннэргэордукдьэҥкэтик
биллэр»,«Доҕордоҕоруналдьархайга
хаалларбат».

«Хотугукуорак-
ка»

С л а в и к
(КөмүсТөбө)
Золотарев
К э н ч э э р и
(Кэрэмэс)
Керемясов
Маай

нуучча
саха
эвенк

2кылаас
2кылаас,ос-
к у о л а л а р а
атын.
Сааһа кыра,
үөрэнэилик.

Куруукбииргэсылдьаллар,бииргэоон-
ньууллар.Биирдэстэрэсуохбуоллаҕына,
биирдэстэрэтэһийбэт.Үөрэхтэригэрхар-
дарытакөмөлөсүһэллэр,олиһинбарыны
барыкыайаллар—сатыыллар.
Үчүгэйдаҕаныдьоллоохоҕосаастааҕы
доҕордоһуу!

Бу кэпсээннэри ааҕан баран маннык түмүккэ кэллим:
1. Атын да омук оҕотун кытта доҕордоһуоххун, биир интэ-

риэстээх буолуоххун сөп эбит.
2. Киһи сааһыттан тутулуга суох доҕордоһуон сөбүн биллим.
3. Кэпсээн геройдарын, доҕордуулар майгыларын, кинилэр 

ардыларыгар сыһыаннарын маннык быһаардым:
— эйэҕэс, истиҥ, сылаас сыһыан;
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— эйэлээх буолуу;
— бэйэ-бэйэни өйдөһүү;
— хардары-таары көмөлөсүһүү;
— үөрүүнү үллэстии;
— санааны көтөҕүү.

2. Чинчийии
Бу кэпсээннэртэн сиэттэрэн бииргэ үөрэнэр оҕолорбор атын 

омук оҕото баарын билиэхпин баҕардым.
«Оскуолам иһигэр атын омук оҕолоро бааллар дуо?» диэн 

анкета ыыттым.

Кылаастар Хас оҕо баарый? Хас атын омук оҕото 
баара

Ханнык омуга

3«а» 24 суох
3«б» 28 1 эбээн
3«в» 23 1 эбээн
3«г» 24 суох
3«д» 18 1 нуучча

Мантан көрдөххө, биһиги атын омук оҕолорун кытта үөрэнэр 
эбиппит уонна атын омук диэн арахсыбаппыт, бииргэ оонньуу-
бут, доҕордоһобут. Биһиги доҕордоһуубут өссө сайда, бөҕөргүү 
туруон баҕарабын.

Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон туһунан элбэ-
ҕи биллим. 7 саастааҕар оскуолаҕа киирбит. Бастакы айымньытын 
15–16 саастааҕар нуучча тылынан хоһоон суруйбут. Оччолорго 
оскуолаҕа нууччалыы үөрэнэллэр эбит. Кини кыра эрдэҕиттэн 
нуучча тылын, нуучча дьонун ытыктыырга үөрэммит, онтукатын 
бэйэтин айымньыларыгар суруйбут.

Кэргэнэ — Шепелева Надежда Семеновна, артыыс, ырыаһыт. 
Омугунан нуучча. 3 оҕолоохтор: Люция, Айсен, Кирилл. Улахан 
уола Айсен Дмитриевич эмиэ суруйааччы буолбут.

Мантан да көстөр кини дьиҥнээх интернационалист буолара.

Түмүк
1. Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон кэпсээн-

нэрин ааҕан доҕордуулар хайдах майгылаах, бэйэ-бэйэлэригэр 
сыһыаннаах буолалларын биллим.
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2. Суорун Омоллоон төрөөбүт дойдутун таптыырга, бэйэ-бэ-
йэҕэ үтүө сыһыаннаах буоларга, атын омук диэн арахсыбат, 
эйэлээх-иллээх буоларга үөрэппит эбит.

3. Суорун Омоллоон дьиҥнээх интернационалист суруйааччы 
буоларын биллим.

Литература:
1. Кыраларга: Кэпсээннэр. Дьокуускай: Кинигэ изд-вота, 1982. — С. 40.
2. Суорун Омоллоон. Айымньылар уонна үлэлэр толору хомуурунньуктара. 

14 томнаах. 1 том: Хоһоонунан айымньылар. Кэпсээннэр, сэһэннэр. Кырачаан-
нарга кыракыйдар. Опера, балет либреттолара. 2006. — С. 512.
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III СЕКЦИЯ. ИСТОРИЯ ОСОБЕННОЙ  
ФОТОГРАФИИ ИЗ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон 
Ньурба пионердарын кытары көрсүһүүтэ

Ачикасова Сара Иннокентьевна,
СР Булун оройуонун Арктикатааҕы гимназиятын
2 «б» кылааһын үөрэнээччитэ,
Салайааччы: Дуйшекеева Туйаара Юрьевна,
СР Булун оройуонун Арктикатааҕы гимназиятын
алын кылааһын учуутала

Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон (14.09.1906–
25.06.2005) — саха народнай суруйааччыта, Социалистическай 
Үлэ Геройа, РСФСР, Саха АССР искусствотын үтүөлээх деятелэ, 
П. А. Ойуунускай уонна А. Е. Кулаковскай аатынан государственнай 
бириэмийэлэр лауреттара, Саха Республикатын Духуобунаска Ака-
демиятын академига, Саха Республикатын Бочуоттаах олохтооҕо.

1984 сылаахха мин төрөөбүт дойдубар Ньурба оройуонун 
Таркаайы нэhилиэгэр Хатыҥ-Сыhыы сэлиэнньэтигэр Дмитрий 
Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон ыалдьыттаан ааспытын 
кэрэhэлиир хаартысканы булан эhиги дьүүлгүтүгэр таhаарабын.

1984 сыл. Олунньу ый. Марха орто оскулатыгар дьоро күн. Со-
циалистическай Үлэ Геройа Михаил Федорович Алексеев аатын 
сүгэр дружина пионердара торжественнай линейкаҕа сэлэлээн 
тураллар. Саха сирин искусствотын күннэринэн чэрчитинэн 
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норуот тапталлаах суруйааччыта Дмитрий Кононович Сивцев — 
Суорун Омолоон, РСФСР, Саха АССР үтүөлээх артыыhа, опернай 
ырыаhыт Надежда Семеновна Шепелева, ССРС, РСФСР народнай 
артыыhа, РСФСР үтүөлээх артыыhа, опернай ырыаhыт Анегина 
Егоровна Ильина күндү ыалдьыттар.

Бу оскуола улахан көрүдүөрүгэр бэрт истиҥ, иhирэх, олус дол-
гутуулаах көрсүhүү буолбутун бу хаартыскаттан көрөбүт.

Төһө да элбэх сыл ааспытын иhин, бу историяҕа хаалбыт тү-
гэн биhигини эмиэ долгутар. Билигин бу оскуола музей дьиэтэ 
буолан турар. Үгүс көлүөнэ оҕону үөрэх-билии киэҥ аартыгар 
сирдээбит кырдьаҕас оскуоланы олохтоохтор бары харыстыыл-
лар, сүгүрэйэллэр.
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Кэриэс үлэ
Михайлова Валерия Иосифовна,
СР Кэбээйи улууһун Баҕадьа сүрүн уопсай
үөрэхтээһин оскуолатын 7 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Михайлова Варвара Васильевна,
СР Кэбээйи улууһун Баҕадьа сүрүн уопсай
үөрэхтээһин оскуолатын саха тылын, литературатын учуутала

Саха народнай суруйааччыта, Социалистическай Үлэ Геройа 
Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон быйыл тө-
рөөбүтэ 115 сыла бэлиэтэнэр. Кини аата төрөөбүт дойдутугар, 
Өрөспүүбүлүкэ тас өттүгэр киэҥник биллэр уонна ытыктанар. 
Дмитрий Кононович улуу Өксөкүлээҕи, Былатыан Ойуунускайы 
кытта бииргэ саха литературатын төрүттээбит, байыппыт, төрөө-
бүт норуота сайдарыгар бүтүн олоҕун анаабыт сүдү киһи.

Дмитрий Кононович уһун киэҥ баай ис хоһоонноох олоҕу 
олорон, 98 сааһыгар сылдьан бу орто дойдуттан барбыта. Олоҕун 
устата айар-тутар үлэнэн дьарыктаммыт ытык кырдьаҕас олоҕун 
тиһэх сылларын интэриэһиргээн, үөрэтэн, чинчийэн, суруйаач-
чы олоҕун бэлиэ түгэнэ хайысхаҕа «Кэриэс үлэ» диэн чинчийэр 
үлэбитин билиһиннэрэбит.

Кэриэс үлэ
Ытык киһи Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон олоҕун тиһэх сыл-

ларыгар Москваҕа олорбута, төрөөбүт норуотун, Сахатын сирин 
кытта ситимин быспатаҕа, «Саҥа Кэс Тыл» сахалыы тылбааһын 
редакциялаан (2003 с.), 100 сааһын көрсө айымньыларын толору 
хомуурунньугун бэлэмнээн, сүҥкэн үлэни норуотугар кэриэс хаал-
ларбыта. «Суорун Омоллоон сарсыарда эрдэттэн киэһээҥҥи аһы-
лыкка диэри остуолга олорон суруксуттуура. Ол кэмҥэ кини тугу 
барытын умнара. Харандааһынан суруйарын сөбүлүүрэ. Түргэн 
түргэнник суруйбахтаан баран, эмискэ көнө түһэн, өр толкуйдаан 
олороро… Кини күн аайы үлэлэрин бэрийэрэ, сурук суруйара. 
Кэлин харахтара ыалдьара бэргээн, суругу ийэбэр уонна миэхэ 
суруйтарара», — диэн Москваҕа биир дьиэҕэ суруйааччыны кытта 
бииргэ олорбут оскуола оҕото Кая Леонтьева бэлиэтээн суруйбут 
[1]. Ити кэмҥэ Суорун Омоллоон «Саҥа Кэс тылы» редакциялыыр 
этэ. Айымньыларын толору хомуурунньугун таһаарар уустук үлэни 
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Суорун Омоллоон биир 
кэмҥэ ыкса алтыспыт тыл 
үөрэхтээҕэ, тылбаасчыт 
Саргылаана Афанасьев-
на Леонтьеваҕа хомуйан 
таһаарааччы буол диэн 
быһа эрэнэн сүктэрбит. 
«Бу суруйааччы Суорун 
Омоллоон миэхэ кэриэс 
тыла этэ», — диэн Сар-
гылаана Афанасьевна 
Суорун Омоллооннуун 
бииргэ үлэлээбит кэмин 
истиҥник ахтан кэпсиир 
[2].

Айымньыларын уон-
на  үлэлэрин толору 

хомуурунньуга 14 томнаах кинигэ буоларын суруйааччы бэ-
йэтэ ыйан-кэрдэн былааннаабыт. Саха Республикатын Прези-
денэ В. А. Штыров 2004 сыл ыам ыйын 30 күнүнээҕи Уурааҕынан 
бу 14 томнаах толору хомуурунньугу норуокка тиэрдэри сору-

Суорун Омоллоон уонна  
Саргылаана Леонтьева. Москва. 2003.

Суорун Омоллоон Кая, Саргылаана Леонтьевалары кытта. Москва. 2003.
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дахтаабыта. Суорун Омоллоон 2003 сыллаахха литературнай 
редакциятын оҥорбут «Саҥа Кэс Тыла» толору хомуурунньукка 
сыһыарыы быһыытынан бэчээттэммит [3; 10 с.]. Билигин бу үлэ 
14 томнаах кинигэ буолан, Саха сирин араас муннугар тиийэн, 
үлэни өрө туппут Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон 
үлэ киһитэ буоларын толору кэрэһэлиир. Саха норуодунай суру-
йааччы, Гражданин, Патриот уонна Бөлүһүөк — Суорун Омоллоон 
олоҕун тухары айбыт-туппут үлэтин бу хомуурунньуктан булар, 
ааҕар, сөҕөр-махтайар, кининэн киэн туттар.

Литература:
1. Леонтьева Кая суруга // Чолбон. 2006. № 9. — С. 55.
2. Маркова Т. Биһигини Айыы Таҥара көрүһүннэрбит эбит… // Саха сирэ. 

2006, балаҕан ыйын 14 к.
3. Суорун Омоллоон. Айымньылар уонна үлэлэр толору хомуурунньуктара. 

Уон түөрт томнаах // Полное собрание и трудов в четырнадцати томах. Д. К. Сив-
цев — Суорун Омоллоон; [редколлегия В. Н. Иванов (гл. ред.)и др.]. Якутск: ИД 
«Якутия», 2006.

4. Суорун Омоллоон. Кэпсээннэр, сэһэннэр. Кырачааннарга кыракыйдар. 
Опера, балет либреттолара. 1 том: хоһоонунан айымньылар, 2006. — С. 512.
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История особенной фотографии  
из жизнедеятельности  

Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоон
Пахомов Максим Дмитриевич,
ученик 3 класса МКОУ «Орто-Нахаринская СОШ
Ленского района РС(Я)
Руководитель: Пахомова Инна Гаврильевна,
учитель истории МКОУ «Орто-Нахаринская СОШ
Ленского района РС(Я)

Актуальность: даже самая маленькая фотография может рас-
сказать намного больше, чем несколько страниц исторической 
книги. Чем старее снимок, тем интереснее его исследовать.

Объект исследования: фотографии, хранящиеся в краеведче-
ском музее Орто-Нахаринской школы Ленского района.

Предмет исследования: изучение истории фотографий, где 
запечатлены жители поселка Орто-Нахара с народным писателем 
Якутии Д. К. Сивцевым — Суорун Омоллоон.

Методы исследования:
1. Изучение и анализ фотоматериала, источников.
2. Опрос.
3. Обобщение и систематизация материала.
Цель: изучение истории фотографии из жизнедеятельности 

Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоон.
Задачи:
1. Получить навыки исследовательской работы, изучив фо-

тографии, связанные с пребыванием народного писателя Яку-
тии Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоон в 1972 году в поселке Ор-
то-Нахара Ленского района.

2. Собрать и обобщить материал о наших земляках, изобра-
женных на фотографии с Д. К. Сивцевым — Суорун Омоллоон.

3. Оформить исследовательскую работу и материалы для 
стенда в школьном краеведческом музее «Народные писатели 
Якутии в Орто-Нахаре», выступить на школьной ежегодной кра-
еведческой конференции «Шаг в науку».

В нашей школе в 60-е годы был открыт краеведческий уголок, 
экспонаты и материалы собраны учащимися школы в разные 
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годы. С накоплением материалов в 1963 году зарегистрирован 
как историко-краеведческий музей школы. Музей находится 
в здании рядом со школой. Мы с классным руководителем Аль-
биной Тимофеевной часто ходим в музей: изучаем экспонаты, 
смотрим фотографии. Узнав, о том, что проводится Республи-
канский краеведческий конкурс «Юный краевед», посвященный 
115-летию Д. К. Сивцева — Суорун Омоллоон, я решил участвовать. 
В музее хранятся старые фотографии жителей поселка с народ-
ными писателями Д. К. Сивцевым — Суорун Омоллоон и Петром 
Тобуроковым, и другими гостями из Якутска.

Внимательно рассмотрев фотографии, на общей фотогра-
фии, я узнал Валентину Васильевну Потапову — нашу соседку. 
Валентине Васильевне сейчас 74 года. Живет с сыном и внука-
ми в Орто-Нахаре. По моей просьбе она рассказала: «Эта фо-
тография 1972 года. Я в то время, окончив культурно-просве-
тительское училище, работала в клубе. Наш наслег назывался 
Мэйик — Таатакаанский сельский совет (с 27 марта 1972 года 
Орто-Нахаринский сельский совет). Председателем сельского 
совета работала Куприянова Елена Николаевна. За годы ее работы 
в Орто-Нахаре построены сельский Дом культуры, новое здание 
больницы, новые дома тружеников села. На другой стороне реки 
Нюя была молочно-товарная ферма Орто-Нахаринского отде-
ления совхоза «Ленский». В поселке была восьмилетняя школа, 
где обучались, кроме орто-нахаринских, дети из других сел. Они 
жили в интернате.

В 1972 году были организованы республиканские юбилейные 
мероприятия, посвященные 50-летию образования Якутской 
АССР. В рамках этого, в середине ноября 1972 года, к нам приехала 
большая делегация, в составе которой были: народные писатели 
Якутии — Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон, Петр 
Николаевич Тобуроков, мелодист Аркадий Алексеев и другие.

От районного центра — Ленска до Орто-Нахары свыше 70 км. 
В то время дорога была плохая, зимой ездили по зимнику. Гостей 
привезли на машине «УАЗ», их сопровождал с Ленска — председа-
тель профкома совхоза «Ленский» Басыгысов Иван Николаевич. 
Гостей встречали всем селом. Возле конторы совхоза по якутско-
му обычаю угостили оладушками и кумысом Елена Николаевна 
и Петр Александрович — участник Великой Отечественной вой-
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ны, орденоносец, секретарь первичной партийной организации.
Вечером организовали торжественную встречу в клубе, было 

очень много народу. Выступали гости, говорили о своих планах, 
достижениях, Аркадий Михайлович спел свои песни. С ответной 
речью выступили руководители поселка, учащиеся. Юные пио-
неры завязали красные галстуки народным писателям, приняли 
в почетные пионеры дружины имени Зои Космодемьянской. На 
память сфотографировались. Снимала Егорова Раиса Гавриловна, 
студентка 5 курса якутского отделения ИФФ ЯГУ. В то время она 
проходила практику в родной школе.

Утром рано гости побывали в школе, писатели интересова-
лись у детей: много ли знают произведения якутских писателей? 
Посетили школьную библиотеку, краеведческий музей, который 
был в одном из классов школы.

Поблагодарив всех жителей, встречавших так тепло, гости 
уехали».

Всем, кто был на этой встрече, надолго осталась в памяти эта 
встреча.

1 фото. Народный писатель Якутии Д. К. Сивцев — Суорун Омоллоон во время 
встречи в п. Орто-Нахара Ленского района.

слева: председатель Мэйик-Таатакаанского сельского совета — Куприянова Еле-
на Николаевна; справа: секретарь Орто-Нахаринской партийной организации, 

ветеран Великой Отечественной войны, Тартыев Петр Александрович.
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На коллективном фотографии:
В первом ряду справа — Потапова Валентина Васильевна, 

директор СДК.
Во втором ряду слева Черепанова Раиса Сергеевна, директор 

Орто-Нахаринской восьмилетней школы. Рядом с ней Басыгысов 
Иван Николаевич, председатель профкома совхоза «Ленский».

На четвертом ряду вторая справа — Захарова Маргарита Вла-
димировна по мужу — Васильева, много лет проработала заме-
стителем директора театра оперы и балета им. Суорун Омоллоон.

Рядом с ней Захарова Федора Николаевна, которая избиралась 
народным депутатом РС(Я), 10 лет работала Уполномоченным 
по правам человека в РС(Я).

На первом ряду пятый справа — Иванов Юрий Владимирович 
— Заслуженный работник физической культуры и спорта РС(Я), 
мастер спорта по туризму РФ.

Выводы:
1. Из фотографий я узнал о том, что народный писатель Дми-

трий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон побывал в нашем 
поселке и о своих земляках, которых я никогда не видел. Понял, 
что фотографии могут содержать в себе неисчерпаемую инфор-
мацию.

Общая фотография во время встречи
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2. Исследуя старые фотографии, соприкоснулся с историей 
своей малой родины и судьбами людей, которые вложили свой 
скромный вклад в служение обществу и стране.

4. Надо изучать историю своей малой родины, потому что без 
знания прошлого нельзя построить будущее.
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«Саха сирэ» хаһыат ыыппыт хаартыскатын 
күрэҕэ

Харитонова Рада Егоровна,
СР Таатта улууһун П. А. Ойуунускай аатынан
Чөркөөх орто оскуолатын 7 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Харитонова Валентина Иннокентьевна,
СР Таатта улууһун П. А. Ойуунускай аатынан
Чөркөөх орто оскуолатын омук тылын учуутала

Чөркөөх аар-саарга аатырбыт музейа ытыктыыр биир дойду-
лаахпыт Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон аатын 
кытта ыкса ситимнээх. Ол курдук, Дмитрий Кононович Сивцев 
— Суорун Омоллоон туруорсуутунан аһаҕас халлаан анныгар 
Таатта үрэх биир саамай кыраһыабай биэрэгэр 1977 сыллаахха 
тэриллибитэ. Күн бүгүн музейбытыгар аан дойду араас мунну-
гуттан — Америкаттан, Великобританияттан, Австралияттан, 
Голландияттан, Бельгияттан элбэх ыалдьыт биһиги музейбыт 
аатын ааттаан кэлэн, көрөн-истэн, сөҕөн-махтайан барар. Оску-
олабытыгар буолар бары тэрээһиннэр Саха саарыннара уутуйан 
үөскээбит ытык сирдэриттэн саҕаланаллар. Ол курдук, оскуолабыт 
музейы кытта ыкса ситимнээхтик үлэлиир. Музейга экскурсия эрэ 
буолбакка, араас таһымнаах научнай-практическай конферен-
циялар, учууталларга аналлаах педагогическай дьаарбаҥкалар 
уонна форумнар ыытыллаллар. Сорох уруоктарбыт, кылаас таһы-
нааҕы дьарыктарбыт музей объектарыгар ыытыллаллара үгэскэ 
кубулуйда. Мантан саҕаланар ааспыт олоҕу кытта ситимнээх 
үөрэнээччилэр биирдиилээн проектарга тахсыылара, чинчийэр 
үлэҕэ бастакы хардыылар.

Мин эһиги болҕомтоҕутугар уон биэс сыллааҕыта «Саха Сирэ» 
хаһыат (10.08.2006) Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омол-
лоон 100 сааһын көрсө ыытыллыбыт хаартыска күрэҕэр ийэбит 
кыттыбыт үлэлэрин булан, кыттарга сананным.

Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон аата саха-
лыы саҥалаах киһиэхэ ордук чугас уонна күндү. Кинини биһи-
ги, норуот тапталлаах суруйааччытын, биһигини аан бастаан 
ааҕарга-суруйарга үөрэппит «Букубаарбытын» суруйбут, сахатын 
норуотугар айан, суруйан хаалларбыт айымьыларын таһынан, 
элбэх музейдары төрүттээбит Сүдү Киһинэн билэбит.
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Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон балаҕан ыйын 
14 күнүгэр 1906 сыллаахха Боотурускай улууһугар үһүс Дьохсоҕон 
нэһилиэгэр үөрэҕэ суох орто бааһынай кэргэнигэр төрөөбүтэ.

Суруйааччы төрөөбүт нэһилиэгэ норуот тылынан уус-уран 
айымньыта сайдыбыт түөлбэтэ этэ.

Дмитрий Кононович бэйэтин ахтыытыгар, кини суруйааччы 
буолан тахсарыгар улахан сабыдыалы норуотун тылынан уус-уран 
айымньылара, ырыата-тойуга, остуоруйата. олоҥхото буолбуттара.

Дмитрий Кононович — Суорун Омоллоон биһиги төрүттэрби-
тин олус үчүгэйдик билэр эбит. Ол курдук «Охоноон» диэн ай-
ымньытыгар Охоноон прототиба биһиги хос-хос эһээбит Киирик 
ойууламмыт эбит. Биһиги хос-хос эһэбит Киирик Айанньыытап 
сахаҕа үөрэхтээх, Таатта улууһун ревкома буола сылдьыбыт 
биллэр-көстөр киһи эбитэ үһү. Кытаанах санаалаах, сытыы тыл-
лаах-өстөөх, киэҥ сырыылаах, санаабыт санаатын тиһэҕэр тиэрдэр 
киһи эбитэ үһү. Ол иһин кинини эккирэтиһэн, сойуолаһан бан-
дьыыттар накаастаан өлөрбүттэрин туһунан суруллубута музей 
архыыбыгар баар. Ол иһин эбитэ буолуо, Суорун Омоллоон бу 
айымньытыгар киллэрдэҕэ.

Дмитрий Кононович биһиги эһэбитин кытта 1970–1980 сыл-
лардаахха Куолума, Ноху үрэхтэринэн бултуу сылдьыбыт эбит. 
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Бу туһунан эһэбит ахтара: «Кырдьык, Суорун Омоллоон бу сы-
лларга миигин кытта алтыспыт, миигин кытта бултаспыт кэм-
нэрэ. Аммаҕа киирэн саас аайы кустуурбут, ыраах Куолума, Ноху 
үрэхтэргэ тиийэ бултаан-алтаан сылдьыбыппыт. Бииргэ сылдьан 
аарыма эһэни бултаабыппытын өйдүүбүн. Бу сырыыларын кини 
барытын хаартыскаҕа түһэрэн иһэр этэ. Дмитрий Кононович 
наһаа сааһыт, ыттаҕына төрүт сыыспат буолара. Бүппэт элбэх 
кэпсээннээх-сэһэннээх кырдьаҕас этэ. Бу сырыыларыттан Суорун 
Омоллоон олус сынньанан, дуоһуйан, астынан тахсара».

Ол курдук Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон 
көрдөһүүтүнэн эһэбит Иннокентий Тарасович төрөөбүт алааһыт-
тан сэттэ кырыылаах бабаарынаны кытта сыһыары тутуллубут 
ампаары бэлэх биэрбитэ.

Бу сайылык дьиэни Түүлээх алааһа диэн сиртэн саас 1977 сыл-
лаахха көһөрөн аҕалбыттар. Бу сайылык дьиэ — сэттэ кырыылаах 
бабаарына уонна сыһыары тутуллубут ампаардаах. Көмүлүөк 
оһох хаҥас өттүгэр бурдук тардар таас турар, бабаарынаны тула 
наара ороннор, үс атахтаах остуол, талах олоппостор, туттулла 
сылдьыбыт былыргы иһит-хомуос билигин да тураллар. Бу сайы-
лык дьиэ уон ахсыс үйэҕэ тутуллубут эбит. Биһиги төрүттэрбит, 
эһэбит оҕо сааһа ааспыт ытык сирэ буолар.
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Саһарбыт хаартыска тугу кэпсиирий?
Харитонова Инара Егоровна,
СР Таатта улууһун П. А. Ойуунускай аатынан
Чөркөөх орто оскуолатын 4 кылааһын үөрэнээччитэ
Салайааччы: Харитонова Валентина Иннокентьевна,
СР Таатта улууһун П. А. Ойуунускай аатынан
Чөркөөх орто оскуолатын омук тылын учуутала

Биһиги эһэбит Новгородов Иннокентий Тарасович 1934 сыл-
лаахха Ытык Чөркөөх сиригэр Сэккээччи нэһилиэгэр Түүлээх 
алааһа диэн сиргэ күн сирин көрбүтэ. Олох кыра эрдэҕинэ тө-
рөппүттэрин, бииргэ төрөөбүттэрин күн сириттэн сүтэрбитэ. 
Олус эрдэ тулаайах хаалыы, сут-кутурҕан кыһалҕатын, олох бары 
ыарахаттарын оҕотук санныгар сүкпүтэ. Хата, үтүө санаалаах 
аймахтара аттыларыгар илдьэ сылдьыбыттара, киһи-хара буо-
ларыгар көмө буолбуттара.

Биһиги эһэбит 12–13 сааһыттан булчут буолар дьылҕата тар-
дан буолуо, быйаҥнаах Амма сирин сөбүлээн дойду оҥостубута. 
Кырдьаҕас булчуттары кытта тэҥҥэ сылдьан, сонор араас кист-
элэҥнэрин билбитэ, булт дьикти алыбар ылларбыта.

Мантан саҕаламмыта ардаҕы-хаары, силлиэни-буурҕаны 
кытта хатыһар унньуктаах, сыралаах сонорун уһун суола. Онтон 
ыла 65 сыл усталаах-туоратыгар ыраах Ноху, Куолума үрэхтэ-
рин, Амма, Таатта систэрин үксүн эт атаҕынан сылдьан, күндү 
түүлээҕи бултаабыта.

Биһиги эһэбит өрөспүүбүлүкэҕэ тиийэ биллибит «Таатта» совхоз 
биир чулуу үлэһитэ, эдэрдэргэ холобур буолар сорсуннаах сонордьута.

1975 сыллаахха Коммунистическай Үлэ ударнига бэлиэнэн 
наҕараадаламмыта. 1973–1985 сс. нэһилиэккэ уонна улууска 
хас да төгүл социалистическай куоталаһыы кыайыылааҕынан 
тахсыбыта. 1984–1987 сс. үөрэнээччилэр үлэ уонна сынньалаҥ 
лааҕырдарыгар наставнигынан хас да сыл үлэлээбитэ. Лааҕыр 
начальнига Жерготов Е. Е. Бу сыллар усталарыгар лааҕыр үлэтэ 
өрөспүүбүлүкэҕэ тиийэ биллибитэ. 1985–1986 сс. өрөспүүбүлүкэҕэ 
2 уонна 3 миэстэ буолан, үрдүк ситиһиини ситиспиттэрэ.

Биһиги эһэбит Иннокентий Тарасович үлэтэ үрдүктүк сыанала-
нан Саха өрөспүүбүлүкэтин тыатын хаһаайыстыбатын бэтэрээнэ 
анал бэлиэнэн наҕараадаламмыта.



85

2015 с. муус устар 27 күнүгэр Саха өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарха-
на Борисов Егор Афанасьевич уурааҕынан «Саха өрөспүүбүлүкэтин 
Бочуоттаах Бэтэрээнэ» анал бэлиэтин илиитигэр туппута.

Биһиги эһэбит Иннокентий Тарасович нэһилиэкпит биир 
ытык кырдьаҕаһа, туруу үлэһитэ, сорсуннаах сонордьута, са-
йыннары-кыһыннары үлэттэн илиитин араарбакка, үлэттэн эрэ 
дуоһуйууну ылар сүрүн үтүө хаачыстыбалаах киһитэ.

Биһиги эһэбит көмөтө Чөркөөх аар-саарга аатырбыт музейа 
атаҕар туруутугар кырата суох. Ол курдук Дмитрий Кононович 
Сивцев — Суорун Омоллоон көрдөһүүтүнэн төрөөбүт алааһыттан 
сэттэ кырыылаах бабаарынаны кытта сыһыары тутуллубут ам-
паары бэлэх биэрбитэ.

Саха норуотун аарыма саарына Суорун Омоллоон 1970–1980 
сс. биһиги аҕабытынаан бииргэ бултаабыт кэмнэрэ.

Дмитрий Кононович уонунан сылларга саас аайы Аммаҕа 
киирэн кустаан-хаастаан, айылҕаҕа сылдьан, дуоһуйа сынньанан, 
махтанан тахсар этэ. Кини ол сырыыларын туһунан Германияҕа 
Дармштадт куоракка немец тылынан тахсыбыт кинигэтигэр би-
һиги эһэбит Иннокентий Тарасович туһунан элбэх хаартысканы, 
матырыйаалы киллэрбитэ.

Биһиги эһэбит Иннокентий Тарасович — улууспут биир кыр-
дьаҕас сонордьута, олоҕун бүтүннүүтүн саха омук сүрүн дьарыгар 
— булт уустук, унньуктаах уһун суолугар анаабыт, Баай Байанай-
дыын аргыстаһан алта уон биэс сыл устата, бэйэтэ талан ылбыт 
ыарахан идэтигэр бэриниилээх, күүстээх санаалаах, дьулуурдаах 
уонна тулуурдааах буолуу сүрүн туоһута, үүнэр көлүөнэҕэ үлэһит 
Киһи — саҥа үйэ уонна ааспыт кэм хатыламмат үтүө холобуру-
нан буолар.

Олоҕун аргыһын, эбэбит Чурапчы көһөрүллүүтүн кыттыы-
лааҕын кытта Коммунара Саввичналыын ыал буолан, оҕоло-
нон-урууланан эйэ-дэмнээхтик 49 сыл олорбуттара. Оҕолорун 
үөрэттэрэн, ыал оҥорон, дьиэ тутан, сиэн көтөҕөн сирдээҕи олох 
дьолун билбиттэрэ. Ол курдук, улахан оҕолоро Валентина үрдүк 
үөрэхтээх английскай тылын учууталынан үөрэммит оскуолатыгар 
айымньылаахтык үлэлиир, Саха өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин 
туйгуна, Таатта улууһун үөрэҕириитин сайдыытыгар кылаатын 
иһин анал бэлиэ хаһаайына, кэргэннээх, икки оҕолоох, оттон 
туйах хатарааччыта, уоллара Иннокентий улахан дьиэ кэргэн 



86

аҕа баһылыга «Саха-булт» 
концерн булчута, бааһынай 
хаһаайыстыба салайааччыта, 
кэргэннээх, түөрт оҕолоох.

Биир сыл анараа өртүгэр 
олус соһумардык биһиги 
эһээбит аттыбытыгар сы-
лдьан, бу олохтон букатын-
наахтык барбыта… Биһиги 
тапталлаах эһэбит ыраас 
дууһата, биһиэхэ сылаас 
таптала, үлэни эрэ өрө тутар 
дьүккүөрдээх санаата, Орто 
дойдуга олорон ааспыт дьо-
һун олоҕо биһиги сүрэхпи-
тигэр куруук тыыннаах буо-
луоҕа. Эһэбит сырдык аатын 
ааттатар ыччаттара саҥа үйэ үөрэҕин баһылаан, үлэһит дьон 
буола улаатыахпыт.

Бары билэрбит курдук, Дмитрий Кононович — Суорун Омолло-
он 1977 сыллаахха Чөркөөхтөөҕү мемориальнай музейы төрүттээ-
битэ. Чөркөөх аар-саарга аатырбыт музейа атаҕар туруутугар би-
һиги эһэбит Иннокентий Тарасович көмөтө кырата суох. Ол курдук 
Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун Омоллоон көрдөһүүтүнэн 
төрөөбүт алааһыттан сэттэ кырыылаах бабаарынаны кытта сы-
һыары тутуллубут ампаары бэлэх биэрбитэ.

Бу сайылык дьиэни Түүлээх алааһа диэн сиртэн саас 1977 сыл-
лаахха көһөрөн аҕалбыттар. Бу сайылык дьиэ — сэттэ кырыылаах 
бабаарына уонна сыһыары тутуллубут ампаардаах. Көмүлүөк оһох 
хаҥас өттүгэр бурдук тардар таас турар, бабаарынаны тула наара 
ороннор, үс атахтаах остуол, талах олоппостор, туттулла сылдьы-
быт былыргы иһит-хомуос билигин да тураллар. Бу сайылык дьиэ 
уон ахсыс үйэҕэ тутуллубут эбит. Биһиги төрүттэрбит, эһэбит 
оҕо сааһа ааспыт ытык сирэ буолар. Бу туһунан биһиэхэ куруук 
биһиги ийэбит кэпсиир. Эһэбит төрөөбүт балаҕаныгар оскуола 
үөрэнээччилэригэр анаан араас аһаҕас дьарыктар ыытыллаллар, 
үөрэнээччилэр дакылаат, хоһоон ааҕаллар.

Саас уонна күһүн аайы дьиэ кэргэнинэн тахсан хомуйабыт, са-

Дмитрий Кононович Сивцев — Суорун 
Омоллоон уонна биһиги эһэбит.
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наа атастаһар, инники былааннары оҥостор ытык сирбит буолар.
Бу дьиэ кэргэн архыыбыгар хараллан сытар саһарбыт хаар-

тыска билигин даҕаны өҥүн-дьүһүнүн сүтэрбэккэ кэриэс туттар 
ытык сүбэһиппит буолар. Бу хаартысканы кытта ситимнээн 
убайдарбыт араас таһымнаах научнай-практическай конферен-
цияларга дакылаат ааҕан, үрдүк ситиһиилэммиттэрэ. Билигин 
кинилэр үрдүк үөрэх кыһатын устудьуоннара.

Мин бэйэм уһуйаан саҕаттан дакылаат ааҕабын, сэмэй си-
тиһиилэрдээхпин. Ол курдук, иккис кылааска үөрэнэ сылдьан 
улуустааҕы «Маҥнайгы хардыылар» научнай-практическай 
конференцияҕа «Эһэм төрөөбүт балаҕана — Чөркөөх музейыгар» 
дакылааппынан кыайыылаах буолан, учууталларбын, төрөппүт-
тэрбин үөрдүбүтүм.

Бу хаартыска 1976 сыллаахха Дмитрий Кононович биһиги 
эһэбитигэр кэлэ сылдьан түспүт хаартыската буолар. Быйыл бу 
хаартыска 45-с сыла эбит. Биһиги бу хаартысканы наһаа харыс-
таан илдьэ сылдьабыт. Уонна Ытык Киһибит Суорун Омоллоон 
биһиги эһэбитин кытта олус чугастык уонна истиҥник санаһан 
сылдьыбыттарын төрөппүттэрбититтэн истэн тапталлаах, күн-
дү киһибитинэн — Эһэбитинэн киэн туттар санаа өссө күүһүрэр 
уонна Эһэбит аатын ааттыыр, Эһэбит олорон ааспыт олоҕун үө-
рэтэр уонна чинчийэр сорук сиэннэрин иннигэр турар. Биһиги 
өбүгэлэрбит олорон ааспыт олохторун үөрэтэр, элбэҕи ааҕар, 
сайдыылаах XXI-с үйэ саҥа технологиялары туттан, өссө элбэх 
туһалаах информацияны булуохпут.
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