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Неустроев 
Николай   Денисович

саха уус уран 
литературатын

төрүттээччи



Николай Денисович  Неустроев 1895 с., ахсынньы 15 күнүгэр
Байаҕантай улууһугар (билиҥҥитэ Таатта улууһа), 4-с Байаҕантай нэһилиэгэр  

(билиҥҥи Уус – Тааттаҕа) төрөөбүтэ.





Ийэтэ Ксения Петровна Неустроева –
аатырбыт олонхоһут, кулубалыы

сылдьыбыт Слепцов Пётр 
Михайлович  кыыһа (Ырыа Ксения)    

Аҕата Денис Петрович Неустроев 
–Таатта улууһун сис баайдарын

Оруоһуттар удьуордара, 
Өксөкүлээх  Өлөксөй ыкса, чугас

доҕоро этэ.  



Неустроевтар Уоттаах диэн сиргэ
кыстыктаахтара, 
Былдьаһыктаах  диэн сиргэ
сайылыктаахтара
Бороскуобуйа, Сөдүөрэ, Ньукулай, Аана 

диэн түөрт оҕоломмуттара



Ийэтин төрдө Баайаҕаттан буолан, уол аймахтарыгар
Слепцовтарга олорон, Баайаҕа 4 группалаах оскуолатын

үчүгэйдик үөрэнэн бүтэрбитэ



Аҕата Д.Н.Неустроев үөрэҕэ суох эрээри киирбит - тахсыбыт, сытыы -
хотуу киһи этэ. Дойдутугар бэдэрээттэһэн бастакы телеграмма 
остуолбаларын туруортарбыта. Кыралаан эргинэр. Элбэх сүөһү, сылгы
ииттэн сэниэтик олорбут ыал этэ. Кэнники сэбиэскэй былаас буолбутун
кэннэ кулаактааһыҥҥа түбэспиттэрэ.



15 сааһыгар, 1910 с. Дьокуускай куораттааҕы түөрт кылаастаах
училищеҕа, 3 сыл үөрэммитэ.



Манна үөрэнэ сылдьан, 1912 с. 
үөрэнээччилэр нэдиэлэҕэ 
биирдэ таһаарар, илиинэн
суруллар «Юность» 
сурунаалларыгар
редактордаабыта.

1913 сылга ити сурунаалга
Максим Аммосов, Платон 
Слепцов үгүстүк суруйан
кытталлара.



Литературнай куруһуок чилиэннэрэ: Платон Слепцов (маҥнайгы кэккэҕэ хаҥастан уҥа) 
үһүс – Николай Неустроев – алтыс; Максим Аммосов (иккис кэккэҕэ) –ахсыс.



«При мне создался тайный кружок учащихся-якутов в 1913 году, с целью воспитать 
литературный молодняк из воспитанников Якутского городского 4-х классного училища. Тогда 
нас было немного: Неустроев Н.Д., Винокуров И.А., Заровняев И , Слепцов И.С., Шараборин
(поэт), Кычкин Иннокентий и Гавриил. Наш кружок в 1915 году расширяется и становится 
кружком всех школ повышенного типа г.Якутска. Членов было более 70 человек.»

П.А.Ойунский, 1930 г.



1916с. Н.Д.Неустроев Дьокуускайга
орто үөрэх оскуолаларыгар үөрэнэр 
ыччаттар бөлөхтөрүн комитетын
чилиэнинэн талыллыбыта. Ити
сылларга кини М.Аммосов, 
П.Ойуунускай, С.Васильев, С.Гоголев, 
М.Мегежекскэй уо.да. сылдьар
кистэлэҥ куруһуоктарын 
кыттыылааҕа.
Бу үөрэнэ сылдьан ыарыыта бэргээн 
дойдулуурга күһэллибитэ.



Кини улуу нуучча литературатын олус таптыыр, билэр этэ. 1916 сыллаахха
Н.В.Гоголь «Ревизор» диэн уонна 1926 сыллаахха А.С.Пушкин «Борис 
Годунов» диэн айымньыларын сахалыы тылбаастаабыта.



1915 сыллаахха «Дикая жизнь» 
диэн кэпсээни суруйбут. Ити
кэпсээнин Красноярскайга
«Сибирские записки»  сурунаал
1917 сыллааҕы 16 №-гэр
бэчээттээбитэ. Николай 22 
саастаах этэ.
.

Николай Неустроев бастакы
холонууларын нууччалыы суруйар
эбит. «Наполеон Эльбаҕа» диэн
историческай драманы суруйбут. Саха 
олоҕун сырдатар очеркалары суруйар. 
Онно Н.Бельский диэн
псевдонимынан суруйбута баар эбит. 



1917 с. “Тимир үйэ оҕолоро”- диэн суруйааччы 
бастакы пьесата “Саха Аймах” общество кулуубугар 
турбут

1917- 1919 с.с театральнай секция



Рубакин Николай Алексеевич- улуу
библиограф, книговед, суруйааччы. 
1914 сылтан ыраах Саха сиригэр
олорор эдэркээн Николай Неустроев 
уонна улахан литературовед 
суруйсуулара, доҕордоһуулара 
саҕаламмыта. Суруктарын аахтахха
Неустроев тугу суруйбутун, ханнык
сурунаалларга ыыталаабытын, 
оччотооҕу Дьокуускай культурнай
олоҕун сиһилии суруйар эбит. Рубакин 
эдэр киһи сайдарыгар тугу ааҕарын 
сүбэлиир, үөрэххэ угуйар, сахалыы
суруйарга этэр эбит.



Николай Денисович 1919 с. 
Байаҕантай волревкомун
уонна төрөөбүт нэһилиэгин 
ревкомун чилиэнинэн
улэлээбитэ, 

1920 с. Байаҕантай улууһун  
комиссарынан анаммыта, 
улуус ревкомугар
председателлээбитэ.
1920 с. «Тиэтэйбит» 
комедиятын суруйар.



1922-1924сс. Дьөҥкүүдэй 
(Уолба) сэттэ кылаастаах
оскуолатыгар
учууталлаабыта. 
«Оскуолаҕа спектакыллары
туруорууну салайарын
таһынан «Ньургуһун» диэн
ааттаах ыйга биирдэ тахсар
сурунаал үлэтин салайара… 
Ити сурунаал икки бастакы
нүөмэрэ кини тус бэйэтин
кыттыытынан
таһаарыллыбыта. Кини икки
кыра соҕус кэпсээни
нууччалыы суруйан
киллэрбитэ» 

(Г.Т.Дягилев ахтыыта)



Н.Д.Неустроев уруһуйа. Туос иһиттэр. 1923 с. бэс ыйа. 

Учууталлыыр кэмигэр “Саха кэскилэ” диэн научнай-
чинчийэр общество үлэтигэр кыттан Ф.С.Андросовы кытта 
фольклору үөрэппиттэрэ. 1000-тан тахса таабырыны 
хомуйан институт фондатыгар биэрбиттэрэ.



“Кукаакы Кулуба” комедиятын 1920с. саҕалаан 1923 
с. ыам ыйыгар бүтэрбит. Комедияны  1924 с.
Алампа режиссердаан ”Саха омук” театральнай 
салаатын кыттыылаахтара оонньообуттар. 



Н.Д.Неустроев уруһуйа. 1923 с., от ыйын 27 күнэ.
Уус Таатта чугаһыгар Дьэким алааһа диэн сиргэ турбут 

чочуобуна.



Н.Д.Неустроев уруһуйа.Северьяновтар дьиэлэрэ. 1923с., балаҕан 
ыйын 11 күнэ.



Николай Неустроев бастакы кинигэлэрэ
1926 с. “Якутские комедии” бастакы кинигэтигэр үс 
айымньыта бэчээттэнэр:
“Кукаакы Кулуба”
“Тиэтэйбит”
“Тар” 
1927 с. тахсыбыт “куһаҕан тыын” 
1929 с. “Кэпсээттэр” 



1925с. Сэбиэттэр Саха сиринээҕи 4 съезтэригэр
делегатынан сылдьыбыта. 1925-1926сс. «Хозяйство 
Якутии» сурунаал редакциятын эппиэттиир
секретарынан үлэлээбитэ



1927с. республика эдэр 
суруйааччы Николай 
Неустроевы Москваҕа 
В.Брюсов аатынан 
литературнай институтка 
үөрэххэ ыыппыта. Мантан 
кини ситэ үөрэммэккэ 
ыарыыта бэргээн төннөн 
кэлэргэ күһэллибитэ.



Н.Д.Неустроев айымньыларын бэчээттээн
таһаарыыга, пропагандалааһыҥҥа, кини
олоҕун, айар үлэтин норуокка
билиһиннэриигэ суруйааччы сиэн балта, 
бииргэ төрөөбүт балтын Федора 
Денисовна кыыһа,(ийэтэ өлбүтүн кэннэ
Анна Денисовна ииппит) үлэ, тыыл
ветерана Акулина Михайловна Неустроева 
(1925-2005) үгүс сыратын, бүтүн олоҕун 
биэрбитэ. 
Акулина Михайловна таайын илиинэн
суруйууларын, тус бэйэтэ тутта сылдьыбыт
малларын, күндү экспонаттары, кэриэс
суругун, Өксөкүлээх Өлөксөй 1912с. 
суруйбут «Саха интеллигенциятыгар
суругун» сүрүн варианын харыстаан өр 
сыл устата илдьэ сылдьан баран, архивка
уонна музейдарга туттарбыта.

Акулина Михайловна 
Неустроева 
уола Юрий Григорьевич 
Осиповтыын.



Акулина Михайловна тулаайах хаалыыны, аас-
туор оҕо-сааһы, репрессия ыар тыынын, 
кыһалҕаны, кыһарҕаны этинэн-хаанынан билбитэ.

«Биһигини эрэ буолуо дуо, эһэбитин, Николай Денисович аҕата ааҕы, эмиэ
кулаак оҥортообуттара, дьиэлэрин толук тутан ылбыттара, бэйэлэрин
үүртэлээн кэбиспиттэрэ. Олох кыра эрдэхпинэ, ийэм өлбүтүн кэннэ, 
миигин эбэм аах илдьэ сылдьыбыттара. Онно тиийбитим, биир дьүп-
дьүдьэх дьарамай киһи олоппоско олороро.  Миигин көрөн баран, олус
үөрдэ уонна «кэл эрэ миэхэ» диэн баран, көтөҕөөрү илиитин ууммутугар
мин, кини дьүһүнүттэн куттанан, куотан хаалбытым. Ити Николай 
Денисович өлөр ыарыытыгар ыллара сылдьыбыт кэмигэр эбит. Ол
кэнниттэн кини уһаабатах этэ…»



«1930-с сыллар бүтүүлэригэр эмиэ саҥа 
алдьархай тирээн кэлбитэ. Биирдэ
«Ойуунускайы хаайбыттар, дьоннорун туга да 
суох хаалларбыттар үһү» диэн, дьонум
кэпсэтэллэрин истибитим. Анна Денисовна 
Ойуунускай кэргэнигэр, дьиэ кэргэттэригэр
балайда көмөлөспүтэ, өйөөбүтэ. Арай биирдэ
дьиэбэр кэлбитим, түптэ түрүлүөн бөҕө этэ. 
Ийэм элбэх суругу, кумааҕыны уокка
бырахпыта уонна миэхэ туьаайан эппитэ: 
«Эйиигин, ыҥыран ылан, чиэһинэй оҕоҕун, 
кэпсээ,  ийэҥ Ойуунускайдарга сылдьар, 
көмөлөһөр этэ дуо диэн ыйытыахтара. Ону
этэн биэрдэххинэ миигин хаайыахтара, 
оччоҕо тулаайах хаалыан»,- диэбитэ, аҕыйах 
хонон баран, тыаҕа ыытан кэбиспитэ».

Акулина Михайловна Неустроева 



Николай Денисович Неустроев 1929 с. 
Дьокуускай куоракка ыалдьан күн 
сириттэн күрэммитэ. 

Ытык Күөлгэ монументальнай памятник 
туруоруллубута (М.М. Павлов 
"Кулаковскай, Софронов, Неустроев")

Уус Таатта орто оскуолата Н.Д.Неустроев 
аатын сүгэр. 

Дьокуускайга, Ытык Күөлгэ кини аатынан
уулуссалар бааллар.



Суруйааччы төрөөбүтэ 125 
сылын көрсө дойдутугар Уус 
Тааттаҕа турбут памятник.
Скульптор Василий Яковлевич 
Сивцев – Отур Силис.

Анна Неустроева 
“Тиргэһиттэр”,
Николай Неустроев 
“Балыксыт” кэпсээннэргэ 
композициялар ааптардара 
Дмитрий Гаврильевич 
Постников.



Туһаныллыбыт литература:

Тааттатааҕы “Туллукчаан” оҕо библиотеката

Уус Таатта оскуолатын педагог-библиотекара Бочурова Н.Е.


