
(15.12.1895 - 

21.07.1929) 

Неустроев  

 Николай   

Денисович  
 

«Кинигэни аах, оччоҕо эбиллиэҥ, сайдыаҥ.  

Үчүгэй кинигэ баар дьоһун оскуола, сыаналаах кылаат». 



Н.Д. Неустроев 1895 с.  

ахсынньы 15 күнүгэр 

Байаҕантай улууһун 

(билиҥҥитэ Таатта 

улууһа) 4 Байаҕантай 

нэһилиэгэр  (Алдан 

нэһилиэгэр) төрөөбүтэ. 

 



Дьоно Уоттаах диэн 

 сиргэ кыстыктаахтара, Былдьаһыктаах  

диэн  сиргэ  сайылыктаахтара. 



Аҕата Денис Петрович 

Таатта сис баайдарын 

Оруоһуттар удьуордара, 

Өксөкүлээх Өлөксөй  

чугас доҕоро этэ.  

Неустроев  

Денис Петрович 

(1876-1935) 



Ийэтэ Ксения Петровна 

Баайаҕаттан төрүттээх 

аатырбыт олоҥхоһут, 

кулубалыы сылдьыбыт 

Петр Михайлович 

Слепцов кыыһа. 

Слепцова  

Ксения Петровна 

(1875-1931) 



Коля 9 сааһыгар «Кистэлэҥ сүбэһит И.И.Маслов аатынан 

Баайаҕатааҕы алын сүһүөх училищеҕа» үөрэнэ киирбитэ. 

Манна Ельпидифор Михайлович Егасов, Ольга Алексеевна 

Монастырева, Матвей Васильевич Надеин диэн нуучча 

дьоно үлэлээбиттэрэ. 



 

 

 

 

 

 

1910 с., 15 сааһыгар, Дьокуускай куораттааҕы түөрт 

кылаастаах училищеҕа киирэн 

3 сыл үөрэммитэ. 



1912 с. нэдиэлэҕэ биирдэ 

тахсар, илиинэн суруллар 

«Юность» сурунаалга 

редактордаабыта.  

1913 с. ити сурунаалга  

М. Аммосов,  

П. Ойуунускай үгүстүк 

суруйан кытталлара. 



Литературнай куруһуок чилиэннэрэ:  

П. Ойуунускай (маҥнайгы кэккэҕэ хаҥастан  үһүс),  

Н. Неустроев – алтыс, М. Аммосов  

(иккис кэккэҕэ хаҥастан ахсыс). 



 

1926 сыллаахха 

ийэтиниин уонна 

балта Анналыын. 

 

 



Анна Денисовна Неустроева 

саха дьахталларыттан 

бастакы суруйааччы, 

тылбаасчыт, фольклорист. 

 

А.Д. Неустроева  

(1903-1947) 

 



Николай Денисович уус-уран 

суруйуунан 1912 сылтан 

дьарыгырбыта. 

1915с. Дьокуускайга 

«Ленские волны» диэн 

сурунаалга Н. Бельскэй диэн 

илии баттаан нууччалыы 

«Улусные картинки» диэн 

очерканы таһаартарбыта. 
 

 

 



1915 сыллаахха суруйбут 

«Дьиикэй олох» диэн 

бастакы кэпсээнэ 

«Сибирские огни» 

сурунаалга 

бэчээттэммитэ. 



1916 с. Н.В. Гоголь «Ревизор», 1926 с. А.С. Пушкин 

«Борис Годунов» диэн айымньыларын  

сахалыы тылбаастаабыта. 



        

                

Н.Д. Неустроев 

айымньылара 

«Чолбон», 

 «Кыһыл ыллык» 

сурунаалларга, 

«Кыым» хаһыакка 

бэчээттэммиттэрэ.  



1919 сыллаахтан Байаҕантай 

улууһун комиссара,  

улуус ревкомун бэрэссэдээтэлэ. 

 1922-1924сс. Уолба 

оскуолатыгар учууталлаабыта. 

Учууталлыыр кэмигэр 

 «Саха кэскилэ» научнай-

чинчийэр общество үлэтигэр 

кыттан Ф.С. Андросову кытта 

фольклору үөрэппитэ.  

1000-тан тахса таабырыны 

хомуйан институт фондатыгар 

биэрбиттэрэ. 
 

 

 

     



1925-1926с. Дьокуускайга киирэн, «Хозяйство Якутии» 

сурунаал редакциятыгар секретарынан үлэлээбитэ. 

Советтар Бүтүн Саха сиринээҕи IV съезтэригэр  

делегатынан сылдьыбыта. 

 

 

                



 

                

1927с. Москваҕа В. Брюсов аатынан Литературнай 

институкка саха  суруйааччыларыттан  

бастакынан үөрэнэ барбыта. 



 

                

Н.Д. Неустроев, кыһыл партизан М.А. Константинов-

Тумарча,  В.Е. Харитонова, М.И. Кычкина. Москва. 1927с.  



 

                

1928 с. ыалдьан ситэ үөрэммэтэҕэ, олоҕун тиһэх күннэригэр 

диэри Дьокуускайга олорбута. 



        

                

1926 с. «Тиэтэйбит», 

«Кукаакы кулуба», 

«Тар» комедиялара 

«Якутские комедии» 

диэн аатынан 

тахсыбыта. 
 

        



        

                

1927 с. «Куһаҕан тыын» 

комедията туспа 

кинигэнэн тахсыбыта. 
 

        



        

                

Н.Д. Неустроев айымньылара саха театрын сайдыытыгар, 

хас да көлүөнэ артистар профессиональнай 

маастарыстыбалара үүнүүтүгэр улахан оруолламмыттара. 
 

        



Суруйааччы олоҕун, айар үлэтин норуокка билиһиннэриигэ сиэн балта 

А.М. Неустроева үгүс сыратын биэрбитэ. Акулина Михайловна таайын 

илиинэн суруйууларын, тус бэйэтэ тутта сылдьыбыт малларын өр сыл 

устата харыстаан илдьэ сылдьан баран, архивка уонна музейдарга 

туттарбыт улахан өҥөлөөх. 



Литературовед Юрий Иванович 

Васильев-Дьаргыстай  

суруйааччы хаалларбыт баай 

литературнай нэһилиэстибэтин 

үөрэтиигэ, сырдатыыга, 

тарҕатыыга  литературовед 

улахан үлэни оҥорбута. 1995 с. 

"Төрүөбүт сирбэр, тапталлаах 

дьоммор", 2000 с. "Тимир дьон 

оҕолоро", 2005-2006 с. 2 томнаах 

"Айымньыларын" хомуйан 

бэчээккэ таһааттарбыта.  



 

Н.Д. Неустроев 1929с. от ыйын 21 күнүгэр, 34 

сааһын туолбакка сылдьан, сэллик ыарыыттан 

Дьокуускай куоракка өлбүтэ. Уус Таатта орто 

оскуолата кини аатын сүгэр (1991 с.). 

Дьокуускайга, Ытык Күөлгэ кини аатынан 

уулуссалар  бааллар.  

                



 

Реалист-суруйааччыларга  

А.Е. Кулаковскайга, А.И. Софроновка,  

Н.Д. Неустроевка мемориальнай комплекс. 
Ытык Күөл. 1990 с. 

                


