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В.Ф.Афанасьев – Виктор Алданскай  

(1917 – 1993сс.)  

Афанасьев Виктор Федорович кулун тутар 22 

күнүгэр 1917 сыллаахха  I Өспөх нэһилиэгэр  Киэҥ 

Сыһыы диэн алааска сэниэ бааһынай кэргэнигэр 

төрөөбүтэ. Ийэтэ Оросина Анна Илларионовна, аҕата 

Афанасьев Федор Федорович. Виктор Федорович 1931 

сыллаахха Дүпсүн 7 кылаастаах оскуолатын бүтэрбитэ. 

Баара суоҕа 14 саастааҕар үөрэнэн оскуоланы бүтэрээт, 

Суотту начаалынай оскуолатыгар учууталынан анаммыта. Чараҥай 7 

кылаастаах оскуолатыгар, Чэриктэй оскуолатын сэбиэдиссэйинэн, Түүлээх, 

Өнөр, Баатаҕай оскуолаларын учууталынан үтүө суобастаахтык үлэлээбитэ. 

Бу үлэлиир сылларыгар үөрэҕи, сырдыгы сахам норуотугар тарҕатыам, 

норуотум олоҕо тупсарын туһугар олохпун аныам диэн бигэ санааны 

ылыммыта. 

  Кини учуонай,  50-тан тахса кинигэни, монографияны, 500 тахса 

научнай ыстатыйалары, 1000 ааҕыллар ыстатыйалары хаһыаттарга, 

сурунаалларга бэчээттэппитэ. 

Кини норуокка киэҥник биллэр сатирик поэт. Оҕолорго анаан 

таһааттарбыт кинигэтэ – “Дьоллоох оҕолорго” 1952 сыллаахха бэчээттэнэн 

тахсыбыта. 1971 сыллаахха саха суруйааччыларын кингэлэригэр кылгас 

аннотациялаах ыйынньыгы бэчээттэппитэ. Онно барыта – 18 суруйааччы 

оҕолорго аналлаах кинигэтин киллэрбитэ. Сатирик поэт быһыытынан 

таһааттарбыт кинигэлэрэ “Сахам сирэ барахсан”, “Күҥҥэ түспүт күлүктэр”, 

“Ис эриэнэ”, “Эҕэлээх этиилэр, тыҥырахтаах тыллар”.  

 Виктор Федорович Афанасьев норуотун туһугар улахан олоҕу 

олорбутун  туоһутунан буолаллар: педагогическай наука доктора, 

профессора,   Российскай Федерация үөрэҕириитин туйгуна, Саха 

Республикатын  наукаларын үтүөлээх деятелэ, Константин Дмитриевич 

Ушинскай, Надежда Константиновна Крупская, Антон Семенович 

Макаренко ааттарынан педагогическай медаллар толору кавалердара, Россия 

уонна Саха Республикатын суруйааччыларын сойууһун чилиэнэ, Уус Алдан 

улууһун, Дүпсүн нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо.  

Биһиги биир дойдулаахпыт Виктор Федорович   олорон ааспыт олоҕо 

үйэттэн-үйэҕэ умнуллуо суоҕа! Норуотун туһугар оҥорбут үтүөкэн дьыалата 

күн бүгүн ыччаттарыгар салҕанар, оҥорбут үтүөкэн дьыалата история 

кырдьыга буолан, барыбытын ыҥыра угуйдун! Эн үтүө ааккар сүгүрүйэбит! 

 



 

                                (1 бөлөх) 

 

-Хараҥаччы, ханна эн 

Хаххаланар буолаҕын! 

Хайаларга, аларга, 

Хаххалана сылдьабын. 

 

-Хараҥаччы, хантан эн 

Хаһаас аскын булаҕын? 

-Үүнээйилэр, үөннэр 

Үгүстэр эбээт, кинилэр. 

 

-Хараҥаччы эйиэхэ 

Хайҕал ырыа ыллыыбын: 

Буортулаах үөннэри 

Бултаан сииргин хайгыыбын. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



                                             (2 бөлөх) 

 

Утуй, оҕокком сыыһа, 

Уоттаах күн, былыкка кыыһа, 

Киирбитэ өр буолла 

Киирбитэ өр буолла. 

 

Миигин кытта нуарыйан, 

Минньигэстик эн утуйан 

Ийэҕин сынньатыый 

Ийэҕин сынньатыый! 

 

Утуйа иликкин эн арай 

Оҕоком, хамныыр харамай 

Барыта ах барда 

Барыта ах барда. 

 

Утуй оҕокком сыыһа, 

Уоттаах күн, былыкка кыыһа 

Киирбитэ өр буолла 

Киирбитэ өр буолла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                (3 бөлөх) 

 

Көрүүй, маама, 

Кэлиий, көрүүй! 

Көмнөх хаарбыт 

Көтөр-дайар 

Кынаттаммыт. 

Дьиэбит таһа 

Дьикти ыраас, 

Харыһынан 

Халыҥнардаах 

Хаарбыт түспүт. 

Көрүүй, маама, 

Кэлиий, көрүүй! 

Түннүк уҥуор 

Туман буруо 

Тула көппүт. 

Оҕо аймах 

Онно мустан 

Оҕуруокка  

Ойуоккалыы 

Оонньоотулар 

Туллуктара, 

Туораахтара 

Сырыстылар, 

Сылаас күҥҥэ 

Сылайбакка сырытталар.. 

 

 

 

 

 

 

 



                                               (4 бөлөх) 

 

 

Папам миэхэ 

Бэлэх- 

Паша курдук ытанньах 

Куукалка аҕалбыт. 

Коля уолга 

Бэлэ-  

Көлүөһэлээх  

Күлүмнэс 

Велосипед ылбыт. 

Маша кыыска 

Бэлэх- 

Кыһыл лиэнтэ 

Хаймыылаах 

Былааччыйа ылбыт. 

Махтал диэн 

Паапа – 

Баһаам элбэх 

Бэлэхтээх 

Биһиэхэ кэлбит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ис хоһоонун ырыт  
 

Ким?  Туох?  Хаһан?  Ханна?  Тоҕо?  

     

     

     

     

 

• тоҕотун быhаарыҥ...  

• тоҕо эhиги маннык толкуйдаатыгыт...  

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 


