
АФАНАСИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 
ФЕДОРОВ

(30.07.1926-19.04.1959)

Үөһээ Бүлүүтээҕи О. Д. Фёдорова аатынан киин модельнай
библиотека



Саха талааннаах суруйааччыта Афанасий Игнатьевич Федоров 
1926 с. от ыйын 30 к. Үөһээ Бүлүү улууһугар Ороһу нэһилиэгэр

бааһынай дьиэ кэргэнигэр төрөөбүтэ. Кини бу орто дойдуга
баара-суоҕа 33 эрэ сыл олорон да аастар, үйэлээҕи суруйан

хаалларбыта. А.Федоров 1943 с. Ороһу 7 кылаастаах оскуолатын, 
1946 с. Бүлүүтээҕи Н.Г.Чернышевскай аат. педучилищены

бүтэрбитэ. Училищеҕа үөрэнэ сылдьан айар үлэтин саҕалаабыта. 



А. Федоров 1947 с. суруйбут «Оҕуруотчут» диэн бастакы кэпсээнэ
өрөспүүбүлүкэтээҕи саамай үчүгэй айымньы диэн күрэскэ 3-с 
бириэмийэни ылбыта уонна 1948 с. кулун тутар 21 к. “Кыым” 

хаһыакка бэчээттэммитэ.  1948 с. Тыа сирин тыҥааһыннаах
олоҕуттан “Иннибит диэки” диэн пьесаны суруйбута, 1949 с. 

саҕаланыытыгар «Киһи» диэн кэпсээнэ «Кыым» хаһыат 25 сылыгар
анаммыт күрэскэ 2-с бириэмийэҕэ тиксибитэ,Саха Государственнай
драматическай театрыгар туруоруллубута. “Иннибит диэки” театрга
турбут кэмигэр Афанасий элбэх махтал, хайҕал тылларын истибитэ. 

Саха АССР Верховнай советын Президиумун Бочуотунай
грамотатынан наҕараадаламмыта…



1948 с. диэри Горнай оройуонугар 2-с Атамай нэһилиэгин
оскуолатыгар ананан үлэлээбитэ.

1949 с. Дьокуускайдааҕы учительскай институт биир сыллааҕы
кылгатыллыбыт кууруһун бүтэрбитэ. Онтон салгыы Москваҕа М. 

Горькай аат. литературнай институкка үөрэммитэ. Институкка
үөрэммит кэмэ ордук таһаарыылаах этэ. Бу кэмҥэ кини 20 тахса

кэпсээни суруйбута. 1951 – 1959 сс. Таатта улууһугар учууталынан
үлэлээбитэ. 1955 с. “Кыым”хаһыакка “Күн тахсыытыгар” диэн

кэпсээнэ тахсыбыта, бу сыл кэпсээннэри “Хотугу сулус” кэпсээнин, 
“Хагдарыйбат лабаалар” сэһэнин саҕалаабыта. Ити сыл Москваҕа саха 

литературатын уонна искусствотын биэчэрдэригэр кыттыбыта. 



1957 сылтан Суруйааччылар Союзтарын чилиэнинэн ылыллыбыта. 
Бу сыл “Айан аартыга” диэн оччотооҕу критика үрдүк сыанабылын
ылбыт хомуурунньуга күн сирин көрбүтэ.Өктөөр 40 с. Саха сирин 
правительствота республика үрдүнэн биллэрбит литературнай

конкурсугар “Хагдарыйбат лабаалар” диэн сэһэнэ 2-с бириэмийэни
ылбыта уонна туспа кинигэннэн 1959 с. тахсыбыта. 1958 с. “Хотугу

сулус” сурунаалга Мирнэй алмааһын хостооччуларын туһунан
“Үрдүк дабаан” кинигэ бэчээттэммитэ.



Афанасий Игнатьевич Федоров кылгас ол гынан баран, 
чаҕылхай уонна таһаарыылаах олоҕу олорбута. 11 сыл

иһигэр сүүстэн тахса кэпсээни, үс сэһэни, хас да драманы
уонна ситэриллэ илик романы суруйан хаалларбыта. Икки 
сыллаах хаайыы, күүстээх айар үлэ мөлтөх доруобуйалаах
киһини уһаппатаҕа, “Олох долгуннара” диэн романы суруйа
сылдьан,  1958 с. айар үлэтин үгэнигэр сылдьан олохтон

туораабыта.
Суруйааччы төрөөбүт нэһилиэгэр Харбалаахха С.Т. Руфов, 
А.И. Федоров аатынан түмэл баар.(Е.И. Буртахова, ҮөБКБС

методиһа).













Айымньылара уонна олоҕун, 
айар үлэтин туһунан ахтыылар, 

ырыытылар



Спиридонова Т. Н. –
Афанасий Игнатьевич 

Федоров –
кэрэхсэбиллээх кэрэ 

киһи
Үөһээ Бүлүү улууһун 

Тамалакаан орто оскуолатын 
саха тылын уонна 

литературатын учуутала Т. Н. 
Спиридонова суруйбут 

пособиетыгар саха талааннаах 
суруйааччыта А. И. Федоров 
олоҕун, айар үлэтин туһунан 

ахтыылар, кэпсээннэрин 
ырытыылара киирдилэр.



Күөх кырыс
Бэйэтин кылгас олоҕор А. 

Федоров Саха 
литературатыгар биллэр –

көстөр суолу ииһи
хаалларбыта. Бу кинигэҕэ

киллэриллибит ол кэминээҕи
аныгы олох көстөр. Кинигэ
ааҕааччы киэҥ араҥатыгар

аналлаах.



Доҕоттор

Бу кинигэҕэ Москваҕа 
олорор, үөрэнэр араас омук 

студеннарын, эдэр ыччат 
туһунан, кинилэр олохторун 

көрдөрөр, элбэх омук 
доҕоттордооҕун туһунан 

кэпсиир.
Кинигэ эдэр ыччакка 

аналлаах.



Я не забуду тебя, 
Уренча

Сборник является первым 
изданием произведений А. 

Федорова на русском языке. 
Сюда вошли рассказы 

«Огородница», «Новый дом», 
«Русские люди», «Джачан», «Я 

не забуду тебя, Уренча» и 
другие.



Олох долгуннара
Олох долгуннара. «Уран тыл 

уустара» серияҕа саха 
талааннаах суруйааччыта А. И. 

Федоров айар үлэтигэр
бэриллибит кылгас кэм иһигэр

суруйбут айымньыларыттан
бөдөҥ романа, кэпсээннэрэ

киирдилэр. «Олох долгуннара» 
ромаҥҥа революция 

иннинээҕи тыа сирин олоҕо –
дьаһаҕа, сир үллэһигин уустук

көстүүлэрэ, баай-дьадаҥы
сыһыана сытыытык

ойууламмыт.



Талыллыбыт
айымньылар

1961-62 сылларга Саха сиринээҕи 
кинигэ издательствота икки 

томнаах халыҥ, Н. М. Сибирикова 
хомуйан оҥорбут, «Талыллыбыт 
айымньыларын» таһаарбыта. Бу 

хомуурунньуктарга бастакы томҥа 
кэпсээннэрэ, иккис томҥа «Олох 
долгуннара» романа, сэһэннэрэ, 

пьесата киирбиттэрэ. Иккиэн 
халыҥ тастаахтар. Бу 

хомуурунньуктар тахсыылара киэҥ 
сэҥээриини ылбыттара.



Махтал!
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