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Айар улэ аргыhынан…

Саха Республикатын народнай поэта, Саха

АССР искусстволарын утуөлээх деятелэ,

Российскай Федерация культуратын утуөлээх

улэһитэ Иван Михайлович Гоголев 1930

сыллаахха тохсунньу 18 кунугэр Булуу

куоратыгар сулууспалаах кэргэнигэр төрөөбутэ.

1954 cыллаахха А. М. Горькай аатынан

Литературнай институту бутэрбитэ.

Иван Гоголев поэзияҕа эдэр сааһыгар

дөбөҥнук уонна ситиһиилээхтик киирбитэ. 1952

сыллаахха поэт “Ыҥырар уоттар” диэн бастакы

хомуурунньуга тахсыбыта.



Иван Гоголев - биллиилээх бөдөҥ
прозиак уонна драматагур. “Хара
кыталык”, “ Иэйэхсити кэлэтии” диэн
романнарыгар, “Кыталыктар
кырдаллара”, “Өлуонэ сарсыардата”,
“Наара суох” онтон да атын
драматическай айымньыларыгар уонна
сэһэннэригэр норуот историятын сонун
өттуттэн арыйан көрдөрбутэ. Фольклор
матыыбын дьиҥнээх олоҕу кытта
дьүөрэлээн кимиэхэ да
маарыннаабатык, умнуллубатык бу
айымньыларын суруйталаабыта.

Иван Михайлович Гоголев
литератураҕа Саха Комсомолун аатынан
бириэмийэ аан бастакы лауреата.
“Севернай звезда” диэн Россия
суруйааччыларын литературнай
бириэмийэтин лауретын аатын эмиэ аан
бастакынан 1997 сыллаахха ылбыта.



Поэт - урдук айыы уола ...
Айымньылара нуучча тылыгар

тылбаастаммыттара уонна

Москубаҕа бэчээттэммиттэрэ.

"Бочуот Знаага" уордьанынан уонна

мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Саха

АССР Үрдүкү Сэбиэтин

дьокутаатынан талылла сылдьыбыта.

"Үһүс харах" кинигэтэ 2005

Берлин куоракка Dağyeli кинигэ

кыһатыгар ниэмэстии тылынан

тахсыбыта ("Das dritte Auge"). Иван

Гоголев кыргыттара Анна Гоголева

уонна Лена Гоголева ону тэҥэ

Монастырев Владимир Дмитриевич

бу тылбаас тахсыытыгар

көмөлөөхтөр. Тылбааһы нууччалыы

тылтан Валерия Вайзер бэлэмнээбит.



Аламай сырдык талааҥҥар...

Хас биирдии театр Иван

Михайлович айымньыларынан

улэлэhэн, биhигини уордэллэр.



“Мин оло5ум барыта!...»

Кэргэнэ Мария Алексеевна

О5олоро Аня, Лена, Алеша



Кындыл Уйбаан айар улэтин төһө билэҕин?

1. Иван Гоголев-Кындыл Уйбаан хас кинигэни
бэчээттэппитэй?

(43)

2.«Үһүс харах» роман хас чаастан турарый?

(ус)

3. Иван Гоголев литератураҕа ханнык псевдонимынан
киирбитэй?

(Витаминин)

4.«Хара кыталык» ромаҥҥа Хабырыыс төрөппүт
ийэтин аата

(Аппырыыс)



5. «Бу дойдуга саҥаран төннөөр», - дэтэн

айыллыбыкка дылы олус чобуо барахсан.

Быйыл уонун туолла. Бу кыараҕас

бүөрэмньи алаас киэлитин кини күлэн

чаҥкыныыр, ыллаан чаҕаарыйар саҥата

арай сэргэхситэр.

(Хобороос)

6. Иван Гоголев айар үлэтэ хаһан

саҕаламмытай?

(1942)
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