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1900 с. Бэс ыйын 25 күнүгэр Сунтаар улууһугар Түбэй 
нэһилиэгэр Ыгыаттаҕа Төбүрүөн диэн ааттаах сиргэ   
Мотурууна уонна Кыыл Охонооһой Онтуонаптар  дьиэ 
кэргэҥҥэ күн сирин көрбүтэ, урукку ыал сиэринэн аҕата 
бултаан айахтарын иитинэллэрэ  уонна сытыы- хотуу киһи 
буолан, киэҥ сирдэринэн сылдьара,ол иһин дойдутун дьоно 
кинини Кыыл Охонооһой, онтон уолун Сэргэйи Кыыл Уола 
диэн ааттыыр буолбуттара 
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Оҕо саас төьө даҕаны дьолу-соргуну тосхойботоҕун иһин, 
кыра Сэргэй  норуот тылынан айымньытын дьикти 
алыптаах эйгэтигэр биһиктэнэр. Саха омук култууратын, 
тылын-өһүн дириҥник билэ улааппыта. 



Уол кыра сааһыттан оҕолор түһүлгэлэригэр оһуохайдыыра, 11 
сааһыттан улахан дьон түһүлгэтигэр оһуохай тылын этэн элбэх 
хайҕабылы ылара. Ол курдук  Сергей Зверев тэлэһийтэлии 
сылдьан саха ырыатын-тойугун, талаанын абынан дьон 
болҕомтотун бэйэтигэр күүскэ тарпыта. Төһө да ыарахан кэм 
сытыылаан турбутун иһин ханнык баҕарар ыалга күүтүүлээх, 
былдьаьыктаах хоноһо, сурахтаах-садьыктаах ыалдьыт 
буолбута  



Сергей Афанасьевич икки кэргэниттэн уопсайа 14 
о5олонор. Бу оҕолоро бары улаатан уөрэхтэнэн, 
биллэр-көстөр дьон буола улаапыттара, ол 
курдук уон оҕото үрдүк үөрэҕи, түөрдэ орто үөрэх 
идэтин ылбыттара. 



 1939с. Сэргэй Зверев ССРС 
суруйааччыларын Союһун чилиэнэ 
буолбута. 
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1957с.ахсынньы ыйыгар Сэбиэскэй Союз тэбэр сүрэҕэр 
Улуу Москубаҕа Аан дойду ыччатын VI  фестивалыгар, 
онно ыытыллыбыт саха литературатын уонна 
ускуустубатын биэчэригэр «Ньургун Боотур» 
олонхотун, уонна«Оһуор үнкүүтүн» сүүрбэ саха ыччата 
туруоран көрдөрбүтэ, ол таһынан  «Улуу Москуба» 
тойуга улахан биһирэбили ылбыта.  



Сергей Афанасьевич Зверев- Кыыл Уола 
Саха омук фольклорун сайдыытыгар 
оҥорбут үтүөлэринэн А.Е.Кулаковскайы, 
П.А.Ойуунускайы кытта биир кэрдиискэ 
турар киһи буолар, ытык киьибит РСФСР 
Култууратын үтүөлээх үлэһитэ, Саха АССР 
ускуустубатын үтүөлээх деятелэ, ССРС 
суруйаачыларын союһун чилиэнэ буола 
улааппыта, ол таһынан Үлэ Кыһыл 
Знамятын мэтээлинэн уонна Почетнай 
грамоталарынан наҕараадаламмыта. 
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Государственнай академическэй Улахан театрын 
сыанатыгар (1947 г.); 
Аан дойду ыччатын VI  фестивалыгар 
Москва к. (1957 г.); 
Саха сирин Култуура уонна ускуустуба күннэригэр 
Москва к(1957, 1965 гг.); 
«Сияние Севера» диэн улахан театрализованнай  
представлениета 
Москва к.(1960) 
Кремль съеьин Дыбарыаһыгар 
Москва к. (1965) 

 



Сергей Афанасьевич Зверев- Кыыл Уола 1973 
сыл кулун тутар 7 күнүгэр 73 сааһыгар күн 
сириттэн барбыта.  



Саха литературатын көмүс фондатыгар Сергей 
Зверев-Кыыл уолун олоҥхото: «Куллустай Бэргэн», 
поэмалара «Оргуһуохтаах кыыс», «Айхал эйиэхэ, аар 
тайҕа», «Уот Кудулу», «Мин сүрэҕим», «Улуу Москва 
туһунан тойук» киирэ сылдьаллар. 



Сүдү киһибит 100 сылын 2000 с. 115 
сылын 2015с.Сунтаар сэлиэнньэтигэр  

Сүгүрүйүү ыһыаҕа үрдүк таһымнаахтык 
ааспыта.  








