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Аныгы, охсуулаах үйэҕэ А.Е. Кулаковскай аата киэҥник, дуорааннаахтык ааттаныах тустаах. 

Тоҕо? Саха литературатын төрүттээччи, классик суруйааччы А.Е. Кулаковскай-Өксөкүлээх 

Өлөксөй олорбут олоҕо, баай нэһилиэстибэтэ саха омук үйэлэргэ тыыннаах хаалар суола. Кини 

аата ааттанарын тухары биһиги норуоппут эстэн-быстан, симэлийэн биэриэ суоҕа.  

Билиҥҥи үйэ сабыдыала, тастан киирэр дьайыылар, биһиги курдук аҕыйах ахсааннаах 

норуокка, улахан охсууну оҥороллор. Ол курдук, төрөөбүт тылбытын, култуурабытын, төрүт 

үгэстэрбитин инники күөҥҥэ тутуох, онно тирэҕириэх тустаахпыт. Сайдыы үйэтэ, биһигиттэн 

тутулуга суох, сорох ардыгар билбэппитинэн даҕаны ис, тас турукпутугар улаханнык охсор. 

Инньэ гынан, биир улахан үлэ норуот чөл туруктаах, бигэ тирэхтээх буолуутугар барыахтаах. 

Онон, Өксөкүлээх Өлөксөй айар үлэтэ норуот тылынан уус-уран айымньытыгар, төрүт үгэскэ 

олоҕурбут, хастыы эмэ үйэни уҥуордуур далааһыннаах буоланнар, бэйэлэрин суолталарын 

сүтэрбэт, кэм-кэрдии охсуутугар бэриммэт үөстээхтэр. Кулаковскайы кэнчээри ыччакка, кыра 

сааһыттан, үөрэтии, тиэрдии үлэтэ киэҥник, күүскэ барыахтаах.  

Бастатан туран, “Оттоку олук алгыһа” хоһоон ыччат киһиэхэ анаммытынан, сүбэ-соргу 

быһыытынан улахан суолталаах. Айымньы сүрүн этэр санаата, билиҥҥи үйэ ирдэбилигэр, ала 

чуо сөп түбэһэр. Ааптар аныгы киһи бастыҥ холобурун таһаарар. Кини хайдаҕый? Аан дойду 

таһымыгар, ирдэбилигэр, өй-санаа, үөрэх-билии, ис турук өттүнэн барытынан, эппиэттиир, 

тэҥҥэ турар саха ньургуна буолуохтаах. Холобур, 

Ньуучча ньургунун кытта 

Туруулаһар доҕор буол, 

Саха талыытын кытта 

Самдайдаһар атас буол; 

Үрдүк үөрэхтээхтэри кытта 

Өйөнсөн үөскээ, 

Бэрт мэйиилээхтэри кытта 

Тэҥнэһэн сэргэстэс. (1, 157 с.)  

 Иккиһинэн, оҕону кыра сааһыттан төрөөбүт дойдутугар, норуотугар тапталы иҥэрэн, 

бэриниилээх буола иитиэхтээхпит. Холобур, ааптар этэр: 

Суон норуоккар 

Солбонуйар күнүгэр, 

Суон дурда буол 

Хара норуоккар 



Хаалар күнүгэр 

Хахха буол! 

Төрөөбүт буорбут сайдар кэскилэ биһиги бэйэбит илиибитигэр. Хантан да тастан өрөһүлтэни 

кэтэспэккэ, бэйэбит кимэн киириэхтээхпит. Саха сирэ сайдар, Аан дойду таһымыгар тахсар 

суола төрүт үгэһигэр, култууратыгар сытар. Ол туһуттан, ийэ айылҕабытын, төрүт сирбитин 

харыстыах, кэлин эстэр-быстар күммүтүгэр тыыннаах хаалар суолбут курдук көрүөх 

тустаахпыт. Билиҥҥи кэмҥэ, оҕону иитиигэ, чуолаан уол оҕону иитиигэ, араас суолу тутуһар 

буоллулар. Биллэн турар, хайа баҕар сыралаах үлэ түмүктэрэ, дьайыылара сыллары уҥуордаан 

биллиэхтэрэ. Ол эрэн, ситими быспакка өбүгэлэрбит саҕаттан кэлбит иитии үөрүйэҕин 

умнумуохха, быһаччы туһаныахха сөп. Айылҕаҕа сыһыаран, үлэнэн иитииэххэ сөп. Ханнык да 

атын методикаттан үлэ киһини ордук иитээр, эт-сиин өттүнэн бөҕүргэтэр, өйү-санааны 

сайыннарар. Сахалыы толкуй, итии төрдө төрүт үгэстэрбитигэр. Төрүт толкуйун, санаатын 

иһигэр иҥэрэ, тута сылдьар киһи тастан дьайыыга бэринимтиэтэ суох буолар.  

Үсүһүнэн, киһи олоххо кэлбит аналын толоруохтаах. Бэйэтин кэнниттэн кэнчээри ыччаты 

тэнитэн, үтүө аатын хаалларарга дьулуһуохтаах. Холобур,  

Үрдүк үтүө аатыҥ 

Үйэттэн үйэҕэ диэри, 

Үрүҥ күн анныгар 

Өһүккэ-омукка 

Үргүлльү сүүрэн, 

Өс хоһоонугар киириэхтин... 

- диэн ааптар сүбэ-соргу тылынан айымньытын түмүктүүр.  

 Түмүктээн эттэххэ, А.Е. Кулаковскай айымньыларын остуол үрдүгэр уура сылдьан ааҕа-

үөрэтэ сылдьыахха сөп. олох хайа да түгэнигэр итинтэн сиэттэрэн сөптөөх суолу тэлиэххэ 

сөп.Кини айымньылара фольклортан төрүттээх буоланнар, Кулаковскайы ааҕа үөрэммит киһи, 

атын ханнык баҕарар айымньыны туох да кыһалҕата суох ааҕа-өйдүү үөрэнэр. Улуу киһибит 

биир да алгыстаах тыла сыыска-буорга түспэккэ, көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллэ туруохтун!  

 

 


