
Шелковникова А.Р. 

Ыстатыйа 

Өксөкүлээх Өлөксөй саха өйдөбүлүн, тылын-өйдөбүлүн                  

нууччалыы суруйар ньымата 

    

    А.Е. Кулаковскай саха өйдөбүлүн, тылын-өйдөбүлүн нууччалыы суруйар 

ньымата «Суосалджыя Толбоннох» айымньытыгар көстөр. Саха эбэтэр атын 

да омук култууратыгар атын тылга тылбаастаммат тыллар баар буолаллар. Бу 

биһиги ырытар «Суоһсалджыя Толбоннох» айымньыбытыгар, Өксөкүлээх 

Өлөксөй бэрт үчүгэйдик реалияны туттубут.  

    Реалия диэн тугуй? Реалия диэн биир эрэ норуот култууратыгар, олоҕор-

дьаһаҕар туттуллар тыл. Маннык тыл, атын омуктарга суох тыл буолар. 

Быраабыла курдук, атын норуот тылын кытары сөп түбэспэт, майгыннаспат. 

Ол иһин сатаан тылбаастаммат. Быһаарыыны ирдиир тыл. 

    Онон А.Е. Кулаковскай бу айымньытыгар, саха ураты култууратын 

хатыламмат көстүүтүн бэлиэтээн суруйбут буолар. Толкуйдаан көрдөххө, бу 

айымньы былыргы номох буоларын быһыытынан реалия туттуллубута 

оруннаах. Тоҕо? диэтэххэ, саха былыргы култуурата манна үчүгэйдик көстөр. 

Айымньыга киирэр эбит буоллахпытына, «Суосалджыя Толбоннох» аатыттан 

да реалияны булуохха сөп. Суосалджыя – Суоһалдьыйа, киһи аатын 

саҥарылларынан суруйуу (транскрпициялааһын) ньыманан тылбаастаммыт. 

Реалияны тыл таһымынан наардаан көрдөххө, бу аат икки тыл таһымыгар, ис 

реалияҕа киирэр. Историческай кэмнээх. Толбоннох – Толбонноох,  

саҥарылларынан суруйуу, уһун аһаҕас дорҕоон манна кылгаабыта көстөр, 

реалия икки тыл таһымыгар, ис реалияҕа киирэр, историческай кэмнээх аат 

буолар. Салҕыы айымньы иһигэр ханнык реалиялар киирбиттэрин көрүөхпүт. 

Холобур: Саха, Улу Тоён, сят, Ытык Нёрюйдян, нижний мир, верхний мир, 

срединный мир, Улутуяр Улу Тоён, помощник, ёр. Саха – Якут, реалия 

предметинэн наардааһыҥҥа, этнографияҕа сыһыаннаах, омук аатыгар киирэр, 

икки тыл таһымынан туттуллар, аныгы кэмнээх, ис реалия. Солбугу булууга, 

маарыннатан тылбаас. Улу Тоён – Улуу Тойон, саҥарылларынан суруйуу, 

общественно-политическай реалия, аат-суол, туһулуу,  реалия икки тыл 

таһымыгар, ис реалияҕа киирэр, историческай кэмнээх. Сят – сэт, ааптар бу 

тылы быһааран биэрбит (сэт – грех, возмездие за всякое излишество в речах, 

поступках, славе, богатстве и проч.). Бу курдук реалиялары эбэтэр тэҥнээх 

тылбааһа суох лексиканы, быһааран биэрии олус наадалаах. Бу тыл 

саҥарылларынан суруллуу ньыма буолар. Көрүҥэ: предметинэн 

наардааһыҥҥа – этнографияҕа сыһыаннаах, мифологическай реалия,  икки тыл 

таһымыгар, ис реалия буолар, историческай кэмнээх. Ытык Нёрюйдян – Ытык 



Нөрүйдээн, саҥарылларынан тылбаас ньымата, общественно-политическай 

реалия, аат суол, туһулуу, икки тыл таһымыгар, ис реалияҕа киирэр, 

историческай кэмнээх. Нижний мир – Аллараа дойду, ааптар быһаарыыта 

(преисподняя); Верхний мир – Үөһээ дойду, ааптар быһаарыыта (небеса); 

Срединный мир – Орто дойду, ааптар быһаарыыта (земля). Бу тыллар бары 

солбугу булууга, быһааран биэриинэн тылбаастаммыттар. Искусствоҕа, 

култуураҕа сыһыаннаах, мифологическай реалия, икки тыл таһымыгар, ис 

реалия,историческай кэмнээх буолар. Улутуяр Улу Тоён – Улуутуйар Улуу 

Тойон, саҥарылларынан суруйуу, общественно-политическай реалия, аат-суол 

туһулуу, икки тыл таһымыгар, ис реалия, историческай кэмнээх. Помощник – 

Кутуруксут, солбугу булуу ньыманан, маарыннатан тылбаас. Үлэҕэ-хамнаска 

сыһыаннаах, үлэһит аата, реалия икки тыл таһымыгар, ис реалия, 

историческай кэмнээх буолар. Ёр – Үөр, саҥарылларынан суруйуу, култуураҕа 

сыһыаннаах, мифологическай реалия, икки тыл таһымыгар, ис реалия, 

историческай кэмнээх буолар.  

    Бу курдук реалия үөскээбит ньыматын уонна көрүҥүн быһаарыахха сөп. 

Сахалыыттан-нууччалыыга тылбаастаммыт тыл, хайаан да бэйэтин өйдөбүлүн 

толору биэриэхтээх. Ол иһин А.Е. Кулаковскай, санаан көрдөххө, реалия 

ньыматын туһанан тыл өйдөбүлүн биэрбит эбит. Арай ити оннугар атын тылы 

суруйбута эбитэ буоллар, саха норуотун ураты култуурата бу айымньыга 

көстүө суох этэ. Нуучча бэйэтин айымньытын курдук буолуох эбит.  

    Мин санаабар, реалия суоҕа буоллар ааҕааччы атын омук култууратын, 

олоҕун-дьаһаҕын билбэт буолуох тустаах эбит. Кини омук барыта, бэйэтин 

норуотун курдук үгэстээх дии саныа этэ. Ол эрээри реалия баар буолан киһи 

элбэҕи арааран көрөр, атын национальнай тыллар уратыларын билэр.  

    «Суосалджыя Толбоннох» айымньыга үксүн реалиялар киһи аатыгар 

туттуллубуттар, итиэннэ итэҕэлгэ сыһыаннаах тыллар эмиэ бааллар. Кырдьык 

даҕаны бу тыллары киһи сатаан хайдах да тылбаастыыр кыаҕа суоҕун кэриэтэ. 

Киһи толкуйдаан атыннык этиэн өйдөбүлэ атын буолуо суохтааҕын билэн 

тылы быһааран, саҥарарын курдук суруйан уонна да атын ньымалары туттан 

тылбаастыыра тылбаасчыкка олус көмөлөһөр.  

    

    

 

 


