
 

А.Е.Кулаковскай-Өксөкүлээх Өлөксөй “Сүүһүн туолбут эмээхсин” ырыатыгар 

өс хоһооннор, номохтор. 

Андросова М.А, Иванова Е.Д, Павлова У.В, Поскачина А.Е 

Хотугулуу-Илиҥҥи бэдэрээлинэй үнүбэрситиэт, 

АБ Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттарын тылларын уонна култуураларын үнүстүүтэ, 

Алексей Кулаковскай суруйар ньыматынан реалистарга, критическэй реалистарга 

киирсэр, фольклорга тирэҕирэрэ.Алексей Елисеевич поэзиятын олохсубут үгэһинэн хас да 

бөлөххө араараллар: бастакыта, фольклорга олоҕуран суруллубут айымньылар: “Байанай 

алгыһа”(1916), “Былыргы саха андаҕара”(1921), “Сайын кэлиитэ”(1924), “Билбит-

көрбүт”(сыла суох).Иккиһэ, нуучча литературатын , фоьклорун сабыдыалынан 

айыллыбыттар: “Өрүс бэлэхтэрэ”(1909), “Абааһы андаҕара”(1908), “Үрүйэ”(1924), 

“Арыгы”(1916). Үсүһэ, саха дьахтарын дьылҕатын туһунан хоһооннор: “Саха 

дьахталларын мэтириэттэрэ”(1904), “Тыа дьахтара”(сыла суох), “Сүүһүн туолбут 

эмээхсин ырыата”(1906), “Эр аһыыта”(1916), “Куорат кыргыттара”(1916), “Кырасыабай 

кыыс”(1910). Төрдүһэ, урукку олох омсолоох өрүттэрин кириитикэлээһин: “Итирик 

бурсуй ырыата”(1915), “Кэччэгэй баай”(1907). Бэсиһэ, киһи,киһи аймах дьылҕатын 

туһунан философскай ис хоһоонноох айымньылар: “Ойуун түүлэ”(1910), “Өй сүрэх икки 

мөккүөрэ”(1912), “Төрүү илигиттэн түҥнэри төлкөлөппүт”(1913), “Ырыаһыт”(сыла суох), 

“Хомус”(сыла суох). Алтыһа,саҥа үйэ саргылаах-кэскиллээх өттүлэрин туойуу, 

уруйдааһын: “Оҕонньор кэпсээнэ”(сыла суох), “Хаар-муус дойду аармыйата” (1924), 

“Көтөр аал”(сыла суох), “Борокуот аал”(1910).  

А.Е. Кулаковскай “Сүүһүн туолбут эмээхсин” хоһоонугар саха былыргы дьахтара 

ыарахан дьылҕатын анааран көрбүт. Хоһооҥҥо автор дьахтар төрүөҕүттэн кырдьыаҕар 

диэри олоҕун ойуулуур. Сахалар дьахтарга сааһынан көрөн араастык сыһыаннаһаллар 

эбит. Ону кытта автор дириҥ философскай санааны этэр: киһи олоҕо бэрт кылгас, олоҕун 

түмүгэр өйүнэн-санаатынан, этинэн-сиининэн араастык уларыйыахтаах. Эмээхсин 

ырыатынан кырдьаҕас киһи олоҕун, санаатын, дьон киниэхэ сыһыанын, уһун олоҕун 

көрдөрөр. Былыр сахалар уһуннук олорор киһини сөбүлээбэттэр эбит. Онон, Өксүкүлээх 

Өлөксөй сиэри-туому тутуһан, ытык кырдьаҕаска убаастыбыллаахтык сыһыаннаһарга 

үөрэтэр сыаллаах.  
Быданныыр дьыллартан 

Баһаамныыр биир уустан 
Быдаммыт сахалар 
Олох,дьол туһугар 

Охсуһан кэлбиттэр. 
Олоҕу, үлэни 

Олорон билбиттэр. 
Ол иһин 

Өбүгэ удьуора 
Өс хоһоон, бэргэн тыл 

Өр кэмтэн сүмэтин 
Өйүнэн айбыттар 

Үөрэххэ, олоххо  
Үгүһү өйдөтөр 

Үтүөкэн үөрэҕин 
Үрдэтэ туруоҕуҥ [1 с. 46] 

Олох-дьаһах, быһыы-майгы туһунан түмүктэммит өйү-санааны аҕыйах тылынан 

дьүһүннээн этии - өс хоһооно диэн ааттанар. Кини дьүөрэлии тылынан оҥоһуллар, 

үксүгэр аллитерациялаах буолар, арыт рифмалаах да буолар. А.Е. Кулаковскай этиитинэн, 

саха өһүн хоһооно биир санааны тус-туһунан образтарын, хат-хат этэрин таптыыр, 

холобура: “Муос муоска, тиис тиискэ, туйах туйахха”, биитэр “халлааҥҥа 

хардаҕастаммыкка, былыкка быһахтаммыкка дылы” диэннэр. Өс хоһооно норуот дириҥ 



муудараһын, үйэтин тухары муспут олоҕун опытын аҕыйах тылынан дьүһүннээн 

биэрээччи. Өс хоһоонун туттуу санааны дьэҥкэтик, сытыытык, сөҥөрдүүлээхтик биэрэр, 

оттон тылы курдатымсытар, аҕыйатар, минньитэр.  

Өс хоһооно уус-уран, киэбэ сытыы, дьэҥкэ буолан, кини ол иһин ордук киһи өйүгэр 

тутулумтуо, киэҥник тэнийимтиэ, бигэтик олоххо кииримтиэ. А.Е. Кулаковскай 

этиитинэн - өс хоһооно Саха сирин устатын тухары биир тэҥник тэнийэн турар. 

Өс хоһоонун (пословицы) тас өттүнэн “поговорки” - (өс номоҕо) диэннэр эмиэ 

бааллар. Саха фольклорун терминологията маны араарбат, үрдүттэн өс хоһооно диэн 

ааттыыр. Өс хоһоонугар санааны түмүктээн толору этиллэр: “Киһи эриэнэ иһигэр, сүөһү 

эриэнэ таһыгар”. Оттон өс номохторо диэн этиигэ биирдии предметтэри эбэтэр 

көстүүлэри дьүһүннээн, быһааран биэрэллэр: “Бэлэһигэр биэс иннэлээх” (хобуоччу 

туһунан). Кинилэр бэйэ-бэйэлэрин кытта ыкса ситимнээх, сороҕор бэйэ-бэйэлэригэр 

кубулуйа сылдьаллар. 

Үйэ-үйэ бэйэтэ тус-туһунан өс хоһооннорун үөскэтэн иһэр. Сөбө суох ис номохтоох 

өс хоһоонноро норуот олоҕун сайдыытыттан сыыһалара көстөн уурайан, кинилэр норуот 

туттубат буолан, хаалларан иһэр. Ол оннугар саҥа ис номохтоохтор тахсан, үөскээн 

иһэллэр. 

1. Баай-дьадаҥы кылаастар сыһыаннаһыылара 

2. Тойот, суут-сокуон туһунан 

3. Бар-дьон баҕа санаата 

4. Кылаассабай быһыы-майгы туһунан 

5. Киһи, кини майгыта-сигилитэ 

6. Дьон куһаҕан өрүттэрэ   

7. Итэҕэлтэн ситимнээхтэр 

8. Олох-дьаһах. Кэргэн 

9. Саха оһоҕун иннигэр - бөлүһүөк 

10. Норуот атын араас өһүн хоһоонноро 

А.Е. Кулаковскай “Сүүһүн туолбут эмээхсин” ырыатыгар өс номохторун уонна 

хоһооннорун ырытан көрүөххэ:    

1. Уларбар түһэн (улара киирэн) - поговорка об особенно шаловливом возрасте от 8 

до 10 лет. Арааһа: киһи, кини майгыта-сигилитэ; 

2. Аттаах хонуга, сатыы өйүөтэ - пословица о гостеприимных богачах.Арааһа: баай-

дьадаҥы кылаастар сыһыаннаһыылара; 

3. Аҕа баһын тосту олорбут- поговорка о человеке, превзошедшем отца богатством и 

славою.Арааһа:баай-дьадаҥы кылаастар сыһыаннаһыылара; 

4. Өҥкөөппүн өҥөйбүт - поговорка о дряхлом, которому предстоит близкая 

смерть.Арааһа:олох-дьаһах; 

5. Чөҥөрө чүөмпэ буолан - пословица о глубоком омуте.Арааһа:киһи, кини майгыта-

сигилитэ; 

6. Убаҕаспар чачайан - поговорка о счастливо и гостеприимно живущих.Арааһа:киһи, 

кини майгыта-сигилитэ; 

7. Өлөр өлүөхүмэ - поговорка о хвором, обреченном человеке. Арааһа: олох-дьаһах. 

8. Дьуоҕара хаан - от слова дьуоҕар - всасываться, погружаться в тину, опускаться на 

дно. Арааһа: олох-дьаһах. 

9. Харах дьүккэтэ буоллум - “зеница ока”, которое надо очень бережно хранить. 

10.  Хооймунан хоххураан - любимое выражение певцов. 

11. Алаһа дьиэни айгылатан - пословица достатка жилья.Арааһа: олох-дьаһах. 

12. Күрүҥ тойтохо - күрүҥ-белый, бурый цвет; тойтохо-прозвище, обозначающее 

низенький, невзрачный вид. Кылаассабай быһыы-майгы туһунан арааска киирэр. 

Түмүккэ, уопсайа 90 өс хоһоон, номох баар эбит. Өксөкүлээх Өлөксөй ырыатыгар 

элбэх өс номохторун, хоһооннорун суруйан бу ырыатын ураты, дьикти гынан биэрэр. 

Ырытыыбытын А.Е.Кулаковскай эппит этиитинэн түмүктүүбүт: “якутские пословицы 



будут нужны не для одних только ученых при научных взысканиях, но они еще более 

нужны для своих интеллегентов и учащейся молодежи”. 
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