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Норуоту өй-санаа, майгы-сигили өттүнэн иитэр сүрүн күүһүнэн 

литература уонна искусство буолалларын билиҥҥи сайдыылаах кэмҥэ ким да 

утарбата буолуо дии саныыбын. Биһиги классическай культурнай 

нэһилиэстибэни ааспыкка сүгүрүйэр, ону кэриэстиир эрэ туһугар буолбакка, 

бүгүҥҥү күҥҥэ көмөлөһүннэрэр сыалы-соругу туруорабыт. Ааспыт кэмҥэ 

олорон ааспыт биһиги киэн туттар дьоммут билигин даҕаны 

айымньыларынан сүбэлии-амалыы, көмө-тирэх буола сылдьалларын ким да 

мэлдьэһиэн сатаммат. Саха норуотун революция иннинэ тарҕаммыт 

айымньыларыгар кини үтүөҕэ, кэрэҕэ, дьоллоох олоххо дьулуһуута, 

охсуһуута, эйэҕэ баҕарыыта уус-ураннык ойууланар. Тылынан уус-уран 

айымньыны норуот ааспыт олоҕун кэрэһитин эрэ курдук сыаналааһын тутах. 

Кини – норуот өркөн өйүн, сиэрин-майгытын күндү кылаата. Норуот туохха 

сүгүрүйэрэ, тугу ытыктыыра, туохтан сиргэнэрэ, кэлэйэрэ, олоҕу, айылҕаны, 

куйаары анаарыыта – барыта кини тылынан уус-уран айымньытыгар 

хоһуйуллар. 

Саха литературатын   “алгыстаах тыллаах айбыт аҕата”, бастакы 

учуонайа, сүдү общественнай үлэһитэ А.Е.Кулаковскай - Өксөкүлээх 

Өлөксөй курдук улуу киһини үөскэппит норуот өлүөн-өһүөн сатаммат, өссө 

үүнэр-сайдар, дьоллоох-соргулаах эрэ дьылҕалаах буолуон сөп. Саха 

норуотун бүттүүнүн киэн туттуута, саха уус-уран литературатын 

төрүттээччи, норуоттар сомоҕолоһууларын уонна доҕордоһууларын халбаҥа 

суох олохтуурга кыһаммыт А.Е.Кулаковскай - Өксөкүлээх Өлөксөй соҕотох 

оҕото Реас Алексеевич Кулаковскай быйыл 2014 сылга төрөөбүтэ 100 сылын 

туолла. Өксөкүлээх Өлөксөй аатын ааттатар, аҕатын туйаҕын хатарааччыта 

суос-соҕотох биһиги дьолбутугар хаалбыт, аҕатыгар кинигэ суруйан иэһин 

төлөөбүт уола, Реас Кулаковскай,   Кулаковскайдар олохторун ситимин  

салҕааччыта буолар. 
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Өксөкүлээх соҕотох оҕото Реас Кулаковскай олоҕун туһунан. 
 

Өксөкүлээх бастакы кэргэниттэн икки оҕо хаалбыта. Ол Лариса уонна 

Ясон этилэр. Иккис кэргэниттэн Куонааша, Реас, Рая төрүүллэр. Алексей 

Елисеевич Евдокиятын кытта  Хачыкаатынан, Өймөкөөнүнэн, Бүлүүнэн 

бииргэ сылдьан баара-суоҕа тоҕус сыл тапсан, таптаһан олорбуттар. 

Өксөкүлээх кэргэнэ Дуня сүрэҕинэн ыалдьан өлбүтүн кэннэ олус аһыйан, 

олус туоххаһыйан сылдьыбыт уонна кини кэнниттэн түөрт эрэ сыл олорбут. 

Биһиги билэрбит курдук, Өксөкүлээх Өлөксей 1926 сыллаахха Москва 

куоракка ыалдьан өлбүтүн кэнниттэн, оҕолорун Дьылҕа Хаан бэйэтин 

ыйааҕынан быһаарбытынан,  1934 сыллаахха Реас Алексеевич соҕотох 

хаалар дьылҕаламмыта.  Реас Алексеевич  тулаайах хаалыы бары 

кыһалҕатын билбитэ. Абаҕата, Трифон Кулаковскай сүбэтинэн, сүүрбэ биир 

сааһыгар удьуор быстыбат төлкөтүн түстүүргэ бигэ санааны ылынан, Паапа 

Саабылыскай кыыһын кэргэн ылбыта. Реас Таанньатын кытта ыал буолан,  

оҕо төрөтөн 57 сыл олорон, Өксөкүлээх уола буолар эрэйин-муҥун, дьолун-

соргутун түөстэринэн тэлбиттэрэ.   Амыдайга маҥнайгы оҕолоро, Раиса күн 

сирин көрбүтэ. Ити курдук,  саха саарына Өксөкүлээх Өлөксөй удьуорун-

утумун тэнитэн, Кулаковскайдар уустук да, дьоллоох-соргулаах олохторун 

тэҥҥэ үллэстэн Реас Алексеевич уонна Татьяна Паповна  аҕыс оҕону, 50 – ча 

сиэн, хос сиэн эһэтэ, эбэтэ буолан олорбуттара.  Аҕыс оҕону барыларын 

биири да энчирэппэккэ ииппит, көмүс уйаларыттан дьонтон итэҕэһэ суох 

доруобуйалаах, үрдүк үөрэхтээх дьон оҥорон кынаттаан көтүппүт 

үтүөлээхтэр.  

Реас Алексеевич 1990 сыллаахха    “Аҕам олоҕо” диэн кинигэтэ күнү 

көрбүтэ. Ол кэмҥэ издательство редакторынан поэт, СР культуратын 

үтүөлээх үлэһитэ Н.Е.Винокуров – Урсун үлэлээбит. Сүрүн үлэтин П.Д 

Аввакумов оҥорбут. 1991 сыл тохсунньу 31 күнүгэр Ытык Күөлгэ    “Аҕам 

олоҕо” кинигэҕэ ааҕааччылар конференциялара буолбут. Бу конференцияҕа 
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Реас Кулаковскай бу кинигэни суруйарыгар кимнээх улахан сабыдыалы 

оҥорбуттарын кэпсээбит. Биллэрин курдук, Өксөкүлээх Өлөксөй аата өссө 

үчүгэйдик үйэтийэригэр баҕалаах дьон үтүө сүбэлэринэн. Ол биһиги бары 

билэр ытыктыыр суруйааччыбыт Суорун Омоллоон уонна Өксөкүлээх аатын 

төннөрүүгэ үтүөлээх Г.П.Башарин. Суорун Омоллоон  “ аҕаҥ туһунан 

суруйдаххына сатанар” диэн сорудах биэрбит. Оттон Георгий Прокопьевич 

киһи, гражданин быһыытынан ыччат өйдүүрүгэр, саха тыла сайдарыгар олук 

ууруо, уус-уран гына суруй диэн сүбэлээбит. Ол онтон саҕалаан  «Аҕам 

олоҕо» барыта уон биир сыл устата суруллубут. Бастаан   “Хотугу сулуска” 

бэчээттэммит , онтон салгыы бэчээттэммэтэх, бобуллубут. Биэс-алта сыл 

буолан баран уларытан суруйбута тахсыбыт. Петр Оросин, Матвей Сивцев 

ааттарын уларыппыт. Сахаттан бастакы үөрэхтээх  Өксөкүлээх уобараһа 

толору бэриллибит. Саха олонхотун, тойугун, өс хоһооннорун, номохтору 

кыра эрдэҕиттэн сөбүлээбит,  топонимиканан дьарыктаммыт. Ыччаты иитэр 

суолтата үрдүк. Маны аахтаххына - өбүгэ олоҕунан олороҕун.  

Бу конференцияҕа маннык уурааҕы ылыммыттар; бастатан, 

Р.А.Кулаковскайы  “Аҕам олоҕо ” кинигэтин иһин П.А.Ойуунускай аатынан 

Государственнай бириэмийэҕэ түһэрэргэ; иккиһинэн, издательствоттан 

көрдөһөргө: иккистээн таһаарарга (иккис чаастаан) таһаарарга; үсүһүнэн , бу 

айымньынан спектакль туруорарга; төрдүһүнэн, үөрэх программатыгар 

киллэрэн, оҕолору иитиигэ туһанарга.  

Бу кэмигэр ылыллыбыт сөптөөх уураах, хомойуох иһин, олоххо 

киирбэккэ хаалбыт.   

 “Аҕам олоҕо” диэн Реас Кулаковскай кинигэтэ, өр сыллаах үлэтин 

түмүгэ, онон тугунан да республика таһымыгар бэлиэтэммэтэх. Оттон иккис 

чааһа суруйааччы баарыгар эбии-сабыы кыаллыбатах.  

Ытык Күөллээҕи ааҕааччылар конференцияларыгар “Аҕам олоҕо” 

сэһэн дьон-сэргэ үрдүк сыанабылын ылбыта. Реас Алексеевич сүргэтэ олуһун 

көтөҕүллүбүтэ. Ол эрээри, этэргэ дылы   “эргэрбит буораҕа” мэһэйдээн уонна 

кэлин сылларга ыарытыйан, көрөрө-истэрэ мөлтөөн даҕаны, үгүс баҕатын 
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ситэрбэтэҕэ. 1993 сыл П.А.Ойуунускай 100 сааһыгар аналлаах ыһыахха 

кыайан тиийбэтэҕэ. Дойдутугар Тааттаҕа Амыдай тумулугар  көмүс уҥуоҕа  

көтөҕүллүбүтэ. 

 Оҕолорун харыстаан аттынан да сырытыннарбат, ыйан да көрдөрбөт 

томторугар Суорун Омоллоон Реас Алексеевиһы аҕыс оҕотун кытта 

сырытыннарбыт эбит. Дмитрий Кононович манна Өксөкүлээх Өлөксөй 

оҕолорун, аймахтарын көмүс уҥуохтарын көрөргө-харайарга , кэриэстииргэ, 

сөргүтэргэ этии киллэрбит.  Раиса Реасовна ол түгэни ахтыбытыттан:    

“Онно аҕам дьонун уҥуоҕа ханна сытарын барытын ыйан биэрбитэ. Оо, онно 

аҕабын аһынным да этэ. Бэйэтэ илиитин холбоччу тутан:    “Манна Ясон, 

манан  Лариса, манан Куонааша, манан Рая сыталлара буолуо”, - диэн 

этитэлээбитэ. Суруга-бичигэ суох, уҥуохтарын бэлиэлэрэ сууллаталаан эмэх 

буолбут этилэр. Аҕам эппитэ :  “Мин өллөхпүнэ манна тахсыам. Дьэ, оччоҕо 

кыһаллан-мүһэллэн  оҥорооруҥ”, - диэн.  

Дьэ, кырдьык аҕабыт бараахтаабытын кэннэ, бу уҥуохтарга мраморнай 

плиталары оҥорон, ааттарын суруйан, улахан модьу сэргэ туруоран, дьон 

олорон, санаан ааһар балаҕанын тутан. Олорботох оонньооботох оҕо 

саастарын санатан, оҕолорго дьэрэкээн сэргэлэри туруоран дьоммут 

уҥуохтарын сөргүппүппүт. Маны барытын биһиги балтыбыт Людмила 

Реасовна иилээн-саҕалаан оҥорторбута. Бу дэлэ киһи кыайбат сүдү үлэни 

оҥорторбутун иһин киниэхэ махталбыт улахан. ” 

 Реас Алексеевич Кулаковскай  «Олох лабаалара» диэн сэһэннэрин 

уонна кэпсээннэрин кинигэтэ 1996 сыллаахха тахсыбыта.  Бу кинигэ 

рукопиһын бэлэмнээһиҥҥэ  Урсун Е.Н Понохова диэн машинисканы  кытта 

элбэхтик үлэлээбиттэр. Онон Николай Егорович кэлин Реас Алексеевич   

“күүс-көмө буолуоҥ этэ ” диэн эппит эрэлин толорбут.    

Реас Алексеевич бу кинигэтин   “Олох лабаалара” диэн аатын маннык 

быһаарар. Бу айымньытыгар автор киһини өлөрүү курдук ыар буруйдары 

ыараханнык дьүүллээн иһиэххэ, аҕыйах сыл бараллар, ол иһин өлөрсүү 

аҕыйаабат диэн санаатын этэр.  Онно эппиэтэ маннык. Биһиги сокуоммут 
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киһини буруйдуур эрэ буолбатах, кини сүрүн хайысхата киһини киһи 

оҥоруу, иитии. Бүтүн общество олоҕор биирдиилээх дьон сөп түбэспэт 

кэмэлдьилэрин ыйан, буруйдаан өйдөтүү. Атыннык эттэххэ, киһи олох 

лабаата буолар. Суут-сокуон  үлэһиттэрэ ол лабаалары көрөннөр, иинэн-

хатан эрэллэрин буланнар, эмтииллэр, чэлгийэ үүнэр усулуобуйатын  үөскэтэ 

сатыыллар эбит. Оттон төрүт туһаттан тахсыбыт, атын чэгиэн мастары 

буортулаары гыммыт лабаалары тонууллар. Ол аата буруйдааҕы хаайыыга 

түбэһиннэриэх иннигэр оҥоһуллубут буруй силиһин, төрүөтүн быһаарыы 

улахан оруолу ылар эбит. Ити курдук, бу кэрчик ис хоһоонун ааҕааччы  тута 

ылынарын курдук суруллубут. Биһиги үрдүттэн саба быраҕан оҥорбутугар 

эппиэттээтин диэн түмүктүө этибит. Автор бу сэһэнигэр суут-сокуон үлэһитэ 

доҕорун  Мэхээлэни  кытта кэпсэтиилэриттэн  олоххо буолар араас 

мөккүөрдээх түгэннэр тустарынан билэбит.  

Автор олоххо дьиҥнээх баары, билиҥҥи сайдыылаах да үйэ 

көстүүлэрин бэҕэһээ суруллубуттуу өйдөнөр гына суруйбут. Ол курдук, 

былыргы олоххо уонна билиҥҥи  кэмҥэ икки таптаһар сүрэхтэр дьылҕалара 

хайдах быһаарыллара    “Ньаат атаҕын санатар”,  “Үчүгэй күтүөт” диэн  

сэһэннэргэ долгутуулаахтык кэпсэнэр.  

Реас Кулаковскай аҕата үйэтин тухары туруорсубут фольклор 

айымньыларын үйэтитиигэ эмиэ бэйэтин тус санаатын эппитэ. Ол курдук 

олоҥхо – быдан былыргы үйэлэр өйдөбүнньүктэрин туһунан. Ааспыт кэм 

дьаһалтата  норуот култууратыгар өстөөхтүү сыһыанын түмүгэр үйэлээх 

күндү баайбыт уматыллара уматыллыбыта. Саха уратылаах уустук-уран 

идэтэ барыта бобуллан, тугу да гынар бобуллубута. Бэл хомус тардар, 

оҕустарар кутталлааҕа. Биһиэхэ, Бүлүүгэ, С.Н.Каратаев – Ырыа Дыгыйар 

сураҕырбыт тойуксут, олонхоһут , үҥкүүһүт эбитэ үһү. Өксөкүлээх анаан 

истэн, биһирээн, суруйбут олоҥхоһута. Реас Кулаковскай олонхоҕо улахан 

болҕомтону ууруохха наадатын туһунан айымньытыгар суруйбутугар эппиэт 

курдук билигин олонхобут аатыран, суолтата үрдээн,  2005 сылтан  Аан 

дойду үрдүнэн харыстанар айымньы буолар.   
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Иккис суол биһиги олохпутугар омсолоох көстүү, иэдээн төрдө 

буолбут арыгылааһын буолар. Билиҥҥи  да үйэҕэ  туох баар алдьархай : 

киһини өлөрүү, акаары оҕону төрөтүү, ыарытыган буолуу, эмискэ охтон 

өлүү, араас куһаҕаны оҥоруу, быһата туох мөкү буолар барыта – арыгыттан 

буолар. Билигин арыгы бырааһынньык аайы иһиллэр, арыгыны күндүгэ тутта 

үөрэммиппит. Реас Алексеевич кэпсээнигэр арыгыга сыһыан туһунан маннык 

этиллэр:  «Общественнай миэстэлэргэ, ол-бу түмсүүлэргэ, сыбаайбаларга 

арыгылааһын уонна арыгылаан баран онно-манна сылдьыыны аны 

тохтотуллуох курдук ». Ол аата арыгылааһыны суох оҥоруу, аҕыйах сылы 

тулуйуохха наада, оччоҕо арыгыһыта суох обществоҕа тиийиэхпит диэн 

наһаа үчүгэй уураах тахсар.  

Реас Алексеевич үһүс омсобутун маннык быһаарар: “Билигин оскуола 

төрөппүттэри, төрөппүттэр оскуоланы кытта ыкса сибээстэһэн оҕо 

иитиитигэр туруналлара наада буолла. Общественность бүтүннүүтэ ыччаты 

иитэр соруга турда. Ордук бу салайар үлэҕэ сылдьар дьон, эбээһинэстэриттэн 

тутулуга суох, бары ыччаттарбытын эҥкилэ суох үтүө дьон гына 

иитиэхтээхпит. Ол эбэтэр олох эстафетатын эрэллээхтэн эрэллээх 

солбуйааччыларга туттардар туттаран иһиэхтээхпит ”. Билигин оскуола 

үөрэнээччилэрэ олох атын үйэ дьоно.  Техника сайдыбыт кэмэ буолан, 

илиинэн үлэлиэхтэрин баҕарбаттар. Кырдьаҕас көлүөнэ куһаҕаны оҥорорун 

барытын көрө-үөрэнэ сылдьаллар. Ити баар куһаҕана. Ыччаты иитиигэ 

үлэбит билигин да салгыҥҥа ыйанан турар быһыылаах. 

Билиҥҥи кэмҥэ тылы сатаан саҥарбат дьоммут элбээбитэ кистэл 

буолбатах. Реас Кулаковскай бу проблеманы эмиэ таарыйар.  “Үчүгэй 

күтүөт” диэн кэпсээнигэр тыаҕа саха ыалыгар    нууччалыы иитиилээх күтүөт 

оҕо кэлиитэ ойууланар. Кыыс дьонун кытта сатаан кэпсэппэт, тыа үлэтигэр 

сыһыана суох. Сүрүн герой Дуня санаатыгар :  “Хайа да омук бэйэтин төрүт 

тылын билбэт буолуох туһа суох эбит. Ханнык да киһи бэйэтин омугунан 

киэн туттуохтаах. Омуга ситиһиититтэн , кыайыытыттан үөрүөхтээх, бастыҥ 

дьоннорун киһиргээбэккэ да, арбыы да сатаабакка эрэ бары омуктар биллэр-
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көстөр дьоннорун иннилэригэр туталларын курдук, омугун инники 

кэккэтигэр тута сылдьыахтаах, ытыктыахтаах, сүгүрүйүөхтээх. Аны оҕо 

бэйэтин тылын үчүгэйдик биллэҕинэ, атын омуктар тылларын үөрэтэр, 

билэр. Олору баһылыырга кытаанах акылаат буолар. Аныгы үрдүк 

культуралаах дьоҥҥо, эбэтэр наука эйгэтигэр тардыһар киһи нуучча тылын  

уонна атын омук тылын баһылыыра улахан, уһулуччу наадалаах”. Бу саамай 

сөптөөх, өйдөөх этиилэри өйдүөххэ наада.  

 Мин саныырбынан, биһиги төрөөбүт тылбытыгар сыһыаннаһыыга, 

кистээбэккэ эттэххэ, куһаҕан быһыы баар. Билиҥҥи саха эдэр ыччата 

төрөөбүт тылын үчүгэйдик билбэт, ону ааһан, билэ да сатаабат. Оттон 

төрөөбүт норуотун тылын, культуратын аанньа ахтыбат киһи дьиҥнээх 

интернационалист буолуон сатаммат. Киһиэхэ төрөөбүт ийэтин, аҕатын, 

төрөөбүт норуотун тылыттан ордук күндү ама туох баар буолуон сөбүй? 

 

Реас Алексеевич айар үлэтэ сиһилии дириҥник ырытылла, үөрэтиллэ 

илик. Кини айымньытын тылын-өһүн, айар ньыматын литература да, тыл да 

үөрэҕин өттүттэн өссө да болҕойуохтара, билиҥҥи литературнай тыл 

быһаччы төрүтүнэн ааҕан-сыаналаан чинчийиэхтэрэ. Реас Кулаковскай 

илгэлээх ийэ тылын илбиһин-имэҥин, күүһүн-күдэҕин өйүгэр-санаатыгар, 

сүрэҕэр-быарыгар, этигэр-хааныгар дьиҥ чахчы иҥэриммит саха буолар. Ону 

бэлиэтээн, ытыктаан Д.К.Сивцев – Суорун Омоллоон :   “Аҕам олоҕо кинигэ 

страницатын аайы    “5” – тии сыананы биэрэбин. Бу – астык мунньах. 

Научнай конференция таһыма таһымнаах. Сахалыы философия - олоххо 

сыһыаннаһыы, культураҕа үчүгэйдик сыһыаннаһыы ” - диэн үрдүктүк 

сыаналаабыта. Бу бэлиэтээһин айымньы тылыгар - өһүгэр эмиэ сыһыаннааҕа 

чахчы.  

Биһиги оскуола программатыгар саха тылыгар бэһистэргэ ойуулуур-

дьүһүннүүр ньымалары үөрэтэргэ Реас Алекеевмч айымньытыттан маннык 

тэҥнээһиннэри туһаныахха сөп эбит : 
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- Кур туостуу кубарыс гынна; бары-барыта устуруустаабыт курдук, кыра 

оҕо курдук, тыа уола бэйэтинэн киирэн олороругар дылы; үрүмэччи 

курдук; кэтэххин көрбөтүҥ курдук; хара тыа маһын курдук; кус оҕотун 

курдук; тэһэ үүттээн кэбиһээри гыммыт курдук; тиргэҕэ иҥнибит 

чыккымай курдук; ууга умсубут киһи күөрэс гынарыныы. 

Реас Алексеевич аҕата кэккэлэтиини сөбүлээн туттарын курдук бэйэтин 

айымньытыгар үгүстүк туттар : 

- Суолбутун саптыныахха, оҕонньор хараҕын толоруохха;  аҕыс уон аҕыс 

ааһар албастаах, тоҕус уон тоҕус куотар кубулҕаттаах;  тула өттө үрдүк 

сыырдаах, уһун ньолбучах күөллээх, күөлүн хоту өттүгэр үчүгэй баҕайы 

ыччат мастаах, арҕаа өттүгэр үөт талахтардаах; дьылҕа хаан ыйааҕынан, 

одун хаан оҥоһуутунан; олорбут сирим хоххонньох буолла, сыппыт сирим 

сыҥсаар буолла; дьэй эрэ , умса түһээри гыннахпына уолукпуттан үрүт 

анньааччыларым, кэннибинэн тэмтэрийдэхпинэ кэтэхпиттэн 

тирээбиллээччилэрим, ойоҕос өттүбүттэн охтоору гыннахпына 

окумалбыттан туруору тардааччыларым, иннибэр-кэннибэр илим-салым 

эргийээччилэрим, барыҥый буоллаҕына барыкыччыһааччыларым, хараҥа 

буоллаҕына харбыалаһааччыларым, ыйдаҥаҕа сүөдэҥнэһээччилэрим, илэ 

дьонум, чахчы абааһыларым, бэттэх кэлиҥ. (“Ньаат олоҕун санатар” 

былыргы олохтон сэһэн” ) 

Сомоҕо домохторо: кутуйах хороонун кэҥэтэ олорбута; уоспун-тииспин 

сууйар; төбөҥ ыалдьыбат; былас муостаах иһигэр киирэн, тимир тириитин 

кэппит; быһа охсубут быһаҕаһа, хайа охсубут аҥара; силлибэт сирдэриттэн 

ылларбыттар; тииҥ оноҕоһун көрдөөбүт. 

 Өс хоһоонноро:  

- Баҕа баҕатыгар, чоху чохутугар; эриэн ыт элэгэр, күөрт ыт күлүүтүгэр 

ыытан; тот - дохсун, баай-бардам;  былдьырыыт барыта бэйэтин бадараанын 

хайгыыр; уунан да сууллубат, быһаҕынан да кыһыллыбат; сөбүлээ да 

сүгэһэрдээх да буоллун, таптаа да тайахтаах да буоллун; уол оҕо биир күн ат 

өрөҕөтүгэр, биир күн ат уорҕатыгар аналлаах; топпуту тобуга уйбат.  
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Реас Кулаковскай айарыгар ийэ тыл ис кыаҕын , уус-уран айыы араас 

ньымаларын сатабыллаахтык туттан суруйбута. Аҕатын туттар ньымаларын 

үтүктэ сылдьар  гына үйэлээхтик үйэтиппит дьоһун өҥөлөөх. 

 

Өксөкүлээх аатын өрө тутан суруйбут саха чулуу дьонугар 

Кулаковскайдар махталлара муҥура суох. А.Е.Кулаковскай нэһилиэстибэтин 

көмүскээһиҥҥэ, ол сыаннаһын дакаастааһыҥҥа охсуһуу уотун-күөһүн 

ортотунан олорон ааспыт бастыҥ учуонайдарбыт, суруйааччылар элбэх 

сыраларын биэртэрэ. Ол иһин бүгүн суруйааччы үтүө аатын чөлүгэр 

түһэриигэ сүҥкэн кылааттарын киллэрбит дьоннор ааттарын ааттыах 

тустаахпыт. Ити : Георгий Прокопьевич Башарин, Илья Егорович Винокуров, 

Дмитрий Кононович Сивцев-Суорун Омоллоон, Егор Егорович Алексеев, 

ини-бии Семен уонна Софрон Даниловтар, Егор Петрович Шестаков  уонна 

да атыттар.  

Людмила Реасовна Кулаковская “Аҕам олоҕо” кинигэҕэ ааҕааччылар 

конференцияларыгар эппит тыллара: “...Киһи – мас курдук. Дириҥ силистээх 

мас курдук. Тааттаттан талаан кэнчээрилээн тахсыаҕа. Аҕам саҕа 

хаамардыын, саҥарардыын үчүгэй киһи аҕыйах. Ити кини дьоҥҥо 

сыһыаныттан тахсар эбит. Таатталар, эһиги, аҕабын харыстаатыгыт. 

Махтанабын. Аҕабар төлөбүрүм - Өксөкүлээх кинигэлэрэ. ” 

Реас Кулаковскай киирии тылыттан: “Аҕам олоҕо туохтан 

саҕаламмытай? Аҕабын умса көҕүллээн, сордоон биэрбиттэрэ. Аҕабын оҕо 

эрдэхпиттэн ыйыталаһар, биһириир да этим. Суруйбут суруга – олус!  

Өлөксөйү куһаҕан диир биир да киһи суоҕа, суох. Суорун Омоллоон сорудах 

биэрбитэ.   “Тиит төрдүн аайы- чооруостар” диэни суруйбутум. Аҕаҥ 

туһунан суруй диэбитэ. Суруйуохха, өлбүтүм кэннэ тахсыа дии санаатым. 

Башарин эмиэ сүбэлээтэ. 1000 страницаны суруйдум. Астымматым. Хат 

суруйдум. Кырдьык диэн араама иһигэр кыпчыттаран олорон суруйдум.” 
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Реас Кулаковскай киэргэппэккэ ааҕааччы өйдүүр кинигэтин айбыт – 

тыла-өһө дьэҥкэ, сахалыы. Өксөкүлээх уобараһа олус истиҥ, күндү,  

дьэҥкэтик бэриллибит. Бастакы үөрэхтээх, дьадаҥыларга аһыныгас киһи. 

Байа-тайа сатаабатах. Саха олоҥхотун, тойугун кыра эрдэҕиттэн сөбүлээбит. 

Топонимиканан дьарыктаммыт.  

Өксөкүлээх Алампа доҕордоһуулара, аймах-билэ дьоно, оҕо сааһын 

доҕотторо, ырыаһыттар, олоҥхоһуттар ахтыыга бааллар. Маны аахтаххына 

өбүгэ үгэһинэн олороҕун. Манна 150-ча сир аата, 70-тан тахса киһи аата 

киирбит. 20-чэ олонхоһут, уус, быһый дьон ааттара  ааттанар. Умнуллубут 

тыллар, өйдөбүллэр бааллар. Тыла-өһө баайа, өс хоһоонноро, номохторо  

саха тыла сайдарыгар олук уурар айымньы. 

Өксөкүлээх аатын норуотугар төнүннэрэргэ турууласпыт – 

Г.П.Башарин. 

 

Реас Кулаковскай «Аҕам олоҕо» диэн кинигэтигэр  уонна  “Олох 

лабаалара” да сэһэнигэр сахаларга  өйдөөҕүмсүйүү, бэрт былдьаһыы курдук 

ураты мөкү быһыы баарын суруйар. “Олох лабаалара” диэн кинигэтигэр 

автор кэнники сылларга суруйбут айымньылара киирбиттэр. Киһи араас 

быһыыга-майгыга алҕаһы оҥорон олоҕор тэмтэрийиитин биричиинэлэрин 

быһаарыы детектив ньыматынан суруллубута кэрэхсэбиллээх. Бу билиҥҥи 

сүүрбэ биирис үйэ эдэр ыччатыгар үөрэтэр-иитэр суолтатын сүтэрбэт. Реас 

Кулаковскай уус-уран айыыларыгар аҕатын туһунан саха омугар бастакы 

дэгиттэр талааннаах киһи буоларын тоһоҕолоон бэлиэтиир. Кини аҕатын 

үтүө аатын ыраастыыр туһугар турууласпыт дьону умнубат.   Ол курдук, саах 

күрдьээччиттэн учуонайга тиийэ үүммүт Г.П.Башарины эккирэтэн 

кыайбаккалар, саха бастакы суруйааччыларын тэпсиигэ туруммуттары эмиэ 

тумнубат.   Кулаковскай олоҕун бүтүннүүтүн анаабыт аналын, киниэхэ 

буржуазнай национализм ыар  буруйун сүктэрээри, уонунан сыллар 

усталарыгар токурутан, сымыйанан оноро сатаан атыннык көрдөрө 

сатаабыттар да ааттара умнуллубат. А.Е.Кулаковскай кырдьыгын 

таhаараары  саха норуотун чулуу уолаттара харса суох кини аатын 
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норуотугар төнүннэрэр туhугар турууласпыттара. 1989 сыллаахха эрэ 

Алексей Кулаковскай аата бүтэhиктээхтик чөлүгэр төннөрүллүбүтэ.  

Георгий Прокопьевич Башарин наука урдук чыпчаалыгар дабайбыт, 

историческай наука доктора, профессор. Кини бэйэтин олоҕун туhунан 

ахтыытыттан: «Мин сүрдээх дьаданы ыал оҕото этим. Инньэ гынан биэс-алта 

саастаахпыттан оҕус сиэтэр үлэлээх этим – Борооску төбөтө Дьөгүөр диэн. 

Кытаанах муруннаах оҕус дэйбиир курдук таах далбаатыы сылдьар киhитэ 

этим, ону уларсаннар оҕус сиэттэрэр этилэр…»  Георгий Прокопьевич бу 

курдук оҕо сааhыттан сир саха норуотугар улахан суолталааҕын өйдүү 

улаатан, научнай үлэтигэр туhаммыт.  

 Кини ыарахан олохтон 17 эрэ сааhыгар оскуолаҕа аан маҥнай 

үктэммитэ. С.А.Новгородов букубаарынан ааҕарга үөрэммитэ. Үөрэххэ 

дьулуура, дьоҕура бэрт буолан бэhис сылыгар Дьокуускайдааҕы пединститут 

студена буолбута. Институт туйгуннук үөрэнэр студена буолан Москваҕа 

көспүтэ. Инньэ гынан 1938 с. Карл Либкнехт аатынан Москватааҕы 

пединституту туйгуннук үөрэнэн бүтэрбитэ. Итинтэн ыла наукаҕа үлэтэ 

саҕаламмыта. Уустук кэмҥэ «Три якутских реалиста - просветителя» диэн 

дирин ис хоhоонноох үлэни чинчийбитэ, суруйбута. Г.П.Башарин 

историческай наука кандидатын аатын ылбыта. Бу үлэ саха норуота 

общественнай өйө-санаата уhуктарыгар, ааспыт историческай кэми, улуу 

дьонун сөптөөхтүк сыаналыырыгар олук уурбута.  

 Биhиги бүгүн Кулаковскайга кини революционер да, 

контрреволюционер да буолбатаҕын, кини ученай уонна поэт, бэйэтин 

үйэтин, бэйэтин норуотун сырдатааччыта  уонна реалиhа диэн 

сыhыаннаhабыт. Г.П. Башарин дьаныардаах үлэтин түмүгэр саха 

литературатын төрүттээччилэр биографиялара олус дириҥник 

үөрэтиллибитэ. 

Үс классигы табатык уонна үрдүктүк сыаналааhын аҕыс эрэ сыл устата 

буолбута. 1952 сылтан 1962 сылга диэри кинилэр нэhилиэстибэлэрин уонна 

Башарин кинигэтин духовнай культураттан эмиэ туора соппуттара, 
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айдааннаах «Башарин дьыалата» буолбута. Историческай кырдьык иккиhин 

күөрэйбитин да кэннэ профессор Башарин өлүөр дылы (1992 с.) Өксөкүлээҕи 

көмүскээбитэ. А.Е.Кулаковскайы автор саха омугар бастакы поэт, философ, 

фольклорист, лингвист, туспа көрүүлээх мыслитель, общественнай деятель 

быhыытынан көрдөрбүтэ. Г.П. Башарин Өксөкүлээх суругун суолтатын аан 

бастакынан арыйбыта, пропагандалаабыта. ХХI уйэ программата буоларын 

бэлиэтээбитэ.  Сурук 1992 сыллаахха бэчээттэммитэ, бу эмиэ кини кыайыыта 

этэ. 80 сааhын туоларыгар А.Е. Кулаковскай бириэмийэтин лауреата 

буолбута. Бу киниэхэ саамай үрдүк наҕараада этэ.  

 

 

Өксөкүлээх туһугар махталлаах дьыаланы онорбут Е.П.Шестаков 

аатын билиҥҥи ыччат билиэхтээх. 

 

   

Өксөкүлээх аатын өрө тутан көмүскэспит, суруйбут саха чулуу киhитэ – 

критик Е.П. Шестаков  - Эрчимэн. Е.П. Шестаков А.Е. Кулаковскай - 

Өксөкүлээх Өлөксөй айар үлэтин бутуннуутун буолбакка, чопчу 

боппуруостарын ырыппыт. 

«Егор Петрович бэрт көнө сүрүннээх, уҥа – хаҥас халыйталаабатах киhи. 

Ол иhин бэйэтин биир бүтэhик ыстатыйатыгар «Бачча сааспар диэри 

Өксөкүлээх Өлөксөйу өрө тутан кэллим. Кини норуотун туhугар уус – уран, 

научнай үлэлэрин туhунан эдэр эрдэхпиттэн көрүүлэрбин «сыыҥтыыр 

былаат курдук» субу – субу уларыппатым», - диэн төhө даҕаны сэмэлэннэр 

Егор Петрович Өксөкүлээх Өлөксөй үтүө аатын чөлүгэр түhэрэр туhугар 

махталлаах дьыаланы оҥорбутун билиҥҥи ыччат билиэхтээх.  

Егор Петрович 1951 сыл бастакы анарыгар Амма орто оскуолатыгар 

учууталлыы сылдьан, биир бастакы кэпсээнин суруйар. 1951 сыл ахсынньы 

10 күнүгэр «Правда» хаhыакка Өксөкүлээх Өлөксөй кини эhэтин аахха хонон 

ааспытын туhунан, С. Борисов, А. Сурков, Л. Климович «Саха литературатын 
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историятын табатык сырдатар иhин» ыстатыйалара тахсар. Ити бириэмэҕэ 

Е.П. Шестаков Мэнэ – Хаҥаласка колхоз председателинэн үлэлээн иhэн, 

аҕыйах ыйдаах колхозтар председателлэрин курстарыгар Дьокуускайга 

үөрэнэ сылдьан «Кыым» хаhыакка ыстатыйа суруйбут. Ол ыстатыйаҕа 

Өксөкүлээх уус – уран, научнай нэhилиэстибэтин ырытан олохтоох 

хаhыаттарга мөккүөрү аhыахха диэн суруйар. Ыстатыйатын таhаарбаттар, ол 

оннугар Мэҥэ – Ханалас райкомолугар тиэрдэллэр. Курска үөрэнэ 

сырыттаҕына ыныран ылаллар, кини хоhооннорун, кэпсээннэрин хараларын 

суруйар тэтэрээттэрин хостоон таhааран иннигэр уураллар. Шестаков «Аара» 

диэн ситэ илик кэпсээнин сүрүн дакаастабыл курдук көрөллөр. Онтон 

соhуйан эрэ хаалар. Райкомол бюротун чилиэннэрэ, ыҥырыылаах 

кырдьаҕастар «буруйдааҕы» сытыытык кириитикэлииллэр, ол эрээри туох да 

миэрэни ылбаттар. Е.П. Шестаков санаатын уларыппат. 1952 сыл кулун тутар 

23 күнүгэр «Эдэр бассабыык» хаhыакка П. Сячиков «Ыччаты иитиини – 

болҕомто киинигэр» диэн ыстатыйата тахсар. 

1957 сыллаахха А.Е. Кулаковскай «Ырыалар - хоhооннор» диэн 

кинигэтэ тахсар. Кинигэни бэчээккэ Н.П. Канаев бэлэмниир, аан тылы, хос 

быhаарыылары суруйар. Бу кинигэ туhунан Е.П. Шестаков – Эрчимэн 

хаhыакка «Кулаковскай «Ырыалара - хоhоонноро» диэн ыстатыйаны 

таhаартарар. Редакцияттан «Ыстатыйа дьууллэhии быhыытынан тахсар» диэн 

хос быhаарыы биэрэллэр.  

Итинтэн салгыы Эрчимэн 1965 – 1969 сылларга «Ойуун түүлүн» 

проблематиката» диэн улахан ыстатыйаны, 1970 с. «Этиллибиккэ 

эргилиннэххэ» уонна «Алгыс тылынан саҕаламмыт литература», 

«Өксөкүлээҕи өрө тутан», «Өксөкүлээх өрүү тыыннаах» 1992 с. 

суруйталыыр.  

Е.П. Шестаков – Эрчимэн аҕыс төгүл Өксөкүлээх Өлөксөй туhунан 

кэпсээннэри, поэмалары, ахтыыны уонна ыстатыйалары суруйар. Ити курдук 

А.Е. Кулаковскай - Өксөкүлээх Өлөксөй үтүө аатын өрө тутан суруйбут киhи 
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ахсааннаах буолуо. (Эрчимэн, «Өксөкүлээх өруу тыыннаах» Дьокуускай, 

1995 с.) 

Өксөкүлээх аата төннөрүн туһугар үлэлэспит  

историк -  Е.Е. Алексеев 

Саха литературатын биир саамай сүрүн проблематынан литератураны 

төрүттээбит классик суруйааччылар нэhилиэстибэлэрэ буолар. Бастакы саха 

үс суруйааччыларын буржуазмнай национализмна буруйдааабыттара. 

«1927 сылга диэри А.Е. Кулаковскайы ким да куhаҕан айымньылары 

айбыта норуотун утары турбута диэн эппэт эбиттэр. Ити сылга Күндэ, Эллэй, 

Абаҕыыныскай уо.д.а. кинини норуотун таҥнары тардыбыт суруйааччы 

быhыытынан сыаналаабыттар. 1931 с. Кулаковскай аңар атаҕынан 

буржуазияҕа турар реакционнай суруйааччы диэн суруйбуттар. 1942 с. 

Георгий Башарин үс бастакы суруйааччылар айымньылара улахан туhалаах 

буолуохтарын туhунан дакылаат онорбута. Ону оччотооҕу салайааччылар 

сөбүлээбэккэ Башарины уонна кинини өйүүр дьону хаайыахха диэн этэн 

сордуу сылдьыбыттара. Уураахтар ылыллыбыттара 1943 с. алтынньы 1 

күнүгэр обком уурааҕа тахсыбыта. Онно бу суруйааччылары үс сырдатааччы 

суруйааччылар диэн этии сыыhа, кинилэри утары коммунистар бары үлэлиэх 

тустаахпыт диэн этиллибитэ. Мин 1952-54 сс. Москваҕа студенныы 

сылдьаммын кини айымньыларын үөрэппитим. 1961 с. бэс ыйын 21 күнүгэр 

биир улахан киhи миигин мэлдьитин Өксөкүлээҕи көмүскэhэн тыл этэрим 

иhин «хаайыахха» диэн этэн турардаах. 1966 с. Өксөкүлээх туhунан кинигэ 

суруйан бэчээттэппитим. Мин биир да түгэҥҥэ Өксөкүлээҕи уонна дьоммун 

– сэргэбин түhэн биэрбэтэҕим» - диэн историк Е.Е. Алексеев А.Е. 

Кулаковскай 130 сылыгар 2007 сыллаахха «Чолбон» сурунаалга 

кэпсэтииттэн. 

Өксөкүлээх Өлөксөй үтүө аата бар дьонугар төннөрүн туhугар 

улэлэспит дьоннортон биирдэстэрэ Е.Е. Алексеев буолар. Бу репрессия ыар 

кэмигэр сымыйа балыырга тубэhэн А.Е. Кулаковскайы аатырбыт иэдээннээх 
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хабыр сыһыан сылларын туhунан сурунаалга тахсыбыт ыстатыйаттан ылан 

суруйдум. 

Өксөкүлээх Өлөксөй соҕотох оҕото Реас Алексеевич Кулаковскай. 

Кини бэрт кыра эрдэҕиттэн иринньэх улаатан баран, бэйэтин көрүнэрэ 

үчүгэйэ, кэргэнэ Татьяна Паповна сылаас сыhыанынан, сымнаҕас 

майгытынан араначчылыыра бэрт буолан, 80 сааhыгар диэри атаҕар тура 

сылдьан эмискэ сүрэҕэ тохтообута. Ол иhин сорох дьон Өксөкүлээх аатын 

ааттатар ситим быстыбытын курдук саныыллар эбит. 

  Е.Е. Алексеев кэнниттэн Өксөкүлээх олоҕун, кини хайдах 

үөскээбитин, хантан төрүттээҕин, ханна олорбутун, ханнык сири – дойдуну 

кэрийбитин, кэлин ыалдьан бу күн сириттэн бырастыыласпытын кэннэ, 

соҕотох хаалбыт уола, суруйааччы Реас Кулаковскай аҕатын туhунан «Аҕам 

олоҕо» диэн кинигэни 1990 с. таhаартаран,  саха норуотугар улуу киhи 

Өксөкүлээх туhунан биһиги  манныгы өйдүүбүт - билэбит : 

- Саха литературатын төрүттээбит, чинчийбит, өтө көрөн сүбэлээбит улуу 

киhибит А.Е. Кулаковскай нэhилиэстибэтэ – бу биhиэхэ бараммат – 

хороммот баай буолар.  Кини этэринэн, дьон – сэргэ бүттүүн үөрэҕи 

баhылыахтаах, кинигэни элбэхтик ааҕыы саха дьонун духовнай культуратын 

сайыннарыахтаах диэн; 

- Өксөкүлээх – улуу суруйааччы. Кини айымньыларын, научнай үлэлэрин 

билинни ыччат билиэхтээх. Улуу суруйааччыбыт, улахан поэппыт, 

бөлүhүөкпүт сүбэтэ бүгүҥҥү олохпут күчүмэҕэйдэрин туоруурбутугар хайа 

эмэ өттүнэн көмө буоларыгар, эдэр дьонно бэйэлэрин кыахтарыгар 

эрэнэллэригэр аналлаах диэн; 

- Репрессия кэмигэр саха норуота оччотооҕу А.Е. Кулаковскай литературнай 

нэhилиэстибэтигэр хайдах курдук харыстабыллаахтык сыhыаннаспытын, бу 

кинилэр Алексей Елисеевиhи дьиннээхтик норуоттан үүнэн тахсыбыт поэт 

быhыытынан ылыммыттарын билэбит – өйдүүбүт.  

Өксөкүлээх уола Реас Алексеевич Кулаковскай саха биир бөдөҥ 

прозаига, намылҕа куоластаах поэта эрэйдээх-буруйдаах олоҕу олордор  да 
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олус аламаҕай майгылаах, дьиҥ айыы киһитэ, ис-иһиттэн культуралаах, 

сырдык киһи этэ диэн бииргэ алтыспыт чугастыы билэр дьоно ахталлар.   

Ити курдук, Реас Алексеевич оҕолорун оҕолоро Өксөкүлээх ситэ 

олорботох олоҕун ситэрэллэр, Кулаковскайдар олохторун ситимэ салҕанар.  
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