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А.Е.Кулаковскай «Өй, сүрэх икки мөккүөрэ» поэмата: 

 композиция, уобарас, проблема уратылара 

  

  



 

Тоҕоостооҕо:  

 
 А.Е. Кулаковскай уус-уран нэһилиэстибэтэ - поэзия. Айымньыларын 

дириҥ социальнай-философскай проблематиката литература саамай былыргы 

жанровой киэбин - поэма - уус-уран тыыныгар олоҕурар. 

 Өксөкүлээх Өлөксөй классическай айымньыларынан саха 

литературатыгар драматическай поэзия олохтонуута конфликт утумнаахтык 

сайдыытынан бэлиэтэнэр. Ону «Өрүс бэлэхтэрэ», «Өй, сүрэх икки мөккүөрэ», 

«Төрүү илигиттэн түҥнэри төлкөлөппүт» поэмаларга көрөбүт. Саха 

литературатыгар драма жанрын төрүттэниитигэр улахан оруоллаах 

айымньылары чинчийэр тоҕоостоох  

. 

Чинчиллэр объект:  

А.Е.Кулаковскай «Өй, сүрэх икки мөккүөрэ» поэматын вариана уонна 

сүрүн тиэкиһэ 

Чинчиллэр предмет:  

«Өй, сүрэх икки мөккүөрэ» поэма композицията, уобарастара, 

проблемалара 



 

Сыала:  

 

А.Е.Кулаковскай «Өй, сүрэх икки мөккүөрэ» поэмаҕа композиция, уобарас, 

проблема уратыларын чинчийиигэ холонуу 

Соруктар: 

 

• А.Е. Кулаковскай туһунан туһааннаах матырыйаалы үөрэтии; 

• Поэт «Өй, сүрэх икки мөккүөрэ» айымньытын варианын уонна сүрүн 

тиэкиһин тэҥнээн сырдатыы; 

•«Өй, сүрэх икки мөккүөрэ» поэма композициятын, уобарастарын, 

проблемаларын ырытыы 

Чинчийии теорията:  

 Өксөкүлээх Өлөксөй айымньыларын уонна чинчийиилэрин тоҕус томнаах 

толору таһаарыы 2 тома, П.В. Максимова үлэлэрэ о.д.а. 

 

Чинчийии ньымата: 

 текстология, тэҥнэбил, литература тосхоллорунан чинчийии 

 



 

 

Yлэ сонуна:  

 Саха литературатын төрүттээччи А. Кулаковскай литература үс 

көрүҥэ олохтонуутугар, чуолаан, драматическай поэзията ураты 

суолталааҕын чинчийии уонна драматическай поэмаларын туһунан 

үөрэхтээхтэр үлэлэрин бииргэ түмэр үлэни оҥоруу. Бу өттүнэн үлэ сонуна 

көстөр.  

Yлэ көдьүүһэ:  

Чинчийии матырыйаалыгар олоҕуран, А.Е.Кулаковскайга аналлаах 

үбүлүөйдээх тэрээһиннэргэ иһитиннэриэххэ, кылаас чаастарыгар, эбии 

дьарыкка туһаныахха сөп. Өксөкүлээх Өлөксөй нэһилиэстибэтин 

чинчийиигэ уонна салгыы үөрэтиигэ көмөлөөх буолуоҕа.  

 

Сабаҕалааһын:  

 А.Е. Кулаковскай «Өй, сүрэх икки мөккүөрэ» философскай поэмата 

диалог халыыбынан суруллубут, уобарастара социальнай, историческай 

проблемалары  киэҥник, дириҥник арыйаллар. Онуоха поэт норуот 

айымньытын уонна нуучча классическай литературатын дьүөрэлээбитэ 

ураты тыынныыр.  

 

  

 



 

Саха литературатыгар эпос, драма, лирика фольклортан ситимнэнэн 

олохтонууларын Өксөкүлээх Өлөксөй поэзията төрүттүүр 

Драматическай поэзията 

конфликт утумнаахтык 

олохтонуутугар көстөр   

«Өрүс бэлэхтэрэ» 

(1909) 

 

«Өй, сүрэх икки 

мөккүөрэ» 

(1912) 

 

«Төрүү илигиттэн түҥнэри 

төлкөлөппүт» 

(1913) 

 

драматическай поэмалара: 

Драма сүрүн уратылара: 

конфликт усулуобунай уобарас 

 А.Е.Кулаковскай уус-уран нэһилиэстибэтэ – поэзия.  



«Өй икки сүрэх икки мөккүөрэ» 

(1922с.) 

«Өй, сүрэх икки мөккүөрэ» 

(1925 с.) 

Бастакы редакцията (вариана) Иккис редакцията (Сүрүн тиэкиһэ) 

З.В. Луковцев тэтэрээтигэр тус бэйэтин илиитинэн суруллубут «Ырыа-хоһоон» хомуурунньукка бэчээттэммит 

Уратылара: 

Өй уонна Сүрэх ааттара хаҥас ойоҕоһугар суруллубут. Х-р, 

Өй: Нохтолоох Болуо Уол!...  

[6; 112]. 

Өй уонна Сүрэх ааттара ортотугар суруллубут. Х-р, 

Өй: 

«Нокоо! Нохтолоох болуо- сүрэх уол!... » 

 [5; 232]. 

259 строкалаах 290 строкалаах 

71 кэрчиктээх 86 кэрчиктээх 

Өй этиилэрэ 100 строкалаах   93 строкалаах 

Сүрэх монолога 159 строкалаах Сүрэх монолога 193 строкалаах 

Поэма суруллубут историятыттан 

(1912 сыллаахха Дьокуускай куоракка суруллубут) 

«Өй икки сүрэх икки мөккүөрэ»  «Өй, сүрэх икки мөккүөрэ» 

Бастакы редакцията (вариана) Иккис редакцията (Сүрүн тиэкиһэ) 

З.В. Луковцев тэтэрээтигэр ааптар тус 

бэйэтин илиитинэн суруллубут (1922с.) 

 

«Ырыа-хоһоон» хомуурунньукка 

бэчээттэммит (1925 с.) 

Уратылара: 

Өй уонна Сүрэх ааттара хаҥас 

ойоҕоһугар суруллубут. Х-р, 

  

Өй: Нохтолоох Болуо Уол!...  

[6; 112] 

Өй уонна Сүрэх ааттара ортотугар 

суруллубут. Х-р, 

 Өй: 

«Нокоо! Нохтолоох болуо- сүрэх уол!... 

» [5; 232] 

259 строкалаах 290 строкалаах 

71 кэрчиктээх 86 кэрчиктээх 

Өй монолога 100 строкалаах  Өй монолога 93 строкалаах 

Сүрэх монолога 159 строкалаах Сүрэх монолога 193 строкалаах 



 

Поэма композициятын уонна уобарастарын  уратылара 

Икки утарыта тиип 

Өй Сүрэх Диалогтара 

конфлигы күүһүрдэр 

Усулуобунай уобарастар 

• киһи иһигэр 

барар бүппэт 

охсуһуу 

• эдэр уонна саастаах 

дьон икки ардыгар 

тахсар мөккүөр 

Аллегорическай уобарастар 

• Үтүө уонна 

мөкү 

охсуһуута  

• Икки 

историческай 

кэм 

утарсыылара 

кырдьаҕас эдэр 

хатыламмат уус-уран уобарастар  

бары куһаҕан 

дьаллыктары 

барытын 

сөбүлүүр 

кэлэр-барар диэни 

билбэт, урукку 

олох бары куһаҕан 

үгэһин илдьэ 

сылдьааччы 

патриархальнай-

феодальнай олох 

киһитин 

типичнэй өйө-

санаата 

саҥа үөскээн 

эрэр 

сайдыылаах 

олох киһитин 

өйө-санаата 



 

Уобарастар мөккүөрдэрэ 
Өй Сүрэх 

(Сэмэлиир, буруйдуур) (Өрөлөһөр, кырдьыгын таһаара 

сатыыр) 
Мөккүөрдэрин ис хоһоонунан 

тутула: 
• дьахтар омукка умсугуйуу;  

• итириктээх арыгыга иирии,  

• акка үлүһүйүү; 

• хаартыга ыллаттаран үбү үрэйтэрии; 

• табахтатан хоромньулатыы;  

• таҥаска баҕардан малы баратыы;  

• абааһы майгылаахтары кытта иирсии,  

• сынньалаҥ олохтон аккаастаныы  

Поэма проблемалара: 

Социальнай; Психологическай; Историческай 

ФИЛОСОФСКАЙ ИС ХОҺООННООХ 

Үтүө-мөкү охсуһуута 

(этнографическай төрүттээх) 



 

Түмүк 
 

  А.Е. Кулаковскай саха литературатыгар драматическай поэзия 

олохтонуутугар улахан оруоллаах эбит.  

 Поэт айымньытын бастакы варианыгар диалог уонна монолог 

формаларын киллэрэн, хара ааныттан драматическай поэманы 

саҕалаабыта көстөр. Ону сүрүн тиэкис улахан уларыйыыта суох 

бэчээттэммитэ туоһулуур. 

 А.Е. Кулаковскай «Өй, сүрэх икки мөккүөрэ» философскай 

поэмата диалог халыыбынан суруллуута конфлигы күүһүрдэр, условнай 

уобарастар социальнай, психологическай, историческай уонна сиэр-

майгы проблемаларын киэҥник, дириҥник арыйаллар. Айымньы 

этнографическай төрүттээҕэ, аллегорическай ис хоһооннооҕо үтүө уонна 

мөкү охсуһуутугар көстөр. Поэт нуучча литературатыгар тирэнэн, 

бэйэтин ураты айар ньыматынан, хатыламмат истиилинэн 

драматическай поэматын суруйбут. 
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