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повторами, а также обилием характерных и этноспецифических
образов сравнения.
Благодарности: Исследование выполнено в рамках научноисследовательского проекта СВФУ «Героические эпосы тюркомонгольских народов Евразии: проблемы и перспективы сравнительного изучения».
Литература:
1.

2.

Алтын Сырык // Шорские героические сказания / Сост. А. И. Чудояков, Р. Б. Назаренко. — Москва ; Новосибирск : Наука, 1998. —
463 с.: С. 263—435. — (Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока; Т. 17).
Якутский героический эпос. «Могучий Эр Соготох». — Новосибирск : Наука, Сибирская издательская фирма РАН, 1996. —
440 с. — (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего
Востока).

САТАНАР Марианна Тимофеевна,
«Олонховедение» секторын н.с.,
М.К. Аммосов аатынан ХИФУ,
ОлоІхону чинчийэр научнай института, С£, Дьокуускай к.

ОЛО¢ХО¡О БААР МИФОЛОГИЧЕСКАЙ
МАДЬЫАЛ ОЛОХХО-ДЬА¤АХХА,
¥ГЭСТЭРГЭ К£СТ¥¥ТЭ (ПРАГМАТИКА)
Биллэрин курдук, дириІ ій-санаа, киэІ билии-кірµµ мунньуллубут бай±алынан саха омугун тылынан уус-уран айымньытын муІутуур чыпчаала — олоІхо буолар. Кырдьык да±аны,
былыргы былдьаґыктаах дьыллар быралыйар быраман мындааларыттан, урукку охсуґуулаах дьыллар уларыйар ула±аа іттµлэриттэн,
ааспыт алдьархайдаах дьыллар анаарыйар анараа таґааларыттан
[9, с. 11] тµІ былыргы кэмнэри кэрэґэлиир айамньыбыт уустук,
олохсуйбут ійдібµллэрэ, ол эбэтэр мифологическай кірµµлэрэ, —
олоІхо олус кырдьа±аґын бэлиэтииллэр диэн этэн тураллар
фольклористар В.Я. Пропп [10, с. 30—55], В.М. Жирмунскай [4,
с. 222—348], Е.М. Мелетинскай [8, с. 275]. БµгµІІµ туругунан,
олоІхо мифологическай ійдібµллэрин µірэтиигэ, кини уустук
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уобарастаан кірііґµнµн систиэмэтин, бу систиэмэ бэлиэлэрин
(символларын) суолталарын дириІник хорутан чинчийии, аныгы саха фольклористикатыгар сµрµн кыґал±алартан биирдэстэрэ буолар. Бу хайысха олох сайда илигин, іссі бэйэтин кэмигэр
Г.У. Эргис «мифология, саха норуотун ураты тутуллаах айыллыытын быґыытынан, олоІхоттон уонна итэ±элтэн араарыллан туспа
µірэтиллэ илик» диэн эппитэ туоґулуур [13, с. 112]. Г.У. Эргис
кэннэ олоІхону семиотика (символлар суолталарын туґунан
наука) іттµттэн ырытыыга кэккэ чинчийээччилэр холоммуттара (Е.Н. Романова, А.Е. Захарова, А.Г. Лукина, Л.Л. Габышева,
А.С. Попова, Е.И. Избекова, Е.М. Ефимова уо.д.а.), итиэннэ
сіптііх быґаарыылары биэрэн бу хайысха сайдарыгар олук уурсубуттара. Чопчулаан эттэххэ, сµрµннээн олоІхо тиэкистэригэр
бигэтик иІэн силбэґэ сылдьар саха мифологията этнография,
лингвистика, история, культурология, искусствоведение, литературоведение, философия іттµттэн кірµллэн ырытылынна да, бу
быґаарыылары барыларын тµмэр биир архетипическай мадьыалуобарас суо±а биллэр. Маннык мадьыал, бµдµмµк ійтін-санааттан
силистэнэн-мутуктанан (А.С. Попова), саха аан дойдуну анаарар
хартыынатын олохсуйбут сµрµн символа буолан, норуот материальнай уонна духуобунай култууратын кірµІнэригэр хайдах бэриллэ сылдьарын быґаарара, этносемиотика билимэр кімілііх
буолуо этэ диэн саарбахтаммат.
ДьиІэ, ібµгэ іркін ійµн тµмпµт ілбіідµйбэт олоІхобутугар,
іскітµн тµІ былыргы билиини-кірµµнµ аныгы билим ійдібµл
лэригэр киллэрэн, онно сыґыаран ырытан кірдіххі, бу мадьыалуобарас ырылыччы ойууланан тахсар. Манна биґиги геометрическай быґыы-таґаа (форма) символ быґыытынан бэйэтэ кэпсиир
тыллаа±ын туґунан балаґыанньаларга оло±урабыт (П.А. Флоренский, В.В. Иванов, В.Н. Топоров, Ю.М. Лотман уо.д.а.). Бу ырытыы ааптар 2018 с. Российскай гуманитарнай сурунаалга тахсыбыт ыстатыйатыгар баар [11, с. 471—481].
Биллэрин курдук, олоІхо аан дойду хайдах айыллыбытыттан, киґи аймах хайдах µіскээн-тэнийэн сайдан барбытыттан
са±алаан, Орто дойду оґоллоох, тµґµµлээх-тахсыылаах оло±ун
дириІ философиятын кэрэґэлиир, уус-уран тыл тµінэлээх тірді
с³Імµт айымньыта. Олохсуйбут µгэґинэн, олоІхо тµІ µйэтээ±и
мифологическай кэм сомо±о олугунан бэйэтин киэІ киэлитигэр
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дэллэритэ сиэтэн киллэрэр. Ол курдук, кэми кэпсиир «дьыл» диэн
ійдібµл тула сайдан хос-хос хатылана, бигэргэнэ кµµґµрэн кэлэр
былыргы дьыл быдан мындаатыгар, урукку дьыл кулан уор±атыгар,
уларыйбыт урсуннарын ула±а іттµлэригэр... µс саха µіскµµ илигинэ,
тµірт саха тірµµ илигинэ... — олуктан са±аланан киэІ ис хоґооно
сыыйа арыллан барар. Бу мантан кірдіххі, баар эрэ барыта хаґан
эрэ са±аламмыт кэмнээх эбит диэн ійдінір, ол эбэтэр бµдµмµк
ій-санаа (мифологическое мышление) аан дойду айыллыытын
субу кэмІэ сыґыаран ылынар, итиэннэ аан дойду баар буолуутун са±аланар са±а±ар ханнык эрэ сµдµ кµµґµ тірµіт быґыытынан
билинэр. Сµрµн ійдібµлэ, туох барыта сµдµ кµµґµнэн айыллыбыта, туох барыта (геометрическай ійдібµлгэ кіґірдіххі) бу биир
точкаттан са±аламмыта диэн. Айыллыы идиэйэтэ саха тылынан
уус-уран айымньыларын бары кірµІнэригэр чиІник киирэ сылдьар, холобур: Сол курдук µіґээ ¥рµІ Айыы Тойон оІоруутунан
олохтоммут эбит бу а±ыс иилээх-са±алаах атааннаах-міІµіннээх
аан ийэ дайдыкабыт! [5, с. 235—236]. Айыллыы ійдіін-тійдіін
туран оІоґуллубут буолла±ына, аныгы искусствоведение билимигэр киэІник биллэр К.В. Хюбнер бэлиэтээґининэн «если
природа имеет разумное устройство, то она определенно должна
описываться языком математики, а в математическом понимании она состоит из тела и пространства, которые непосредственно сливаются друг с другом в геометрии» — диэн этиллэр [12, с.
22]. Дьэ бу кэннэ олоІхо±о салгыы: сир ийэ хотунум сиэрэй тииІ
тиІилэ±ин са±аттан тэнийэн-тэрбэйэн, µµнэн-µіскээн, сачарыы
табам кулгаа±ын сарыытын тиэрэ таппыт курдук, сарбайа µµнэн,
сараадыйа улаатан испитэ µґµ... — диэн Орто дойду µіскээґинэ
ойууланар. Чинчийээччи А.И. Гоголев этэринэн, биир сомо±о
баар кµµс µс, бэйэ-бэйэлэриттэн ситимнээх дойдулары (¥іґээ,
Орто, Аллараа) тірітір [2, с. 29].
Биллэр олоІхоґут М.Н. Ионова-Андросова «¥µт-аас бэйэлээх
¥рµІ Айыы Тойон ыччаттара» олоІхото саха мифологическай
хартыынатын чинчийиигэ улахан суолталаах айымньы. Ол курдук
бу олоІхо кэрэґилииринэн ¥рµІ Айыы Тойон ойо±унаан Адьы
Іа Сиэр Хотуннуун то±ус туруйа уоллаахтар, а±ыс кыталык кыыс
таахтар [5, с. 184—186]. Бу Айыылары а±алара ¥рµІ Айыы Тойон
араас халлааннарынан олохтуурун туґунан ырытыыга µгµс µлэ
бэчээттэнэн тахсыбыта, олортон чорботон Л.А. Афанасьев-Тэрис
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классификациятыгар тохтуур то±оостоох. Манна быґыы-таґаа
геометриятын іттµттэн кірдіххі, эпическэй эйгэ тутула туруору
сµнньµнэн 9 халлаантан оІоґуллан турар, сытыары сµнньµнэн
4 хайысхаларынан сµрµннэнэр. Геометрия билимин тылынан,
¥іґээ дойду быґыыта, хапта±ай икки кээмэйдээх кірііґµІІэ
(двумерная проекция) µс муннук (треугольник) буолан тахсар, онтон µс кээмэйдээх кірііґµІІэ (трехмерная проекция) пирамида
буолан ойууланар. Маннык тµмµгµ былыргы саха µґµйээнигэр
баар «халлаан куупал курдук быґыылаах-таґаалаах» [6, с. 10] диэн
этии, чуолаан куупал хайаан да саамай µрдµк таґымІа сытар точкалаах диэн ійдібµллээ±э, эмиэ бигэргэтэр.
Салгыы Орто дойдубут быґыытын анаардахха, бу тиэмэ
ымпыгар-чымпыгар дылы ырытыллыбыта диэххэ сіп. Ол курдук,
Л.Л. Габышева монографиятыгар «олоІхо±о Орто дойду быґыыта
саха бала±анын быґыытынан бэриллэ сылдьар» диэн бэлиэтээ
ґин, Е.М. Мелетинскэй, Т.В. Цивьян, В.В. Иванов, В.Н. Топоров
курдук бідіІ учуонайдар концепцияларыгар оло±уран, бэриллэ
сылдьар [1]. Манна да±атан, былыргы мифологическай билии
нэн-кірµµнэн Сир ийэ тэллэх курдук быґыылаа±а диэн кэнсиэпсийэ баарын эбэн биэрэр эмиэ то±оостоох [3, с. 95]. Биґиги тиэмэбит хайысхатынан кірдіххі, сарбыллыбыт пирамида быґыыта
диэн ійдінір.
Аны Аллараа дойдубут быґыытыгар тохтоотоххо, А.Е. Кулаковскай µлэтигэр «саха олоІхотугар Аллараа дойду быґыыта «µрдэ
µмµрµк, ортото кудумньулаах, тµгэ±э дэлбиґэх» эбит» [6, с. 12]
диэн ыйыллар. Чахчы да бу маннык быґыыны-таґааны ыйар кэрчиктэр µгµс олоІхо±о кістіллір, холобур, Дьырыбына Дьыры
лыатта кыыс бухатыыр убайа Тойон Дьіллµµт абааґы кыыґын угаа
йытыгар тµбэґэн Аллараа дойдуга тµґэрин хоґуйааґыІІа: Тойон
Дьіллµµт..., тµІнэри-таІнары халарыктаан µрµт ірті µмµрµк,
алын ірті нэлбиґэх хара дьабын аартыгынан лµІкµр-лаІкыр, басатах аллараа диэки курулаан, дьілі дьуо±уран тµґэн хаалла... [14,
с. 126] — диэн этиллэр. Манна сыґыаран, іссі биир А.Е. Кула
ковскай суолталаах быґаарыытын а±алабыт: «олоІхо±о «кэтит
µтµгэни» саха — баттаатар маталдьыйбат, µктээтэр і±µллэІнээбэт,
кэйбэлээтэр кэйбэллийбэт диэн ааттыр, ол аата µіґээттэн аллараа хайысхалаах, Сир ийэни дьиэ µрµтµн курдук холуйдахха, ол
іттµттэн дьайыыны кірдірір» [6, с. 8] диэни. Ол аата, Аллараа
99

Ысыах Олонхо в Олёкме

дойду быґыыта Орто дойду сал±ааґынын сиэринэн эмиэ сарбыллыбыт пирамида буолар, уратыта — быдан кэтитигэр сытар.
Дьэ, туруору уонна сытыары сµнньµлэринэн ¥іґээ, Орто, Аллараа дойдулары холбоотоххо биир сµрµн пирамида быґыыта ойууланан тахсар. Балар биир эргийэр сµнньµлэринэн (о.э. перпендикуляр) олоІхо±о хоґуллар Аал Луук Мас уобараґа буолар. Кини
3 дойдуну курдат µµнэн турарын туґунан маннык этиллэр: ¥іґээ
µрµт салаата ірµкµйэ µµнэн иґэн, ій булунан, чугуйбут-тохтообут,
санаа булан санньыйбыт... силиргэхтээх баара±ай силиґэ сир иґинэн
сатала суох сириэдийэ µµнэн иґэн, туруйа кітір кынатын курдук
таІнары тараадыйан, саныы тµґэн тардыммыт, ійдµµ тµґэн
ірµґµммµт... [14, с. 24—34]. Онтон эргийэр биир сµнньµлээхтэрэ
«Дьулуруйар Ньургун Боотур» олоІхо±о: бу о±о... халлааны
хамнатыыґы, хара±атын тілірітµµґµ, µіґээІи-алларааІы µс аан
дойду µтµрµібэт кµлµµґµн µлтµрµтµµґµ..., µтµрµібэт µлµгэри
µіскэтииґи... [9, с. 29] — диэн бэриллэ сылдьар.
Биллиилээх фольклорист Е.М. Мелетинскэй этэринэн, миф
дэбигис кірдіххі судургу тутулугар киґи аймах толкуйун оІкула
олоро сылдьар, ол суотугар былыргы тиэкистэргэ тірµкµ халбаІ
наабат тутуллаах ментальнай универсалиялар диэн бэлиэлэр
(символлар, знактар), омугуттан тутулуга суох барыларыгар биир
кірµІнээх кістіллір [7, с. 10].
Онон, олоІхо±о баар кістµµлэр Кудул Куйаар тутулунуун,
айыл±алыын олус ыкса ситимнээхтэр. Бу ситими µгµс физика
тµірµйэлэрэ уонна сокуоннара бигэргэтэллэр. Олоххо чугаґатан
кірдіххі, олоІхобутугар баар аан дойду тутулун геометрическай
бэлиэтэ (символа) ібµгэ ханнык сиэрдэригэр-туомнарыгар, материальнай култуура артефактарыгар кістірµй диэтэххэ, µіґээ
ахтыллыбытын курдук, национальнай архитектура±а ураґа уонна
бала±ан быґыыларыгар кістір. Итиниэхэ ураґа геометрическай
быґыыта конус, онтон конус пирамиданы сµнньµн тула эргиттэххэ ойууланан тахсан кэлэр фигура диэн чуолкайдыыр то±оостоох.
Ураґа быґыыта, олоІхо±о ахтылларыныы ураґа сонноох урааІхай
саха, тірµт таІаґыгар-сабыгар эмиэ кістір — µгэс буолбут бууктаах сону кытта кэтиллэр дьабака бэргэґэ, этэрбэс, биир кµдьµс
толорсор ис хоґоонноругар (семантикаларыгар). Маны сэргэ саха
тірµт µІкµµтµгэр, сиэрин-туомун хореографиятыгар, холобур,
ыґыах алгыґын µіґээ Айыылартан кірдіґін тµґэрэр сиэргэ алгысчыт уонна битииґиттэр (8 кыталык кыыс, 9 туруйа уол) турар
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миэстэлэрин, хамсаныыларын тиґиликтэрин ис хоґоонугар эмиэ
кістір. Пирамида бэлиэтэ тірµт архетип быґыытынан оґуоргамандарга, чороон быґыытын ис хоґоонугар эмиэ бэриллэ сылдьара толору µірэтиллэ илик, іссі да µірэтиллэрэ иннигэр турда±а.
ОлоІхо±о баар аан дойду тутулун кірдірір мадьыалы киґи аймах
оІостон, сайдан кэлбит оло±ор быґаччы саба быра±ан тэІнээн
кірдіххі, пирамида мадьыалынан µгµс систиэмэлэр тутуллубуттара арылхайдык арыллар. Холобур, общество тутулугар (дьиэ
кэргэнтэн судаарыстыба тутулугар диэри), экономическай уонна политическай сыґыаннар структураларыгар, киґи нэ²ирин
тутулугар, онноо±ор ДНК спиральнай структуратын уруґуйугар
(боробулуоханы конус тула эрийэн баран оройуттан хамсаттахха)
кытта кістір. Итинник тµмµктэри холобурдаан саба±алаатахха,
саха улуу олоІхото айыл±а кістµбэт кµµстэрин ис хоґооннорун
арыйар сµдµ тирэ±инэн буолара саарба±а суох.
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