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«Байанай алгыһа»



Алексей Елисеевич Кулаковскай -
Өксөкүлээх Өлөксөй Уучайга
олорон, 1900 сыллаахха «Байанай
алгыһа» диэн 133 строкалаах
хоһоонун суруйбута. Онон, саха
суругунан уус-уран литературатын
алгыстан саҕалаабыта.



Өксөкүлээх Өлөксөй “Материалы для изучения 
верования якутов” диэн научнай үлэтигэр “Иччи” диэн 
баска Байанай туһунан киэҥ матырыйаалы ааҕабыт. 

Ааптар Байанай туһунан Ионов Всеволод 
Михайлович “Дух – хозяин леса у якутов” уонна 
Новгородов Семен Андреевич суруйууларыгар сорох 
көрүүлэрин кытта сөбүлэспэтин биллэрэр. 



“Он, несомненно, дух леса со всем его 
содержимым. Он живет в лесах, 
изобилующих всяким зверьем, потому если 
якуты рубят ближайший лес для жилья, то 
на это бесценное богатство он не обращает 
внимания, и потому не стоит утруждать его 
просьбой об уступке леса.Байанай на лес 
должен смотреть именно, как на бесценок, 
ибо он сам создан фантазией народа, 
непонимавшего ценности леса”. 



“Байанай – это общее имя всех девяти 
братьев, а Барыылаах – самый главный и 
старший из них... Я совершенно не 
согласен с теми двумя фактами, что есть 
Байанайи женского пола и что между 
ними  есть проказники, отпугивающие 
дичь и зверей. Если бы в числе членов 
его семьи был злой член, то неминуемо 
культ Байанайа распался бы на два 
лагеря: были бы и добрые и злые 
Байанайи”.



“Байанай всегда является охотнику, будь то 
во сне или наяву, в образе великана 
преклонных лет в дохе и, вообще, в костюме 
охотника”. 



“Он очень добрый и великодушный 
и часто выручает людей от голодной 
смерти, посылая в критическую 
минуту какую- нибудь добычу, так 
что жертвоприношения ему 
делаются в большинстве случаев, как 
благодарность за содеянное им 
благодеяние”. 



“Между прочим, Байанай ярый 
курильщик табаку; табак надо оставлять 
ему в лесу в дуплах деревьев, завернув 
его в тряпку – он уже непременно 
найдет его там”.



“Байанайу нравится, когда охотник 
бывает рад его дарам, потому стараются 
угодить ему, прикидываясь чрезмерно 
обрадованными”.



“Например, когда самострелом убивают 
кабаргу, уже издали кричат: “Какую 
громадную добычу послал мне Байанай!” С 
такими возгласами, с причитаниями охотник 
подходит к зверю, удивляется его величине и 
идет доставать себе рычаг для поднятия 
зверя. Рычаг достает себе умышленно 
маленький и хрупкий, чтобы он ломался при 
малом усилии”. 



«Переломав пять- шесть таких рычагов – тостиночек, охотник несет добычу к 
себе домой”. Придя...домой, охотник начинает делать вид, что кабарга не 
пролезает в дверь, и он показывает вид, что тешет топором косяки, чтобы 
расширить дверь”.



Байанай алгыһа

Кыһыл саһыл кыалыктаах,
Хара саһыл хаппардаах,
Быалаах кэрэмэс кымньыылаах,
Ойдоох буурай оонньуулаах,

Бардам тутуу,
Барылы кэскил,
Баай барыылаах

Тойон эһэм!
Истэ сэргэҕэлээ,
Көрө бүдүүлээ.



Баай хара тыа балаҕаннаах,
Барбыты аҕалааччы
Бараахы Сүүрүк,

Куруҥ хара тыа дурдалаах,
Куоппуту күөйээччи
Кураҕаччы Сүүрүк,

Кураахтаах саалаах,
Куоһарыылаах кустуктаах
Куралай Бэргэн,

Кылыыга ыгааччы,
Тый хара аттаах
Тыңырахаан Быһый,



Догдоон хара тыа дурдалаах,
Тоңууга тохтотооччу
Туолдьут Бэргэн,

Элимтэҕэй таба аттаах,
Элиэҕэ эргитээччи
Элик Бэргэн,

Айаас таба аттаах,
Айаҕа аҕалааччы
Алып Самнаҕай,
Күөскэ күңэйээччи,
Күөсчүт көкөөнөй

Күөкэй Боллох,
Тойон убайдарым!
Истэ билгэлээң,
Иһиллии чинчилээң!



Эргинэ хара тыа
Эҕэһэтин тэрийэр,

Догдоон хара тыа
Тоңуутун торутар,

Арыы хара тыа
Айатын аңаабыллыыр
Алгыстаах күннэрим таҕыстылар!
Тоҕус кыл уунуутунан уурар,
Сэттэ кыл чиккэйиитинэн кэбиһэр
Кэскиллээх кэмнэрим кэллилэр.



Баай Барыылаах тойон эһэм!
"Эһээ" диэтэхпинэ
"Эһээ" диир курдук буоларың!

Тус бэйэң туһааннаах
Доҕор гынан туһалаа:
Уурбуттаах буолларгын - уларытыма,
Анаабыттаах буолларгын - аралдьытыма.

Мурун анныттан
Булта булан кулу,

Атах анныттан
Алта айан кулу!

Кыйаар кыйааргыттан кыйдаан,
Үрэх үрэххиттэн уурэн,
Дайҕа дайҕаҕыттан таарытан,

Элиэбэр эргит,
Тоңуубар торут,
Сыһыаммар сыһыарт!



Хатараабыт хайгыаны хааннаа,
Көй боллох сэксэни көрүлэт,
Омуннаах уоттаах отууга улайдат!

Адаар муостааххыттан,
Атырдьах атахтааххыттан амсат!

Бодоңноох тобуктааххыттан,
Буомнаах сүhүөхтээххиттэн бултат!

Сымнаҕас сыалаахыттан,
Сылаас тыыннаахыттан сымсаттар!

Ардай анаҕастааххыттан,
Адьырҕа кыылгыттан айан-кэрдэн кулу!



Кыһыл-хара кылааннаахыттан,
Күндү-үтүө түүлээххиттэн
Күөйэ-көрсө көтөн кулу!

Алаас сыhыы саҕа
Араҕас танылҕаны таттым,

Чөңөрө чүөмпэ саҕа
Сөң сөгөлөөнү оҕустум,

Киэҥ тэлгэһэ саҕа
Кэтит сэксэни тэрийдим!

Аал уотунан айахтаан
Аhатан эрэбин!

Күөх уотунан күөмэйдээн
Күндүлээн эрэбин!



Аҕам анах
Ардахтаах арыыта,

Туңуй анах
Тордохтоох тунаҕа!
Бүрү-бүттүүн, бары-баччыын

Аhаан- сырҕаан туруң эрэ,
Тойон эhэлэриэм!!!
"ha!.. ha!.. ha.."(кулэр)

Улуу үрэхтэр иччилэрэ
Хотун эбэлэрим!

Үккүрүүр үрүйэлэргит,
Тыккырыыр тымырдаргыт,
Саккырыыр салааларгыт,



Сэттэ уон сискэл систэргит,
Аҕыс уон адаар арыыларгыт,
Тоҕус уон туорай тумулларгыт,

Дьүүлэ-дьүhүнэ суох түбэлэргит,
Холобура-холооно суох куруңнаргыт,
Аата-ахсаана суох аабылааннаргыт

бастарыттан
Айа-кэрдэ, ыыта-кыйдыы олоруң!..

Сэттэ дьэрэкээн хайа,
Аҕыс мас хайа,
Тоҕус турук хайа иччилэрэ!



От аннынан обугунаспыт уолаттар,
Кырыс аннынан сыбдырыспыт уолаттар,
Сэбирдэх аннынан сибигинэспит сиэттэр,

Бары аhаан-сырҕаан туруң!..
Эҕэhэ айаҕар олорооччу
Нэк бэргэhэлээх
Баттах Сарын Уол убайым!

Кэнтик төрдүгэр кэтэhээччи
Кыртас хайа саҕа сырайдаах
Маңан Чаңый эдьиийим!

Баллайах ойуун кыыhа
Таhын Курбай саңаhым!



Сырбайар-сырыыргыыр,
Харгыстыыр-хааччахтыыр,
Буомнуур-буомчалыыр буолаайаҕытый!

Аал уотунан айахтаатым,
Күөх уотунан күөмэйдээтим,
Аhаан-сырҕаан туруң!..

Төлкөлөөх түөнэ маҕан түөрэх!
Тэхтиргэ тэптэрэр,
Очурга оҕустарар буолаайаҕыный!

Туску-уо!..

1900 с., Амма



Туһаныллыбыт литература:



Худуоһунньук, РФ суруналыыстарын сойууһун 
чилиэнэ, Борис Васильев аатынан суруналыыстар 
бириэмийэлэрин лауреата (1997)
Саха Өрөспүүбүлүкэтин бастакы президенэ М. Е. 
Николаев бириэмийэтин стипендиата (2000)

Иннокентий Юрьевич Пестряков 
уруһуйдара куйаар ситимиттэн ылыллан 
киирдилэр



Саҥа үйэҕэ олох олорор саха киһитэ, айар тыл аҕата Өксөкүлээх Өлөксөй
сылаас алгыһын сырдык тыына саҥалыы тыллан, эһиги тэлэр
аартыккытыгар ыҥырар уот, угуйар эркээйи буолуохтун! Дом.


