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 Биһиги музейбытыгар биир дойдулаахтарбыт
тустарынан элбэх кинигэ баар, онтон биир киэн
туттар кинигэбитинэн Харитонов Василий
Николаевич туһунан уола Александр Васильевич
Харитонов таһааттарбыт кинигэтэ буолар. Бу
кинигэҕэ кини аҕатын олоҕун туһунан истиҥник-
иһирэхтик санаан ахтан санаан суруйбут.



 Бу кинигэҕэ Василий 
Николаевич Күүстээх 
Баһыы туһунан  
дьонтон истибитигэр 
уонна бэйэтин кытта 
алтыспытыгар 
олоҕуран барыта уон 
аҕыс кэпсээни 
суруйбутун уонна уон 
биир киһиттэн ахтыы 
ылбытын киллэрбит. 



 Бастакы стахановец, ССКП чилиэнэ

 «Бочуот знага» орден кавалера

 А5а дойду сэриитин кэмигэр «Килбиэннээх
үлэтин иһин» мэтээлинэн наҕараадаламмыт

 1937 сыллаахха II республиканскай
спартакиадаҕа курдаһан тустууга абсолютнай
чемпион буолбут.

 Аҕа дойду сэриитин сылларыгар, Саха АССР
Верховнай Сэбиэтин Президиумун Бочуотунай
Грамотатынан наҕараадаламмыт

 1972 сыллаахха үлэҕэ үрдүк ситиһиилэрин иһин
Москва куоракка ВДНХ-ҕа сылдьыбыт

 Коммунистическай үлэ ударнига

 В.И.Ленин 100 сааһыгар аналлаах юбилейнай
мэтээл кавалера



1922 сыллаахха Тиит-Арыы дьаамыгар Каландаришвили этэрээтэ кэлэн
иһэн аара тохтоон хонон ааспыт. Бөртөлөр хас да атынан киниэхэ ас
илдьэ тиийэ сылдьыбыттар. Онно Баһыы эмиэ барсыбыт. Каландаришвили
аһаан баран, этэрээтин байыастарын күүстэрин-уохтарын сахаларга
көрдөрөөрү тустуу күрэхтэһиитин тэрийтэрбит.

«...Нестор Каландаришвили:

- Мин байыастарбын утары киирэн тустар биир эмит киһилээххит дуо?» -
диэн киэбирэ соҕус ыйыппыт. Онуоха Бөртөлөрү аҕалтаабыт хомуньуус
Максимов Баһыы Баһылайы туһун диэбит. Баһыы оччолорго 22 саастаах
уол, саҥа ситэн-хотон, тустуук буолан, күүһэ-уоҕа дьонугар саҥа биллэн
эрэр кэмэ эбит. Каландарашвили этэрээтин тустууктарын ортотугар
модьу-таҕа көрүҥнээх кавказ дьонноро эмиэ бааллара үһү. Тойоно
эппитин кэннэ уол сөбүлэспит уонна Каландарашвили тустууктарын тоҥуу
хаарга биир-биир төбөлөрүн оройдорунан быраҕаталаабыт. Барыта уон
түөрт тустуугу хам баттаабыт! Ол иһигэр Каландаришвили бэйэтин биир
улахан тустуугун кытары туһуннарбыт даҕаны ол байыаһа эмиэ күрдьүгү
булбут.

Онуоха Каландаришвили бу курдук саҥа аллайбыт:

-Бу сүүрбэччэлээх уол мин байыастарбын ити курдук тамнаталыыр
буоллаҕына, дьиҥнээх бандьыыттары кытары хайдах киирсэбит? - диэн
санааҕа ылларан Тиит-Арыы дьаамыттан арахпыта үһү. Историяҕа
биллэринэн, ол баран иһэннэр Төхтүр дьаамыттан саҥа тахсан, айаннаан
иһэннэр, Хахсыт куолаҕайыгар тоһуурга түбэһэн, икки ыстаап дьонун
кытары суорума суолламмыта биллэр...».



 Улахан-Ааҥҥа электричество уота
саҥа киирэригэр монтёрунан үлэлии
сылдьыбыт. Онно окко киирэр саҕана
7-8 киһи хойуук оҥочолорун ууга
киллэрэ сатаан баран кыайбатахтар.
Сарсын тыраахтарынан состорон
киллэриэхпит диэн баран дьиэлэригэр
тарҕаспыттар.

 Сарсыныгар тыраахтардаах оҥостон
киирбиттэрэ оҥочолоро ууга уста
сылдьар үһү. Ону бары Баһыы аспыта
буолуо диэн сэрэйбиттэр. Баһыы от
охсор косилканы кими да
көмөлөһүннэрбэккэ соҕотоҕун
киллэрэрин көрөр эбиттэр.



 Ефим Гаврильевич биирдэ Баһыылыын

сылгылары быалыы барбыттар. Онно биир

баайтаһын биэ, Баһыы аттынан ааһан истэҕинэ

көҕүлүттэн сап гына харбаан ылбытыгар, биэ

тириитэ Баһыы туппут сиринэн ойдон

кэлбитигэр Баһыы соһуйан: «Һы, бу дьаабал

тоҕо кэбирэҕэй» - диэн саҥа аллайбыт.

 Биирдэ Дьэкиим көрөн турдаҕына Баһыы

сылгыны сымса баҕайытык ыстанан

моонньуттан тутан ылбытыгар сүүрэн иһэр

сылгы олох мөхсүбэккэ, туран биэрэн,

сулардаппыт. Ону Дьэкиим күүстээх киһи

илиитин сылгылар эмиэ билэллэр эбит ээ дии

санаабыт.



Баһыы Ааллаах үүннэ элбэхтик
сылдьыбыта. Мин аҕам кэпсиир этэ,
биир симиэбийэҕэ, күүһүмсүйбүт аҕай
киһи, дьону барытын түүрэйдиир эбит.

Биир күн ол киһи Баһыы баарыгар
эмиэ дьону түүрэйдээн барбыт. Баһыы
ол киһини кэнниттэн кэлэн, хонноҕун
анныттан ылан баран,
хаамтарбытынан илдьэн, таһырдьа
анньан баран, ааны сабан кэбиспит.
Били күүһүргээччи киһи, кытаанахтык
кытаахтаппытын билэн, утарылыһар
кыаҕа суоҕун биллэҕэ... Ол кэнниттэн
Баһыы баар сиригэр олох чугаһаабат
буолбута үһү.



Николай Герасимович Григорьев 

32 киилэлээх гиирэлэри  Баһыы оҕонньор икки атаҕын төбөтүгэр иилэн баран, холку 
баҕайытык хаама сылдьарын көрбүт. 

Прокопьев Иван Алексеевич

Хараҥкы маһын курдук чэгиэн маһы атаҕынан өр соҕус төкүнүтэн эргитэн-эргитэн баран, 
эмискэ баҕайытык тиҥилэҕинэн күүскэ тирэнэн баран, ньылбы тэбэн кэбиспитэ маһа 
испиискэ курдук ыһыллан хаалбыта. 

Григорьев Григорий Гаврильевич

Баһыы   туохтан эрэ сиргэнэн , от мунньарын соспутунан мээнэ сүүрэн иһэр аты көрбүт 
уонна акка утары сүүрэн от мунньар массыына көлүөһэтин аҥар илиитинэн сап гына  
харбаан ылбытыгар ат тохтуу биэрбит уонна уҥуоргу көлүөһэтэ үөһээ тахсыытыгар  
охтон түспүт. Онон ат мунньарыгар олорсон испит оҕону быыһаабыт.

Васильев Валентин Гаврильевич

Ахсыс кылааска үөрэнэ сылдьан, сүүрүүгэ, оройуоҥҥа бастаан кэлбитигэр Баһыы көрсөн
сырсыахха диэбит. Оччолорго кини алта уон биэс сааһыгар сылдьара. Уот остуолбатын
икки ардыгар сырсыбыттар. Баһыы онно уолу кыайбыт.

Пудов Пуд Васильевич

Баһыы Пудка уҥа атаҕын төһө кыалларынан өрө көтөхтөрөн, күүскэ туттаран турбут
уонна атаҕынан умса тардан кэбиспитигэр, - Пуд туруйалаан тиийэн, хара буорга
сирэйин тоҕу түһэ сыспыт. Киһитэ кини буолан өрүһүммүт.

Кононов Дмитрий Дмитриевич

Арай биирдэ, арыыттан сүөhүнү таhааралларыгар, оҥочолоро тэстэн хаалбыт, ыксал
буолбут. Сүөhүлэрин үүрэ сатыыллар үhү да, куттанан ууга олох түспэттэр эбит. Баhыы
ыксаан аҥар кырыы ыла-ыла тамнаталаабыт, онон тыыннаах хаалбыттар

Федоров Роман Алексеевич

Арай биирдэ өрүстэн атынан уу баhан тахсан испит.. Хайаны дабайар ыарахан бө5ө
буолла5а. Ата уурастаан аккаастанан кэбиспит. Кини дьолугар Баhыы түбэhэ кэлэн,
олгуобуйалары холбуу баайан кэбис»-диэбит уонна ону моонньугар кэтэн кэбиспит,
онтон сыар5алары, уулаах буочуканы хайаны дабатан таhааран биэрбит..



Миигин аҕам, интернат ииппиттэрэ. Аҕам сытыары сымнаҕас киhи этэ.  

Аҕам ханнык да үлэттэн толлубат этэ. Сэрии сылларыгар балыксыттар
биригээдэлэрин салайбыта. Кинини нэhилиэгин дьоно убаастыыллара.  
Аҕам сиэннэрин олус таптыыра.

 Сиэннэрэ Василий Михайлович уонна Андрей Михайлович 
ахталларынан

 «Күүстээх Баhыы» со5отох о5о эбит. А5ата үйэтин тухары булчут
эбит.  Эhэлэрин холку  уонна айыл5а биэрбит күүстээх киhитэ этэ
дииллэр. Тустан элбэх дьону бүдүрэтэлээбит. Кырдьыар диэри
сэниэ киhи эбит. Эһэлэрин дьон сэргэ чиэппэр күүстээх диэн
сыаналаабыттар, ол гынан баран мунутуур күүhүн кимиэхэ да 
көрдөрбөтөх.Эhэлэрэ бэйэтэ кэпсииринэн 14 сааhыттан бэйэтин
саастыылаахтарын тустан кыайталыыра, онтон 16 сааhыттан
улахан дьону кытта тустар буолбут. Күүстээҕинэн киhиргээбэт этэ, 
хата төттөрүтүн күүстээх киhи куhаҕан, хаhан даҕаны көрдөрө
сатаабат буолуҥ диирэ диэн ахталлар



 Күүстээх Баһыы аҕата Киппирдээн – Миитэрэй кэлии киһи. 
Үйэтин тухары булчут киһи эбит.Кини аатынан Бөртөҕө
билигин даҕаны ойоос баар. Хантан кэлбитэ чуолкай 
биллибэт. Арай уолаттарынаан үһүөн оһуохайга 
киирдэхтэринэ, кинилэр тиҥилэхтииллэриттэн сир 
ньиргийэн олороро үһү. Баһыы ийэтэ Ааныс Тойон-Арыы 
Бэчиэкэниттэн төрүттээх Никииппэрэптэр кыыстара.  Аана 
эмээхсин өссө күүстээҕэ диэн кэпсииллэрэ былыргы 
оҕонньоттор. Аҥар илиитинэн сүөhү  аҥарын ампаар 
долбууругар анньан кэбиhэрэ үһү.  Дьон кэпсииринэн  
кууллаах хортуоппуйу кыбынан баран дьиэҕэ киллэрэр 
эбит, суоруна таастарын иккиэннэрин хонноҕун анныгар 
кыбынан баран илдьэр үһү.

 Баһыы икки убайдара эмиэ туруору күүстэх дьон эрээрилэр 
ол күүстэрин биллэрбэккэ бараахтаабыттар. Убайдара 
өлөөрү сытаннар Баһыыга, биһиги эйигиттэн ордук 
буолуохтаах этибит даҕаны, күүспүтүн көрдөрбөккө, 
оҕоломмокко-урууламмакка бу дойдуттан араҕан эрэбит. 
Эн улааттаххына, биһиги ааппытын ааттатан, ааттаахтары 
кытары тустан, тутуһан, баардааххын  биллэрэн барыаҥ этэ 
– диэн кэриэс-хомуруос тылларын эппиттэр. 



Баһыыны быһыы-таһаа тутан одуулаһан
көрдөххө киһиттэн туох да уратыта суохха
дылыта. Ол бастаан көрүүгэ эрэ этэ. Санна, түөһэ,
көхсө эргиччи туу курдук мөгүрүөн, албын, таҥас
барыта баппат киһитэ этэ. Сындааһын иҥиирдэрэ
сыҥаахтарыттан саҕаланан, моонньун
сэтэлэринэн, балык этинэн кырыылаах
харыларыгар тиийэ эриллэрэ. Оҕонньор аныгы
оҕолор курдук биирдэ даҕаны онтун
сыгынньахтанан көрдөрбөтө, төһө да куйааска
ырбаахытын устубат буолара.









 Василий Дмитриевич Семенов – Күүстээх Баhыы
дьоhуннаах олоҕу олорон ааспыт, кини туруу
үлэhит, сымнаҕас, холку майгылаах үтүө киhи эбит.

 Кини олорон ааспыт олоҕо биһиэхэ үтүө холобур
буолар.

 Василий Дмитриевич Семенов – Күүстээх Баhыы
спорт эйгэтигэр бэйэтин сэмэй суолун хаалларбыт,
айылҕаттан бэриллибит күүhүн күүстээх үлэҕэ
анаабыт, төрөөбүт дойдубут сайдарыгар, эйэлээх
олох олохтоноругар сэмэй кылаатын киллэрсибит.
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