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1. Киириитэ
Быйыл, сэтинньи 17 кунугэр биир дойдулаахпыт Сылгы – Ыытар
боЬуолэгиттэн торуттээх, учууталтан – миниистэргэ диэри ууммут Николай
Иванович Шарин 90 сааЬын улуус дьоно бары уоруулээхтик бэлиэтээтибит.
Мин биир дойдулаа5ым, Сиэн Куол нэьилиэгин олохтоо5о, икки кинигэ
ааптара, нэЬилиэк Бочуоттаах олохтоо5о, тыыл, култуура ветерана Николай
Григорьевич Волков “Силистэр уонна сэбирдэхтэр” кинигэтигэр
“Биригэдьииртэн – министр” очеркатын сиЬилии билсиЬэн киэн арана5а
билиЬиннэрэргэ сананным. Кини бастакы кинигэтин “О5о-дьиэ кэргэн дьоло”
народнай педагогика республикатаа5ы правленията убулээн биир тыЬыынча
экземплярынан таЬаарбыта. Кинигэтэ тахсарыгар,ааптар рукопиЬын аа5аат,тута
биЬирээбит Николай Иванович Шарин убулэнэн тахсарыгар комолоспутэ. Иккис
кинигэтэ СР уонна РФ культуратын утуолээх улэЬитэ Степан Дадаскинов
суруйарынан Халыма силис дьоннорун о5олоро,ыччаттара – сэбирдэхтэрэ
хайдах курдук умнас,лабаа анньан улааппыттарын уонна тыын тирэхтэрин –
тороппуттэрин курдук утуо дьоннор буолбуттарын билиЬиннэрбитэ.Оссо ону
ааЬан,бу манна сир-дойду ньуол буоругар сып-сырдык,чап-ча5ылкай ойдоохсанаалаах ыччаттар уоскуохтэрин, уунуохтэрин туЬунан саба5алаан суруйбута.
2.

Кинигэ ааптарын туЬунан

1935 сыллаахха, а5ыс сааЬын туоламмын Сылгы _ Ыытар боЬуолэгиттэн
туорт кос тэйиэс сытар “Муордаайы” диэн куолгэ , киЬини – суоЬуну,аан
дойдуну ойдуур буолуохпуттан ыла ханна да быкпакка, куол со5уруу оттугэр
кыстаан,хоту оттугэр сайылаан олорбут , со5отох ыал со5отох о5олоро этим.
Айан суолугар олорор буолан,хаЬан эмэ кэлэр дьон хонон ааЬалларын эрэ
корорум. Онтон атын суоЬулэрбин кытта кэпсэтэн, оонньоон, кинилэри
харайан куну – дьылы баратарым. Биир утуо кун акка мэнэстэн боЬуолэккэ

уорэнэ кэлбитим. УЬун корудуордээх оскуола , латыыныскай алфавитынан
буукубалары суруйуу, аа5ыы наЬаа интириэЬинэй этэ. Биримиэнэ5э учууталлар
уонна урдуку кылаас о5олоро харахпын былаатынан саба баайан
бараннар,самолетунан котутэбит диэн, ыскамыайка урдугэр таЬааран туруоран
баран, кэннибэр будильник чаЬыыны собуоттаан ыЬытата – ыЬытата корудуор
анараа оттугэр тиэрдэн тонуннэрэллэрэ,ону кырдьык коттум диэн итэ5эйэн,
уорэрим. Маннайгы кылаастан ыла учугэйдик уорэммитим.Хас чиэппэр ахсын
бириэмийэ ыларым. Тордус кылааьы Ленин,Сталин тоболоох, комус суруктаах
Саха республикатын уорэ5ин наркомун хай5ал грамотаннан бутэрбитим.
“Оскуола5а уорэммит сылларым уонна кэнники улэЬит буолан, эдэр сааЬым
ааспыт кэмнэрин са5анаа5ы до5отторбун, Сылгы – Ыытар бары дьонун –
сэргэтин, дойдутун хаЬан да умнубаппын, куруук ойдуу – саныы сылдьыам” диэн эппитэ.

3.

“Биригэдьииртэн – миниистэргэ “ очерка
I.Шариннар

Икки «Улэ Кыьыл Знамята», «Норуоттар До5ордоьуулара», «Бочуот Знага»
орденнардаах, алта араас мэтээллэрдээх, Саха Республикатын Урдуку
Сэбиэтигэр алта тогул депутатытан талыллыбыт, РСФСР утуолээх учуутала,
ССРС норуотун уорэ5ириитин туйгуна, бутун Союзтаа5ы, Россиятаа5ы
учууталлар съезтэрин делегата буолбут Николай Иванович Шарин оло5ун,
улэтин туьунан толордо кэпсиир кыаллыбат.

Николай Ивановиьы кун сырдыгын кордорбут ийэтэ Татьяна Петровна,
а5ата Иван Иванович – Сылгы Ыытар торут олохтоохторо. Ол да буоллар

кинилэр торут удьуордара кэлин нуучча казактара этилэр. Ити да5аны Иван
Иванович Шарин о5онньор, кини бииргэ торообуттэрэ да урдук, суон, модьу
коруннээх, бэйэлэрин кыана туттар, куустээх-уоттаах дьоннор эбиттэр.
Кэпсээннэ биллэринэн, эбэлэрэ Лукерия улахан куустээх дьахтар эбитэ уьу.
Биирдэ биллибэтинэн-костубэтинэн сымара тааьы кото5он а5алан ууран
кэбиспитин, биир да эр киьи кыайан котохпотох уьу дииллэрэ уЬу.
Арай Николай Ивановиьы кыра эрдэ5иттэн о5о оностон таптаабыт эьэтэ
о5онньор кото5он олорон, о5обуттан ойунэн-санаатынан киьи-киьитэ тахсыа5а
диэн этэр эбит.
Кинигэ5э сурулларынан Николай Иванович бииргэ торообут биир убайдаах,
икки бырааттаах, биир балыстаах. Тороппуттэрэ утарынан тугу булалларынан,
ким тугу бэрсэринэн аьатан, таныннаран о5олорун ииппиттэр, суьуохтэригэр
уктэннэртээн баран эрдэ олон хаалбыттара. О5олор бугун бары дьоллоох ыаллар
эьэлэрэ, эбэлэрэ буолан тар5анан олороллор. Убайдара Владимир Иванович
уйэтин тухары улууска милиция5а улэлээн, бэрээдэги харыстааьынна «кини
дуо?» дэттэрэн улэьит аатын ылан пенсия5а тахсыбыта. Биир быраата Александр
Иванович улуус аатырбыт булчута. Республика5а, Союзка тиийэ биллибит,
улууьун сура5ырдыбыт киьи. Балта Мария Ивановна элбэх о5олоох, Сылгы
Ыытар дьоллоох мааны ыалларын ийэлэрэ, эбэлэрэ. Ор кэмнэргэ
ыанньыксытынан, эргиэн отделениятын остолобуойугар ас астааччынан улэлээн,
илиитин иьиттэн араас амтаннаах булуудэлэри оноро олорор киьи.
Кыра бырааттара Иван Иванович Орто Халыма улууьун дьиннээх
Кулибина. Бэйэтин идэтинэн аьара талааннаах киЬи эбит.
Училище5а уорэнэн локомобиль машиниьын, электрик идэлэрин ылбыт.
Армия5а сулууспалыы сылдьан дизелист идэтин баьылаабыт. Дьокуускайга
техникумна уорэнэн радиотехник аатын ылбыт. Ити идэлэринэн барытынан
олоххо туьаммыт. Аатырбыт ССРС 50 сыла аатынан совхозка электричество5а
кылаабынай инженеринэн урдук кордоруулээхтик уэлээбит. Элбэх сананы айан
онорон улэ5э киллэртээбит. Пенсия5а да тахсыбытын кэннэ куорат араас

тэрилтэлэригэр кордоьон, ыалдьан кыайан улэлээбэт буолуор диэри, араас
улэлэри толорбут.
II. Николай оло5ун кэрдиистэрэ
Производство – оскуола
Николай Иванович торообут нэьилиэгэр начальнай оскуоланы бутэрбитэ.
Ол эрээри сэрии ыарахан сылларын содула салгыы уорэнэр кыа5ы биэрбэтэ5э.
хата ону уорэ-кото, уон устээх саастаах уолу колхозка ферма5а учетчик
биригэдьииринэн анаабыттара. Билинни уон устээх о5олору сааьыран олорон
кордоххо, биьиги да5аны соччото суох салаайааччы буолуох эбиппит да, улахан
дьон курдук санаммат эбиппит.
Син о5олор о5обут отор буолара. Ол курдук, Николай Иванович
биригэдьиир эрээригин о5олору ферма5а мунньаннын, оонньооннут, оту
тэбистэрэ5ин диэн сэмэлэнэрэ.
Николай Иваович итиннэ улэлээбит кэмнэрэ инникитин норуот иннигэр
сулууспалааьыныгар бастакы уруогунан буолбуттара. Сахалар бчылыргы
итэ5эллэринэн туох барыта эрдэттэн айыллыбыт, торуу иликкиттэн толколоммут
буолар. Ол хайдах да быалаах курдук кэлиэхтэээх дииллэр.
Николайга эмиэ аата аатырыах , таптаабыт эьэтэ сылыктаабытын курдук,
ойдоох, уорэхтээх киьи буолуох быата тарта5а. бар дьонун комотунэн куоракка
орто оскуола5а уорэнэ киирэн уон кылааьы бутэрбитэ. Оччотоо5у уон кылаас
уорэхтээх ыччат хайа ба5арар о5о тэрилтэтигэр, начальнай оскуола5а учуутал
буолара. Николай Ивановиьы торообут нэьилиэгэр сэттэ кылаастаах оскуола5а
учууталынан анаабыттара. Сотору кинини республикатаа5ы норуот
уорэ5ириитин министерствата Ленинград куоракка Герцен аатынан
педагогическай институтка уорэххэ ыыппыта. Институту туйгуннук уорэнэн
бутэрбитэ. Ол иьин аспирантура5а салгыы уорэнэргэ ыыта сатаабыттара да онно
барбата5а. Дойдутун ахтыл5ана тардан, тоннон кэлбитин торообут нэьилиэгигэр
оскуола директорынан анаабыттара. Кини улэлээбит сылларыгар оскуола

уорэтэр кадрдарынан тупсарыллыбыта. Эйэлээх коллектив уоскээбитэ.
Кэнникинэн, республика да урдунэн биллибит кадрдар улэлэрин ити
оскуолаттан са5алаабыттара.
Оскуола а5ыс кылаастаах буолбута. О5олору производство5а чугаьатыы
са5аламмыта. Николай Иванович уонна оскуола коллективын ко5улээьининэн
боьуолэккэ улахан теплица туттуллубута. Онно о5олор улэлииллэр. Сорохторо
ферма5а сылдьан суоьугэ комолоьоллоро. Кинилэртэн кэлин улуус биллиилээх
суоьу иитээччилэрэ, ыанньыксыттара уунэн тахсыбыттара.
Олор истэригэр билигин Ойуьардаахха олорор Саха Республикатын
утуолээх улэьитэ, уут ыамыгар улууска хас да тогуллээх рекорду олохтообут
ыанньыксыт Мария Николаевна Горохова эмиэ баар.
Оройуон салайааччыта
Бургэьи хааьахха ор хаайа сылдьыбаккын. Ол курдук Николай Иванович
салайар улэ5э талааннаа5ын оройуон салайааччылара бэлиэтии корбуттэрэ. 1959
сыллаахха оройуон Сэбиэтин исполкомун председателинэн быыбарданан икки
сылга улэлээн олордо5уна, райком бастакы секретарынан талбыттара. Ол эрээри,
ити а5ыйах кэмнэ улэтин са5алаан истэ5инэ обкуомна ыныран ылбыттара.
Эйиигин республика5а уорэх министринэн аныыр туьунан ССКП Киин
Комитетыгар уонна РСФСР уорэ5ин министерствотыгар этии киллэрдибит диэн
соьуппуттара. Ол туьунан туьээн да баттаппакка сылдьар киьи «кэбис кыайыам
суо5а» диэн быьаччы аккаастана сатаабыта.
Уорэх министрэ
Киин Комитекка, министерство5а кэпсэтэн, собулэьиннэрэн 1962 сыл
бала5ан ыйын 3 кунугэр Урдуку Сэбиэт Президиумун ыйаа5а тахсыбыта. Ол
курдук, Николай Иванович 31 саастаа5ар, министр буолбута.
Киэн сирдээх, ыьыллан олорор араас омуктар тумсубут республикаларыгар
уон то5ус сыл устата улэлээбит ыарахан эппиэттээх кэмэ са5аламмыта.

Хайа ба5арар киьи, ханнык да производство5а илиитинэн, ата5ынан диэбит
курдук, тоьо ба5арар, бэйэтин кыа5ынан уьун кэмнэ дьарыктанан аатырыан,
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саныырбынан, биир хонууга оонньоон улааппыт киьим итинник эппиэттээх
улэни ор кэмнэ баьылаан-коьулээн толоруутун тубэспиччэ костуу курдук
санаабыппын. Николай Иванович бастаан улэтин са5алыырыгар, республика
урдунэн уорэ5э суохтары буттуун уорэхтээьин са5аламмыта. Ордук хоту
улуустарга олорор норуоттарга аахпат, суруйбат, илиилэрин эрэ нэьиилэ
баттанар дьон элбэх этилэр. Ол иьин, а5ыс кылаастаах уонна орто оскуолалары
элбэтии,
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туруоруллубута. Ол да иьин кини улэлээбит сылларыгар Саха Республикатыгар
270 типовой орто оскуола, 256 детсад дьиэлэрэ, Дьокуускайга пионердар
Дыбарыастара тутуллубуттара. Орто уорэх оскуолаларын урдук уорэхтээх
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Орто

уорэхтээьини уонна анал орто уорэхтээьини бэлэмниир оскуолалар ахсааннара
икии анар тогул улаатыннарыллыбыта, физико-математическай оскуолалар
аьыллыбыттара.
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тумугунэн биьиги республикабыт орто уонна ситэтэ суох орто уорэхтээьиннэ
Российскай Федерация урдунэн кыраайдар, уобаластар кордоруулэригэр бастакы
миэстэ5э тиксибитэ. Итиниэхэ биьиги киьибит тэрийэр, салайар талаана костор.
Николай Иванович 65 сааьын туолар юбилейыгар, 1995 сыллаахха,
оччотоо5у Ил Тумэн урдуку палаататын председателэ А.П. Илларионов э5эрдэ
тыл этиитигэр: «Николай Иванович суурбэччэ сыл министринэн ананан эрэ
сылдьыбата5а, ити дуоьунаьы баьылаан, сайыннаран урдук таьымна тутан
улэлээн олорбута. Кини муударай ойо, айыл5аттан салайар талаана бэйэтин
персонатыгар соп тубэьиннэрэр гына костубутэ. Биьиги со5уруу куораттарга
урдук
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киин

этибит.

Ол

куораттар
иьин

о5олоруттан
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оскуолаларыгар, биьигини уорэппит учууталларбытыгар махтанабыт», - диэн
ахтыыны онорбута.
Урдуку Сэбиэккэ
Николай Иванович республика5а государствоны салайар улэьит буола
ууммутэ. Кини алта ынырыы устатыгар Урдуку Сэбиэт депутатынан улэлээбитэ.
Ол элбэх опыты, билиини, практиканы мунньарыгар кыах биэрбитэ. Ол иьин,
1981 сыллаахха республика кинини Урдуку Сэбиэт Президиумун секретарынан
быыбардаабыта. Ити дуоьунаска то5ус сыл улэлээн баран, 1991 сыллаахха
пенсия5а тахсыбыта.
Николай Иванович ити сыллардаа5ы улэтин сыаналааьынна А.П.
Илларионов: «Биьиги, билинни государствоны салайан олорор дьоннор,
ветераннартан элбэх опыты мунньунан, уорэнэн улэлии олордохпут. Кинилэр
республиканы салайыыга баай опыттарын торуттэригэр оло5уран киллэрэргэ
улэлии сылдьарбытын дьолбутунан аа5ынабыт», - диэбитэ.
Дьэ ити курдук, Николай Иванович хайдах улэлээбитин бэйэтин
тэннээхтэргэ – киэн дьиэлээхтэр, урдук оьуолээхтэр кылгастык тумук
онорууларыттан эрэ билэбит.
Пенсия5а олорон
Николай Иванович пенсия5а та5ыстар да5аны элбэх улэни онорбута. Ол
курдук республика биллэр салайааччытынан, бэйэтин идэтинэн улэлээбитэ.
Народнай педагогика Ассосиациятын правлениятын председателээбитэ.
Кини элбэх общественнай улэлэри толорбута. Уорэх министерствотын
коллегиятын чилиэнэ, «Народное образование Якутии» сурунаал редакторын
солбуйааччыта, Правительство уонна парламент ветераннарын Сэбиэтин
председателинэн урдук таЬаарыылаахтык улэлээбитэ.
Тумук

Салайааччы, айамньылаах улэ хас биирдии киЬиэхэ анаммата5а чуолкай.
Айыл5аттан айдарыллыбыт киЬи эрэ, бу эйгэ5э сурэхтиин – быардыын ылларан
туран улэлиирэ буолуо дии саныыбын.
Мин, Николай Григорьевич Волковтыын элбэхтик алтыспыт, улэтигэр
комолоспут киЬи буоламмын кини туЬунан билэрбинэн киэн туттабын. Ол
курдук, биЬиги колуонэ тохсус, онус кылаастарга Сылгы – Ыытар оскуолатыгар
уорэммит буоламмыт Николай Иванович Шарин улэтин туЬунан истэрбит. Ол
иЬин кини биЬиэхэ эмиэ чугас курдук. Николай Григорьевич Волков
оскуолатын, учууталларын, нэЬилиэк олохтоохторун уоруулэринэн киэн
туттара. Хас биирдии о5о бэйэтин тордун – ууЬун билэр буолла5ына, кини
обугэлэрин угэстэрин утумнуур, торообут – уоскээбит туолбэтин ытыктыыр,
сал5ыы сайыннарар аналлаах киЬи уунуо дии саныыбын. Торообут дойдубут
дьонун – сэргэтин билэр биьиги ытык иэспит буоларын умнумуох тустаахпыт.
Утуо дьон ааттарын уйэтитиэххэ! Ааттарынан киэн туттуохха!
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Николай Иванович Шарин

Кылаас чааЬын кэмигэр.

