
Оҥордо - Таатта улууһун Алампа аатынан  
Ытык-Күөл 1 №-дээх орто оскуолатын  

7б кылааһын үөрэнээччитэ Им Артем 



Платон Алексеевич 
Слепцов – Ойуунускай 

саха советскай  
литературатын  төрүттээччи,  
учуонай, тылга, литература5а, 
култуура5а, наука5а уһулуччу 

кылаатын киллэрбит, Саха сирин 
государственноһа сайдыытыгар 

олоҕун анаабыт,бөдөҥ 
общественнай, государственнай 

деятель.  



Былатыан оҕо сааһын кэминээҕи саха олоҕо 



Былатыан ийэтэ 
 Евдокия Ивановна Слепцова 

Өйдүүбүн бу күлүмнэс урсуну, 
Кыталык кылбааран кыҥкыныы ыллыырын… 

Өйдүүбүн бу кэрэ сирэм күөх хонууну, 
Кыра уол бэйэбин мин ийэм таптыырын… 
Мин, манна иитиллэн, атахпар турбутум. 

Мин, кырыыс оҕото, кыргыс-хаан буолбутум… 



   Иван               Марина                  Мария 

Былатыан төрөөбүт балаҕана 

Былатыан бииргэ төрөөбүттэрэ 



Платон Алексеевич төрөөбүт 
балаҕана, сайылыктара –

Тохтобул алаас. 

Дорообо, алааһым, сирэм күөх алааһым! 
Эн  дьоллоох мындааҕар мин үөскээн үүммүтүм… 
Дорообо, кырдалым, кэрэ күөх кырдалым! 
Эн ньууруҥ үрдүгэр бу күнү көрбүтүм. 

 



  Таатта олоҥхоһуттара. 

И. Н. Винокуров-
Табаахырап. 

М. Н. Андросова-
Ионова  

С. А. Саввин-
Куохайаан 

    Т. В. Захаров-
Чээбий 

Былатыан кыра эрдэҕинэ, уран тылга уһуйуллан, 
умсугуйан истибит олоҥхоһуттара 



Үөрэх, сайдыы 
суолунан 



С.И.Прокопьев - П.А.Ойуунускайы 
үөрэппит бастакы учууталларыттан 

 биирдэстэрэ 

Былыргы Чөркөөх 



Былатыан Чөркөөххө  
үөрэммит оскуолата 



1910-1914сс 
Дьокуускайдааҕы 

 4-кылаастаах 
училищеҕа 
 үөрэммитэ 

Дьокуускайдааҕы 
 Учуутал 

семинариятын 
дьиэтэ 



1914с Б.Ойуунускай Л.Н.Толстойу уруһуйдаабыт уруһуйа  
уонна «Юность» илиинэн бэчээттэнэр сурунаалга  

тахсыбыт хоһооно 



Литературнай  куруһуокка дьарыктанар саха ыччата.  
1916с. 



Былатыан Ойуунускай учуутал семинариятыгар үөрэнэр 
кэмнэрэ. Дьокуускайдааҕы учуутал семинариятын 

директорыгар суруйбут сайабылыанньата 



Саҥа  
олоҕу  

уһансыы 



«Я вышел из угнетенного якутского народа. Я искал пути, 
Чтобы уйти от гнета. Мой путь мне указали товарищи  
Орджоникидзе, Петровский и Ярославский» 

П.А.Ойунский. «СЯ» 1937 г. 
 

Г.К.Орджоникидзе 

Г.И.Петровскай 
Е.М.Ярославскай 



Саха сиригэр сыылкаҕа кэлбит Е.Ярославскай тэрийбит «Эдэр 
социал-демократ» куруһуога. 1917с.  

Иккис эрээккэ уҥаттан бастакы – Былатыан Ойуунускай. 





Ойуунускай бастыҥ доҕоро –  
Максим Кирович Аммосов 

Хараҥа  олох  халбарыйарын иннигэр, 
Ханна да бараммыт, 
Хара хааммыт  тохторо 
 Син-биир буолбаат?!! 
 Сир үрдэ киэҥ – 
Үлэлиирбит  курдук  үлэлиэхпит, 
Үрүҥнэри  кытта  мөккүһүөхпүт... 



Былатыан Максим Аммосовка суруйбут суруга 



Улуустарга политическай агитацияны ыытар бөлөх. 1917c. 
Хаҥастан  уҥа олороллор:  

И.Н.Барахов, С.М.Аржаков, П.А.Ойуунускай. 
Тураллар: А.Ф.Попов, Г.И.Шергин 



Фекла Алексеевна  
Сокольникова  

(Ойууунскай кэргэнэ) 

Доҕорбор Сүөкүччэҕэ. 
 

Кылбаарар кынаттаах 
Кыталыктан ордук 

Тырымныыр чыычааҕым, 
Тыкаарар далбарым, 

Сүрэҕим сөбүлүүр 
Сүөкүччэ доҕорум! 

 
Түүннээҕи халлааным  

Төлөннөөх мичээрэ 
Күлүмнүүр курдук 
Күндү күлэр-мичик 

Хаастаах харахтаргын 
Хайҕаан умсугуйдум… 



Бүтүн Саха 
сиринээҕи 1 Съезд 

делегаттара. 
1922 сыл 



Уруйдааҥ! Уруйдааҥ! 
Былааһы – Совекка! 

Дьокуускайдааҕы Киин Ситэриилээх комитет. 1924 сыл 



Саха сирин үлэһит дьахаталларын съеһэ. 1925 сыл. 
Хаҥастан уҥа төрдүс  эрээккэ иккис – Былатыан Ойуунускай  

ийэтэ Е.И.Слепцова съезд кыттыылааҕа. 



Киин Ситэриилээх комитет сүрүннээччилэрэ: 
П.А.Ойуунускай, И.Я.Строд, К.К.Байкалов  



1925с алтынньытыгар Саха сиригэр бастакы сөмөлүөт кэлиитэ. 



П.А.Ойуунускай 
 күүстээх айар 

уонна общественнай  
үлэ үөһүгэр 



Былатыан Ойуунускай  
уоттаах-төлөннөөх тыл этээччи. 

 
1936с. Уус-Алдан ыһыаҕар 

үлэһит  норуот иннигэр. 



Москуба к., 1932с 
Саха сириттэн сылдьар устудьуоннары 

 кытта 

Москуба к., 1934с 
П.А.Ойуунускай уонна Н.Е.Мординов 

Бүтүн Союзтааҕы суруйааччылар съезтэрин делегаттара 



Москуба куоракка Садово-Спасскай уулусса 16 дьиэтигэр  
Ойуунускай дьиэ кэргэнэ олорбута 



ССРС Үрдүкү Сэбиэтин депутаттара.  
Москуба к., 1938 сыл 

П.А.Ойуунускай 1938 сыллаахха 
сымыйа балыырга түбэһэн, хаайыыга 

киирэн, 1939 сыллаахха олохтон 
туораабыта. Билиҥҥэ диэри ханна 
көмүллэ сытара биллибэт. Сырдык 

аата 1955 сыллаахха норуокка 
төннүбүтэ  



Былатыан Ойуунускай амарах аҕа,  
тапталлаах кэргэн 



Былатыан Ойуунускай кыргыттара 
Сардаана уонна Саргылаана. 1957 сыл 

Былатыан Ойуунускай  кыргыттара, сиэннэрэ, аймахтара. 1973 сыл 



Үс саха төрүөҕэр  
Үөрүүлээх күнүгэр  
Мин ырыам ылланыа,  
Мин аатым ааттаныа 
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