
 
 

«Мин аатым ааттаныа…» 
саха норуотун чулуу уола П. А. Ойуунускай 



     

Платон Алексеевич Ойуунускай (Слепцов) (11.11.1893—31.10.1939) — 
саха сэбиэскэй литературатын төрүттээбит суруйааччы, Саха 
судаарыстыбаннаһын тэрийсибит, XX үйэ саҥатыгар олох-дьаһах чыҥха 
уларыйыытын оҥорсубут уһулуччулаах политическэй диэйэтэл, лингвист-
учуонай, наука салайааччыта. 

1893 сыл сэтинньи 11 күнүгэр Боотур Уус улууһугар 
Чөркөөх сэлиэнньэҕэ дьадаҥы дьиэ кэргэҥҥэ төрөөбүт. Дьокуускайга 
учуутал семинариятыгар үөрэммит. 

1922 с. Саха АССР Совнаркомун Бэрэссэдээтэлинэн, 
онтон ЦИК бэрэстээтэлинэн үлэлиир. 1935 с. Национальностар 
Институттарыгар лингвистика билимин кандидатыгар диссертация 
көмүскүүр. Тыл уонна култуура чинчийэр институтун тэрийэр уонна 
бастакы дириэктэрэ буолар. 

Талааннаах суруйааччы,  революционнай поэт, саха биир бастакы 
кэпсээнньитэ, сэһэнньитэ, хас да драманы суруйбута, атын омук 
суруйааччыларын айымньыларын сахалыы тылбаастаабыта. Фольклор 
матырыйаалларыгар олоҕуран «Улуу Кудаҥса» философскай сэһэни, 
«Кыһыл Ойуун» олоҥхо-тойугу, «Дьулуруйар Ньургун Боотур», 
«Туналыйбыт ньуурдаах Туйаарыма Куо» олоҥхолору айбыта. Саха сирин 
суруйааччыларын союһун бастакы председателэ этэ. 

1939 с. репрессияламмыта. Хаайыыга сытан 1939 сыл алтынньы 
31 күнүгэр өлбүтэ. 1955 с. алтынньы 15 күнүгэр үтүө аата сөргүтүллүбүтэ. 
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Дорообо, алааһым, сирэм кµ³х алааһым! 
Эн дьоллоох мындаа±ар мин µ³скээн µµммµтµм… 

Дорообо, кындалым, кэрэ кµ³х кындалым! 
Эн ньууру² µрдµгэр бу кµнµ к³рбµтµм… 



П. А. Ойуунускай т³р³³бµт бала±ана 

£йдµµбµн бу дьикти кµлµмнэс урсуну, 
Кыталык кылбааран кы²кыныы ыллыырын… 

£йдµµбµн бу кэрэ сирэм кµ³х хонууну, 
Кыра уол бэйэбин мин ийэм таптыырын… 

Евдокия Ивановна Слепцова 



Алта о±олоох Алексей Петрович 
(Хоочугур) уонна Евдокия Ивановна 
Слепцовтар дьада²ы дьиэ кэргэттэригэр 
т³рдµс о±оннон Платон т³р³³бµтэ. 

Иван Слепцов 
(1901-1935)  

Марина Слепцова 
(1906-1939) 

Мария Слепцова 
(1907-1935) 



Таатта³а бастакы оскуола 1906 сыллаахха а´ыллыбыта.  

Манна П. А. Ойуунускай µ³рэммитэ 



Улахан суол т³рдµгэр 

«Дьокуускай тµ³рт кылаастаах училищетын бµтэриэхпэр диэри 
тµ³рт сыл устата арыт бокуонньук Егасов куухунатыгар кирийэрим, 
µксµн куорат трущобаларыгар хонорум. Арай 1915 сыллаахха учительскай 
семинария±а киирэн, 14 солкуобай хаа´ына стипендиятын ылыахпыттан 
ки´илии олорбутум»  

Дьокуускай куорат 4 кылаастаах 
училищетыгар Платон 1910-1914 

сылларга µ³рэммитэ.  

Дьокуускай куорат 4 кылаастаах 
училищены бµтэрээччилэр 

учууталларын кытары. 
 Ыам ыйын 15 кунэ 1914 сыл 



Учуутал семинариятыгар 

П. А. Ойуунускай уонна до±оро  
М. К. Аммосов 

Учуутал семинариятын 
бµтэрээччилэр учууталларын 

кытары. 1917 с. 



Ха²астан у²а: А. Пинигин, С. Р. Кулачиков-
Эллэй, А. А. Иванов-Кµндэ уонна  

 П. А. Ойуунускай 

Саха литературатын тірµттээччи 

П. А. Ойуунускай литературнай куруһуок чилиэннэрин 
кытта. 1916 с. 

П. А. Ойуунускай уруһуйдаабыт Л. Н. 
Толстой портрета уонна бэйэлэр та´аарар 

литературнай «Юность» сурунаал 5 №-рэ, 
1914 с. 



«П. А. Ойуунускай саха оло²хотун тµмэн, сурукка киллэрэн, 
µйэтитэр сµдµ µлэтэ ³сс³ дири²ээн, киэ² далааґыннанан испитэ. 
«Дьулусханнаах дьулуо ма²ан халлаан дьураатыгар тура т³рµ³бµт 
дьулусхан субуйа сµµрµк дьураа хара аттаах Дьулуруйар Ньургун 
Боотур» диэн «отут оло²хоттон о²оґуллубут оло²хону» суруйар 
ылбычча киґи санаммат, кыайбат да сµдµ µлэтигэр  ылсыбыта кини».   

Софрон Данилов, саха народнай суруйааччыта 

«Дьулуруйар Ньургун Боотур» 
ма²найгы ырыата 1930 с. 
бэчээттэммитэ. 

Иккис ырыата 1931 с. кинигэ 
буолан тахсыбыта. Эмиэ бу сыл µ´µс 
ырыата бµтэр. Т³рдµс, бэ´ис, алтыс 
ырыаларын 1932 сыл атырдьах ыйын 
20 кµнµгэр, ахсыс, тохсус ырыаларын 
эмиэ ити сыл атырдьах ыйын 31 
кµнµгэр бµтэрэн, оло²хотун 
тµмµктээбитэ. 



1935 сыллаахтан П. А. Ойуунускай Саха сирин аан бастакы уонна 
со³отох профессиональная научнай тэрилтэтин – Саха АССР Совнаркомун 
и´инэн Тыл уонна культура институтун тірµттээн салайбыта. Институт 
µлэтин тµмµгэр сахалыы тылдьыттар, тылга учебниктар тахсыбыттара. Саха 

фольклорун хомуйуу тµмµгэр µгµс оло²хону суруллубута. С. И. Боло 
саха былыргы историятын ту´унан Якутскай уокурук улуустарыттан 
хомуйбут сэ´эннэрэ, саха литературатын бастакы историята 
тахсыбыттара.  

 

Саха сиригэр научнай-чинчийэр 
µлэни бастакы тэрийээччи 

 
 



  
 

Бастакы эрээккэ олороллор:  фольклорист Г. У.  
Эргис, П. А. Ойуунускай, т³рдµс  – ученай Г. В. 
Ксенофонтов; иккис эрээккэ ха²астан иккис -  

поэт Кµннµк Уурастыырап 

П. А. Ойуунускай µлэлэрэ 

 1931 с. Платон Алексеевич 
Москва±а аспирантура5а киирэн 

µ³рэммитэ уонна 1935 сыллаахха 
диссертациятын ситиһиилээхтик 
к³мµскээн саха тылыгар бастакы 
учёнай-лингвиһынан буолбута.  



Саха тылын µ³рэтээччилэр бастакы 
конференцияларын кыттыылаахтара. Кинилэр 

ортолоругар П. А. Ойуунускай уонна В. М. 
Новиков-Кµннµк Уурастыырап. Атырдьах ыйа 

1935 сыл 



П. А. Ойуунускай – Саха сирин 
у´улуччулаах государственнай 

деятелэ 

 

 БКП (б) секретара А. А. Андреев 

уонна Советскай Союз Ґрдµкµ 
Сэбиэтин бастакы ы²ырыылаах 

депутаттара. 1938 с. Москва 

 П. А. Ойуунускай Уус-Алдан 

оройуонун µлэ´иттэрин иннигэр 
тыл этэр. 11.09.1936 с., 

Боро±он (Нэлээн)  



Саха государственноґын 
тірµттээччилэр 

Максим 
Кирович 
Аммосов 

Платон 
Алексеевич 
Ойуунускай 

Исидор 
Никифорович 

Барахов 

Степан 
Максимович 

Аржаков 



Дьиэ кэргэнэ 



Хомойо-куруйа саныахпын, 
Хонуктан-хонукка ытыахпын – 
Бу кµнµ ким т³рµ³н к³рб³т³й, 
Бу сиргэ ким т³рµ³н ³лб³т³й?!! 

П. А. Ойуунускай 1939 с. алтынньы 31 кµнµгэр 
НКВД хаайыытыгар му²у-сору к³р³н ³лбµтэ. 



Мин ³лµ³м - дьµ´µнµм сµтµ³³э, 
Мин буорум отунан µµнµ³³э… 
Кэриэ´им кэннибэр хааларым: 
Кэхтибэт кэрэкэ тылларым… 

П. А. Ойуунускай 1958 с. тахсыбыт кинигэлэрэ 



Саха чулуу уола Платон Алексеевич Ойуунускай аата 1955 сыллаахха 

алтынньы 15 кµнµгэр иккистээн тиллибитэ.  
Саха бырабыыталыстыбата 1966 с. П. А. Ойуунускай аатынан 

Государственнай бириэмийэни олохтообута. Кини аатын Саха 
Академическай драматическай театра, Литература музейа сүгэллэр. Кини 
аатынан Дьокуускай киин уулуссаларыттан биирдэстэрэ ааттаммыта. 
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Платон Ойуунускай 

 




