


Анемподист 

Иванович Софронов 

– Алампа 

(1886 – 1935сс.) 

Саха литературатын 

тѳрүттээбит 

суруйааччылартан 

биирдэстэрэ 



Суруйааччы олоӄо: 
• Анемподист Иванович Софронов 1886с. сэтинньи 14 

күнүгэр Боотуруускай улууhун I Дьохсоӄон нэhилиэгэр 

орто бааhынай  кэргэнигэр тѳрѳѳбүтэ. Ийэтэ эрдэ 

ѳлѳн, аӄата олоӄор табыллыбакка, Алампаны дьоңңо 

ииттэрэ биэрбитэ. Онон кини тѳhѳ да сэниэ ыалга 

тѳрѳѳтѳр, дьоллоох оӄо саас диэн тугун билбэккэ, олус 

кыhалӄалаахтык улааппыта. Алампа кыра 

сааhыттан илииттэн - илиигэ иитиэх оӄонон 

сылдьыбыта. Тиhэӄэр Ньуччуку эмээхсин диэн үhүс 

ииппит ийэтинээн хаалбыттара. Эмээхсин икки 

хараӄынан кѳрбѳт буолан, Алампа тѳрѳѳбүт 

аӄатыгар кѳhѳн кэлбиттэрэ. Ол эрээри, кини 

кыhалӄалаах олоӄо чэпчээбэтэӄэ. 



Сааhым саңатыгар  

Саргылаабыт сайылыкпын  

«Куобах буhарбыты» 

Куруук саныыбын... 

  («Аӄабар сурук» 1926с.) 

Оӄо сааспар  

Отордоон олорбут  

«Оккуодай алааспын» 

Ончу Умнубаппын... 

(«Аӄабар сурук 1926с.) 

  



Ытык Күѳл 

церковно – 

приходской 

оскуолата. 

Алампа иккис  

кэккэӄэ 

хаңастан уңа 

(1903с.)   

Ытык Күѳл 

бастакы 

оскуолата 1902с.  



• Алампа бииргэ тѳрѳѳбүт убайдара 

үѳрэххэ тардыhыылара күүстээх этэ. 

Поэт биилэрин кѳмѳтүнэн кыралаан 

ааӄарга, суруйарга үѳрэммитэ.  

• Суруйааччы үѳрэнэр – сайдар 

баӄаттан дьонуттан арахсан, 

куоракка киирбитэ. Кини тѳhѳ да 

атын ыалга иитилиннэр тѳрѳппүт 

аӄатын олус күндүтүк саныыра. Ону 

биhиги суруйааччы «Аӄабар сурук» 

диэн истиң иэйиилээх хоhоонуттан 

кѳрѳбүт.  

      

Алампа, аӄата Иван 

Корнилович Софронов 





Хаңастан уңа олороллор: саңаhа  

Д. Н. Софронова, аӄата Иван 

Корнилович, убайа Роман. Тураллар: 

Алампа уонна убайа Василий (1907с.)  

Алампа убайа 

Баhылайдыын  



Алампа кэргэнэ Евдокия 

Константиновна 

Яковлевалыын (1913с.)  

Алампа кэргэнинээн 

ортоку Дъяконов 1925с.   





Литератураӄа суолтата: 

Саха литературатын тѳрүттэспит 

суруйааччы; 

Бастакы драматург; 

Саха театрын тѳрүттэспитэ; 

Кырдьыгы чаӄыйбакка этэр реалист – 

суруйааччы; 

Талааннаах прозаик, лирик поэт, 

тылбаасчыт; 



Айымньылара: 
•  «Тѳрѳѳбүт дойду»; 
•  «Аӄабар сурук»; 
•  «Билгэ»; 
•  «Туохтан...» 
•  «Yрүң туллук эрэ мѳлбѳстүүр»; 
•  «Ырыаhыт Бүѳтүр Черныхха»; 
•  «Сылбах тиит»; 
•  «Куоратчыт»; 
•  «Сүллүкүүн кэпсээнэ» о. д. а. 



Алампа тус уратыта:Олоххо тардыhыы 

Олоӄун бэлиэ тыла:  

   Куоласпын кубулуппаппын, 

   Хоhооммун уларыппаппын, 

   Тыыннааӄым тухары 

   Тылым биир, 

   Баарым тухары 

   Баӄам биир. 



Алампа үс үңэр таңарата: 

 Кырдьык (кырдьыгы үрдүктүк 

тутара). 

 Кѳңүл (кѳңүл туһугар охсуһара). 

Норуот (норуот туһугар 

олорбута). 



Айар µлэтэ: 
  А. И. Софронов куоракка киирэн 

«Саха кыраайа» диэн хаhыат 
типографиятыгар үлэлиир. Ол 
сылдьан айар үлэ абылаңар 
куустаран, кыралаан суруйар 
идэлэммитэ. Онтон 1912с. «Саха 
саңата» сурунаал редакциятыгар 
үлэлээбитэ. 

  Бу сыл «Тѳрѳѳбүт дойду» диэн 
хоhооно күн сирин кѳрбүтэ.  

  Суруйааччы Аттат Нуорупос 
(Таатта Соппуруона) диэн 
псевдонимынан илии баттыыра.  









1959 – 1978с. бэчээттэммит 
кинигэлэрэ.  

1924 – 1927с. бэчээккэ 

тахсыбыт кинигэлэрэ. 





 Кини саха литературатыгар истиң 

иэйиилээх поэт, сээркээн сэhэнньит, талааннаах  

драматург быhыытынан үрдүктүк сыаналанар.  

 Алампа тапталга сүгүрүйэр буолан, үгүс 

хомоӄой тыллаах хоhоонун кэргэнигэр 

анаабыта. Ол курдук «Тѳрѳѳбүт дойду», 

«Аӄабар сурук» хоhооно, «Сылбах тиит» 

поэмата суруйааччы тус олоӄун ойуулаан 

кѳрдѳрѳр сүдү күүстээхтэр. 

Олоӄо уонна айар үлэтэ 

быстыспат ситимнээх 

 



«Таптал» драматыгар 

Кэтириис – М. Е. Федорова. 

1950с. саха театрын  

туруоруутугар  

«Дьада²ы Дьаакып».   



 

 

2-с эрээккэ уңаттан иккис  

А. И. Софронов. Москва 1925с. 



Алампа арыйбыт театральнай секцията 1921с. 
 



Бастакы конференция. Иккис кэккэӄэ уңаттан хаңас 

бастакы А. И. Софронов  



 А. И. Софронов үлэлиир хаhыата сабыллан, 1909 

сыллаахха Лена тѳрдµгэр дьону балыктатан эргинэр саха 

баайыгар Кирилл Спиридоновка, суотчут, суруксут, 

тылбаасчыт быhыытынан үлэӄэ киирэн, балыксыттары 

кытта сайын аайы Булуңңа барара. 

Ѳлүѳнэ ѳрүс тѳрдѳ – Остоолбо Арыы. Балыксыттар. 



А. И. 

Софронов 

Ѳлѳѳн ѳрүс 

тѳрдүгэр, 

Тумул хайа 

чыпчаалыгар 

туруорбут 

остуолбата.  

(А. Г. Зверев 

хаартыскаӄа 

түhэриитэ 

1986с.) 



Алампа олоӄун ыар түгэнэ: 

• 1927с. балаӄан ыйын 16 күнүгэр Софронов олоӄор 

соhуччу алдьархай буолар. 41 сааhыгар Саха 

государственнай театрыгар сэбиэдиссэйинэн 

үлэлии сырыттаӄына, Советскай былааhы утары 

охсуhууга кытынна диэн ыар буруйга тардаллар. 

Ол курдук 1928с. Соловецкай лааӄырга 5 сылга 

бириигэбэрдэммитэ. Онон кини политическай 

хаайыылаах ыар дьылӄатын этинэн – хаанынан 

билбит киhинэн буолар. 


