
«ЧОЛБОН» сурунаал
Саха Автономнай Советскай

Социалистическай республика
литературнай

олоҕун кэрэһитэ



БСК(б)П обкомун бюротун уурааҕынан 1926 с. алтынньыга
"Чолбон" диэн сахалыы уус-уран литература сурунаала

бэчээттэнэн тахсыбыт. 

БСК(б)П – Бүтүн Союзтааҕы Коммунист (бассабыык) партията



Сурунаал редактордарынан саха литературатын классига,
драматург Анемподист Иванович Софронов, литературнай
критик Василий Никанорович Леонтьев, уонна республикаҕа
культурнай тутууну бөдөҥ тэрийээччи Алексей Федотович
Бояров буолбуттар.



«Ханнык даҕаны саҥардыы дэгэпчилэнэн эрэр дьыала хара
ааныттан ситэри үчүгэй буолбат. Онон бу даа
тахсыбыт ньүөмэр итэҕэһэ, быһаҕаһа, сыыһата-
халтыта элбэх буолуо, ону сэрэйэ-сэрэйэ даҕаны 
ааҕааччыларбыт, бу маҥнайгы боруоба буоллаҕа диэннэр, 
сириэхтэрэ, сиилиэхтэрэ суоҕа, ол кэриэтэ хата 
сыыһалаах, алҕастаах буоллаҕына аныгы тахсар
ньүөмэргэ санааларын суругунан биллэриэхтэрэ диэн
эрэнэбит.

Саха суруга тарҕаннын!
"Чолбон" сурунаал туругурдун!

Көрөн бэчээттээччилэр: Б.Нь.Лөгуөнтэйэп, Ө.С.Байаарап, 
А. У. Соппуруонап».

"Чолбон". — 1926. — № 1., 3—4 с.



«Алампа сурунаалга сүрүн үлэһит 
буолбутун туһунан историк-
учуонай Е.Антонов маннык
бэлиэтээбитэ баар: 
"А.И.Софронов, выдающийся 
общественный деятель, поэт, 
один из зачинателей якутской 
литературы, бывший 
ответственным редактором 
газеты "Манчары", был 
инициатором издания 
"Чолбона". А.Софронов являлся 
членом редакции первых десяти 
номеров, их почти 
единственным рабочим 
редактором и фактически 
оформителем". 



«Бу сурунаалга … бэчээттэниэх
тустаахтар: 
1) Саха бэйэтин былыргы, аныгы олоҕун, 
дойдутун-сирин уустук тылынан хоһуйан 
кырдьыгы ойуу курдук киэргэтэн суруйбут
(худуосастыбаннай) кэпсээннэр, ырыалар-
хоһооннор; 
2) Урут саха тылынан бэчээттэнэн
тарҕаммыт кинигэлэр хайтах
быһыылаахтарын (үчүгэйдэрин-
куһаҕаннарын) ырытан быһаарыы. 
Сыаналыыр тыл; 
3) Ханнык-ханнык киһи суруйбут кинигэлэрэ
бэчээттэнэн тахсыбыттарын, тахсаары
даа туралларын биллэрии;
4) Уопсай бары үөрэх, илитиэрэтиирэ
туһунан, аныгы олоххо туох наадалаах
баарын кэпсиир ыстатыйа; 
5) Ол-бу биллэрии».

Икки аҥаар сыл устатыгар (1929с. Муус устарга диэри) 
«Чолбон» 24 нүөмэрэ (16 кинигэ) тахсыбыт. 



Сурунаал хара бастакыттан дьоҕурдаах эдэр автордары
бэйэтин тула түмэн үлэлээн барбыт. Ол курдук

Амма Аччыгыйа, Күннүк Уурастыырап, Суорун Омоллоон
"Чолбонтон" куорсун анньынан, айар үлэ аартыгар

тахсыбыттара. 



«1930 сыл. Кэлимсэ холбоһуктааһын. Кулааҕы кылаас быһыытынан эһии 
кэмэ. Оччотооҕу  литература лозуна: «Литература кылаассабай буоларын
иһин!» Саҥа усулуобуйаҕа «Чолбон» сурунаал "Кыhыл ыллык"  диэн
ааттаммыт (1938сылга дылы)». 
Сурунаал уус- уран литературнай, общественнай-политическай
хайысханы ылбыт.



1938-1940 сылларга «Уус- уран литератуура» диэн
хомуурунньук тахса сылдьыбыт. Бу сурунаал партия обкомун, 
1933сыл сэтинньи 13 күнүнээҕи уонна 1938 сыл кулун тутар
19 күнүнээҕи, бюроларын быһаарыытынан Саха сиринээҕи 
суруйааччылар союзтарын органа буолара чуолкайдаммыт. 



1940 сылтан литература уонна кириитикэ хомуурунньуга  
“Хотугу сулус” диэн ааттанар.  1943 сыл кулун  тутар 1 
күнүнээҕи  партия обкомун бюрота "О мерах дальнейшего 
развития якутской художественной литературы"  диэн
боппуруоһу көрөн баран  хомуурунньук оннугар альманах  
таһаарары көҥүллүүр.  “Хотугу сулус” альманах икки ыйга 
биирдэ тахсар. 1943-1956 сыллар усталарыгар  76 альманах 
тахсыбыт.



1956 сыл муус устар 11 күнүнээҕи пария обкомун бюротун
уурааҕынан "Хотугу сулус"  альманах  уус- уран литературнай
уонна общественнай- политическай сурунаал буолбут. 
Сурунаал сылга 6-та тахсар эбит: 4 нүөмэр саха, 2 нүөмэр 
нуучча тылынан. Онтон 1964 сылтан тэҥҥэ  биир
редакциянан "Хотугу сулус” уонна «Полярная звезда» 
сурунааллар тахсар буолбуттар.



1976 сыл балаҕан ыйын 23 
күнүнээҕи ССРС Верховнай 
Советын Президиумун 
Ыйааҕынан “Хотугу сулус” 
сурунаал  “Знак Почета” 
орденынан наҕараадаламмыт. 



1990 сыллаахха  сурунаалга “Чолбон” диэн бастакы 
төрүттээччилэрэ биэрбит ааттара төннүбүт



“Чолбон” – саха бары көлүөнэ 
суруйаачыларын айымньылара 
бэчээттэммит ытык биһигэ. 
Ол да иһин эбитэ дуу, саха 
суруйааччыларыттан ким эмэ 
буруйга- сэмэҕэ 
тардылыннаҕына, бастаан 
“Чолбон” сурунаал хаарыллар, 
“эттэнэр- кырбастанар” 
этэ...”



“Чолбон” сурунаал хара төрүттэниэҕиттэн сүрүн соругунан сахалыы 
тылынан уус- уран литератураны үөскэтии, айымньылары 
бэчээттээһин, саҥардыы үөрэхтэнэн- суруктанан эрэр сахаларга 
материалистическай эстетика төрүттэрин билиһиннэрии, 
литература, искусство жанрдарын, көрүҥнэрин быһаарыы 
буолбута”. (В.Н.Протодьяконов)

Анемподист Иванович Софронов “Чолбон” сурунаалга бэчээттэппит 
ыстатыйалара:

1. Уус – уран литература туһунан: аан тыл.
2. Чабырҕах.
3. Дыраама диэн тугуй?
4. Саха бисээтэллэрэ, кинилэр наадалара.
5. Сахалыы дыраама.
6. Ускуустуба.
7. Чыйаатыр диэн тугуй?
8. Саха тийээтирэ.



САССЫАРДААҤЫ ЧОЛБОН

Түлэс-балас
Түүн хараҥатын
Түмүгэ төлөрүйэн эрдэҕинэ,
Хатан хахай
Халлаан хараҥатын
Хаппаҕа аһыллан эрдэҕинэ,
Тыҥ хатыыта
Тылбаара тыган
Тырымныы умайар,
Чох курдук
Чолбон сулус,
Чопчу тохтоон
Саха дайдытын
Саба сандааран
Салайан сайыннар!
Aппa алаастарга,
Үрүйэ үрэхтэргэ,
Сис тыаларга,
Симилэх сирдэргэ
Чахчы-бааччы
Чаҕылыйан таҕыс!
Күүскэ-бааччы
Күлүмүрдээн көһүн!

Бу хоһоон “Чолбон” 1-кы 
нүөмэригэр “А.С.” диэн 
аатынан бэчээттэммит



Туһаныллыбыт литература:

1. Уус- уран литература туһунан: ыстатыйа// 
Айымньылар .- т.2 / Софронов А.И.- Дьокуускай: 
Бичик.- 2005.- с.268

2. Алтан Сарын уонна “Чолбон” сурунаал: 
ыстатыйа//”Айар тыл уоттаннын!!!Тыл илбиһэ 
төлөннөннүн!!!/ Баһылай Бырдьахаанап.-
Дьокуускай: Бичик.- 2009.- с.181 

3. Улахан өҥөлөөх сурунаал: ыстатыйа// 
”Туруулаһыы” диэн үтүө тыл баар/ 
В.Н.Протодьяконов.-Дьокуускай: Бичик.- 2019.-
с.190-205



Тааттатааҕы “Туллукчаан” 
оҕо бибилиотеката
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