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Анемподист Софронов нуучча улуу суруйааччыларын
айымньыларын умсугуйан ааҕара, мунура суох таптыыра. 
Эдэркээн Алампа бастакы холонууларын нууччалыы
суруйан саҕалаабыта, оттон сахалыы тылынан уус-уран
айымньылары айарыгар нуучча классиктарын идеяларын
уонна маастарыстыбаларын үтүө сабыдыала боччумнаах
оруолламмыта.



1912 с. ахсынньы 12 күнүгэр 
бирикээсчиктэр кулууптарыгар Л.H. 
Толстой «Бары хаачыстыба киниттэн» 
(«Все качества от неё») пьесата
А.И. Софронов тылбааһынан сахалыы
турбута. Ахсынньы 14 күнүнээҕи 
«Якутская окраина» хаһыат ол туһунан 
маннык суруйбута: «Артисты-любители 
исключительно якуты, играли очень 
недурно, особенно выделялась 
Е.К. Яковлева в роли Марфы своей 
естественностью... Следует отметить и 
то, что перевод пьесы очень удачный. 
Было бы желательно, чтобы почаще 
ставились спектакли на якутском 
языке».



1913 с. Денис Иванович Фонвизин «Недоросль», Антон 
Павлович Чехов «Медведь» пьесаларын тылбаастабыта. 
Оччотооҕу кэмнэ сахалыы театральнай көрдөрүүлэр 
чааһынай дьиэлэргэ кистэлэҥ аҥаардаах ыытыллаллара. 
Саха театральнай бөлөҕө пьесаны икки тылынан —
нууччалыы уонна сахалыы — туруорара. 



Холобур, 1914 с. Алампа А.П. Чехов «Кэргэн кэпсэтии» 
(«Предложение») диэн пьесатын бэйэтин дьиэтигэр
нууччалыы уонна сахалыы тылларынан туруорбут. Онно
Алампа бэйэтэ Ломов помещик, оттон кэргэнэ Евдокия 
Константиновна помещик Чубуков кыыһа Наталья 
Степановна оруолун бэрт көрүдьүөстүк толорбуттар. 
Спектакльга 11 ыал сылдьыбыт.



Суруйааччы бэчээккэ тахсыбыт бастакы тылбаастарынан
«Саха саҥата» сурунаалга (1912-1913) бэчээттэммит нуучча
суруйааччыларын айымньылара буолбуттара. И.А. Крылов 
үгэлэрин, В.Я. Шишков «Таҥараҕа үҥээхтээбиттэр» 
кэпсээнин тылбаастаабыта бэчээттэммиттэрэ.



Алампа тылбаасчыт быһыытынан үлэтин иккис кэрдиис
кэмин сүүрбэһис сыллар ортолорунан быһыахпытын сөп.
А.И. Софронов 1925-1926 сыллаах кыһын Москва куоракка
кыстаабыта, ССРС норуоттарын кинигэ таһаарар 
издательстволарыгар сахалыы кинигэни таһаарар 
сиэксийэҕэ үлэлээбитэ. 



Бу кэмҥэ сорудах быһыытынан, 
Михаил Васильевич Фрунзе 
биографиятын, Я. Бронин «Ленин 
уонна революция» үлэтин 
тылбаастаабыта туспа
кинигэлэринэн Москваҕа 1926 с. 
тахсыбыттара. 
Алампа Михаил Фрунзе олоҕун 
кэпсээнин тылбаастаабыт
кинигэтигэр нуучча тылларын
мунутуурдук сахатыппытын
көрөбүт. 



Георгий Прокопьевич Башарин
Н.Н. Павлов-Тыаһыт 
библиографическай ыйынньыгар
тирэҕирэн оҥорбут үлэтигэр 
Софронов бу кэмнэрдээҕи икки
тылбааһа киирэ сылдьар. Ол —
А.П. Чехов «О вреде табака» диэн
комическай монологун, Л.Н. Толстой 
«После бала» кэпсээнин тылбаастара. 
Бу тылбаастар оригиналлара көстө 
иликтэр.



Анемподист Иванович Софронов 
дойдутугар сыылкаттан төннөн кэлэн
баран, тылбааска күүскэ ылсан
үлэлээбитэ. Кини өссө эрдэттэн бу
дьыалаҕа ылсан үлэлиэн баҕарбытын 
Максим Кирович Аммосовка суругуттан
көрөбүт. Архангельскайтан 1930 с. 
тохсунньу 16 күнүгэр суруйбут эбит: 
«Думал серьёзно заняться переводами 
русской художественной литературы на 
родной язык. Кажется, из меня вышел 
бы не совсем плохой переводчик».

НК архыыба, 4 ф., 28 оп., 47 дь.



1933-1935 сыллары суруйааччы
тылбааска үлэтин үһүс кэрдиис
кэминэн ааҕыахпытын сөптөөх. 
Ол курдук А.Б. Чиэхэп
«Кэпсээннэр» кинигэтэ
Дьокуускайга 1935 с. 
тахсыбытыгар Анемподист
Софронов 5 кэпсээни
тылбаастаабыта киирбит
(«Хаалаах киһи», «Үүнтэр 
Пирисибиэйэп», «Аһыы», 
«Миндиэмэннээх дьиэ», 
«Кастааҥка»). 



Научнай Киин архыыбыгар
«Хамелеон» кэпсээн тылбааһа 
баар. Архыыпка уурулла
сытар тылбаас тоҕус лиистэн
турар, түөрт тылы быһааран 
биэрбит уонна анныгар «А.С.» 
диэн илии баттаабыт. 
Алампаҕа бу кэпсээҥҥэ 
майгынныыр ис хоһоонноох 
«Дьүһүн кубулуйумтуо» диэн
кэпсээннээх.



Кини тылбааска үлүһүйэн үлэлээбитин 
оччолорго кинини көрбүт дьон
туоһулууллар. Амма Аччыгыйа суруйар: 
«А.С. Пушкин аатырбыт сэһэнин 
«Капитанын кыыһын» тылбаастыыр, 
саҥа пьеса суруйар. Суруйааччылар
бырабылыанньаларыгар сылдьыталыыр
этэ да, оччо наҕылыйан олорбот, кими
эмэ кытта боччумнаан сэһэргэспэт 
быһыылааҕа. Үксүн, куолутунан, туох эрэ
суһал сорукка сылдьар курдук киирэ
түһэн тахсар буолара. Биирдэ кини: 
«Хайа, оттон мин «Капитаным кыыһа» 
турдаҕа дии?» — диэбитин муодарҕаан, 
ыйыталаһан бараммын, кыбыста
санаабыппын өйдүүбүн».



А. Софронов Александр Фадеев 
«Урусхалланыы» романын
тылбаастаабытын туһунан Авксентий
Егорович Мординов ахтыытыттан
ааҕан билэбит: «...миигин саха
главлитын начальнигын
солбуйааччынан үлэлэтэр этилэр. Ол
олордохпуна, Анемподист Иванович 
Александр Фадеев «Разгром» диэн
аатырбыт романын тылбаастаан
аҕалан биэрбитэ. Ону бэчээттииргэ
көҥүллээтим». Ол эрээри, Совнарком 
бэрэссэдээтэлин солбуйан олорор
Н. Степанов ылымматах, онон
айымньы бэйэтин кэмигэр
бэчээттэммэтэх. Бу тылбаас эмиэ
сүтэн турар.



«Алампа - тылбааска бастакы
саҕалааччы буоларынан, биир
бастакы бэчээттэммит
айымньылааҕынан (1912-1913), 
утумнаахтык үлэлээбитинэн, 
саха биир бастакы
тылбаасчыта, сахаҕа тылбаас
оскуолатын төрүттэһээччи 
диэн этэр кыахтаахпыт».

Валентина Григорьевна Семенова 
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