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Кӧк тыттары кӧгӧргӧн 

 

Кӧк ӧҥдӱ Ӧлӧтӱӱм. 

 

Кӧдӱре ийде мее берген 

 

              Кӧгӱстӱ болгон  

 

Ӧлӧтӱӱм. 



                                  ЈӰРГЕН ЛЕ ЧӰМДЕГЕН ӦЙЛӦРИ 

 

1914 јылда  Оҥдой аймакта Ӧлӧтӱ јуртта чыккан. 

1930-1934 јылдарда педагогический техникумда ӱренген. 

1935 јылда Оҥдой аймактыҥ комсомол бӧлӱгинде иштеген. 

1936 јылда «Белен бол!» деп газеттиҥ корреспонденти болуп 

иштеген. 

1937 јылда Москвада кӧчӱреечи редакторлордыҥ курсында 

ӱренген. 

1940 јылда Ленинградта А.Герценниҥ адыла адалган 

педагогический институттыҥ литературный факультедине 

ӱренерге кирет. 

1941 јылда Ленинградтыҥ корузында турушкан.  

1946 јылда облрадикомитетте редактор болуп иштейт. 

 

 
 



 

• 1941 јылда Ленинградтыҥ корузында турушкан.  

• 1946 јылда облрадикомитетте редактор болуп иштейт. 

• 1953 јылда «Чечектел, Тӧрӧлис» деп ӱлгериниҥ баштапкы 

јуунтызы чыккан. 

• 1958 јылдаҥ ала бичиичилер биригӱзиниҥ турчызы. 

• 1960 јылда «Сырга» деп јуунты кепке базылган.  

• 1961 јылда орус тилле баштапкы ӱлгерлик јуунтызы «Тебе, 

мой край» јарлалат. 

• 1964 јылда «Кӧктийектер» деп баштапкы проза јуунтызы 

кепке базылган. 

• 1967 јылда «Кижи ырыска туулган» деп чӱмдемели,  

• 1970 јылда «Туулар чечектериниҥ кожоҥдоры»,  

• 1980 јылда  јада калган. 



Александра Фёдоровна Саруева ӱлгерлерди 

тӧртинчи класста ӱренип тура, бичип баштаган. 

Оныҥ бичиир јайалтазын П.Кучияк ла 

кӧчӱреечи В.Непомнящих ачкан. 

1936 јылдаҥ ала оныҥ литература ижи 

башталат. 

Јууныҥ алдында А.Сураева Ленинградтагы 

А.И.Герценниҥ адыла адалган педагогический 

институттыҥ литературный факультединде 

ӱредӱге кирет. Је јуу башталганынаҥ улам, 

ӱредӱзин јетире божотпогон.  



Автобиографиязында ол темдектейт «Јуу 

башталарда ла бистиҥ институттыҥ 

кыстарын, алдында ӱредӱчи болгонын јандырган 

– бойыныҥ јеринде иштезин деп. Бу ла тушта 

партия албатыга кычыру эткен, оны угала, мен 

город корулаарга артып калгам, јанбагам». 

Онойып А.Саруева Ленинградтыҥ 

блокадазында туружат, шыркаладып 

Алтайына јанып келет. Радиокомитетте баш 

редактор болуп иштейт. Ол балдарга 

учурлалган куучындар ла чӧрчӧктӧр, 

повестьтер кепке баскан.  

 



Кӧгӱсте – шоот јок, 

Кокурында – оп јок. 

 

 

 

 

Мӧш бӱрӱнеҥ јааш ӧтпӧс, 

Мӧҥкӱ иштиҥ – јалбыжы  

ӧчпӧс. 

 

 

Икилиниҥ ӱни јараш,       

иштеҥкейдиҥ ийдези јараш. 

 

Ойгор албаты – ӧӧн чыгарбас, 

Улу албаты јуу чыгарбас. 

  

 

Кӧгӱстӱниҥ кӧзи эрӱ,  

Јӱректӱниҥ јӱзи эрӱ.  

 

А.Саруева 





Кару эне сӱӱгенде 

Кару эне сӱӱгенде,  

Кеен эдет јӱрегим.  

Энем јылу кӧргӧндӧ, 

Эрӱ эдет јӱрегим. 

Энениҥ эрке кӧстӧри  

Эткен ишке кӱн ине. 

Энениҥ изӱ сӧстӧри  

Эрикпей јӱрер кӱӱн ине.  

А.Ф.Саруева 


