
251 
 

2. Голубовский П.В. Печенеги, торки и половцы до нашествия татар. Киев, 1884. 33 с. 

3. Иностранцев К.А. Хунны и гунны. Л., 1926, 43 с. 34. Бартольд В.В. История турецко-

монгольских нородов. Ташкент, 1928, 5 с  

4. Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ. Қазіргі қазақ тілі. Фонетика. Лексика. Алматы, 1975, 86-б. 

5. Әз-Замахшариге қатысы мағлұматтар Б.З.Хамидовтың ”Замахшари (о жизни и творчестве)” 

деген еңбегі бойынша жазылды. // Жинақ: Семитские языки, выпуск (ч.2). М., 1965 542-556 сс. 

6. Ибатов Ә. Алтынорда дәуіріндегі жазба ескерткіштер…, 46-47-бб. 25.  

7. Айдаров Ғ., Құрышжанов Ә., Томанов М. Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі. Мектеп, 

Алматы, 1971, 53-б. 26 

8. Иностранцев К.А. Хунны и гунны. Л., 1926, 43 с. 

 

 

УДК 82-3 

DOI 10.33514/1694-7851-2022-3-251-257 

Исманова Анара Жусупбаевна  

И.Арабаев атындагы КМУ, педагогика кафедрасы, окутуучу 

   Исманова Анара Жусупбаевна  

КГУ им. И. Арабаева, кафедра педагогики, преподаватель 

Ismanova Anara Zhusupbaevna 

KSU them I. Arabaeva, Faculty of Education, Lecturer 

 

САТКЫН САСЫКБАЕВДИН ОЧЕРКТЕРИНИН ИДЕЯЛЫК - КӨРКӨМДҮК 

ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ 

ИДЕАТИЧЕСКИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СООБЩЕНИЙ 

САТКЫНА САСЫКБАЕВА 

IDEATIC AND ARTISTIC FEATURES OF SATKYN SASYKBAEV'S ESSAYS 

 

Аннотация: Бул макалада адабиятчы Саткын Сасыкбаевдин очерктеринин 

өзгөчөлүктөрү жөнүндө сөз болот. Очерк-бул, газета жана журналдык жанр болгондуктан, 

анын жаралышы, өнүгүшү газетанын жана  журналдын басып өткөн жолуна көз каранды. С. 

Сасыкбаевдин кабарчы болуп иштеп жүргөн журналисттик иш сапары чыгармачылыгы үчүн 

көптөгөн маалыматтарды бергендиги. Жазуучунун чыгармалары негизинен согуш убагында 

такшалып, согуштан кийинки мезгилдерде жемиштүү жана жеңиштүү иштегендиги жөнүндө 

сөз болот.  

Аннотация: В данной статье говорится об особенностях очерков литературоведа 

Саткына Сасыкбаева. Из-за того, что очерк это газетно-журнальный жанр, его происхождения 

и развитие зависит от его пути развития. Для своей журналистской деятельности он собрал 

большое количество информаций, когда работал корреспондентом. Свой писательский навык 

он развил во время войны, о его плодотворной и успешной творчестве говорилось в 

послевоенные годы. 

Annotation: Features of the essays of the writer Satkyn Sasykbaev in this article can talk 

about.  Essays are a genre of newspaper and magazine, so its origin. The development depends on the 

path taken by the newspaper and the magazine. С.Sasykbaev Many for his journalistic travel 

creativity working as a reporter  submission of information.  The author's works were mainly trained 

during the war.  We can talk about his fruitful and successful work in the post-war period.  
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Кыргыз совет адабиятында очерк жанрынын өнүгүшүнө ири салым киргизгендердин 

бири – Саткын Сасыкбаев.  

С. Сасыкбаев 1907 – жылы Кемин районундагы Карагайлуу- Булак айылында кедей- 

дыйкандын үй- бүлөсүндө туулган. Ата-энеден эрте ажыраган Саткындын балалык чагы 

азаптуу, оор турмушта өтөт. 1920 – жылы Советтик бийликтин жардамы менен Токмоктогу 

балдар үйүнө алынып, өзүнүн бактылуу өмүр жолунун алгачкы күндөрү мына ушул жерден 

башталган. Жазуучунун көркөм адабий иштери 1924 – жылдан тартып, Фрунзедеги 

педагогикалык техникумда окуп жүргөн кезинде башталат. 

Ал студент кезинде эле «Эркин-Тоо» газетасынын активдүү кабарчысы болгон. 1927- 

жылы ушул газетага «Кыргызстанда – Чехославакия» аттуу очерки жарык көргөн. Жазуучу 

бул алгачкы ишин студенттер менен экскурсияга барып, өз көзү менен көргөн 

чехословакиялык инженерлер жана жумушчулар кыргыз эли үчүн кандай фабрикаларды,турак 

үйлөрдү куруп жатканын жазган.Мына ушул очерк анын жумушчу темасындагы 

чыгармаларынын башаты десек болот.  

С.Сасыкбаев газетада кабарчы болуп иштеп жүргөндө республиканын  булуң 

бурчундагы ири курулуштарда көп болот. Мына ушул журналисттик сапары анын көптөгөн 

күжүрмөн эмгектерине күл азык болгон. 

Советтик армиянын катарында болуп, согушка катышат.Майданда болуу,газетада 

иштөө,эл жерди кыдыруу,ар түрдүү адамдар менен кездешүү жазуучунун чыгармачылыгы 

үчүн көптөгөн материалдарды берген. 

С.Сасыкбаев бир кыйла очерктерин кыргыз элинин Улуу ата Мекендик согушка 

катышкан күжүрмөн уулдарынын эр жүрөктүүлүгүнө арнаган.Миаслы,Кыргыз ССР Жогорку 

Советинин депутаты,Ленинградда окуп жаткан мезгилде согуш чыгып калып,өз ыктыяры 

менен согушка кеткен,кийинчирээк батальондун комиссариаты болуп, согушта баатырдык 

менен курман болгон Нурлан Бозоевге арналган «Нурлан»аттуу очеркте Нурландын ички 

дүйнөсү анча сүрөттөлбөй;(- Үркүндөн кийинки каткалаң жылдарда ушул жерлерде далай 

жүргөн элем.Мына бул кара дөбө менен Токмоктун ортосун жылаңаяк далай басканмын.Куу 

оокаттын айынын Токмоктогу Смайыл ажы деген бай өзбекке жалданып,малай турдум. Күн 

сайын короо шыпырып,отун жарып,самоор кайнатып,жаным тынчу эмес.Мына ошондон 

тартып,кара жумуш менен кармаштым.Балырлуу балчык суу кечип,күрүч отоп,батмандап 

орок оруп,сокмолоп дубал көтөрүп,карагай тилип,там салып жүрдүм.)-деп,анын кыймыл–

аракетине көбүрөөк көңүл бөлүнүп калса да,жанрдын талабына жооп бере ала турган 

деңгээлде жазылган. 

Жазуучунун калеми негизинен согуш убагында такшалып,согуштан кийинки 

мезгилдерде жемиштүү жана жеңиштүү иштеген. Согуш убагында жерди коргоого,элди 

чыдамдуулукка,кайраттууулукка үндөп,жоокерлерди жеңишке шыктантып, дем берген 

патриоттук очерктерди жазган. 

Мына ошондой очерктердин бири «Баатыр»аттуу очерки анда Советтер Союзунун 

Баатыры Дайыр Асановдун согуштагы эрдиктери: «Убакыт эми жетти.Мындан кечиктирүү 

мүмкүн эмес эле.Дайыр Асанов дал таамайлады да,кручокту басып калды.Замбиреги жер 

титиретти,снаряд мээлеген жерге тийди.Дайырдын денеси чымырай түшүп,ага кандайдыр күч 
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кошулду.Кыйраткыч снаряддарды удаа удаа узатты.Душмандардын алдыда келе жаткан оор 

танкы тык токтоп, өрттөнө баштады. Немецтин экинчи танкы да алоолонгон кызыл жалын 

менен курчалды.»деп таамай сүрөттөлгөн. 1949-жылы ушул чыгармалары жана согуштун 

оор,ачарчылык күндөрүндөгү кыргыз айылынын кажыбас эмгектерин баяндаган очерктери 

топтоштурулуп, « Күрөш күндөрүндө» деген ат менен китеби жарык көргөн. 

С.Сасыкбаевдин сүйгөн каармандары эмгекти 

сүйгөн,адамгерчиликтүү,боорукер,коомдук иштерге активдүү катышкан ар кандай улуу 

курулуштарда иштеген жөнөкөй гана жумушчулар болгон.Мына ушундай чыгармалардын 

бири 1957-жылы завод-фабрикалардын жумушчуларынын турмушун баяндаган «Танкы 

гудок»аттуу ангемелери жана очерктер жыйнагы. Бул жыйнагында тоо-кендерде,завод-

фабрикаларда,жол курулуштарында ж.б. эмгектенип жаткан өнөр жайлардын алдынкы 

жумушчулары жөнүндө айтылат.Маселен, «Танкы гудок»очеркинде «ГГ» фабрикасынын 

токуу цехиндеги мастердин жардамчысы Бектур Абдиевдин жетекчилик кылган бригадасы 

жөнүндө.Орус улутунун кызы Валя менен сүйлөшүп баш кошушу: 

«-Аялын окуйбу,иштейби? 

-Иштейт.Иштеегнде да өзүм менен бирге токуу цехинде түймөчү болуп иштейт. 

-Баракелде,кыргызбы? 

-Жок,агай,кыргыз эмес!-деди Бектур,шар сүйлөп. 

 Өзүм менен эмгектеш Валя менен турмуш курганмын. 

-Эн жакшы болуптур! 

 -Жакшы болбогондочу,сүйүү деген тандап отурбайт турбайбы. 

- Албетте, тигиндей-мындай тоскоолдуктар деле болгон эместир. 

-Жок, агай, тоскоолдуктар болгондо да кандай болду. Валянын азабынан далай окуяларды 

баштан өткөрдүм.Аларды айтып отурсам бир кызык. Эң кыйын учурларда Валячкам өзүмдүк 

болуп сөзүмдү сүйлөп турганын ойлосом, азыр да жүрөгүм жылый түшөт...Баарынан да 

сайгактай болгон тилдүү, ооздуу кайын эжемдин дарты өткөн эле...Бирок, Валячкам 

мартабамды көтөрүп салганына кубанам. 

 -Эми кайын эжен менен мамилен кандай? 

- Эми ал экөөбүздөн ынтымактуу киши жок...»деген сөзүнөн нукура адамдык сапаттары,анын 

өзү башкарган жаштар бригадасындагы карапайым, бирок жооптуу милдети жөнүндө: 

«Сменалык мастерибиз,мага кыздардан түзүлгөн токуучулар бригадасына жетекчилик 

кылууну дайындаган кезде,кыйыктанбай да койгон эмесмин.Бирок,күжүрмөн кыздар менен 

биргелешип,ишти бат эле жолго койдум.Аларга жакшы жетекчилик кылуу үчүн өзүм жакшы 

иштөөгө тырыштым.Бригадамдагы кыздардан баары тең өндүрүш нормаларын дайыма ашыра 

аткарышат.Булардын жөндөмдүүлүгү мындай турсун,эмгек тартибин мыкты 

сакташат.Алдыда бара жатышыбыздын чон себеби да ушул анан билде биргелишип иштоо 

уюшмалуулук *күчтүү*деп сүрөттөлгөн Очеркте численишкен терең сюжет деле жок. 

Болгону автордун фобираканын деректору мн аңгемелешүүсү сехти аралап, жумужчуулар 

менен кезигүүсү жана алар менен пикир алушуулар. Очеркте тиленишкен терең сюжет 

болгону менен, автор эмгек адамынын карапайм образынын окурмандарга айкын ачып берген. 

Бектурдун эмгекчилдигин, уюуштургучтугун турмушка кайдыгер мамиле жасабаган адам 

экендигин цехтин директорунун айтып берүүсү аркылуу ачат. Маселен: «Токуу 

цехиндегилер,баарынан да мастер Абдиев жетекчилик кылган бригадаларынын мүчөлөрү 

Родинаны чын жүрөктөн сүйгөн патриот экендиктерин далилдешти. Булар бардык жактан 

үлгү көрсөтүп,мыкты иштеп жатышат »-деп, авторго сырын ачып берген.Очеркти окуган адам 
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автор менен көпкө фабрикага саякат жасап, цехтер менен таанышат,жумушчулар менен 

аңгемелешет.Чыгарманын артыкчылыгы көкүрөктө жылуу элес калтырганы. 

Жазуучуларыбыздын бири Калканбай Ашымбаев «С.Сасыкбаев кыргыз совет 

адабиятында жумушчу темасында биринчилерден болуп чыйыр салып келди»-деп баса 

белгилеп кеткен. 

С.Сасыкбаевдин 1961-жылы жазылган «Күжүрмөндөр»очеркинде да өнөр жайдын 

алдынкы адамдары б.а. жумушчулары жөнүндө баяндалат. «Тоо инженериндеги»Саматтын 

иш тажрыйбасы,шахта турмушу төмөндөгүдөй сүрөттөлөт; «Машина уклонго жетип токтоор 

менен Самат ыргып түшүп,ары карай тез басып жөнөдү.Штректен штрек буйгат өткөөлдөрдөн 

өтүп,кээде боортоктоп жылып өрт чыккан жерге барды.Чырактардан кызгылтым саргыч 

жарыгына чагылышкан көздөрү менен гана тиштери гана агарып жылтыраган,бүткөн бою кара 

курум көө,эриндери кыпкызыл,энтиккен шахтерлор түтүнгө какап - чакап, топурап каршы 

алдыда келе жатышты. Сөгүнүү,кейүү угулат. 

  -   Эй инженерсинби?Кайда жүрөсүн? 

 - Окумуштуусуң өрттү өчүрүүнүн айласын таппадыңбы?! 

-  Булар бизге таап,инженердик амал ойлошот дейсинби! 

- Шахтанын ичегисине кан куят дешет го!Кана кокустук амалын тапчы? 

- Таппаса койсун ушулар!Инженер имиш дагы.Өрттөнүп өлсөк эмне болот эле? 

- Болду дейм,бас үнүңдү! 

- Самат, шахтерлордун куйкумдуу,кекээр сөздөрүн угуп,штректи жаңырта кыйкырып 

жиберди. 

Инженер болуп иштегенден бери шахтерлорго кыйкырганы ушудур.Бирок, 

кыйкырганын кыйкырып алды да, кайра жаагы жап болуп,шахтерлорго да кайрылбай,өрттү 

көздөй атырылып жөнөдү.Кыйын учурда кишинин жаны кашайганы кандай болот?Саматтын 

эки жагынан көөлү тер куюлуп,ийинин кага энтигип,кара кочкул түтүндү жиреп,штректин 

ичинде бөкчөңдөп,чуркап бара жатты.Жаш инженердин абалына жаны ачыды 

белем,шахтерлор кобур кобур этип буйдала түшүштү»-деп кен казуудагы 

кыйынчылыктар,түшүнбөстүктөр терен чагылдырылган. Автор бул чыгармасында кен 

казуудагы кыйынчылыктарды гана сүрөттөп койбостон,шахтанын инженери Саматтын жаш 

экендигине карабай өз ишин мыкты билген адис,үй бүлөдө камкор ата,талыкпаган 

эмгекчилдигинин артынан шахтанын башкы инженери кызматына көтөрүлгөндүгүн 

сүрөттөгөн. 

Ал эми «Анын эмгек жолу»очеркинде Сапардын сүйгөн кызы Асылга болгон 

сүйүүсү,жаш кезинде эле «эмгектин эшигин ушул кезинде биринчи жолу ачып,анын ысыгына 

күйүп,суугуна тоңуп чоңойткондугу». Кызыл Кыядагы тоо техникумуна өтүп, 

«Жинжиган»шахтасында иштөө анын эмгекке болгон кызыгуусун пайда кылганын: «Ысылуу 

суукта жүрүп,Сапар тоо техникумун бүтүрүп алды. Жашы жыйырма бирди эми гана карады 

«Эң жакшы»деген баа коюлган диплом аны тынчытып койгон жак,кайра алга сүрөп,жетелеп 

тургандай болду. Ленгердеги окуя.Кызыл Кыядагы кыйналуу,тиги булардын баары бир 

күнчөлүк да болгон жок.Дагы окугусу,өскүсү келди»-деген саптардан байкайбыз.Эки жаштын 

ортосунда таза сүйүү,бири бирине болгон ишенич жана эмгекти урматтоо сезимдери менен 

кошо эмгек азаматынын эмгек жолун,жеке образын ачып берген. 

Жазуучу ал өзү жаза турган жерге тийди качты гана барып тим болбостон,жумушчулар 

менен аралашып,колуна койлоо алып,нечен шахталарды аралап,көмүр уратып,кен казышкан. 

«Шахтерлордун нур жүзүн,коммунисттик идеяга каныккан аң сезимине кубанган».Ал көбүнчө 
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жумуш күч алган шахталарда,шаарларда айлап,жылдап жашап,ошонун негизинде очерктерди 

жазган. 

С.Сасыкбаев «Сайкал»аттуу очеркинде МТСтин жаш механизаторлору 

Сайкал,Артык,Мария жана Ивандын эмгекке болгон туруктуу симпатияларын жана бири 

бирине жасаган сүйүү,достук мамилелерин даңазалоону максат кылган. 

«Мария даңылдаган,өтө ачык кыз эле.Ивандын ой боюна койбой жүрүп,трактор 

айдаганды үйрөнүп алды. Ал турмак,алдуу,күчтүү Иванды да сүйүп калды. Бир күнү Сайкалга 

келип, ичиндеги сырынын баарын айтты. Ал ичинде таруудай да сыр жашыра алчу эмес. 

- Иванды жакшы көрүп калдым,Сайкал,-деген ал каадасынча каткырып. 

- Ал гана дейсиңби кинодон чыгып келе жатып,экөөбүз кучакташып өбүшүп да 

алдык.Эмнесин айтасың деги аны жакшы көрүп калдым.Мага тракторду айдоону чын дили 

менен үйрөтүп,жумшак мамиле кылат.Анысын ойлосом жүрөгүм алып учат. 

- А дагы сени жаман көрбөстүр?.. 

- Сөзсүз!-Мария жылмая күлдү. 

- Артык деле сени жаман көрбөйт го, Сайкалочка а?.. 

- Биз сиздерчилеп өбүшө элекпиз.Жөн гана жүрөбүз. 

-  Ай сен! Өбүшкөндүн эмнеси бар экен?Анткорсунбай эле кой,Артык экөөнөрдүн сырыңарды 

деле билем!» 

 Мария сөөмөйүн жаңсап,ого бетер каткырды. 

Мына ошондой очерктердин бири «Баатыр» аттуу очеркки анда советтер союздун Баатыр 

Дайыр Асановдун согуштагы «Эрдиктери» убакыт эми кетти мындай кечиктирүү мүмкүн эмес 

эле Дайыр Асанов таамайлады да курчокту басып калды. Замбиреги жер титиреттимээлегоен 

жерге тийди. Дайырдын денеси чымырай тушуп, ага кандайдыр бир куч кошулду. Кыйраткыч 

сияряддарды удаа-удаа узатты.Душмандардын алдыда келе жаткан оор тапкы тык 

токтоп,өрттөнқ баштады Немецтин жинчи танкы да жаткан оор  тапкытык топтоп өртөнө 

баштады. Немецтин экинчи танкыда алоолонгон кызыл жалын менен курчалды» деп таамай 

сүрөттөлгөн. 

              1949- жылы ушул чыгармалары жана согуштун оор ачарчылык күндөрүндөгү кыргыз 

айылынын каажыбаз эмгектерин баяндаган очерктерин топтоштурулуп, «курош кундорундо» 

деген ат менен китеби жарык коргон. 

              С.Сасыкбаевдин сүйгөн каармандары эмгекти сүйгөн, адамгерчиликтүү, 

боорукер,коомдук иштерге активдүү катышкан, ар кандай уулу курулуштарда иштерде 

иштеген жөнөкөй гана жумушчулар болгон. Мына ушундай чыгармалардын бири 1957-жылы 

завод-фабрикалардын жкмкшчууларынын турмушун баяндаган «Таңкы гудок» атту ангемелер 

жана очеркттер жыйнагы. Бул жыйнагында тоо кендерде, завод фабрикаларда, жол 

курулуштарында ж.б эмгектенип жаткан өнөр жайлардын алдынкы жумушчуулары жөнүндө 

айтылат. Маселе, « Танкы гудок» очеркинде  «ГГ» фабрикасын токуу сехиндеги мастердин 

жардамчысы Бектур Абдиевдин жетекчилик кылган бригадасы жонунжо. Орусс улутуунун 

кызы Вария менен баш коштуу; «Аялың окуйбу,иштейби? 

- Иштейт. Иштегенде дагы, озу менен бирге токуу сехинде туймоочу болуп иштейт. 

- Баракелде, кыргыздыр?  

- Жоок, агай, кыргыз эмес!- деди Бектур, шар суйлоп. 

- Озум менен эмгектеш Валя менен турмуш курганмын. 

-Эн жакшы болуптур! 

-Жакшы болгондочу, суйуу деген тандап оттурбайт турбайбы, 
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- Албетте, тигиндей-мындай дегенде тоосколдуктар деле болгон эместир, 

- Жок, агай, тоосколдуктар болгондо да кандай болду Валянын азабынан далай окуяларды 

баштан откордум. Аларды айттып отурсам бир кызык, Эн кыйын учурларда Валичкам озумдук 

болуп, созумду суйлоп турганы ойлосом азыр да журогум жылый тушот... Баарынан да 

сайгактай болгон тилдуу, оозду кайын эжемдин дартты откон эле... Бирок, Валичкам 

марттабамды которуп салганына кубанам.  

-Эми кайны эжем менен мамилен кандай? 

-Эми ал экообуздон ынтымактту киши жок...- деген созунон нукура адамдык, анын озу 

башкарган жаштар бригадасындагы карапайым, бирок жоопту милдети жонундо « 

Симиналдык мастерибиз,  мага кыздардан тузулгон токмоочулар бригадасына жетекчилик 

кылууну дайындаган кезде, кыйыктанбай да койгон эмесмин. Бирок, кужурмон кыздар менен 

бригелешип ишти бат эле жолго койдум. Аларга жакшы жетекчуулк кылуу учун озум жакшы 

иштегенге кириштим. Бригадамдагы кыздардан баары тен ондуруш нормалдарын дайыма 

ашыра барышат булардын  жондомдуулугун. 

- Москвадан келгениңде эки көзүң төрт болуп , жолукканча чый-пыйың чыкты эле го !  

-   Ой, Мария! – Сайкалдын эки бети манаттай боло түштү, Марияны жулмалай кетти». 

     Мына ушундай эпизоддон көрүнүп тургандай төрт жаштын ортосундагы таза сүйүү, ынак 

жолдоштук жана эмгекти баалоо сезимдери окуучуларга жакшы таалим берээри талашсыз 

чындык. Очеркист мына ушул идеяны баштан аяк динамикалуу түрдө өнүктүрүп, ырааттуу 

түрдө чече алган. 

    С.Сасыкбаевдин дагы бир очерки «Бийиктен-бийикке» деп аталат. 1977-жылы жазылган 

бул эмгегинде эмгек каармандары жөнүндө баяндалат;  

  «Нарынгидроэнергострой» башкармасынын начальниги Зосим Львович Серыйдын  

билимине жараша кайраттуу, мыкты тажырыйбасы бар инженер, коммунист, өз кесибин 

мыкты сүйгөн, тапшырылган милдетти аткарууга дитин койгон, кайда болбосун улуу 

курулуштарда жан дили менен катуу иштегендигин.    Токтогул ГЭСинин улуу курулушун 

курдуруп бүтүргөндүгүнө байланыштуу  «Социалисттик эмгектин баатыры» деген ардактуу 

наам, «Орок –Балта» алтын жылдызын. Ленин орденин алууга татыктуу иш жазаганын 

даңазалап жазган. Автор Серыйдын бир гана Токтогул ГЭСинин курулушунда эмгектенгенин 

жазбастан анын; «Кыштын кырчылдаган катуу суугунда Корелияда, андан кийин Горький 

жана Кременчук ГЭСтеринде негизги курулуш тилкелеринтейлеп жооптуу кызматтарды 

аткарды. Жаш болсо да олуттуу, сергек,жоопкерчиликти сезген инженер Зосим согуштан 

кийин В.И.Ленин атындагы Днепро ГЭСти калыбына келтирүүдө ойлоп тапкычтык, 

башкаруучулук жөндөмдүүлүгүндөгү менен эмгегиндеги зор женишке, кадырга ээ болду. 

Карамагындагы кишилерге каршылык менен кылдат, сылык мамиле кылуу, жумушту 

уюштура билүү, өзүнө да башкаларга да талапты катуу коюу инженер Серыйды дайыма 

ийгиликке, сыймыкка жеткирген» -деп З.Львовичтин ушундай бай тажырыйбасын, 

ишмердүүлүгүн, жумушту уюштура билүүдөгү жетишкендиктерин чагылдырган. Ошондой 

эле бул китебинде Нарын дарыясынын табигый ресурсун, аны Советтик жумушчулар 

кандайча суулуктуруп, тилге келтиргендигин, Токтогул ГЭСинин курулушундагы 

кыйынчылыктар жана ийгиликтер көркөм чагылдырылган. 

     С.Сасыкбаевдин очерктеринде эң башкысы өндүрүштүк проблема көтөрүлгөн. Жазуучу 

ГЭС  турмушунун бир гана үзүмүн алып, ал аркылуу зор курулуштардын элесин көркөм 

жалпылаштырууга эмес, анын башталышынан, айрым тармактарынын ишке кирише 

баштаганга чейинки мезгилди изилдөөнүн кучагына сыйдырган. 
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Очеркистин дагы бир жетишкен жагы-  жазуучу эмгектин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, 

комплекстүү механизацияны эмгек процессине киргизүү, эмгекти уюштуруу сыяктуу 

өндүрүштүн негизги проблемасына кызыккандыгында.                                                                                

Автор «Күжүрмөн, көркөм очерктер жараталы»  макаласында; «Маселен, суу же мал чарбасы, 

өнөр жай курулушу жөнүндө чоң проблема көтөрсөң, анда бул үчүн далай чарбаларды 

кыдырып, илимпоздор, инженерлер, агрономдор менен сүйлөшөсүң. Алардын оюн, 

пикирлерин кабылдап, өз оюңа салыштырасың. Айтор, очеркти жазыш үчүн изденүүгө,жер 

кыдырып, тоо аралап жүрүүгө туура келет»   -деп жазагандай, үйүнө тынч отура албай, 

Көргөнүмдөн көрө элегим көп деп,турмуштун кыйнаган жери көздөй кетип очерк жазган.  

          Жыйынтыктап айтканда Саткын Сасыкбаевдин кайсы очерки болбосун ар бири 

документалдуу, конкреттүү фактылардын негизинде жаралгандыгы жана көркөмдүгү менен 

айырмаланат.  

            Өзүнүн бүтүндөй чыгармачылык өмүрүн негизинен, документалдуу фактыларга жана 

эмгек каармандарынын жеке образына биринчилерден болуп адабиятта көркөмдөштүргөн.  

          Кыргыз совет адабиятынын белгилүү очеркисти С.Сасыкбаев адабий иштери үчүн 

«Ардак белгиси» ордени, «эмгектеги артыкчылыгы үчүн», «Ата Мекендик согуштун 

казармандык каармандык эмгеги үчүн»  медалдар жана грамоталар менен сыйланган. 
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