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ТЫҢ ТУРАЛЫ ОЧЕРКТЕРДІҢ КӨРКЕМДІК СИПАТЫ  

 

Кӛргенді суреттей салу, шындық кӛріністерді бейнелеу – бұл әлі шын 

мағынасындағы кӛркем очерк емес, тек очерктің белгілері ғана. Ӛз дәуірінің 

қат-қабат шындығына, адамның жан сырына терең үңілумен қатар  ӛмір 

туралы ойларымен толықса ғана шын кӛркем очерк дәрежесіне жетеді. 

Шындықты іріктеп алу, оның ішіндегі жаңа құбылыстарды таңдау және 

насихаттау, ұнамды қасиеттерді дұрыс кӛрсете білу де очерктің негізгі 

міндеті. Ӛз кезінде тың кӛтеру қазақ әдебиетіндегі белсенді тақырыптарға 

айналғаны белгілі, себебі, Қазақстан еңбеккерлері басқа кӛрші елдерден 

келген тың игерушілерден гӛрі ондаған миллион жерлерді игеріп еңбек етті. 

Осы тың және тыңайған жерлерді игергеннен кейін Қазақстан ірі астықтың 

ӛлкесіне айналды, осы туралы ақын-жазушыларымыз кӛптеген очерктер 

жазып, «Правда», «Известия», «Социалистік Қазақстан», «Лениншіл жас», 

т.б. басылымдарда жиі-жиі жариялады. 

Тың игеру басталған кездің ӛзінде қазақ қалам қайтаркерлері тың 

жерлерге ӛздері барып, қызу еңбек ортасын аралап, патриоттық іс-

қимылдарды ӛз кӛзімен кӛріп, тұңғыш куәгерлері ретінде талай очерктерді 

ӛмірге әкелді. Тың туралы очерктердің айта кететін бір ерекшелігі – 

жұмысшы табы ӛкілдерінің молырақ суреттеле бастауы, соның ішінде 

колхозшылар мен жұмысшылар арасында жүрген шофер, механизаторлардың 

толыққанды образдары жасалып, ӛз кезеңінің ӛскелең ӛмір талабына сай 

туған жаңа образдар ӛмірге келді. Тағы бір ескеретін жай – тың тақырыбына 

жазылған, бірақ оқушы қауым қабыл алмаған және сол себептен есте 

қалмайтын кӛп очерктерді де атап ӛтуге болар еді. Мұндай шығармалардың 

тақырыбы туралы, авторының ниет-мақсаты туралы жамандап ештеңе айтуға 

болмайды, алайда бұл очерктерде образ ашылмай, қаһармандардың жан 

дүниесі, психологиясы кӛрсетілмегендіктен олар сүреңсіз, сұрғылт болып 

шыққан, яғни ӛмір шындығы жалаң-жайдақ берілгендіктен кӛркемдік 

шешімін таппаған. 

1954 жылдар әдебиетіндегі тың тақырыбы сол кезеңнің романтикаға 

айналған кӛремет оқиғасы еді. Тың игерудің алғашқы кезеңіндегі очерктердің 

кӛпшілігі алғашқы үйрену, байқап кӛру дәрежесінен аспаған. Қазақ  

жазушыларының ішінде тың тақырыбына тұңғыш очерк арнағандардың бірі - 

Әбу Сәрсенбаев. «Болашақ қаланың оттары» 1954 жылы жазылған, үш 

бӛлімнен тұратын кӛлемді кӛркем очерк. Мұнда Украинадан Қазақстанның 

солтүстік облыстарында кӛтерілмей жатқан құнарлы тыңды игеру үшін 

келген Аким Феодоровичтің ӛмір белестері, жаңа совхоз ұйымдастырудағы 

игілікті әрекеттері шыншыл, сенімді суреттеледі. Очеркші ӛз шығармасын 

былай  бастайды: «Аким Федорович Украина даласына ұқсаған  кең жазыққа 



кӛз тастап, жүрісін баяулата түсті. Айыртау мен Кеудетау арасындағы бұл 

кеңістік «Шүйгін кӛл», «Самал кӛл», «Жайлы кӛл» - деп аталады. Құйқасы 

қалың бұл ӛлке 1945 жылға дейін иесіз жатқан, жапан түз болатын. 1945 

жылы ғана осы алқапта ұйымдастырылған жаңа совхоз «Шүйгін кӛл» 

жазығын мекендеді де «Шүйгін кӛл мал совхозы», - деп аталды. Анау бір 

шалғайдан жылтылдаған сәулелер сол совхоздың орталығы. Онда 15 мыңнан 

аса мал, 70 мың гектар жер бар. Егіс кӛлемі 8600 гектар. Биыл 5 мың гектар 

тың кӛтерді» [1,19 б]. Автор совхоз директорының қайтсем осы жаңа 

совхозды қаз тұрғызам, кӛркейтсем деген ойларын сәтті берген. Тәжірбиелі 

директордың адамдарға жақсы жағдай жасауды, орналастыруды ойлай жүріп, 

ӛз қарамағындағы адамдардың мінез-құлқын зерттеу, тіл табысудың сара 

жолдарын ойлауы орынды берілген. 

Бұл очеркте шофер, механизаторлардың толыққанды образдары 

жасалған, колхоз, совхоздардағы техника аз кезде бұл адамдардың образы 

жасалуы, еңбек иесі, семья басы, қыруар шаруа тындырып жүретін 

қарапайым еңбек адамдары ретінде кӛрінуі заңды құбылыс. Осы шоферлер 

мен механизаторлардың дәріптеліп кӛріне бастауы тың ӛлкесін игерумен 

тікелей байланысты болды. Очеркші жердің ӛздігінен жыртылмайтынын, 

астықтың себілмейтінін, оның орылып, ӛздігінен қырманға келмейтінін, 

механизаторсыз бірде-бір іс тынбайтынын сәтті түйіндеген. Кировградтық 

Микола Попенко кӛзі ұйқыға кеткенше тракторының маңынан кӛрінеді, 

Попенкодан машина тетігін үйренумен шұғылданып жүрген Любовь, «С-80»-

нің рӛліндегі тығыршықтай қара жігіт Жақсылық Сәрсенов, ұста, карабль 

машинисі, шофер де, тракторист те Дорохов образдары арқылы очеркші 

механизаторлар еңбегін дәріптейді. Осы тың игеруге келген жастарға тәлім-

тәрбие беріп, олардан қолдан келген жақсылығын аямаған Аким Феодорович 

бейнесі де толымды шыққан. Әбу Сәрсенбаевтың «Болашақ қаланың оттары» 

очеркіндегі кейіпкерлер шетінен адамгершілігі үстем, ақыл иесі  мол, 

ӛнерпаз, әңгімешіл жастар ретінде тартымды суреттеледі.  

1954 жылы жазылған Әзілхан Нұршайықовтың "Алыстағы ауданда" 

очеркі тың совхозының құрылу процесін шебер бейнелейді. Қарапайым 

еңбек адамдарының мал бағудағы проблемалары, малшылар тұрмысы, мал 

азығы, мал қора, малшыларды киіммен қамтамасыз етудегі кемшіліктердің 

беті батыл ашылған. Бұл очеркте фактілер арқылы автор айтпақ идеясын 

ұсынады. Аупартком секретарі Асанов образы жан-жақты шыққан. Ӛмір 

оқиғаларын ретімен алған жазушы очерк композициясын сара құрған және 

жақсы мен жаман, ескі мен жаңа парқын тез танитынын очерктің ӛн бойынан 

байқаймыз.  

Сәбит Мұқановтың «Туған жердің тыңында» очеркі тың және тыңайған 

жерлерді игеру туралы. Ӛз уақытында жазушы қандай да болсын саяси, 

шаруашылық науқандарға, маңызды шаралар мен оқиғаларға белсене 

араласып отырған. Тың игеру жолындағы қарапайым адамдардың еңбегін 

бейнелеген автор фактілерді жинақтап, екшеп, шығармашылық електен 

ӛткізіп, ӛз мақсатына жетіп, типтік фактілер мен типтік құбылыстарды 

әлеуметтік маңызына қарай іріктеп, қорытындылар мен тұжырымдарын әрі 



нанымды, әрі дәлелді бере білген. «1954 жылы Қазақстанның тың 

ӛлкелерінде жаңадан 250 совхоз ұйымдасты. Биыл оның саны 350-ге жетті. 

Жаңа совхоздар ғажап кӛп жұмыс атқарды. Олар Қазақстанда ӛткен жылы 3 

миллион гектар, биыл 5 миллион гектар тың кӛтерді. 1957 жылы Қазақстан 

27 миллион гектар егін сеппек, соның 60 процентін совхоздар орындамақ. 

Бұл аса зор және сипаттауды тілейтін іс» [2,128 б]. Жазушы солтүстік 

ӛңірдегі тыңда ұйымдасқан совхоздардағы еңбекші бұхара, интеллигенция 

адамдарының аты-жӛнін, лауазымын емес, қайта олардың ішкі дүниесін 

ашатын қызықты әңгімелер де тапқан. Очеркші шығарма басында  ӛзінің 

туған ата-тегін, ес біліп, ер жеткеннен бергі ӛмірбаяны естеліктерінен бастап, 

ӛткен дәуір мен бүгінгі күн оқиғаларын кӛз алдымызға елестетуге мүмкіндік 

береді. Әсіресе, бұл кӛркем очеркте табиғат суреттерін үнемдеп, дәлдеп 

беруге тырысқан. Жазушы пейзажды шығарма идеясын характерлерді ашуға 

сәтті пайдаланған: «Кешікпей той да басталды. Маужыраған тымық түн. Әне, 

аспанның батыс жақ еңісінде ораққа ұқсаған жіңішке ай қырынан жарқырай 

тігіліп тұр. Бұлты сирек аспанда тұнып тұрған қалың жұлдыздардың бәрі де 

жымың қағып, ӛмірлерін мәңгі біріктіретін жастарға құттықтау айтып тұрған 

сияқты...» [2,93 б],- деп очеркші ӛз кейіпкерлерінің тойын жақсы ырымға 

балап, кейін де бақытты ӛмір сүретініне жорамал жасайды. Бұл кӛркем 

очеркте ауыл еңбеккерлеріне ерекше құрмет, адалдықты, рухани асқақтықты, 

жан тазалығын мадақтау сарыны басым. Жоғарыдағы пейзаждары шағын 

болғанымен, кейіпкерлердің ішкі сезім толқындарын бейнелеуде, сыртқы 

әлем бедерін бейнелеуде де тәсіл-компоненттерге айналып отырған. 

С.Мұқанов кейін тың туралы жазған очерктерін «Тыңда туған байлық» деген 

жинақ етіп шығарды. 

1955 жылы әуелі «Социалистік Қазақстан» газетінде, кейін «Әдебиет 

және искусство» журналында жарияланған М.Әуезовтің «Түркістан солай 

туған» очеркі кейіннен жеке жинақ болып шықты. Тың совхозының тууын 

бейнелеген бұл шығарманың кейіпкерлерінің дара характерлері жасалған, 

лирикалық шегіністер, портреттер, диалог, психологиялық детальдар шебер 

пайдаланылған. Очерк бір-бірімен сабақтас  алты тақырыпшадан тұрады да 

бір оқиға екінші тарауда ӛрбітіліп, сатылай ӛрістеп отырады. Очерк 

кейіпкерлері Строгов, Сандыбаев, Вася Матайбаев, Нина Петровна 

Матайбаева, Новиков, Ткаченко, Кокарев, Попов – тың совхозының ұйтқысы 

ғана емес, ауыл шаруашылығының ауыр жүгін бірге сүйреп жүрген идеялас 

достар ретінде де кӛрінеді. 

Бердібек Соқпақбаевтың «Тыңға сапар» очеркі - жазушының  Павлодар 

тыңын аралауынан алған әсерлері мен кӛргендері. Павлодар - Қазақстанның  

солтүстік шығысындағы Ертіс ӛзені ӛңіріне орналасқан, негізгі 

территориясының кӛпшілігі мидай дала, дәнді дақылдардың бәрі ӛсетін 

құнарлы жерлер екенін автор философиялық ой кӛзімен барлап жазады. 

Жазушының бұл сапарда назар аударған адамдары механизаторлар, 

бригадирлер, азпазшылар тағы басқа қарапайым адамдарға жолығып, 

олармен әңгімелесіп, тыңда тағдырлары түйіскен әр мамандық иелерінің 

характерін сомдайды. Бұл очеркте жүйелі сюжет, жүйелі образдар бар. 



«Погребняк жас та болса тәжірбиесі мол, еңбек сүйгіштігімен ерте әйгіленген 

жігіт. Ӛз бригадасында ғана емес, бүкіл МТС кӛлемінде беделді. Осында он 

үш жыл істегенде, соның тоғыз жылы бойына жазбастан бригадир болып 

келеді. Бұл мінезі біртоға, қуаныш-ренішін сыртына тез шығара қоймайтын, 

ұстамды жігіт. Мағыналы айтылған әр сӛзінен, жұртпен қарым-қатынасынан 

табанды зор мақсат иесі, ысылған жетекшілік қабілеті бар жан екені танылып 

тұрады» [3,72 б],- деп суреттейді. Механизаторлар бригадасын ұйымдастыру 

мен жастардың тың игеруге атсалысуы күрделі проблеманы кӛтерген бұл 

очеркте тек жұмысшы жастар бейнесі ғана емес, интеллигенция ӛкілдерінің 

образдары да нанымды бейнеленеді. Павлодардан 40 км жердегі Қалқаман 

совхозының ұйымдастырылуы, директор Назаров, бас инженер Тимошенко, 

бастауыш  партия ұйымы секретары Марконренковтардың қажырлы, жемісті 

еңбектері, жаңа совхоз ұйымдастыру кезіндегі әрекеттері жеткілікті, сенімді 

шыққан. Бұл очерктің «Жерлестер» тарауы Шарбақты ауданындағы 

механизация училищесінің түлектерінің шәлкем мінездері, оны түзету үшін 

қолданылған шаралар, заң қызметкерлері іс-әрекеттері жан-жақты сӛз 

болады. Бұл очеркте барлық оқиға қоғамдық ортаның қуанышы мен қайғысы, 

жеңісі мен жеңілістері тӛңірегінде жеткілікті дәйектелген. 

Кейінгі жылдары да тыңның даңқы, астық жинау кезіндегі романтика, 

тың ӛмірінің жаңа қырлары мен еңбек адамдарының әрқилы тағдыры туралы 

жазушыларымыз бен журналистеріміздің қаламынан бірсыпыра очерктер 

туды. Осы тұста Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Жұмағали Саин, Әзілхан 

Нұршайықов, Сырбай Мәуленов, Әнуар Әлімжанов, Еркеш Ибраһим, 

Нұрғазы Шәкеев, Мұхаметжан Қаратаев, Зейін Шашкин, Зейнолла Қабдолов, 

Рымғали Нұрғали, Ақселеу Сейдімбек, Тұрсын Жұртбай, т.б. баяндайтыны – 

тың астығының тасқыны,  еңбек озаттарының тіршілік харакетін сӛз етеді. 

Осы тың тақырыбына арналған жеке очерк кітаптары да жарық кӛрді: «Адам 

еңбегімен ардақты» очерктер жинағы (1965), «Алыптар туралы аңыз» (1960), 

Байжігіт Әбдіразақовтың  «Армандастар» (1968), Мұхтар Әуезовтің 

«Түркістан» солай туған» (1956), Сәуірбек Бақбергеновтің «Біздің колхоз» 

(1960), «Алтынемелден асқанда» (1961), Болат Бодаубаевтың «Жас 

жүректер» (1977),  Хамит Ерғалиевтің «Шындық шырқайды» (1966),  

Әбдіраш Жәмішевтің «Дала шұғыласы» (1969), Мұқан Иманжановтың 

«Ӛркен» (1979),  Қапан Қамбаровтың «Туған жер» (1974),  Сәбит 

Мұқановтың «Туған жердің тыңында» (1955), «Тыңда тұнған байлық» (1957), 

Сара Мыңжасарованың «Замандастар» (1972),  Әбдіжәміл Нүрпейсовтің «Ақ 

бидай туралы аңыз» (1985), Әзілхан Нұршайықовтың «Жомарт ӛлке» (1960), 

«Коммунист туралы сӛз» (1982), «Менің Қазақстаным» (1967), «Жер туралы 

жыр» (1974), «Тың астығы» (1958), Ілияс Омаровтың «Серпін» (1970), 

Фариза Оңғарсынованың «Биіктік» (1976), Рымғали Нұрғалиевтің «Дән» 

(1978), Ғабдол Слановтың «Ӛмірдің асқар биігінде» (1958), Асқар 

Тоқмағамбетовтің «Сыр диханы» (1956), «Тың планетасы» (1984), «Тың 

түлектері» (1961), Мәди Хасеновтің «Дала тынысы» (1988), Тұрсын 

Жұртбаевтың «Замандасым, сырласым» (1977).  Бұл кітаптардағы кӛркем 



очерктерге тың тақырыбы  негіз болып, еңбек адамдары әр қырынан кӛрінді 

және бейбіт ӛмір мен жасампаздық еңбек хиқасы арқау болды.   

Адамның қолымен жасалған ӛнердің ішіндегі ең ӛміршеңі әдебиет десек, 

әдебиет жанрларының ішіндегі сан-салалы мол мүмкіншіліктерге ие, ӛмір 

болмысына артық бояу жақпай, шындық шеңберінде нақты да дәл 

суреттейтін очерк жанры десек қателеспеспіз. Қазақтың тарихын, әдебиеті 

мен мәдениеті, әдет-ғұрпы мен салт-санасын, тілі мен ділін қарапайым 

халыққа таныту мен насихаттауда очерктің атқарар рӛлі айрықша. Очеркке 

қойылар талап – нысанасы дәл, мағлұматтары айқын, нақты ӛмірде болған 

оқиғалар тізбегінен тұратын, сол оқиғалар белгілі дәрежеде дәлірек 

бейнеленетін, қатысушылары ӛмірде болған адамдар. Сонымен қатар очерк 

жанры бейнелі түрде елестете баяндау және бейнелі хабарлау функцияларын 

да атқарады. Очерктің ӛзге жанрлардан тағы бір ерекшелігі - жиі ӛзгерістерге 

ұшырап, әр дәуірдің талабына сай бейімделіп отыратын қасиетке де ие. 

Очеркте де бейнелеу, кӛркемдеу құралдары кеңінен пайдаланылады, белгілі 

бір идеяны кӛркем де әсерлі етіп жеткізуде таптырмайтын құрал деуге 

болады. Очеркші туындысының пәрменді, жақсы болуы үшін әлеуметтік, 

мәдени, саяси қырағы болуымен қоса сол кезең ағымына сай тақырып таңдай 

білуі аз, жазылатын очерктің композициялық құрылымы, сюжеті, тілдік, 

стильдік құралдары үйлескен жағдайда ғана шығарма  шеберлік шыңына 

кӛтеріледі.  

Очерк қай кезде болмасын әдебиеттің алғы шептегі барлаушысы, 

тыңнан жол салатын, жаңа тақырыптардың кӛзін ашатын жаңашыл жасағы, 

жауынгер құралы. 1954 жылы басталған тың игеру кезеңі туралы очерктер 

ағыны бұл жанрдың белсенділік танытады. Тыңның даңқын, астық жинау 

кезіндегі романтикаға толы ӛмірді, еңбек адамдарының әрқилы тағдырын 

жазушыларымыз бен журналистеріміз ӛз очерктеріне арқау еткен екен.    
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