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Дәстүрмен, салтыңмен дәуірле,
шарықта

1934 ж. 17 август – 2 сентябрь аралығында СССР
Жазушылар одағының І съезі болып өтті. Үстіміздегі
жылы совет жазушылары өздерінің тарихи маңы
зы зор бірін
ші съезіне 50 жыл толуын атап өтеді.
Әлеумет
тік-рухани тарихымыздағы осынау айтулы
датаға орай газетіміздің тілшісі, қазақ совет әдебиеті
нің негізін қалаушылардың бірі, Қазақ ССР Мемлекет
тік сыйлығының лауреаты, көрнекті суреткер Ғабиден
Мұстафинге жолығып, бірнеше сұрақтар қойған еді.
Біз бүгін оқырмандар назарына сол шағын сұхбатты
ұсынамыз.
Тілші: Ғабең, өзіңізге мәлім 1934 ж. Совет жазушы
ларының І съезі болып өтті. Съездің көптеген тарихи
шешім
дерінің бірі ретінде жаңа тұрпаттағы СССР
Жазушылар одағының құрылуын ең алдымен және
зор мақтанышпен ауызға аламыз. Көп ұлтты совет
әдебиетінің тарихын сөз еткен тұста осынау одақтың
шежіресіне де назар аударатынымыз заңды ғой. Осы
орайда сіздің қысқаша лебізіңізді біле кетсек...
Ғ.Мұстафин: СССР Жазушылар одағының Бірінші
съезін әлеуметтік-мәдени тарихымызда үлкен орын
алған дәуір
л ік оқиға дер едім. Өйткені, социа
л ис
тік қоғамымызда, күнделікті тұрмысымызда, санасезімімізде адамзат тарихы бұрын көріп-білмеген,
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әрі ғажайып, әрі түбір
л і өзгерістер туып, дамып,
берік орнығып және тамырын тереңге жіберіп
көркейе түсті. Міне, осынау сапал ық ұлы өзгерістер
РАПП ҚазАПП және тағы басқа әртүр
л і ұйымдар
мен топтарда шашырап жүрген қаламгерлер
д ің
күшін бір ортаға, бір мақсатқа топтастыруды қа
жет еткен еді. ВКП (б) Орталық Комитеті 1932 ж.
23 апрельде «Көркем әдебиет және өнер ұйымдарын
қайта құру туралы» қаулы қабылдады. Осы қаулы
ның негізінде Жазушылар одағының ұйымдастыру
комитеті құрылд ы, оның председателі совет әдебие
тінің негізін қалаушы ұлы жазушы Максим Горький
болды.
Ұйымдастыру
комитеті
жүргізген
қыруар
шаралар
д ың нәтижесінде совет жазушыларының
І съезі зор өрлеу үстінде өтіп, социалистік реализм
салтанаты
ның өмірге келгенін көрсетті. Максим
Горькийдің І съез
д і ашқан сөзі, съезде жасаған
баяндамасы, ұйымдық мәсе
ле қаралған алғашқы
пленумдағы сөйлеген сөзі совет жазушылары
ның,
СССР Жазушылар одағының идеялық-әлеу
мет
тік платформасын нақты айқындап, белгілеп бер
ген болатын. Міне, елу жылдық әдебиет тари
хы
мыз
да совет қаламгерлері социалистік реализм
принципінен еш айныған емес. Келешекте де осы
лай бола бер
мек. Сондықтан да партиялық және
халықтық принциптерге негізделген көп ұлтты со
вет әдебиетінің тарих аренасына осылайша шығ уы
айрықша құбылыс болды. Бірін
ші съездің, СССР
Жазушылар одағының рухани-әлеумет
тік күшқуаты, тарихи жеңісі, міне, осынысында.
Лениндік партияның жетекшілігімен СССР Жа
зу
шылар одағы социалистік қоғамның дамуын
көрсететін ең басты әрі шешуші әлеуметтік4

экономикалық міндеттер
д ің алғы шебінен табы
лып отырды. Қаламгерлер Отаны
мыз бен халқы
мыз бастан кешкен жарқын да жеміс
ті кезеңдер
дің от-жалын көрігінде, қайнаған ортасында, небір
ыстық-суықтың аласапыран өтінде абыройлы тұ
рып келеді. Совет жазушыларының қалам қайраты
алғашқы бесжылдықтар дәуірінде, Ұлы Отан со
ғысы жылдарында, соғыстан соңғы кезеңдерде өтемөте қуат
ты, айрықша өткір, барынша кемел
дене
түскені баршамыз
ға мәлім. Бұған М.Горький мен
А.Фадеевтің, М.Шолохов пен Л.Леоновтың, М.Әуезов
пен Ш.Айтматовтың, В.Катаев пен М.Шагинянның,
С.Вургун мен Ғ.Ғұламның, К.Федин мен Тихоновтың,
А.Твардовский мен М.Дудиннің, Р.Ғамзатов пен
М.Кәрімнің, К.Кулиев пен В.Быковтың, О.Гончар мен
Д.Кугультиновтың, И.Абашидзе мен Э.Межелайтис
тің және тағы басқа бірталай ірі суреткерлердің
елімізде ғана емес, шет елдерде де кеңінен танымал
атақты шығарма
лары айғақ. Совет жазушылары
ның қалам қайраты ал
ғаш
қы бесжылдықтар кезі
нде, Ұлы Отан соғысы жылдарында, соғыстан соңғы
дәуірде айрықша қуатты, айрықша өткір, айрықша
кемелдене түскені баршамызға мәлім.
Тілші: Қазіргі халықаралық жағдай бүкіл адам
зат баласын қатты елеңдетіп отыр. Империалистік
реакция ядролық апат қауіпін төндіруге жол бергісі
келетін сыңай танытады. Совет қаламгерлерінің,
СССР Жазушы
лар одағының халықаралық беделі
жөнінде қысқаша айта кетсеңіз.
Ғ.Мұстафин: Совет қалам қайраткерлерінің,
СССР Жазу
шылар одағының халықаралық беделі
сонау І съез
ден бастап-ақ өте жоғары. Өйткені,
СССР Жазушылар ода
ғы өзінің интернационал
дық парызын әр уақытта жоғары ұстайды. Халықтар
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арасындағы өзара достық пен ынты
мақтастықты
көркем сөз шеберлері рухани тұрғы
дан дәне
керлеушілер. Прогресшіл адамзат баласы, совет елі
планетамыздағы баянды бейбітшілік үшін дәйек
ті күресіп келеді. Мәселен, М.Горькийдің І съезд
атынан Роман Ролланға жолдаған құттықтауы фа
шизм қауіпі
нен сақтандыруға әлем қаламгер
ле
рін
шақырғаны белгілі. СССР Жазушылар одағы
ның
социалистік елдердегі әріптес ұйымдарымен, АзияАфрика жазушылары
мен, капиталистік елдердегі
прогресшіл қаламгерлермен ынтымақтасты
ғын,
достық қарым-қатынасын сүйсінерлек дәрежеде деп
батыл айта аламыз. Азия және Афри
ка жазу
шы
ларының Ташкентте, Алматыда өткен конферен
циялары осының дәлелі. Совет жазушылары ядро
лық апат қаупіне қарсы күресте зор белсен
д ілік
танытып отыр.
Тілші: Ғабе, СССР Жазушылар одағының І съезіне
және сондай-ақ «Қазақ әдебиеті» газетінің шыққа
нына да биыл елу жыл толып отыр. Бір-біріне ұласып
жат
қан тойлар үстіндегі тілегіңізді газет оқыр
ма
нына жеткізсек деген өтінішіміз бар.
Ғ.Мұстафин: – Тойларың тойға ұлассын. Айтпақ
шы «Қазақ әдебиеті» газетінің тиражы қанша?
Тілші: Сексен алты мың.
Ғ.Мұстафин: Жақсы-ақ екен. Газет тиражы
ның әлі де өсетініне сенімім мол. Өйткені, әде
биет – халық өмірі
нің айнасы деп бекер айтпай
мыз. Газеттің прозасы жә
не поэзиясы өз алдына,
ел өміріне, қоғамдық тіршілігіміз
ге араласудағы
батыл қадамдарын қатты құптай
мыз. Газет әрқа
шан оқырмандарының алдында жүруге тиіс. Онда
жариялайтын материалдар көбінесе алуан-алуан
көкейкесті, зәру, өткір мәселелерді көтеріп жатса
6

құба-құп. Мұның бәрі әдеби немесе шаруашылық
проблемалар
д ы арқау ететіні және белгілі. Газет
тегі дүниелер
д ің тұшымдыларын көбейтіп жатқа
нымыз нұр үстіне нұр ғой деп ойлаймын. Газет ал
дағы уақытта моральдік-этикал ық проблемалард ың
ұлттық формаларының, дәстүрлері
нің озығы мен
тозығын назардан қағыс қалдырмас. Ана тілімізд ің,
төл әдебиетіміздің қамқоры – Халық
тар Дос
тығы
орденді «Қазақ әдебиеті» газетінің оқырман
дары
көбейіп, артқан үстіне арта берсін.
Тілші: Әңгімеңізге рахмет.
Әңгімелескен
Сайлаубек Жұмабеков.
«Қазақ әдебиеті», 1984 ж. 03.
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Тартыс
(Әңгіме)
– Әй кемпір! Өмір бойы бір жібі түзу шай құя ал
май кеткенің бе осы? – деген атамның зәрлі дауысы
нан селк етіп, оянып кеттім. Шиырыла дөңгеленген
кесе, ақ самауырдың оттығының төменгі жиегіне
тиіп, шарт сынды.
– Саған не болған? Кәрі жының неден қозды? –
деп шап ете қалған әжемнің сөзі құлағына кіріп те
шығар емес.
Екі көзі даладағы көкбурыл атта. «Сабыржан,
тұрып шайыңды суытпай іше қойшы» – деп мені
оятқан әжеме атам:
– Қайтесің оны, кеудесінде намысы жоқ шірікті?!
Тұрған уақытында-ақ ішер! – деп атамның жирен
мұрты едірейіп, шеке тамыры білеулене қалды. Таң
атпай жатып кемпіріне неге ашуланып отырғанын
мына сөзінен-ақ бі
ле қойдым. Дегенмен , арты не
болар екен, – көзімді тарс жұмып тыңдай бердім:
– Анда жүрсе әкесінің панасында, мұнда келсе
сенің сипауыңда боркемік болып өсіп келе жатқанын
байқа
майсыңдар – деп шал шайды жылдамдата
ұрттай түсті.
– Байғұс-ау, босқа күйіне бермесеңші. Алдажалда әкесі екеуміз кінәлі болсақ, бүгіннен бастап
қойдық та, осы баланы қолыңа бердік. Маған десең
үйтіп жесең де! Бұғанасы қатпаған баладан түңіліп8

ақ болдың ғой, түге. Аузың күйіп, басыңа түссе де,
қоймайсың бір.
Баяғыда білесің бе? Қолың шығып, екі ай Түркіс
танда жатқаныңды ұмыттың ба? Он екі мүшесі сау
тұрғанда, осы көкпарыңа қызықтырмай-ақ қойсаң
қайтеді қаршадай баланы, – деп қарсы дау соғып,
әжем де болар емес.
Осы сөздерің ғой, намысты қолдан бергізгені
деген
де атамның ағы бар сол көзі, шапыраштана
әжеме қадалды.
Мен түк білмегенсіп төсектен атып тұрдым да,
бұлаққа қарай бет алдым.
Есіме кешегі өткен көкпар түсті. Түс ауып,қызуы
қайтқан шақ. Күн де таудың шыңындағы төрін, оның
тас бөстегін жамбастауға асыққандай, солай қарай
жантая жүзіп бара жатты.
Жусанды «Жаман даланың» аспаны ап-ашық.
Өкпе тұсымыздағы Қаратаудың өркешті биіктеріне
қонақтаған шарбы бұлттар таяқ тастам жердей апанық көрінеді.
Көкпарды тартушылардан қызықтаушы адам көп.
Ішінде тай мінген жас балалар да, дөнен-бестілерін
ой
нақ
шытқанмен, қатарлас бозбалалар да, алда
нышы болған жуас аттарының қос бүйірін тынымсыз
тепкі
ле
ген қариялар да бар. Тамашалаушылар
д ың
қалың ортасындамын.
Өн бойым дуылдап, денем қозып тұр. Осын
ша тыпыр
шығанмен, әзір көкпар тартқаным жоқ.
Дүдәмалданып жүрексінгендей боламын.
Доданың қақ ортасында екі қарт. Екеуі де осы
өңірге аты шыққан көкпаршылар және бір-біріне сәті
түскен шақта азу тістерін қаттырақ батыруға іштей
бекініп жүрген кәрі тарландар.
Оның бірі – ақ қылау молырақ түскен қаба
сақалды, бітік көзді, қайратты Ескендір қарт та,
9
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екіншісі ме
нің мұрты шоқша сақалына ұласқан,
өңінен нұры тайма
ған қой көзді, тарамыс келген
Достай атам. Дәйім жұрт
тың әділ таразысында
Достайдың салмағы басым екенін оны осынау
қаумалаған көпшіліктің жамырай айтуынан ес
тіп
тұрғаным бір бұл емес. Осы мақтанышымды жұрт
көрсе екен деп, айнала мақтана қарайын. Тағы да
айта түс
се екен деп құлағымды тосамын. Бұдан
он жылдай бұрын атамның осы далада, тап қазір
борша-боршасы шыға терлеп, тыраштанып жатқан
Есекеңнен жеңіліп қалғанын өз көзіммен көріп едім.
Сол жолы аттан құлап, оң қол ын шығарып алғанда,
қорыққанымнан ба әлде жаным ашығанынан ба,
әйтеуір жылап жібердім.
Тағы да екеуі тартысып жатыр. Бір-бірін омыраула
ған аттардың жусанның түбірін қазып кетіп, топырақ
шаңд ы бұрқ-бұрқ еткізеді. Реті келсе бірін-бірі шай
нап тастамақ. Атамның тақымындағы серкені Есекең
оңтайына келтіре алмай, сан ойқастап, шыр айна
лып жүр. Менің де, осы жұрттың да мойындауынша,
Ескендірде қайрат-қажыр бары рас, бірақ жемежемге келгенде аты түсінбей әлек болады да, күні
бойы сорғалаған намыс тері зая кетеді.
Атамның астындағы көкбурыл биыл айтулы
бабында, иесінің тақым қағысын бірден сезе қоятын
әккі қудың нағыз өзі. Достай атамның талай сүріне
тін жерінде осы көкбурыл икемділігімен, төзімділігі
мен сан рет құтқарып жүр. Шабысы да бар, бауырын
жазып алса, анау-мынау атыңды шаңына көміп кете
береді.
Енді алыстан қарайын деп, анадай жерге шауып
шығуым мұң екен, тақымындағы серкесімен Достай
атам Қара
тауды бетке алып, жөнеп барады. Сол
уақытта атам емес, дәл бір өзім жеңгендей делебем
қозып, төтесінен шауып, алдынан шықтым. Атам
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қалжырады ма, әлде ары қарай менің алып кеткенімді
қош көріп, мақтаныш еткісі келд і ме, ердің дөңгелек
тірсегінен ілінген серкесі бар астындағы көкбурылды
маған берді. Менің ала аяқ торы дөненімд і өзі мінді.
Алқынған көкбурыл атпен бірге жүрегім де өрекпіп
алға ұшып тұр. Осы сәтте қуғыншы жұрт та бізд і
қоршап үлгерді. Додаға еріксіз түстім.
Қорыққанымнан ба әлде сасқанымнан ба, шекем
нен шып-шып тер бұрқ етті. Әрі-бері сынай жұлқып
өткендер
ге әзірше сыр берген жоқпын. Тақымым
дағы серке
ні пысықтана қысып, ортада тұрмын.
Атам анда-санда бекем болуымды мезгегендей, көзқырын тастап, енжарлау бақылап тұрды. Осы кезде
көзілдірігін қалтасына сал
ған Ескендірдің неме
ресі – Сахан маған жақындап келд і. Терісіне сый
май, намыстан ашынған сыңайы бар. Келе серкеге
жармасты. Ол да, мен де күш аяп қалған жоқпыз.
Бір-бірімізге оңай берісетін де түріміз жоқ. Құлағым
жұрттың айқайлаған даусынан тұнып кетті.
– Әй, Ескендірдің баласы етжеңділеу емес пе,
қазір-ақ тартып алады.
– Қой, Достайдың Сабырбегі де оңай шағылатын
жаңғақ емес тәрізді!
Ата намысын еселеп қайтармақ ниеті бар ма,
әйтеуір Сахан
ның шүңірек көздері қанталап
қызарып кетіпті. Танауы қусырылып, тістеніп алған.
Ала бауыр дөне
ні де ширатылып, үрке тарпын
ған
бойда басын кекшең-кекшең еткізеді. Онысынан
сескеніп, қарап қалған мен жоқ. Құлшыныс та, құді
рет те бір өзіме ғана біткендей, қаумалаған жұрттың
арасынан суырылып шығар саңылау іздеп тұрмын.
Бірақ, әзірге ондай ашық сәт көзге көрінбейді. Сахан
тағы тартып өтті. Көкбурыл артқа шегініп Саханның
ала бауыр дөненін омыраулап, қағып таста
д ы. Ол
бұған да қарамай бір айналып, ойқастай келіп тағы
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да жармасам дегенше, көкбурылмен кілт бұрылд ым.
Жусанды даланың ақ тозаңы аттың сауырына дейін
көтеріліп, басылып жатыр.
Топтан шыға бергенімде көлденең тұрған біреу
серкені қуыс сұғанақтығымен тартып қалайын деп
еді, оның қол ын әлде кім қағып жіберді. Серкенің
тірсегі үзілуге сәл-ақ қалды. Үрейден пысықсын
ған мен серкені алдыма жалма-жан өңгеріп алдым.
Енді тақымымды қағып, көкбурылмен көсіле шабам
дегенде, Сахан қайтадан кес-кестеп шы
ға келді.
Тағы серкеге жармасты. Кеудеммен ерге мықтырақ
қыса алмадым ба, әлде қара былғарымен тысталған
ерден сусыды ма, әйтеуір осы жолы Сахан жұлып
әкетті. Қапы қалдым. Атыма сеніп айладан бос
қалғаныма, көкпардан қорқып, мұндай тартыстардан
сырт жүргеніме, ойламаған жерден осалдық көрсе
тіп алғаныма ызам келіп, булыққан сәтімде көзім
нен жас ыршып кетті. Біздерге атай жы
мия күліп
өтті. Ескендір қарт тамағын кенеп қойып, кеңкілдей
күліп барады. Саханның да екі езуі екі құлағында.
Көзілдіріктің астындағы ноқаттай көздердің мысқыл
күлкісі жанымды жегідей жей түсті.
Достай атам астындағы алааяқ торыны қамшысы
мен сауырдан аямай бір тартып, үйге қарай құйғыта
шаба жөнелді.
Үйге келген соң, әжем дайындаған кешкі асқа
қарамай, жатып қалдым. Бет қайда атамның жүзіне
қарау
ға, өңі қашып, ұрты суалып, құнысы бар
адамдай бүкірейіп, ұнжұрғасы түсіп кетіпті.
Бұлақтан жуынып келе жатқанымда: «Додасы
мен шырғалаңы көп өмірдің кез-келген тартысында
босбелбеу болмау керек қой, бұл мұндар!» – деген
Достай атамның сөзі құлағыма шалынды.
Шілде, 1971 жыл.
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Топан
(Әңгіме)

Дәулеткерей өзінің ауыр ойынан арыла алмай
отыр. Түнгі қиялай ашылған шаңырақтан аспанға
қарап, көз алмайтын әдет шығарғанына да біраз
болды. Көкпең
бек көк аспаннан рақым күткеніне
алты айдай болса, атқа мініп, ел ішіндегі, ауыл
арасындағы ойын-сауықтың сә
ні болмағанына да
сонша уақыт болды. Биылғы көктем
нің қызығы
да Дәукеңнің жабыңқы көңілі мен сарыуайымнан
салбыраған еңсесінен көтере алған жоқ.
Дәукең қамыққан көңілімен бір қырындап,
сол қолы
на сүйенген бойда, жартылай көтеріліп
домбырасын алды да, құлақ-күйін келтіре бастады.
Әр пернесін қайта-қайта басып, бірнеше күйлерді
буынды жерлерінде
гі ырғақтарын сәл-сәл келтіре
сала, басқа әуенге ауыса берд і. Домбырасының үні
қашан таза шыққанға дейін Дәукең оны баптаудан
еш жалықпайды. Тиегін ілгерілі-кейінд і жылж ытып
отырып ,«Көркем ханымды» біраз жері
не дейін
тартты...
Жер ортасы елуден асқанмен, Дәукең әлі өңін
бере қоймаған. Дөңгелек келген бет-пішініне жара
сып тұра
тын қап-қара мұрты мен сақалы сүй
кімді де келбетті көр
се
теді. Сағыныштан мұңай
ған өткір көздері ғана бір сыр білдіріп қояды... Жүзі
13

Сайлаубек Жұмабек

сынықтығынан ба, Дәукеңнің сындарлы мінезі мен
сыпайы кербездігі көзге бірден түскенмен, бұрынғы
серілік сымбаты жоқ. Күйші осы бір алты ай ішіндегі
өмірін, шабыт өзегінің терең мөлдіріндегі бұлқынған
қасиетті сырын, қос ішекті қызғыш домбырасының
әдемі бір сазды ырғағымен айтқысы-ақ келеді.
Әсіресе, Топанын ойлағанда, күйші өзінің не
болып кет
кенін сезбейді де білмейді... Бүркіті қай
жердің аспанынан сорғалай құйылып, қандай түлкі
алып жүр екен... Өткен қыс қай аңшының бағы жан
ғанын Дәукеңнің қазір-ақ білгісі келіп отыр. Әттең...
әттең дүние-ай, – деп ол домбырасының тамырын
тыңдады.
Дәулеткерейдің күн санап өткізгеніне бес ай
жиырма тоғыз күн болды. Есіл-дерті «Топан» атты
бүркіті
нің бір хабарын білу. Кезінде сүйеніші бар
екендігін, осы аймақтағы бүкіл жұрттың бәрі естіген.
Міне, бір күні кем алты ай уақыт. Содан бергі жалғыз
жанашыры, сырласы екі туып бір қалған бауырынан
да жақын жебеушісі – осы қызғыш домбырасы.
Күйшінің жалғыз жарылқаушысының өзі – домбы
расы да, сыңар қуанышын жоқтап, жалғызсырап-ақ
жүр. Шығарушысы да, тартушысы да Дәулеткерейд ің
өзі болғанымен «Қос ішек» те, «Құдаша» да, «Жеңгем
сүйер» де осы алты ай ішінде өздерінің бұрынғы
әуезінен өзгешелеу шығып жүр. Шешіле алмай жүрсе
де, күйші өз күйлері
нің біразын тартты. Мұндай
сәттерде Дәукеңнің үстіне кіруге ешкімнің батылы
жетпейтін. Бұл төреден ығып, қорыққандықтан емес,
сиқырлы саздың уыз шырыны
на құндылықтан,
көңіл құйқылжытқан құдіретке тағзым еткендіктен
еді. Қазір оның көкірегіндегі сабырлы
л ық пен
жайсаңдықты күдікшіл мысы басым қорқыны
шы
мен үрейінің жағымсыз әсері, тартқан күйлері
нің
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орындалуына аздап та болсын нұқсан келтіріп отыр.
Боз
торғай шырылдаса да, көкектің жарапазан үні
сұңқылдаса да, күйші елең ете түседі.
Неше бір ойға шомған Дәукең домбырасын жайлап
қана тартып отыр. Бүткіл көкірегі мен тұла бойының
тұтасқан күшін мың орап шідерлеген шабытына да
ерік бермей отыр. Көзі көк аспанға сүзілген... Күні
бойы тартқан оң қабағы, ылайым жақсылық болғай...
Күйші шекпенін жадағай жамылып тысқа шықты...
Өзін-өзі дер кезінде тоқтатпағанда, тұла бойын дір
еткіз
ген сағыныш өксігі қос шектен зар күйінде
шығып, ыршына зарлайтын болған соң, оған өзінің
де қосылып кетпесіне шарасы қалмайтын еді...
– Уһ, – деп басын шайқаған күйде Дәукең үйдің
тұсынан өтті.
– Үйбай-ай, тілімді тістеп алдым ғой. Үйге ашығып
бі
реу келеді екен... Е, Құдай төренің «Топаны»
бола көр, – деген бәрінің бабын тауып, көңілінен
шығатын бәйбішесінің ашық дауысын зайыр естіп,
іштей қуанып қал
д ы... Күйші біраз жерге барып,
кішкентай төмпешікке отырды. Алыстан ауылға
беттеген қойлар көрінеді. Ана
дай жердегі қозылақтардың маңыраған дауысы күй
ші
нің көңілін
елең-елең еткізеді. Шырылдаған қозы-лақ көгеннен
ағытылғысы келіп енелеріне жамырағысы келе
д і.
Осынау тұнық өмірге ұмтылған шабытым сияқты
екен, – деді Дәукең. Бүркіті де өзге жерде, жаңа
иесін өгейсіп, Дәукеңді іздер ме екен? Әй, қайдам...
Осы дүдәмәл ой, адамд ы қайтып алдандыра алады?
Болмашы нәрсеге кейде имандай сенетініміз бар ғой...
Топаны қай аңшының, қандай пенденің томағасында
тыпыршып отыр екен...
Бүркіттің көкірегінде менің домбырамның үні сай
рап тұратындығы рас болса, түбі оралады. Ал, егерде
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өзінің тегіне қосылса, не өзге бір сиқырлы әуеннің
ортасына тап болса, онда қайтып оралуы екіталай...
Өзінің тұңғиық ойынан арыла алмаған күйші,
оң қол ын жазық майданына апарған қалпымен көз
жетер жерге дейін сұғына қарап, көк аспанды тінтіп
шықты. Қыра
ғы көзі түстік жақтан ноқаттай қа
раны шалып қалды... Жүрегі кеудесінен шоршыған
балықтай ытқып шығып кететіндей, сабырлы Дәу
кең еш тағат таппады. Ақиқат көзі жетпей тұрған
сәтінде осылай болған күйші көзі жеткенде не болып
кетерін елестетпек түгіл, ойлаған да жоқ еді. Ноқат
қара бірте-бірте үлкейе беріп, жақындаған сайын
айқын
дала түсті. Топанына жорыған күйші орны
нан ұшып тұрып, үйге қарай аяңдады. Күмбір-күмбір
үндердің жаңа әуені көкірегіне симай, домбыра ша
нағына жетуге асықты. Аспанда саңқылдаған дауыс
шықты. Күйші ба
сын сілке кілт көтеріп, аспанға
қарады. Қаһарланған шабыт па, әлде қуанған
нан
шаттанған шабыт па, әйтеуір Дәуеңді көз тоқта
тып, қарауына шамасын келтірмей, ауырлау денесін
ырсылдатқызып, үйге қарай ширақ жүгіртті. Сәл
жүгіре бере, желбегей жамылған шекпені де сусып
түсіп қалды.
Дәулеткерей оған қараған да жоқ. Бүркіті, сүйікті
Топаны төмендеп, тас төбесінде ұшып келе жатыр...
Дәукеңде ес жоқ... Үйге кіре қызғыш домбыра
сын
алд ы. Алқынып әрі асығып, ең бастысы шаттанып
отырса да, ол домбырасын әдеттегісінше көңілдегідей
баптады. Тек бұл жолы асқан ширақтығы мен ретті
жердегі жылдамдығын көрсетті. Бұл сәтте аңсарын
басып болмағанымен, ақи
қат сағынышын зайыр
дәлелдеген бүркіті үйдің шаңырағына келіп қонды.
Дәукең Топанға көз алмай қарап отырып, дом
бы
расын қағып-қағып жіберді. Топан да отты
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жанарымен мізбақ
бай қадалып қалды. Иесінің
алғашқы қағыстарынан-ақ Топан біраз сырды ұқты.
Осы бір майда, жұмсақ үндердің әуездерінен иесін
ің өзіне кешірім жасағанын сезе отырып, Топан өзі
нің жастық әрі аңғал қателігін кешірген жоқ. Біртебірте көтерілген әуез күйшіге де, Топанға да бірбіріне деген өзара қымбат сағынышын сездіргендей
бо
лады. Олардың осы сағыныштарын, мұңдарын
барынша ақтарып әрі ыршынып айтқан жаңа күйдің
сазына екеуі де бас ұрып, ден қойды. Жаңа күйд ің
ширыға көтерілген үні иірімдене түсіп, күйдің өзек
ті өртеген қайырымын қайталаған сайын, өзіне әлім
сақтан таныс сиқырлы саздың биік бір шыңындай
сезілген жаңа әуенге бар болмысымен елтіген Топан
киіз үйдің оң жақ босағасындағы өз тұғырына қонды.
Күйші Дәукең
нің жүрегі жарылып кетуге сәл-ақ
қалды.
Дүдәмәл ойы осы уақытқа дейін, Топан
ның
табиғаты
на біткен естілігімен сендіріп келгенін
Дәукең енді ғана білд і. Күйші қанша бір қуанса да,
күйдің мана бір әзірдегі майда сазына енді түскен
домбыраның ырғағын бұза алмады, не батылы жетіп
жылдамдата алмады.
Дәукең қанша шаттанғанмен жаңа күйдің өзіне
тән кербез ырғағының, өз әуезінің терең де сырлы
сабырл ылығын асып кете алмады. Күйшінің домбы
расы күй
д ің қайырмалы жеріне келгенде, ыршы
ған зармен безіл
деп-ақ кетті. Күйші Дәукеңнің
серілік сағынышы, сая
хат
шылық құмары, аңшы
лық бапкерлігінің қызығы – бәрі қосылып, домбы
ра
дан дауылдана шығып, тыныш үй
д і, көк аспан
ның бұлтсыз, тынық ауасын, қуаныш пен қайғыға
әр кез ортақ шағын ауыл адамдарының бәрінен бұ
рын Топанның, өзінің жүрегін және домбырасының
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шана
ғын осып-осып тілгілеп өтті. Жаңа күйге
күрсінген көкірек пен ащы өксіктің әуені жас Топан
ның, Дәукеңнің, құдірет
ті домбыраның көкірегін
қарс айырды.
Топан шыдай алмай кетіп иесіне жақында
д ы.
Дәукеңнің нұрлы көздері қуаныштан жасаурап кетті.
Күйші, Дәукең де, қызғыш домбыра да осы жолғы
қуанышын жасыра алмады.
Күйші барлық уайым қайғысынан, алты ай
бойында
ғы сағыныш дертінен туып өксіп айтқан
зарын шаттанған шабыттың ырқымен дереу қуаныш
сазына ұласты
ра қойды. Әуездің ойнақы үні
нен
желпінген, күйшінің шор боп қалған өкпесін жаз
ған Топан да қуанғаннан жылдам-жылдам адым
дап Дәукеңнің дәл қасына жақындад ы. Күйші тарт
қан күйін дың еткізіп аяқтап, бүркітін қолына алды.
Домбыра ұстаған сиқырлы саусақтар
мен Топанын
көпке дейін сипалап, еркелетіп отырды. Ауыл
адамдарының Топанды, жаңа тартылған шерлі де, ке
рім күйді қошеметтеген үндері жарыса шықты.
Дәукеңнің реңі кіріп, өткір көздері нұрла
на
жымиып, сері қалпына келді. Дәукең жаңа күйін
тартып кеп жіберд і, Топан өзінің орнына барды. Есік
пен шаңырақтан көрін
ген мөлдір аспан, жусанды
маңғаз дала мен халық, оралған Топан – бүркіт –
бәрі күйді ұйып тыңдап қалған, «Топан» атты жаңа
күйден тартылады. Күйші Дәукең домбыра
сын
ерекше шабытпен тартып отыр, бірақ даланың шежі
ре күйлері де таусылар емес...
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Шығармашылығы тәуелсіз еліміздің баспасөз бет
терінде, әр алуан топтамаларда, дербес жинақтарда,
телеканалдар мен радиоэфирлерде, поэзия кештері
мен мүшәйраларда мейлінше сирек көрінсе де, есімі
оқырмандарға, жұртшылыққа белгілі ақындард ың
бірі – Сатыбалды Қосалыұлы Дулати.
Кешегі Кеңестік дәуірде «аспаннан түсетін,
өзінен-өзі келетін шабытты» күтіп, оқта-текте жаз
ған аз өлеңіне мәз болып жүріп, жиде сияқты кеш
гүлдегенін әрі мойындап, әрі опынғанынан барма
ғын шайнаған ақын Сатыбалд ы бәрібір «ештен кеш
жақсы» деп жүріп, Тәуелсіздіктің он жылы ішінде
«Дәуір – дастан» (1993), «Көзімнің қарасы» (2001),
«Жан шуағы» (2002) атты үш жыр кітабын ұсынып
үлгерді.
Мұның біріншісі, «журналистиканы жайна
та
мын», журналистиканың нанын жеп, нәпақа тауып
жүрмін дей
тін екі он жылдықта – әр мезгілде
жазы
л ып, әр мезгіл
де жарық көрген жырлар мен
Тәуел
сіздіктің алғашқы жылдарында бұған дейін
қалғып-мүлгіп
марғауланып
келген
ақындық
шабыттың оянуынан, сілкінуінен бармақ шайнаған
өкініштің орнын толтыруды саналы түрде сезінген
ақынд ық қажырд ың, намыстың, күрестің бұлқынысынан туған еді.
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«Дәуір – дастан» жинағы бір-бірінен біраз жыл
дар көз жазып қалғанмен, бәрібір оқырман мен ақын
бір өзеннің екі жағасындай болып шын да шынайы
поэзияның арна
сында – ортақ қазы
ғында қайта
табысты. Жыр жинағы әде
би сынның, жұртшы
лықтың назарына осынысы арқыл ы заңды ілінді деп
білемін. Мұның жарқын мысалдары көп.
Дегенмен, ақын Сатыбалдының шығармашыл ық
өрлеуіне, көтерілуіне, меніңше, ұлы суреткер Мұх
тар Әуезовтің 100 жылдығына арналған халықара
лық ашық поэзия мүшәйрасында (1997 жыл) үшін
ші бәйгені жеңіп алуы зор қозғаушы күш болды
деп білеміз. Мәселен, осы халықаралық мүшәйраға
республикалық баспасөз беттерінде жарияланған
жүз-жүздеген туындылардың ара
сынан маң
дайы
жарқырап шығу аса биік сын болатын. Тақы
рып
– біреу, туындылар – жыртылып-айрылады. Тар
ландар да, талапкерлер де бақ сынасты, бап сы
насты. Дегенмен, ақын Сатыбалды Қосалыұлы Ду
латидың «Алмат ы ақшамы» газетінде жариялан
ған «Қазақтан алып қазаққа керекті» атты топ
тамасы – Мұхтар Әуезовтің тұлғасын, болмысын,
мұрасын, құдірет-киесін ақындық тың көзқараспен,
тари хи тың деректі – ғаламат сирек деректі мей
лінше ұтқыр, мейлінше дәл, мейлінше көркем түрде
жеткізгені үшін үшінші бәйгені заңды да әділ жеңіп
алған еді. Мәселен, Тәжімаһалда – әлемнің жеті кере
метінің бірінде Шығыстан шыққан ұлы есімдердің
қатарында Мұхтар Әуезовтің зермен ойып жазыл
ғанын ақын Сатыбалдының:
Рухбасы біздің дәуір көшінің,
Артық екен өнердегі несібің!
Ұлылары санатында Шығыстың,
Тәжімаһалдың төрінде тұр есімің!
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Ондағылар, айтып-айтпа, санаулы-ақ,
Сол бір асыл Есімдерді санау – бақ!
Мұхаң аты басылғанда көзіме,
Қызып қоя берді бойым талаурап.
Бағып тұрмын өзімді әзер бағамдап,
Қуаныштан көздің жасы тарамдап,
Қонғаны ғой, қонғаны ғой Саған Бақ,
Қонғаны ғой, қонғаны ғой Маған Бақ!»

– деген жолдарына ешқандай комментарийдің
қажеті жоқ.
Нағыз ақындар провинцияда – ауылда туып,
орталық
та – астанада өмірден өтеді дейтін әрі
бір орайда өміршең
д ігі дүдәмал осынау тәмсіл бұл
арада ақын Сатыбал
д ы Қосалыұлы Дулати үшін
кәдеге жүрмейді, дәйек-дә
лел бола алмайды. Бұл
орайда, бірер апта Шымкентте, не бірнеше ай
Төлеби ауданындағы Майбұлақта тіршіліктің керзі
етігімен өз тағдырын кешіп жүрген, өз талшығын
тауып жүрген, сонысын қанағат етіп, сонысына
сүйсінетін ақын Сатыбалды шығармашылығы үшін
бұл тек қызыл сөзбен қиқулатуға ғана жарайтын,
желкемденген қаңбақ нақыл ғана болып қала береді.
Бұған, «Көзімнің қарасы» (2001 ж.) жыр кітабы
айрықша нақты дәлел. Өйткені, ұлы Абайдың ұлы
жырларына жалбарына отырып, ұлы ұстазын Тәңір
ге балап, соған сыйына отырып, ақын Сатыбалды
да ендігі жырла
рын «көзінің карасындай» етіп
жеткізуге ұмтылды. Ал, көркемдіктің биік талаптары
мен критерийлерінде «көзінің қарасындай» өлеңдер
тудыру қиынның қиыны, сирек
тің сирегі. Әрине,
Абайдың көзімен, Абайдың өлшемі
мен қара
ғанда.
Ең басты мәселе, ең басты жетістік Абай болуда емес.
Абайға ұқсау арқылы, өзіңе деген, поэзия
ға деген
адалдығыңды, арыңды сақтап, өзіңнің «көзің
нің
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қарасындай» өлеңдер жазу – ең басты мәселе, ең
басты жетістік. Мәселен,
Доланалар бөрік киген елтірілі,
Айлы ауылдың рең-кейпін келтірді
Майсылаудай маужыраған мамыр түн,
Тыныштықты тұншықтырып өлтірді.
Жел желпімей, желігі ұстап түн күлмей,
Жатыр ауыл, жатыр ұйықтап дым білмей...
Шатырлайды шыдамы кем жұлдыздар,
Қоламталы қозға салған дүмбілдей.
Төзімімен күтетұғын сырласын,
Ай батқанша көтермейді қыр басын
...Сипап едім Сырбұлақтың сырғасын,
Таңдайыма тамды тәтті ұрғашы үн.
Жиды білем, жыны қозып, жел есін,
Құлағыма ентігеді елес-үн
Бұлдыр өмір, бұлақ құрлы, қайтейін,
Мейірімді бір қандырмай келесің.

***
Бақыт деген біле-білген адамға,
Бәсірелі Бостандығы – Қазақтың!

– дейтін ақын жырындағы ысылған, толысқан,
өзіндік өрнегі мен қоңыр әдемі әуені бар туындының
келісі
мін зайыр байқамау, көрмеу, аңғармау, сүй
сінбеу мүмкін емес. Табиғат ақын болып, Сатыбалды
табиғат болып емірене-елжіреп жырлап тұр емес пе?!
Көркем поэзияға қажет компоненттердің бар
шасы бар. Жіліктеп, қайта мазмұндап жатудың өзі
ерсі. Тек бар болғаны, ақын Сатыбалдының «көзінің
қарасындай» болып туған осындай жырлардың бұл
жинақта молдығы
на риза боласың. Ақын көзінің,
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ақын сезімінің, ақын ойының, ақын суретінің
осындай әрі қарапайым, әрі тосын, әрі шағын, әрі
шынайы, әрі шыншыл, әрі қанағатшыл болмысына
шын қайран қаласың, шын тәшін боласың.
Жасандылық атаулының жаяу борасынынан
шарша
ған, сансыраған оқырман қауымның ара
гідік болса да, әсіресе, әлі де болса ауылда қалған
осындай табиғилық
пен, қоспасыздықпен, өміршең
әрі нақты суретпен, ұтқыр да дәл метафоралармен,
теңеулермен ұшырасқан
да, ақын Сатыбалдымен
осылай табысып, осылай қауышқан сәтте поэзияның
көзге көрінбейтін осындай тылсым жұмбақтарының
әсері мол екенін мақтанышпен айтуға тиіспіз.
«Жалын» баспасынан жарық көрген «Көзімнің
қарасы» жинағындағы ақынның осындай шынайы
табыстары осылайша көз қуантып, көңіл тойдырады.
Меніңше, оның есесіне провинцияда – ауылда
туып, орталықтан – астанадан жырақта жүріп-ақ
ақынд ық дарынына да, абыройына да дақ түсірмей,
жеңіл-жел
пі мерзімдік-календарьлық, науқандық
ыңғайдағы «кезек
ші» тақырыптарға ұрынбай,
дастархандық одаларға қалам тартпай жүре білу
де қалам мінезінің ірілігі мен ұятына тығыз байла
нысты. Әйтпесе, жасанды арнау өлеңді – жарапазан
жырды жамыратуды кәсіп етіп шапан киіп, ат мініп,
кітап шығарып «белгілі», «мықты» ақын ата
нып
жүргендер арамызда жетерлік.
Меніңше, «Жан шуағы» атты жыр кітабы – ақын
Сатыбалды Қосалыұлы Дулатидың шығармашыл ық
жол ында сүбелі орын алады. Қазір елімізге Қадыр
Мырза Әлидің, Шерхан Мұртазаның, Тұманбай
Молдағалиев
тің көп томдықтарын полиграфиялық
та, көркемдік те биік-биік мәдениетпен шығарып,
оқырмандар ықыласы мен алғысына бөленген
«Қазығұрт» баспасынан шық
қан «Жан шуағы» –
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жыр кітабы ақынның досы Қуаныш пен Күләшқа
арналған.
Өмірде егіз қозыдай дос-құрдас, әрі туыс, әрі бауыр
бол ып, тіршілік атты көштің басы мен жуан ортасында
келе жатқан белгілі қоғам қайраткері, Республика
Парламенті Мәжілісінің депутаты, қаламгер Қуаныш
Төлеметов – қалың елдің сүйіспеншілігіне, сеніміне
ие болған аб
зал азамат. Тұла бойы мейірім мен
бауырмалдықтан тұратын сирек азамат. Оның өзінде
барды атымтай жомарттық
пен өнерге қамқорлық
жасайтыны қазір аңызға айнал ып кеткен.
Ақын Сатыбалды тек өзінің досы Қуаныш
Төлеметов бойындағы іріліктерді мейлінше ірі,
мейлінше нақты жырлауға ұмтылғандықтан, оның
бұл туындылары поэ
зия
лық жинақтаушы сипатқа
ие болған деп білеміз. Мұнысының жемісті болып
шыққандығы кітаптағы өлеңдерд ің өнбойынан және
бір тарауға топталған әр жылдар туын
д ыларынан
анық байқалады. Ең бастысы, шын жыр
ланған
өлеңдердің жалаң одаға, жалаң жадағайлыққа, жалаң
тамсануға, жалаң одағайлыққа айналмағанында.
Ал «Жан шуағы» жыр кітабының өнбойындағы
ғала
мат көңіл-күйлердің әралуан тербелісі мен
тебіренісінен туатын көркем сыр, көркем жыр, көркем
мұң, көркем сурет ақын Сатыбалды Қосалыұлының
өз табиғатын, өз өрнегін, өз бояуын әрқашан дара
әрі табиғи жеткізетінін айрықша нақты көрсетеді.
Мәселен:
Талқысы таза талғамым –
Ауылым – арман-ардағым,
Алақаныңа салып көрерсің
Сағынышымның салмағын.
Тарқамайтұғын құмарым,
Бәсіре болған арманым;
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***
Дүниенің қабағына қарайды,
Жасқа толы жұлдыздардың жанары;
***
Түзде туған жасыл әлем түзде өліп,
Жаратылыс заңын бізге үйретті;
***
Жапырақта мөлдіреген меруертті,
Бәсірелеп бал орнына жаладым;
***
Бір кесегім мың қарғаға дарымай,
Қалжырасам, шарап ішпей нені ішем?
***
Адалдықты арамдықпен жемдедім,
Мен де осылай күнәсі бар пендемін;
***
Әйелдердің осы белі, білегі,
Дүниені ұстап тұрған бүгілмей;
***
Шырқап аққан бұлақтарға тұрған мұз,
Судың жаурап қатып қалған дауысы;
***
Өткен істе белгі әлі-ақ өшеді,
Суды сыза түскен іздей қайықтан;
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***
Ақша қармен қып-қызыл боп от өтті,
Лаулап өтті бір құшақ от – өтті елік;
***
Бақ ішінде бақыт серуен салып жүр,
Бұлалықтың бойынан бу бұрқырап;
***
Табиғаты тағдырдан да күрделі,
Жағажайда махаббат жүр адасып;
***
Бұйығы бұйраттарды оятып жүр,
Сырғасы сыңғырлаған сәуір айы;
***
Суын сыққан боз көйлекті
Күздің тәнін құшамын деп;
***
Таңға дейін «тірі өліп»,
Тірілемін қайтадан;
***
Ұлы Муза! Таза пейіл-нұсқамен,
Өлім жеңе алмастай жыр жазалық;
***
Басқа бақыт менде болып көрмеген
Өлең жазып отыратын кезімнен;
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***
Сұлулықты мәпелей берейікші,
Құйып ап көзіміздің қарасына,

– дейтін мол-мол мысалдарды іріктей отырып,
көзінен тізсең, әр өлеңнен кездесетін мол-мол жолдар,
мол-мол шу
мақтар, көбінесе, «қыздың туған бала
сындай» болып келетін шағын да шымыр, шалқар да
ширақ, шаңқан да шабытты, шемен де шерлі, шуақт ы
да шырынды, ұлардың шырылындай сирек те таза,
ширыққан да шыншыл осын
дай мол-мол лирикалық
өлеңдерге қалайша сүйсінбейсің!
Асылы, «Дәуір – дастан», «Көзімнің қарасы»
атты жи
нақтарда ара-тұра кездесіп қалатын көп
сөзділік, сентиментальдік, шұбалаңқылық, біркелкі
сарындастық тәрізд і кемшіліктер «Жан шуағы» атты
жинақта шеттеп калған. Ақын өзін-өзі аяусыз сынға
алған, аяусыз тезге сал
ған. Мейлінше қысқа әрі
ширақ, қанық бояумен жазуға ден қойған.
Сатыбалды ақын «Жан шуағы» жыр кітабында
ақын
д ық шеберлік тұрғысынан ерекше өскен. Ең
бастысы, мейлінше қысқа жазып, ой мен сезім
нің, сурет пен тіл
д ің нәзік үйлесімдерін киіктің
асығындай, жүзік
тің көзінен өтерліктей етіп жет
кізуге көп күш жұмсаған, көп тер төккен. Бұл орайда,
ақын Сатыбалды ежелгі Шығыс поэзиясының қыс
қа үлгідегі ғажайып үрдістерінен, көне жырау
лар поэзиясының табиғи түрде түйдек-түй
дек ке
летін төкпе тыныс-лебінен нақты үйреніп, солард ы
шығармашылық дербес те нақты қолтаңбаға – өзін
дік дара ақындық келбетіне айналдыра білген.
Қысқа сөздің алдағы уақытта жалғаса беретінін
ес
кере отырып, газеттік көлемге бағына отырып,
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бел
гі
лі ақын Оңтүстік Қазақстан облысы, Төлеби
ауданының Құрметті азаматы Сатыбалды Қосалы
ұлы Дулатидың бүгінге дейінгі шығармашылық жолы
оның қазіргі қазақ поэзиясында ешқашан оф
сайд
қа түспейтін ақын екендігін, провинцияда – ауыл
да жүрсе де, қазіргі қазақ өлеңінің орталығында –
астанада әріптестерімен қатар, бірге жыр жазып
жүргендігін дәлелдейді.
Сондықтан шығар, қазіргі қазақ поэзиясының
көркемдік алаңына провинцияда – ауылда жүріпақ ақын
д ық абыройы мен ақындық арын жалпақ
жұртқа тек перзент-өлеңдерімен, өлең-перзенттері
мен, толғағы – тағд ыр, тағдыры – толғақ жырлары
мен ешқашан офсайд қа түспейтін қайсар да мейі
рімді дарын иесі десек, шындықпен шұрқырасып
барып, желкенін көретін ақи
қат нұры шығар
ма
сынан шалқып көрінетін ақынның бірі – Сатыбалд ы
Қосалыұлы Дулати деп әрі батыл, әрі мақтана айтуға
тиіспіз.
2002 жыл.
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Шындық шоғы маздаған, алаулаған
(Арқау – біреу, кітап – үшеу)

Алматыдағы 1986 жылы Желтоқсан оқиғасы және
оның ащы шындығы, тәуелсіз елдің жаңа тарихында
ала
тын орны жыл өткен сайын биіктеп, асқақтап
келеді. Өйткені 17-18 желтоқсандағы оқиғаның біздің
әлеуметтік-рухани санамызда, ұлттық танымымыз
да, өркениет мем
лекет жолындағы демокра
тиялық
сапарымызда терең із қалдырғаны – тарихи ақиқат.
Сондықтан болар, біздер осынау тарихи оқиғаға
әр кезде әрқилы тұрғыдан жан-жақты зер салатыны
мыз және заңды. Міне, қазір осынау тарихи оқиғаны
ортақ арқауы етіп алған үш кітап біздің қолымызға
тигелі де біршама мезгіл болады. Әуелде Ортал ық
және республикалық баспасөз беттерінен таныс
материалдардың қаншалықты жинақталатынын
тосумен жүрдік. Ақыры, солар
д ың басым дені үш
кітап болып шығыпты. Ал осынау жинаққа енбеген
дүниелер кездесіп жатса, ол болашақтың сыбағасы
болар деген үміттеміз. Міне, 1991-1992 жылдары жа
рық көрген үш кітаптың орны ерекше.
Биылғы Желтоқсан оқиғасының жиырма жыл
ды
ғы
на орай, осынау үш кітаптың толықтырыл
ған нұсқасы оқыр
мандар қолына тигенде, әрине,
нұр үстіне нұр болар еді. Өйткені, осынау жиырма
жыл ішінде бір ұрпақтың ауысып та үлгергені тарих
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шындығы ғой. Дегенмен, осынау үш кітапты он бес
жылдан кейін оқысаңыз да, сол кезеңнің әлеуметтікқоғамдық атмосферасы көз алдыңа қаз-қалпында
келетіні бар. Бұл арада құрастырушылар мен жауап
ты шығарушылар Талғат Айтбайұлы мен Тойбол д ы
Зейнәбіловтің жауапкершілігі мен ыждағаттылы
ғын, жанашырлығы мен азаматтық еңбектерін атап
айтуд ы тікелей парызымыз десек артық емес.
Осынау арқауы ортақ үш кітапқа енген әралуан
материалдардың өнбойындағы дерек – шындыққа,
шындық – тағдырға, тағдыр – тәлкекке, тәл кек –
әділетсіздікке, әділетсіздік – зорлыққа, зорл ық –
соққыға, соққы – қасіретке, қасірет – трагедияға
ұласып кеткен.
Осынау арқауы ортақ үш кітапқа енген әралуан
материалдардың өнбойында қорқақтық – бұқпан
тайлыққа, бұқпантайлық – үрейге, үрей – сат
қын
д ыққа, сатқын
д ық – құлақкестілікке, құлақ
кестілік – жандайшаптық
қа, жандайшаптық –
жауыздыққа, жауыздық – ездікке, ездік – екіжүз
ділікке, екіжүзділік – қарабеттікке ұласып кеткен.
Тоғышарлық – мансапқорлыққа, мансап
қор
л ық
– кәзаптыққа, кәзаптықтың – құрдымға ай
налу
эволюциясына нақты деректер барысында толық
көз жеткізе аламыз. Арқау – біреу, кітап – үшеу.
Шағын-шағын үш томды – Желтоқсан оқиғасының
тырнақалды тарихы десек артық айтпаймыз.
Өйткені, мұндағы әр
а луан материалдардың қайқайсысы болмасын нақты деректерге мейлінше бай
келеді. Өйткені, мұндағы әр
қилы материалдардың
қай-қайсы болмасын адамдар тағдырының әртүрлі
көріністерін мейлінше толық көрсетеді.
Асылы, арқауы – Алматыдағы 1986 ж. 17–18 жел
тоқсан оқиғасы болған осынау үш кітапты жаның
тітіркенбей-түршікпей әсте оқу мүмкін емес. Кезінде
әр мезгілде оқыған тұстағы әсерлердің мұздай суды
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басыңнан құй
ған
дай болып өте шығады дегеніміз
бекер екен. Өте шық
пайды екен. Жан-жүрегің
де,
ой-санаңда өзінен-өзі мұзға айналады екен. Енді сол
материалдардың көпшілігін үш кітаптан бір мез
гілде, біртұтас қалпында оқып шыққаныңда шоши
сың әрі сескенесің, қапаланасың әрі ыза
ланасың,
қайраттанасың әрі асқақтайсың. Жан-жүрегіңдегі,
ой-санаңдағы баяғы мұз тамырлар мен мұз орга
низмдер, мұз сүйектер енді мәңгілік мұздайтын
Мұз Алауларға – Тарих Алауларына айналып шыға
келеді екен. Мұны Жер жарылып жұта алмайды
екен... Мұны Тау қопарылып баса алмайды екен...
Мұны Мұхит тасып тұн
шық
тыра алмайды екен...
Мұны Жанартау өртеп өшіре алмайды екен...
Өйткені желтоқсан оқиғасы – күні келмеске
кеткен Кеңестер Одағының, Кеңестер өкіметінің бірі
кем жетпіс жылдық «жарқын» жолындағы жойқын
жарылыс болғандығын осынау үш кітаптан нақты
көреміз.
Өйткені бодандық пен кіріптарлық бар жерде
әділет пен демократиялық сақталмайтынын, қызыл
империя
л ық мүдде Орталық әміршілдік-әкім
шіл
дік, тоталитар
л ық билік үстемдік еткенде, барша
ха
л ыққа тән Теңдік пен Тәуелсіздік тәрізді асқақ
мұраттардың шортан жұтқан шабақтарға айналаты
нын осынау үш кітаптан айқын сезінеміз.
Өйткені, бодандық пен кіріптарлық бар жерде
адам пра
восы мен демократияның сақталмайты
нын және бұлард ың демократиялық Конституция
да алдамшы баптар – бояма догмалар күйінде қала
беретініне осынау үш кітаптан мейлінше тол ық көз
жеткіземіз.
Дегенмен, арқауы – Желтоқсан оқиғасы болған
осынау үш кітапта баяндалатын жәйттердің төрт
күл дүниені – он сегіз мың ғаламды дүр сілкіндіргені
тарихи шындық еді.
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Дегенмен, арқауы – Желтоқсан оқиғасы болған
осынау үш кітапта баяндалатын жәйттердің төрт
күл дүниені – он сегіз мың ғаламды дүр сілкінд іргені
тарихи әділеттің, жариялылықтың, демократияның
кемдігінен еді.
Оның үстіне арқауы – Желтоқсан оқиғасы бол
ған осынау, үш кітапта баяндалатын жәйттердің
төрткүл дүниені – он сегіз мың ғаламды дүр сілкін
дірген белгі
л і ақын әрі қоғам қайраткері Мұхтар
Шаха
новтың сөзі
мен айтсақ, «төрт жыл кешік
кен
шындық» еді. Бұған қоса
рымыз, әрине, төрт жыл
кешіккен әділет еді.
Сонымен, 17 желтоқсан – Қазақстан Республи
касы
ның Демократиялық жаңару күні деп белгі
ленді. Тәуел
сіз еліміздің тұңғыш Президенті Нұр
сұлтан Назарбаевтың Жарлығы 1990 жылы шықты.
Біз бұл тарихи күнді со
дан бері атап келеміз. Ал
биыл Желтоқсан оқиғасының жеті жылдығына орай
төртінші рет атап өтеміз.
Сонымен, бұл күні қайталап айтамыз, түптің
түбінде Тарихи Шындық пен Тарихи Әділет бәрібір
жеңд і. Оқшантайдан шыққан адамның – Колбин
ның ойранын оқпан жұтқанмен, ол біздің ой-сана
мызда, жан-дүниеміз
де Қасірет күйінде, Тарихи
Қасірет күйінде қалып қойд ы. 1986 жылы Желтоқсан
оқиғасында, яғни бұдан жүз жыл бұрын Америка
ның Тәуелсіздік Декларациясының ав
торы, көр
некті мемлекет қайраткері Томас Джефферсонның:
«Что справедливость – это фундаментальный закон
общества» – деген қанатты да дана сөздері көпкекөрнеу аяқ асты болып тапталған еді. Ал Президент
Жарлы
ғы осынау ұлағатты пікірлердің мән-мазмұ
нын Қазақстан Республикасында қайтадан қалпына
келтіруді жолға қою үшін алғашқы негіз болды.
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Сонымен, бұл күні қайталап айтамыз, қалың
көпшіл іктің тілегі мен аңсарын, тағзымы мен тала
бын қанағаттандырылған тарихи Жарлық осылайша
туған еді.
Сонымен, бұл күні Тарихи Шындық пен Тарихи
Әділеттің жеңгенін Президент Жарлығы ресми
түрде дәлелдесе, ақын Мұхтар Шаханов өлеңі
көркем түр
де дәлелдеп шықты. Жарлық пен өлең
де арқауы – Желтоқсан оқиғасы болған осынау үш
кітап
тың бірін
ші және үшінші томдарынан орын
алған Республиканың демократиялық жаңару күнін
де оқылған өлең ең алды
мен «Алматы ақшамы»
газетінде жарияланған болатын. Қайтадан бір оқып
көрейікші:
Төрт жыл кешіккен шындық немесе бұрынғы
Брежнев, қазіргі Республика алаңында оқылған өлең.
– Қазіргі ашылғалы отырған ескерткіш тақта бү
кіл қазақ халқының, қала берді, республикамызда
мекен
дейтін барлық ұлттардың рухани жеңісі.
Бұл тақта – ауызынан ана сүті кеппей жатып,
шашынан сүйреті
л іп сабалған, жазықсыз жалаға
ұрынған бүлдіршін қыз
д ың көз жасына қойыл
ған ескерткіш. Бұл тақта – әлемде әлі зорлық бар
деп ұғынып үлгермеген қаншама жас жігіттер мен
қыздардың әділетсіздікпен бетпе-бет ұшырас
қан
қайғылы шағының ескерткіші. Бұл тақта – негізсіз
күдікке, кудалауға ұшыраған немесе ұл-қызын күтіп,
түрменің тас есігінен сығалаған қанша аналарымыз
бен әкелеріміздің төзіміне қойылған ескерткіш. Бұл
шақтар
да «елді сол кездегідей солақай басқаруға
болмайды, ұлт
тың арысын, халықтың намысын
аяққа басуға болмайд ы, бұлақты көлге, әскерді елге
қарсы қоюға болмайд ы, өйткені әділет жеңбей, шын
дық жеңбей қоймайды!» – деген леп бар.
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Әр дәуірдің еркіне сай нарқы өзгерген алтынның,
Айналайын алтын әнім, жас өркені халқымның,
Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындың,
Кеудеңде әлі сызы жатыр сол кездегі салқынның,
Айналайын, айналайын, жас өркені халқымның!
Ерте айтылды, сондықтан да келте айтылды бұл әнің,
Уақытыңның талабына дөп келсе де ұраның,
Уақытыңның әділетсіз соққысынан құладың.
«Нашақор» деп, «маскүнем» деп айыпталдың ұланым,
Саған жапқан сол жаланы естіп үнсіз тұрғанша,
Керең болып қалмады екен неге менің құлағым,
Айналайын, айналайын, жас қайратым, қыраным!
Темір қолдар қуатты еді алқымыңды қаусырған,
Намысыңды жықпай өттің нәубет, дүлей маусымнан
Жасып қалған шақтарымда жігер алдым бойыма,
Түрме торын жарып шыққан сенің қайсар дауысыңнан.
Жә, не деген нүктесі көп, бүкпесі көп өмір ең...
Төрт жыл өтті шындық күліп шыққанынша көгінен
Оқ бойы озып тұрыпсың-ау сол аумалы кезеңде-ақ
Пышаққа сап бола алмайтын әкімдердің көбінен.
Өсер ұлдың қай сәтте де бірлік болмақ қалауы,
Лаула, лаула Желтоқсанның мұзға жаққан алауы!
Өздеріңдей өр намысты жас өркені бар елдің
Ешқашанда еңкеюге тиісті емес жалауы! –

Ақын өлеңіндегі асқақ рухтың арғы астарын
да
жатқан қаншама жала мен зәбірдің, қорлау мен қасі
реттің, сорлату мен зарлатудың, жаралау мен жаза
лауд ың, зорлау мен зомбылықтың қаралау мен құса
лан
д ырудың, запыран мен қан құстырудың небір
зардаптарын көз алдымызға толық елестетеміз.
Солардың нақты деректеріне Мұхтар Шаханов
пен Нинель Фокинаның, Бейбіт Исабаев пен
34

Төрехан Дания
ровтың, Армиял Тасымбеков пен
Ділдар Мамырбаеваның, Коммунар Табаев пен
Юрий Шапоровтың және тағы басқалардың әрқилы
материал
дарынан оқиғаға қаты
сушылардың қилықилы тағдырларына мейлінше қаныға түсеміз.
Әсіресе, көрнекті қазақ ақыны Жұбан Молда
ғалиев
тің 1986 ж. 31 желтоқсанда Жазушылар
одағында сөйле
ген сөзінен және қазақ халқының
ұлы перзенті Дінмұхамед Қонаевтың 1986ж «Өзім
және өзгелер жөнінде. Қазақ
қа қарсы қаскөй
л ік»
атты естелігінен, Владислав Янелис пен Жарыл
қап Бейсенбайұлының мақалалары
нан Желтоқсан
оқиғасында тоталитарлық билік
тің, билік басын
дағы жандардың қаншалықты жиіркенішті әрекет
терін, ұраншылдығын, екіжүзділігін, мансап үшін
құрбандықтың қай түріне барса да, жүзі жанбай
бара
тын әрекеттеріне мол-мол деректер табамыз.
Колбиннің қарқ қыламын дегеніне алданғандард ың,
жұмыртқа
дан жүн қырыққандай болып, тапқан
тапқырлықтарына сенгендердің опасыздықтарыңа
да әлденеше рет куә боламыз.
Асылы, Алматыдағы 1986 ж. Желтоқсан оқиғасы
ның тарихи сабағы мен тағлымы мол. Құрастыру
шылар мен жауапты шығарушылар алдарына қой
ған күрде
л і де биік міндеттерін абыройлы ат
қар
ған. Бұл жай ғана құрастырыла салынған қатардағы
жинақ емес. Дегенмен, арқауы – ортақ үш кітапты
әлі де жалғастыра түс
кен дұрыс. Осы Желтоқсан
оқиғасына байланысты алдын ала байбаламмен
айтылған, алдын ала қаралауды жоспарла
ған бір
талай материалдардың «қара кітабын» түпнұсқа
сы мен аудармасы қатар берілген жинақты да қолға
ал
ған, жарыққа шығарған жөн. Бұл – біз үшін,
тарихымыз үшін қажет.
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Жақсы кітап – жан азығы
Француздың белгілі жазушысы Андре Моруа
есімі таныс
тыруды тілемейді. Оның «Прометей не
месе Бальзактың өмірі», «Олимпо немесе Викор Гюго
ның өмірі», «Жорж Санд», «Сэр Александр Флемиг
тің өмірі» роман-биог
рафиялары сондай-ақ, «Әдеби
портреттер» атты эсселер жинағы мен көптеген тарихи
очерк
тері совет оқыр
мандарына көптен белгілі. Біз
газетіміздің бүгінгі санында Андре Моруаның кезінде
ЮНЕСКО-ның арнайы тапсырмасы бойынша жазыл
ған «Кітапхана» атты очеркіне енетін «Жақсы кітап
– жан азығы» деген үзіндісін орысшадан ықшамдап
жариялап отырмыз.
Біз қазіргі цивилизация деп, түптеп келгенде, сан
ұрпақтардың не ықылым замандардан бері бойына
мыс
қалдап жинап, батпандап дарытып келген
ырысқа толы құт-қайнар білімі мен жадында мәңгі
өшірмей сақтаған естеліктерінің тума көзін айтамыз.
Адам баласы тек бір шарттың үдесінен шыққанда
ғана, яғни өзіне дейінгі өмір кешкен ұрпақтард ың
ізгі ойларымен, арман-қиялымен терең танысқан
нан соң барып, осынау адамзат цивилизациясының
қатардағы, лайықты азаматы бола алады. Бұған қоса
мәдениетті адам бола білудің де бірден бір амал ы,
қасқа жолы – ол кітап оқу, оқығаның
д ы зердеңе
тоқи түсу.
Кітап оқу ләззатын еш нәрсе алмастыра алмай
ды. Лекциялар да, картиналар да бұл орайда кітап
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оқумен бақ
таласа алмайды. Суреттер белгілі бір
текстің иллюст
рациясы ретінде құнды: фильм
кадрлары айнала-айна
ла көз алдыңда сөнсе, енді
ауыздан шыққан сөз естілген заматтан соң-ақ өшіп
қалады. Ал кітап болса, ғұмыр бойы сенің жансерігің
ретінде мәңгі қала береді. Атақ
ты Монтень өзіне
аса зәру үш затты атағанда, солар
д ың қатарын
да
махаббатты, достықты және кітап оқу
д ың ләзза
тын ғана айтқан. Бірақ та солардың өзара үнде
сіп, бірін-бірі толықтырып жатқан қаншама ортақ
бел
гілері бар. Кітапқа, кітап оқуға шексіз құмар
болуға болады – өйткені олар шынайы, шын мә
нінде адал достар. Тіп
ті, мен кейде сол кітаптар
дың өзі солардың авторлары
нан – иелерінен де
ақылды болып келетіндігін ай
тар едім. Жазушы
өз шығармасына қашан да ойдағы бар асылын, жан
сырын сіңіреді емес пе!? Ал оның ауызша сөзі қанша
ғажайып тапқырлықпен айтылғаны
мен, әйтеуір,
ең соңында, түптің түбінде, ұмытылады ғой. Бұл
орайда кітаппен достасуға, оған іңкәрлікпен табына
қарауға, сырласуға келгенде, адамдардың мүмкіндігі
мәңгілік-ақ. Оның үстіне осындай ғажайып достық
ты төрткүл әлемнің сенен өзге миллиондаған оқыр
мандары да бір-біріне жомарттық көрсетіп, әсте қыз
ғанбайд ы, көз алартпайды. Бальзак, Диккенс, Тол
стой, Сервантес, Гете, Данте, Мелвиллдер екі дүниеде
жақындаспайд ы, жуыспайды деген адамдардың өзін
көзге көрінбейтін, сиқырлы жіптермен оларды әпсәтте-ақ табыстырып, туыстырып жібереді. Мен өзім
барлап қарасам, бұрын өңім түгіл түсімде көрмеген
жапондармен, орыстармен, американдықтармен дос
екенмін. Әрі бәріміздің ортақ достарымыз бар екен.
Ол достарымыз – «Соғыс және бейбітшіліктегі» –
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Наташа, «Парм тұрғынындағы» – Фабрицио, «Дэвид
Копперфильдегі» – Микоберлер екен.
Бір ғажабы жақсы кітапқа шекара да, шектелу
де жат. Мәселен өзгелерді былай қойғанда, кезкелген адамның өзін-өзі шынайы түсінуіне, тануына
келгенде, же
ке басының тәлім-тәжірибесі қашан
да жеткіліксіз. Он екі мүшең – тәнің үшін тауда
тыныстаудың, сергіп бой жазу
д ың қаншалықты
шипасы, ықпалы, мол болса, ұлы шығармаларды
оқуға жұмсаған кешкі уақытыңның адамның жандүниесіне берер жомарт сыйы да дәл сондай. Етекке
түскен адамның өкпесі, жұлын-жүйкесі тау ауасының
сүзгісінен өткендей тазарып, жасарып шығады да, ол
күнделікті тіршіліктің қарбаласқан жаңа да тосын
қиындықтарына кеудесін кере, көріп алдым се
нің
құқайыңды дегендей батыл, еркін адымдайды.
Сонау өткен дәуірлер мен әлеуметтік топтард ың
тыныс-тіршілігіне, әдет-ғұрпына терең бойлап жақсы
түсіну кейінгілер үшін әрқашан қиындық келтіретін
қиямет-қайымы мол шаруа. Солай бола тұра оның
нулы жынысынан адамды адастырмай, қателестір
мей алып өтетін тек кітаптар болады. Мәселен, мен
үшін Гарсиа Лорканың пьесалары Испания тауларына
туристік сапармен он рет барғаннан мол сыр шертеді.
Толстой мен Чехов қаламының құдіреті көрсеткен өз
халқының жан дүниесі бойындағы небір таңғажайып
сипат
тары оқырмандар қауымы алдында күдік,
дүдәмал тудырмайтын ақиқаттар болып мәңгі қала
береді. Сен-Симонның мемуарлары өз заманының
Франциясын көз алдымыз
ға қаз қалпында нақты
елестетсе, ал Натаниель Готорн мен Марк Твен
көзден әлдеқашан ғажайып болған Америкада ғұмыр
бойы тұруға, тіршілік етуге мәжбүр етеді. Кітаптың
сиқыры да, құдіреті де осынысында.
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Заманы, дәуірі, географиялық орны жөнінен бірбірінен қаншалықты алшақ елдердің, адамдардың,
дүнилер
д ің кітапты парақтап оқып отырғанда,
олардың сонша
л ық
ты ұқсастықтарын көргенде,
ең алдымен кітап құді
ре
ті
не мақтаныш, сүйсіну,
таңданудың ұлғайып, содан кі
тап оқудан алған
ләззатың артқан үстіне арта түседі. Бір
де мен
американ студенттеріне Марсель Пруст творчест
восы туралы баяндағанымда, Каезас фермерлерінің
ұл-қызда
ры француз жазушысы кейіпкерлерінің
бойынан өздерін-өздері көргендей, танығандай
болды. Өйткені адамдар
д ың тебіреніс-толғаныс
сезімдерінде айырмашылықтар
дан гөрі түбегейлі
ортақтық басым екендігін мәлім кім
нің айтқаны
есімде жоқ, әйтеуір «жер бетінде бір-ақ хал ық бар,
ол – адамзат баласы» – деген біреудің пікірінің
жаны бар. Тіпті, ұлы адамдардың өзі біздерден тек
дарын ірі
л ігі арқылы ғана ерекшеленеді. Әйтпесе
олар да біз сияқты ет пен сүйектен жаралған пен
делер ғой. Сондықтан болу керек, біздердің бәрімізді
атақты, әйгілі адам
дар өмірбаянының қатты
қызықтыратыны.
Сонымен біздер кітаптардан өзімізден гөрі өзге
лерд ің өмірін, тыныс-тіршілігін терең түсінудің жол
да
рын қарастырамыз. Алайда, кітап оқу үсті
н 
дегі
алар небір қуаныштың, ләззаттың бірден-бір себебі
осы екен деуге болмайды. Жақсы кітаптар адамдар
ды өздеріне дейінгі бұрынғы қалпында қалдырмай
ды, қайта керісінше қолына түскен жақсы кітапты
оқыған адам бұрынғысынан да жақсара түседі.
«Кітап оқи алатын әрбір адам – өзінен-өзі асатын,
биіктейтін, өз ғұмырын ұзартатын, тіршілік-тынысы
на мән-мазмұн, сұлулық дарытатын тамаша қабілет
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ке ие болады» деген Олдос Хаксли. Барынша дәл де
тапқыр айтылған пікір.
Бұқаралық насихаттың радио, телевидение,
кино сияқты ұшқыр құралдары барған сайын кең
етек алып, дәуір
леп тұрған қазіргі заманда адам
дарды өнердің, әде
биеттің сиқырлы құдіретіне
икем
деу, ұмтылдыру, ықпал ету жолдары сонша
лықты нәтижелі болады. Бірақ жоға
рыдағылар
дың ешқайсысы да адамдарға рухани әсер ету
д ің
тереңдігі мен ғұмырлылығы жөнінен жақсы кітап
тың құдіретімен әсте салыстыруға болмайды.
Аударған Сайлаубек Жұмабеков,
1980 жыл, желтоқсан.
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Титандарды тұмар тұтқан...
(Эссе)

Әділ Якубов – қазіргі өзбек әдебиетінің көрнекті
жазушыларының бірінен саналады. Оның қаламынан
со
нау 1950 жылдардың басынан бері күні бүгінге
дейін әр
алуан тақырыптағы әрқилы прозалық
туындылар дүниеге кел
ген және бұл дүниелердің
көпшілігі өзбек оқырмандарына кеңінен таныс. Оның
көркем шығармашылық жолын
дағы жемісті еңбек
терінің тууында журналистика
ның рөлі айрықша
болған. Өйткені, автор «Литератур
ная газетаның»
Өзбекстандағы меншікті тілшісі болып қыз
мет
атқарған жылдары республиканың түкпір-түк
пірін
көп шарлаған, өмір мен тіршілікті, ел тарихы мен
замандас
тар тынысын көп зерттеген. Сондықтан
шығар оның қала
мынан: «Азамат болу оңай емес»,
«Ар», «Ұлықбектің қазы
насы» атты романдар;
«Құрдастар», «Алтын сақина» «Құс қанатымен тірі»
атты повестер; «Қос махаббат», «Тау қызы», «Көктем
күні» атты әңгімелер және бұдан басқа да бірталай
прозалық туындылар туған.
Жазушының көптеген туындылары өзге де тіл
дерге аударылған.
Әділ Якубов – Өзбекстанның халық жазу
шы
сы, Рес
публикалық Хамза атындағы мемлекеттік
сыйлықтың лауреаты.
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Ертең астанамыз Алматыда Өзбекстан Республи
касы
ның
Қазақстандағы
күндері
Республика
Сарайында салтанатты түрде ашылады. Біздің бүгін
оқырмандар наза
рына өзбектің көрнекті жазу
шысы Әділ Якубовтың «Ас
пан асты, жер бетіндегі
әлемде...» атты тарихи романы тура
лы газетіміз
дің
әдеби шолушысы, сыншы Сайлау
бек Жұмабектің
«Титандарды тұмар тұтқан...» атты шағын ойтолғанысын ұсынып отырмыз.
Қазіргі өзбек прозасының көрнекті өкілі Әділ
Якубов, шын мәнінде, бүкіл адамзат тарихындағы
ұлы ғалымдар
д ы – бүкіл адамзат ғылымындағы
танымдық құбылыс
тарың бірегей әрі қайталанбас
титан тіректерін тұ
мар тұтқан суреткерлердің
санатына жатады. Оған оның 1970-1980 жылдар
бедерінде жарық көріп, оқырмандар жүрегіне жол
тауып, жоғары бағаланған тарихи роман
дарын
дәлелге келтірер едік. Мәселен, жазушының «Ұлық
бектің қазынасы» романы 1974 жылы шықса, ал
«Аспан асты, жер бетіндегі әлемде...» романы 1982
жылы шыққан. Екі тарихи романның алғашқысы –
ұлы ғалым, мемлекет қайраткері Ұлықбек өмірінің
соңғы күнде
рін суреттеуге арналса, екіншісі ұлы
ғалымдар Әбу Райхан Бируни мен Әбу Әли Ибн
Синаның өмір өткелдері
нің белгілі бір кезеңдерін
бейнелеуге- көрсетуге құрыл
ған. Ал, осынау үш
ұлы тұлғаның бүкіл адамзат тарихында
ғы алар
орны өте-мөте биік, мейлінше асқақ екені ешқандай
күмән-шүбә тудырмайтыны кім-кімге болсын кәміл
аян. Қайта керісінше, бүкіл адамзат ғылымындағы
танымд ық құбылыстардың бірегей әрі қайталанбас
тіректе
рін – Ұлықбек, Бируни, Ибн Сина сияқты
үш ұлы тұлға
ға мейлінше сүйсінетін жандар
д ың
қатарын көбейтудің өзі бір ғанибет емес пе?!
Сондықтан шығар, Ұлықбек, Бируни, Ибн Сина
Адамзаттық Ғұламалар, Адамзаттық Данышпандар
42

туралы біздердің ұғымымызға тың ұғым, біздердің
танымымыз
ға тың таным, біздердің ғажайып
мақтанышымызға уыз мақтаныш мәйектерін, біз
дердің шексіз таңдауымыз
ға сарқылмас сүйіспен
шілік пен таусылмас таңданыс
тың таңғажайып
алтын тамырларын тереңдете түскен көшел і жазу
шыны, яғни Әділ Якубовты, әлбетте, Титандар
ды
Тірек тұтқан, Рухани Пір тұтқан, Мәңгілік Тұмар
тұтқан сарабдал суреткер демесек, шараң жоқ қой!
Бәлкім, Әділ Якубовтың сирек бір бақыты –
суреткерлік сырбаз бақыты да осынысында шығар,
осынау тарихи романдардың өзіндік көркем
д ік
қуатымен әлемд ік шығар. Адамның бір қызығы мен
бір жұмбағының сиқырын кім біліп болған десеңіз
ші! Түйсігің тірек тау
ып жатса, пайымың түйсік
тауып жатса, өзара қабысып, өзара тұтасып жатса,
оқырманның бірі ретінде ең алдымен өзің қуанасың,
ал автордың қуанышы үндесіп, дөп түсіп жатса және
құба-құп. Енді осы орайда, Әділ Якубовтың «Аспан
асты, жер бетіндегі әлемде...» атты романы төңірегін
дегі азын-аулақ ой-пікірімізді өрбітіп көрейік.
«Аспан асты, жер бетіндегі әлемде...» атты роман
өзінің табиғаты жөнінен лирикалық-филосо
фия
лық тарихи роман болып табылады. Бұған жазушы
ның тарихи оқиғалар желісі мен тарих шынд ығын
жеткізуде
гі тіл мен ой кестесінің тығыз бір
л ікте,
байсалды түр
де баппен баяндалатын бол
мы
сы
нан зайыр аңғарыла
д ы. Бұған романдағы оқиға
лар желісі мен тарихи деректер
д ің де шегініс, иә
болмаса, үстеме толықтыру сипатында әдемі өрбіп,
күмәнсіз қиюласып бірыңғай, әрі біртұ
тас жүйе
тауып, оқырмандарды қызықтырып, әрі жетелеп, әрі
жұмбақтай қойып, біршама мерзімнен соң шешуін
беретін басалқалы баяндау мәнерін мейлінше атап
айтар едік. Қаламгерлік шеберліктің өзіндік мақам,
өзін
д ік нақыштары да осынау басалқалы баян
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дау мәнерінен андыздап көрініп жатады. Асылы,
суреткерлік сырбазд ық, стильдік, даралық дегеніміз
де осы тараптан мейлінше шыншыл, мейлінше нық,
мейлінше асқақ көрінетіні де романның лирикалықфилософиялық табиғатынан болса керек.
Жазушы Әділ Якубов осы романның бесінші
тарауын
да, автордан деп берілген қосымшасында:
«Воспомина
ния Абу Убайда Джузджани, верного
ученика Ибн Сины, являются для нас бесцен
ным
документом. К сожалению, полностью эти бесцен
ные документы до сих пор не найдены...
Когда я, спустя много лет, приступил к написанию
этого романа, то с удивлением обнаружил, что моя
память как-что из услышанного в юности сохранила.
Да, память – хрупка, полностью доверять ей
нельзя. И все, понимая, что лучше поздно, чем никогда,
я попытал
ся как бы восстановить воспоминания
Абу Убайда ал Дузджани и воздать к тому же дань
памяти своему ста
рику учителю из кишлака, где
прошла моя юность» – дейді. Бұл үзіндіні қысқаша
ғана алып отырмыз. Жалпы жобасына келсек, 1950
жылдары Ибн Синаның еңбектеріне көңіл аударыла
бастайды. Роман авторы Әділ Якубов бұл жылдары
университеттің екінші курс студенті. Өзі туып өскен
қыстақтағы ұстазы болашақ романның авторына Абу
Убайда Джузджанидың естеліктерін араб тілінде
оқып, сөзбе-сөз аударып береді. Мұның өзі бірнеше
күнге созылады. Алғашқыда селсоқтау болған Әділ
Якубов енді қолжазба кітапты Ташкентке жеткізейік
деп өтінеді. Ал қыстақтағы ұстазы болса бұған мүлдем
қарсы. Дені сау болса, ғұмыры мүмкіндік берсе өзі
ғана аудармақ
шы, кітапты өзі ғана жеткізбекші
болады. Бірақ, амал не, ол кісі – ұстазы көп ұзамай
көз жұмады. Әділ Якубов каникулға келген сайын сол
баяғы қожазба кітапқа сұрау-іздеу салумен болады.
Амал не, сирек кітап ұшты-күйлі жоқ болып шығады.
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Басы мен соңғы кездестірілген жоғарыдағы үзін
дінің жалпы нобайы, орта тұсы осы. Жазушы Әділ
Якубов бұл қосымшаны автордан деп романға бекер
кіргізіп отырған жоқ.
Біріншіден, Әділ Якубов Ибн Синаның шәкірті Абу
Убайда Джузджанидың естелігімен толық таныс. Бұл
естелік күйінде орыс тілінде 1952 жылы «Огонек»
(№33), 1977 жылы «Здравоохранение Таджикиста
на» №3, 1980 жылы «Наука» баспасынан шыққан Ибн
Синаның «Таңдамал ы философиялық шығармалар»
атты кітабында жарық көрген.
Екіншіден, мұсылмандық жыл санау кестесі
бойынша Ибн Синаның туғанына 1000 жыл толуы
1952 жылы ЮНЕСКО бойынша аталып, Ирандағы
Хамадан қаласындағы мавзолейі жаңадан салынған
еді. Осы тойға байланысты Ибн Синаның ғылыми
мұрасы жан-жақты айналымға түседі.
Ибн Синаның туғанына 1000 жыл толуы кешегі
кеңестік дәуірде 1980 жылы кеңінен аталынып өт
кені мәлім.
Автор бұл романын 1977-1982 жылдары жазған.
«Аспан асты, жер бетіндегі әлемде...» романының
жазылуы мерзі
мі мен қыстақтағы ұстаздың Ибн
Синаға назар аудары
ла бастаған тұстың ара
сында
бақандай ширек ғасырдай уақыт жатыр.
Үшіншіден автор ел аузындағы аңыздардан, дана
лықтардан, әралуан сарындардан Ибн Синаға не
теліне
тін, не тікелей қатысты делінетін сан қилы
жәйттерден ең керектісін, ең маңыздысын, ең
мәндісін мейлінше сұрыптап ала білген. Сондықтан
шығар, философиялық астары терең мысалдардың,
қанатты сөйлемдердің, қарапайым тәмсілдердің,
өлең жолдарының роман арқауында
ғы өміршең
дігі мейлінше қуатты, суға батпайтын, жел
ге ұш
пайтын, шаң баспайтын, жаратылысынан ғажайып
сиқыр табиғатын сақтап қалатын құдіреті айрық
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ша көз тартады. Шығарманың лирикалық әуезін,
философиял ық байлам-орамын, драмалық кернеуін
ширықтыра
тын, трагедиялық сипатын шынайы
асқақтатып, бас
ты кейіпкерлерін өзгеше дара
лайтын қасиеттері бірт ұтас қалыпта әдемі үйлесім
тауып жатады. Мәселен, жыланның жылжығанын
– жорғалағанын жеті шақырым жерден білетін
қулық пен арамдықтың; бозторғайд ың тұмсығындай
қып-қысқа ғұмыр деген қанатты сөздің және басқа
көптеген мысалдардың бейнелілігі мен ойлылы
ғы
оқырман ойына терең із салатынын терең байлам
дарға жетелейтінін, айтпасақ та түсінікті емес пе?
«Аспан асты, жер бетіндегі әлемде...» атты роман
да сол дәуірдің, Мұхамұд Ғазнауи әмірін жүргізген
Ғазнауи мемлекетінің әлеуметтік-тарихи көріністері,
билік пен мансап, таққа талас төңірегіндегі жымыс
қы күрестер
д ің небір түрлері, небір айла-шарғы
лары, опасыздық пен айуандықтардың небір сұм
пайы көріністері мейлінше қатал күйінде, мейл інше
аяусыз күйінде, мейлінше аяр күйінде, яғни қазқалпында әрі тамаша суреттелген.
«Аспан асты, жер бетіндегі әлемде...» атты роман
ның жиырма тоғызыншы, ең соңғы тарауында
Адам тура
л ы Шыңғыс бір көне аңызына екі ұлы
ғалым Бируни мен Ибн Синаның көзқарасын, өзара
пікірталасын беред і. Мысалы:
«Ибн Сина медленно прибизился к разгневанному
Бируни, остановил его, осторожно бонял за плечи:
– Человек все равно победит и льва, и кабана,
учитель.
Бируни с сомнением покачал головой.
– Этот старый-престарый мир вы знаете лучше
меня, – продолжал Ибн Сина. – Пройдут сотни лет,
может быть, тысячелетия, но в конце концов победи
телем в борьбе выйдет ум, человечность...
– Через тысячу лет! – воскликнул Бируни. –
А я думаю о сегодняшнем дне» – деген диологқа,
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пікірталас
қа көз жіберіп көрелік. Ал адам туралы
аңызы не дейді ғой?
Бұл аңыз бойынша, адам дегеніміз «үшбірлікте
гі клеткадан» тұрады. Мұның ішіне адам, арыстан
және қабан қамалған дейді. Біріншісі – ақыл-ойды,
екінші
сі – үстемдік пен зорлықты, үшіншісі –
көзтоймас нәпсіқұмарлықты білдіреді дейді. Осы үш
тірі мақұлықтан тұратын «клетканың» пешенесінетағдырына бітіп-болмайтын мәңгілік күрес, мәңгілік
айқас жазылған дейді.
Міне, осыған «Үндістан» атты ғылыми еңбек жаз
ған Бируни мен «Денсаулық шипасы» атты ғылыми
еңбек жазған Ибн Синаның көзқарастары мен
пікірталастары жоғарыдағы үзіндіден байқалады.
Әділеттен күдер үз
ген, ашу үстіндегі Бируни мен
Әділеттен күдер үзбеген, үмітіне сенім артқан сабыр
үстіндегі Ибн Синаны жазғыра аламыз ба? Әрине,
жоқ. Өйткені, екеуі әділеттің талшығы үзлімейтініне
сенімді. Тек біреуі қазір болмағанына қапал ы болса,
екінішісі әзір қапаланудың ерте екендігін мең
зеп тұр. Дегенмен, арадағы мың жыл да өтті. Бірақ
Шыңғыс аңыздағы бітіп болмайтын мәңгілік күрес,
мәңгілік айқас әлі жүріп жатыр ғой. Уақыт, заман,
адам өзгерді. Бірақ күрестің формасы мен мазм ұны
сол қалпында. Уақыт – замананың көрінісі, заман
– уақыттың көрінісі. Адам – уақыт пен заман
ның жемісі. Қоғам – адам мен уақыттың-заманның
жемісі. Адам, заман, қоғам – үшбірлік клетка емес
пе екен ?!
Уақыт – адамды, адам – қоғамды, қоғам – за
манды үнемі жетілдірумен келеді емес пе екен?!
Ақты қап-қара ету оңай. Ал қап-қараны ағарту
қан
дай қиын. Адамзат баласының бүкіл тір
ші
л ікәрекеті әрқашанда ағарту жолында келе жатқанына
тарих куә. Сонымен қатар адамзат баласының бүкіл
тіршілік-әрекетін қап-қара ету түк те қиын емес
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екен. Бар болғаны бір қарын майға бір ғана қара құ
малақ керек екен. Ал сонау Бируни мен Ибн Сина
тұ
сын
дағы мәңгілік кү
рес, мәңгілік айқас қалай
болады екен?
Мысалдарға жүгінейік: Үндістанды жаулау кезін
дегі Махмұд Ғазнауидың будда храмын және оның
ішіндегі сан мыңдаған адамдардың тірідей өртелетін
картинасы; Махмұд Ғазнауи мен Мәліқұл Шараптың
Нарғызбануға деген таласы үстіндегі бозбалал ық
қызғаныштың ғұмырлық опық жегізгені; Бируни
мен Хатлы бегімнің Синд жағасындағы тылсым да
сиқыр жағдайдағы ұшырасуы махаббат па жоқ әлде
бірсәт
тік нәпсіқұмарлықтың екіжақты балқыған
буы ма, не керек, әйтеуір, бір құштарлықтың құмға
сіңіп кетуі; Ибн Сина мен Ботакөз бегімнің мұң
мен өк
сікке толы сүйіспен
ші
л і
гі; Садаф бибі мен
Қарагөз бегімнің зорлыққа душар болған кәнизәктік
трагедиясындағы бейкүнәлігі; бас уәзір Әбу Ғарип
пен уәзір Әбу Хасанактың арамдық зауалын тар
туы; сарай ақыны Унсури мен дүмше емші Шахвани
дың өздері құрған қақпанға өздерінің түсуі; зорлық
пен зарлап қалған Баба саудайының, бас кессе де,
тіл кеспек жоқ дей
тін Мәліқұл Шараптың; ел деп
еңіреген қазы Ыс
майыл
д ың; қоғам мен халықтың
оты мен суығына өздерінің таланты мен көз майын
сарыла жұмсаған Бируни мен Ибн Синаның; зорл ықзомбылықпен талай ел мен талай жерд ің көз жасы
на қалған, мәңгілік қарғысына ұшыраған Мах
м ұд
Ғазнауи сұлтанның заңды трагедиясы оқырмандар
дың баршасын бей-жай қалдырмайды. Қайта керісін
ше, мынау аспан асты, жер бетіндегі әлемде... талайталай игі істер мен талай-талай зәбір-жапалардың,
бәріміз
д ің көз алдымызда қалайша осылай өтіп
жататынына бізд ің назарымызды тағы бір аударады.
Уақыт өзгергенмен, заман өзгермеген, ақ пен
қара
ның, бар мен жоқтың, әкім мен бағынышты
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ның, тентек пен момынның, әлді мен әлсіздің, малды
мен малсыздың, әді
лет пен жалақорлықтың, мейі
рім
д ілік пен зұлымдылық
тың, жақсылық пен жа
мандықтың, кісілік пен пендешіліктің, достық пен
қаскөй
лектің, шындық пен жалған
ның, өмір мен
өлімнің, тоқтық пен аштықтың, білімпаз
д ық пен
надан
д ықтың, тілеулестік пен қызғаншақтық
тың,
дін
дарлық пен дінсіздіктің, тектілік пен тексіз
д ік
тің, не керек, адамзат баласына тән абзал болмыстар
мен мерез мінездердің арбасуын, айқасуын, драма
сын, тра
гедиясын суреткер Әділ Якубов шығар
масы мен кейіпкерлерінің ойына-бойына шақ қал
пында, мейлін
ше ұт
қыр, мейлінше шымыр, мей
лінше шыншыл қалыпта ерекше бір ұстамдылықпен,
ерекше бір басалқы қалыпта көркем жеткізе білген.
Жазушының қаламгерлік жеңісі де осыны
сында.
Өйткені, «Аспан асты, жер бетіндегі әлемде...» атты
роман өзінің осынау шынайы қалпымен біздердің,
бәріміздің ең зор бақытымыздың түп-тармыры ұлы
Гетенің: «Біздің кемшіліктерімізді не нәрсе арылтса
және біздің қателіктерімізді не нәрсе түзетсе, сол –
бізд ің ұлы бақытымыз» деген ұлағат керемет қанатты
сөзін
де жатқанын осы туынды өзінің әр беті есі
мізге қайта-қайта салып, мәңгілік күреске, мәңгілік
айқасқа, мәңгіл ік жетіле түсуге, мәңгілік кемелдене
түсуге ой қозғап, үнемі қамшылаумен болады.
«Аспан асты, жер бетіндегі әлемде...» атты роман
ның барша көркемдік қуаты да осынысында шығар!
Өзбекстанның халық жазушысы, Хамза атындағы
мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, көрнекті жазу
шы Әділ Якубовтың адамзаттың ұлы ғалым
дары
– Ұлықбек, Бируни, Ибн Сина сияқты Титандарды
Тұмар тұтқан телегей бақыты да бәлкім осынысында
шығар.
1995 жыл
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АРҚАУЫ – ҰЛТТЫҚ АДАМГЕРШІЛІК ӘЛЕМІ

Тәуелсіздіктің 10 жылдығы – тарихи маңызы тұр
ғысынан теңдесі жоқ айтулы мерекелік белес болып
табылады. Бұл кезең әралуан күдіктер мен күмән
дар
д ың әлеуметтік-қоғамдық тіршілікте ұшыра
сып жататын небір болымсыз көріністермен қорда
лануын, сөйтіп оқтын-оқтын лықси беруін, әйтеуір
тосқауыл атаулыны бұ
зып кете беруін тоқтатқан,
керісінше, қауым мен әлеумет көкірегіндегі үміттер
мен сенімдердін, азат та бостан шоқтарын мемлекеттік
масштабтағы жаппай алаулауына жеткізді.
Міне, осы орайда Ділдә Матайқызы Тасмағамбет
келі
ні тәрізді қарт ананың «Тәрбие туралы тол
ғаныс» атт ы кітапты дүниеге әкелуінде, ақылға қона
тын, санаға сіңетін тарихи ұлы заңдылық, тарихи
ұлы жалғаст ық, тарихи ұлы тосындық, тарихи ұлы
аманаттық, тарихи ұлы сенімділік тәрізді өміршең
сипаттар, өміршең тағылымдар, өміршең киелер,
өміршең тағзымдар жатқанын байқамау, аңғармау,
сірә, мүмкін емес-ау, мүмкін емес нәрсе... Өйткені,
бұл кітаптың дүниеге келуі мен жарық көруі ең алды
мен Тәуелсіздігімізге байланыс
т ы. Тәуелсіздік
тің
өзі толғатқан, өзі кіндігін кескен – рухани перзент.
Ал әдебиет пен өнер туындысының жал
қ ы санат
тұрғысынан ғана өлшенетіндігін ескерсек, онда
осынау рухани перзенттің шын анасы, шынайы ана
сы – кітап авторы Ділдә Матайқызы Тасмағамбет
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ке
ліні болып табылады. Ділдә анамыздың жетпіс
жылдан асқан ғұмырында көргендері мен тоқыған
дары
ның бірталай кітапқа шынайы негіз – шын
арқау бола алатынын біздің кез келгеніміз осы кітап
арқылы-ақ көз жеткізе аламыз. Мәселен, «Тәрбие
туралы толғаныс» және «Айналайындарым менің...»
атты екі басылым – бір кітапқа алтын арқау бол ып,
ұлтт ық адамгершілік әлемінің алынуы көп нәрсені
аңғартады деп білеміз.
Өйткені, алғашқы және кейіннен толықты
рыл
ған екі басылымды оқи әрі салыстыра отырып, біз
автордың өмірге, қоғамға, ұлтқа, тарихқа, бүгінге,
бола
шаққа де
ген көзқарастарынан ешкімге ұқса
май
тын өзіндік дербес ұстанымын көреміз. Мұны
кітаптың беташар кіріспесін
де, бастау пернесінде,
кілт сөзінде, автор: «Қазірде аузымен құс тістеген
ғалымдарымыз: «әлем экономикалық, экологиял ық һәм
адамгершілік күйзелісті бастан кешуде. Соңғы екеуін
түзеу үшін алдымен экономиканы алға оздыруымыз
керек», – деп сөз жарыстырады. Әркімнің пікірі өзін
де ғой, кейде келісіп, бәзбір сәтте осы оймен келіспей
тінім бар. Меніңше, мәселені адамгершіліктен бас
тау қажет. Өз міндетіне адалдық, желісі үзілмеген
тәлім-тәр
бие, бауырмалдық бар жерде ғана қоғам
түзеледі. Экономика да, экология да қаз басады. Адам
гершілік мәселесі – түптің түбінде ұлттық идеоло
гиямызға айналуы ләзім. Әйтпесе, экономикасы дәуір
леген кейбір елдердің жастары
н ың нашақорлыққа,
алуан қылмысқа, айтуға адамның аузы бармас бей
әдеп қылықтарға жиі бой алдыратынын қай-қайсы
мыз да естіп-біліп жүрген жоқпыз ба? Қисық біткен
талды жастайынан түземесе, буыны қатқан соң,
оның көлеңкесі де қисық боп түседі...» – деп ашық
айтқан. Көп
тің ойында, көптің көкейінде жүрген
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проблемалар. Әрине әркім, тіпті, әр ел, әр мемлекет
осынау жалпыадамзаттық ортақ проблемаларға әр
қырынан келуі, әр қырынан шешуі мүмкін.
Тіпті бұған жалпыадамзаттық адамгершілік
кодекстері мен өлшемдері тұрғысынан келу керек
тігі де қазіргі таңда белең алып отырған ортақ пози
ция екенін де жоққа шығаруға болмайды. Ал бұған
кітап авторының – ардақты ананың – қарапайым
қазақ әйелінің – Ділдә Матайқызы Тасмағамбет ке
лінінің: «Е, шырақтарым, адамгершілік – айналайын
деген сөзден басталады. О баста алған мамандығым
әскери дәрігер болған соң, қазірде жа
сым жет
піс
тен асып, ернімді тұшытып немере, шөбере сүйіп,
бір қауым елдің ақылшы анасына айналған шағымда
кешкен ғұмыр, сүрген дәуренде көрген қызығым мен
шыжығымды, алған тәрбиемді, түйген тәжірибемді,
ата-бабадан қалған өсиет-мұраны, өзімнің отбасым,
ошақ қасыммен сабақтастыра отырып, жас ұрпақ
қа аманаттасам деймін. Әлгінде айтқандай, әркім
нің ниеті өзінде ғой. Көкірек көзі барлар тәлім алып
үмітіне – сенім жалғап, мақсатына – қанат байлап
жатса арман не ? Бір ғұмырда жаманның кесепа
тынан жақсының шарпатын көп көрген ананың ай
тар сыры мен шертер жыры аз дейсің бе? Осы еңбе
гімді өздеріңмен сырласу кітабы деп қабылдарсың
дар, айналайындар!» – деуінің астарында бүкпесіз
шындық, өзі кешкен өмірдің шындығы мен атабабалары ғұмыр кеш
кен сан ғасырлар тарихы
ның
шындығы бір өрім болып шыққан. Ал мұның өзін
– Тәуелсіздігіміз талап етіп отырған өмір талабы
демеске шарамыз жоқ. Өйткені, Тәуелсіздік дәуі
рі – ұлттың адамгершілік әлемін нығайту
дан
басталып, сол арқылы ғана жаһандағы әлеуметтіксаяси картадан да, жаһандық экономикалық52

географиялық картадан да өзіне тиесілі орнын алып,
нықтала түсетінін автор қарапайым да шешен, нақты
да көркем тілмен жеткізеді.
Осы орайда, автор қазақ халқының ауыз әдебие
тін
де
гі, шешендік өнеріндегі, жыраулық толғау
ларындағы, тұрм ыс-тіршілігіндегі, танымдық ұғым
дарындағы не
бір жәу
һар қазыналарды бойына мол
жинағанын, санасына мол сіңіргенін, өзінің өмірлік
тәжірибесінде солардың зор мек
теп – зор қуат
болғанын жасырмайды. Әкесі – Матай мен қайын
атасы – Тасмағамбет ақсақалдардың өмір сүру
қалпы мен атадәстүрден айнымайтын адамгершілік
қуаттарының тағылымдары Ділдә анамыздың ғана
емес, кітаптың да елеулі табысы. Автор қоғамымыз
дың өмірін
де не жетпей жатқан, не ескерілмей
жатқан, тіпті, керек десеңіз, саналы түрде елең ет
пейтін, керек қылмайтын ұлт тәрбиесіндегі ниги
листік небір іс-әрекеттерді әшкерелеу, жоққа шығару
құралы ретінде автор ең оңтайлы тәсіл етіп, өмірдің
өз шындығын, яғни осынау қарапайым да абыз
қариялардың – Матай мен Тасмағамбеттің қоңыр
тіршілігін көлденең тартып-ақ, діттеген мақсатына
жете
д і, оқырманының бүкіл аңсарын баурап ала
жөнеле
д і. Қазақ халқының табиғатындағы елдік
пен еркін
д ік, дархандық пен батырлық, кісілік
пен кішілік, мәрт
тік пен ерлік, мейірімділік пен
бауырмалдық, ата-бабалар дәстүріне деген адалдық
пен тағзым парыздары, өмір
шең өнеге тағылым
дарын дамытудағы шынайы үлестері тәрізді өмірлік
нақты мысалдар оқырмандар тарапынан ұланғайыр
қолдау табады.
Екі басылымда да – қазақ қарттары мен әже
лерінің, ерлері мен аналарының, жігіттері мен қызда
рының ұзыннан-ұзақ тарихи көшінде әралуан көрініс
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тапқан достық пен махаббат, ерлік пен сүйіспен
шілік және тағы басқа небір абзал қасиеттері – ұлт
тық адамгершілік әлемінің жасампаз бөлшек
терін
құрайтынын ашық та тәтті, ащы да өткір түрде
нақты көрсетудің әдемі қисынын тапқан. Сауал ына
– өміршең нақты жауабын, жауабына – нақты
өміршең сауалын тауып өрнектелуінде, авторлық
пози
ция мен логиканың бір-бірінен ажыратуға
келмейтін біртұтас қорытпа болмысы жатуын атап
айтуымыз керек.
Автор осы орайда өзіне қаламгерлік мақсат пен
қалам
герлік атақ-даңқ қоймағандығымен, бірақ
өзінің көрген-білген, оқыған-тоқыған қоржыны
мен-ақ соған әлдеқайда лайық екендігін әрі өзінің
бір қарағанда, етене таныс, сөйте тұра, тым сирек,
тосын да сүйкімді қалам магнитін осындай өмірлік
қарапайым жәйттермен-ақ шын танытқан.
Мәселен, Махамбет селосындағы ауруханада
өзімен қатар қызмет атқарған, «өз етегінен өргені,
өрмегені бар он үш баланы, кейіннен он жеті
жетімді бағып, елуден аса немере сүйген» Нұрпаш
Түсекенованың немесе Атырау облыстық денсау
лық сақтау басқармасының сол кезде
гі басты
ғы
Қайролла Қалжігітовтің және тағы басқа үлкен
ді-кішілі замандастарының небір ғибратты тірші
лігін – ұлттық адамгершілік әлемінің жар
қын
бір көрі
ністері
не баламау, соған қандас-қарын
дас бауыр ретінде сүйсін
беу әділетке жатпас еді.
Ал мұндай өмірлік мысалдар екі кітапта мейлінше
мол-ақ. Сырласу кітабының тосын бір құдіреті де –
осынысында ғой.
Екі басылымның да айрықша ұтатын тұсы –
ұлттық адамгершілік әлемінің тарихи жолына,
қалыптасу жол ына, даралануы сипатына айрықша
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ден қоюынан деп білеміз. Ділдә апамыз мейлінше
таныс, ежелден мәлім ұлттық тәрбие үрдістерін
хрестоматиялық-дидактика
л ық мысалдар түрін
де шектеп алудан саналы түрде бас тартқан. Оның
үстіне автор ұлттық тәрбие үрдісте
рін өзінің
отбасылық, ошақ қасылық өмірлік тәжірибесі
нен
және әулеттік өмірбаян деректерімен тұздықтапдәйек
теп-кіріктіріп жаңаша түзіліммен көрсетуге
тырыс
қан. Ұлттың адамгершілік әлеміндегі сан
ғасырлық сыннан өткен аксиомалық тұжырымдар
өмірлік шындықтар
мен сабақталып жаңа кел
бетке, жаңа болмысқа ие болад ы. Автор өзін кәсіби
педагог, кәсіби қаламгер санау
дан мүлдем аулақ.
Солай бола тұра, ұлттың адамгершіл ік әлемін арқау
етіп алған екі басылым, шын мәнінде, ұлттық тәрбие
туралы жүректерге жеткен жалқы толғау – жалқы
тебіреніс, температурасы жөнінен талантты сыр
ласу деңгейіне көтерілген көшелі кітап десек, шын
дық пен әділдіктің ауылынан алшақ кетпегенімізді
көрсетеді.
Өйткені, екі басылымда да шығарманың шыр
айын шығаратын және оның дербес те жалқы таби
ғатын, бол
мы
сын, мейлінше арттыратын өмірлік
ақиқаттардың баршасы көркем мозаикадағы алуаналуан моншақтар
д ың автор
лық түзілімі ұлттық
адамгершілік әлемі арқы
л ы әде
мі сыр күйінде
шертіледі. Автордың образды келетін шешендік тіл
кестесі, тапқырлықтарға бай ұлттық ойлау дәстүрі
кітаптың көркемдік күшін арттыруға өлшеусіз үлес
қосқан. Оның үстіне Ділдә апамыз ұлттың адам
гершілік әлеміндегі небір қадау-қадау ұстын
д
ар
ға
нақ
т ы жүгіне отырып, соның әлеуметтік-қоғам

дық,
тари
хи-философиялық,
халықтық-жалпы
адамзатт ық дербестіктері мен үндестіктеріндегі
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құдіретін қазақ деген ұлыстың – елдің көнесі мен
өткендегісі, кешегісі мен бүгінгісі тәрізді небір кезеңдәуірлеріндегі нақты дерек-дәйек
термен, нақты
шындықтармен орнын тауып, рет-ретімен әдіптепкөмкеріп отырып, бүкпесіз сырласады.
Осынау сырласу барысында автор мейлінше
ақтарыла-мейлінше сүйсіне немесе мейлінше күйіне
отырып, қазақ деген ұлттың адамгершілік әлемін сол
бір боямасыз-лепірмесіз, қысқа да нұсқа, тобықтай
да толымд ы түйіндермен қайырып-шиырып тастап
отырады. Мұның бәрін әралуан шегіністер немесе
бір шымшым ой
лар арқылы өткен мен бүгінгіні
жарыстыра-салыстыра, қатар-қабат беру барысында
маған да, саған да, оған да – баршамызға шыншыл
әрі әсіресіз қалпында шежірешіл шындығымен сыр
шегеді, ділмәр шешендікпен жомарт баяндайды.
Ең бастысы, екі басылымда да кең байтақ қазақ
даласының, қазақ ұлысы табиғатының адамгершілік
әлемін
дегі мәңгілік құнар-нәрлерді өзі кие тұ
т ып,
соны мақтан тұтып сырласуын автордың діттеген
мақсатына жетуі дер едік.
Ең бастысы, ана сүтімен берілетін, ұлттық
мүддедегі жалпыхалықтық тәрбиемен орнығатын,
сіңетін жә
не әрқашан белгілі бір ортамен, қоғам
ның ұлттық уыздарымен нығая түсетін адамгершілік
әлемі тәрізді жалқ ы бастионның құдіретін біртұтас
күйінде шынайы жеткізген екі басылымның да,
автор Ділдә Матайқызы Тасмағамбет келінінің де
жетістігі мен жеңісі осынысында жатса керек.
2005 жыл
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«Қазақ халқы – ғажайып,
қазақ жері – ғаламат!»
Қазақстандықтар туысқан Эстония мәдениетінің
мерекесіне қатысушы шығармашылық коллек
тивтермен, әралуан сипаттағы көрмелермен, әдебиет
пен өнер қайраткерлерімен жүздесіп, жан-жақты
танысуда. Осынау мереке кезінде газетіміздің тілшісі
Эстония Жазушы
лар одағы басқармасының пред
седателі, Эстонияның халық жазушысы, СССР Жо
ғарғы Советінің депутаты Пауль Куусбергке жолығып
әңгімелескен еді. Біз бү
гін газет оқырмандары
ның
назарына осы сұхбатты ұсынып отырмыз.
Тілші: Республикалық әдеби газеттің және оның
сан мыңдаған оқырманының атынан Пауль Авгус
тович сіз
ге, сондай-ақ, эстон ақын-жазушыла
рына
қазақ еліне, қа
зақ топырағына қош келдіңіздер
дейміз.
Жазушы: Рахмет,рахмет.Мың да бір рахмет!
Тілші: Қазіргі эстон әдебиетінің даму барысы,
оның дәстүрімен жаңашылдық сипаттары туралы аз
да болса айтып берсеңіз!
Жазушы: Эстон әдебиеті – көп ұлтты совет
әдебиеті
нің терезесі тең бір тармағы. Төл әдебие
тіміздің соң
ғы жылдардағы даму барысына зер
салсақ, атап айтар ерекше бір жәйт бар. Ол қазіргі
заман тақырыбына жә
не күн
бе-күн, қоян-қолтық
араласып, көріп-біліп жүр
ген замандастарымыз
дың жарқын тұлғасын сомдау
ға ұмтылудың белең
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алып отырғандығы. Қуанышпен, мақтанышпен
айтып отырсақ та, төрт жағымыз түгел екен деуге
әлі келмейді. Дегенмен, әдебиетіміздің соңғы жыл
дардағы табысы да, кемшілігі де осы тұстан көрі
не
д і. Өйткені, халқымыздың рухани өмірін, әлеу
меттік ты
ныс-тіршілігін, ұлттық психологиясын
барынша терең, әрі шыншыл көрсету қазіргі заман
тақырыбындағы көпте
ген шығармаларда шынайы
өріс алып отыр. Олардың бірқатарымен бүкілодақ
тық оқырман қауым да жақсы таныс қой деп ой
лай
мын. Тарихи тақырыптағы тұшым
д ы дүниелер
де бізде жеткілікті. Бұл көбінесе проза және драма
жанрындағы туындылардан анық аңғарылады.
Эстон әдебиеті өзінің даму тарихында дүние
жү
зі
л ік әдебиеттің озық дәстүрлерін бойына сі
ңірумен келеді. Бұл орайда, бізге орыс және неміс
класси
калық
әдебиеттері
нің
ықпалы
айрық
ша мол болды. Төл әдебиетіміздің ұлы тұлғалары:
Антон Хансен Таммсааре, Эдуард Вильде сын
шыл реализімнің көрнекті өкілдері. Енді осынау
ұлы реалистердің тамаша дәстүрін Юхан Смуул,
Ааду Хинт, Эрни Крустен және басқалар жалғасты
рып келеді. Юхан Смуулдың Лениндік сыйлыққа
ие болған «Мұз кітабы», Антон Хасан Таммса
аре
нің «Шындық және әділд ік» эпопеясы мен дүрдана
әңгімелері, Ааду Хинттің «Жел
д і жағалау» атты
романы тәрізді одаққа, шет елдерге мәл ім туынды
лар қазіргі эстон әдебиетінің ұлттық дәстү
рі мен
жаңашылдығын танытқан шығармалар. Халық өмірі
терең суреттелген үздік туындылардың озық дәстү
рін, шеберлік мектебін қазіргі эстон жазушы
лары
одан әрі дамыта, байыта түсуде.
Тілші: Халықтар туысқандығы – әдебиеттер
туысқандығы. Осы орайда, эстон – қазақ әдебиеті
нің байланысы жөнінде не айтар едіңіз?
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Жазушы: Салыстырып қарайық, өйткені, салыс
тыру, таразылау қай салада болсын, не нәрсеге
болсын әр уақытта сын көзбен қарауға, әділ төре
лікке жүгінуге көп мүмкіндік береді. Мәселен,
бұдан елу жыл бұрын эстондар үшін қазақ халқы,
қазақ жері мүлдем беймәлім бола
тын. Эстонияда
Совет өкіметінің қайта орнауына байланысты (1940
жыл) қазақ халқы, қазақ жері деген ұғымдар жа
ңа мазмұн, жаңа әуен, жаңа сапаға ие болды. Эстон
тіліне аударылған қазақ әдебиеті шығармалары
ның қарлығашы – ұлы ақын Жамбылдың өлеңдері.
Эстондар қазақ халқын, қазақ жерін, қазақ өмірін
ең алғаш рет Жамбыл жырлары арқылы білді. Төл
басы таныстықтың тізгі
нін бізге мықтап ұстатқан
әлемдік әдебиет классиктерінің бірі – ұлы Мұхтар
Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы болд ы. Мына бір
фактіге назар аудара кетейін. Мәселен, 1950-1960
жылдар аралығында Эстонда ең көп оқылатын жә
не халқымыздың ең зор сүйіспеншілігіне бөлеген
осы «Абай жолы» романы еді. Эстон халқы
ның
ұлы драматургі Ав
г уст Якобсон кезінде көрнекті
суреткер Ғабит Мүсіреповтің «Қозы Көрпеш – Баян
сұлу» трагедиясын аудар
ған. Бұл шығарма эстон
сахнасында көп жылдар бойында «Махаббат туралы
дастан» деген атпен табысты жүрді.
Эстон – қазақ әдебиетінің байланысы, әсіресе,
1970-1980 жылдар аралығында күшейе түсті. Бұл
кезеңде эс
тон оқырмандары көрнекті қазақ жазу
шылар Сәбит Мұқа
новтың, Ғабит Мүсіреповтің,
Әбу Сәрсенбаевтың, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің кеңі
нен танымал шығар
ма
ларымен, сондай-ақ, Әбіш
Кекілбаев, Олжас Сүлейменов туындыларымен және
биыл жарық көрген «Қазіргі қазақ әңгімелері» атты
жинаққа енген авторлар коллективі
мен танысып
отыр. Республикамыздың театрларында Шың
ғыс
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Айтматов пен Қалтай Мұхамеджановтың «Көктөбе
дегі кездесу» атты драмасы да үлкен табыспен жүріп
жатыр.
Соңғы кезде бізде қазақ ақын-жазушыла
ры
ның жыл сайын, кем дегенде екі-үш кітабы шығ уда.
Аударма мәселесінің қиындығы мен сапасын әлі де
ескерер болсақ, алдағы уақытта атқаратын шаруалар
қыруар.
Тілші: Эстон әдеби сыны мен шығармашылық жас
тар жөнінде бір-екі ауыз айтсаңыз.
Жазушы: Әдеби сынды қабылдау әртүрлі дей
тұр
сақ та, біздің ақын-жазушыларымыз тырнақ
астынан кір іздемейді немесе аяғы жететін жердің
бәріне тектен-текке шағымданып, тулап-мөңкіп
жататынын, сыншылар тура
л ы қисынсыз пікір
лер туындатып, соны қалыптастыруға тыраштанып
жатқандығын кездестіру қиын. Тұтас
тай алғанда
эстон ақын-жазушыларының әдеби сынд ы қабылдау
мәдениетіне мін таға алмайсыз. Сіздер
де қандай
деп сұрау қоюыма әбден болады ғой. Айтпақшы, сіз
сұрап отырған соң, менікі не жорық? Дегенмен қа
зақ әдеби сыны жөнінде кейін пікірлесе жатармыз,
келістік пе? (Мұны айтқанда жазушы сәл жымиып
қойды). Әде
би сынның қаламгерлерге, шығарма
ларға қояр талғам-талабы жоғары. Біздің сыншылар
дың туындыларды тануы, әдеби-көркемдік тұрғыдан
талдаулары көбіне әділ, көбіне табыл, көбіне көкейге
қонымды келеді. Бұл әсіресе, жас сыншылардың
мақалаларында жиірек бой көрсетеді. Эстон әдеби
сынының осындай талассыз жетістіктерімен қатар
кейбір кемшіліктері де бар. Мәселен, көркем шы
ғар
ма
ның әлеуметтік болмысын, түп-тамырын әрі
терең, әрі нақты қабыстыра талдау біздің сыншылар
назарынан тыс қал ып келеді. Эстон сыншыларының
көркемдік компо
ненттер
д і талдау шеберлігіне осы
сипаттар қосылып жатса нұр үстіне нұр болар еді.
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Творчестволық жастар туралы айтар болсақ, мен
әсіресе, Мати Унт пен Матс Траатты бөліп айтар едім.
Бұлард ың көркемдік ізденістері, шығармаларындағы
өзінд ік табыстары мені қатты сүйсіндіреді.
Тілші: Көп ұлтты совет әдебиетінің қазіргі кезең
дегі негізгі және басты ерекшеліктерін эстон әдебие
тінің сипаттары бойынша айтсаңыз.
Жазушы: Соңғы кезеңдегі көп ұлтты совет әдебие
тінің негізгі және басты ерекшелігі дегенде, қазір
гі заман тақырыбына түбегейлі бет бұруын айтар
едім. Бұдан біраз жылдар бұрын әскери және тари
хи тақырыптарда
ғы туындылар басымдау тү
сіп
жатса, қазіргі жағдай олай емес. Ең негізгісі және
ең мәндісі – социалистік қоғамымыздың кемел ден
ген сипаттарын еңбек адамдарын қара
пайым қа
һармандар тұлғасы арқылы жан-жақты терең ашып
көрсету. Бұған Шыңғыс Айтматовтың, Олесь Гон
чарьдың, Федор Абрамовтың, Даниил Граниннің жә
не тағы басқалардың көптеген жаңа шығармалары
айғақ. Совет әдебиетінің партиямыздың шешімдері
мен талаптарына лайықты жауап беруіне нақты
бағыт ұстап отырғандығын осыдан-ақ көреміз. Эстон
әдебиетін де осынау арнадан табылып отырғанды
ғын жоғарыда айтып кеттім ғой деймін.
Тілші: Пауль Августович, біздің республика
мыз
жөніндегі алғашқы әсерлеріңіз қандай?
Жазушы: Тобықтай түйіп айтсам: «Ғажайып!
Ғаламат! Керемет!» Әрине, мен Қазақстан туралы
бұрын да талай оқығанмын, талай естігенмін. Бірақ,
өз көзіңмен көрген
ге не жетсін! Территориясын 9
Болгария сыйып кететіндей шалқар республ иканың
қазіргі кескін-келбеті жөнін
дегі жалпы
лама ұғымтүсініктерім бүгін шын мәнінде нақты, шынайы
сезімдер фактісіне айналып отыр. Аста
налары
ңыз
Алматының архитектурасы, қаладағы құрл ыстың
кең ауқымы маған айрықша әсер етті. Мен өзім
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байырғы құрлысышымын ғой, бәлкім, бір есептен
осылай да көрінген шығар. Айтты не,айтпады не! Тек
қазақ халқы – ғажайып, қазақ жері – ғаламат!
Тілші: Творчестволық лабораторияңыз жөнінде,
яғни қазіргі кезде қандай шығарма жазу үстіндесіз
деген сұрақты қоймау мүмкін емес. Әдептен озбау
үшін емес, дәстүрлі сұрақтың құштарлықтан санаға
әбден сіңіп кеткендігінен қойды деп есептеңіз, Пауль
Августович!
Жазушы: Иә, қаламгер атаулы бұл дәстүрлі
сұрақтан аттап өткен емес. Пәлен атқарып таста
дым, түген тынд ырдым деп мақтана алмаймын. Рес
публикалық әдеби журналдың биылғы жылғы № 9
санында «Якоб, Леопольд және мен» деген әңгімем
жарияланды. Қазіргі заман тақы
рыбына арналған
жаңа романыма қажет материалд ы зерттеп, жинап
үлгердім. Көкіректе пісіп, толғағы жеткен тұс жақын
дап қалды. Енді тек жазу столына табан аудармай
отыруым керек. Әзірге бар мәзірім осы-ақ.
Тілші: Пауль Августович, біраз уақтыңызды алға
ныма кешірім сұрай отырып, әңгімеңізге көп-көп
рахмет айтуға рұқсат етіңіз. Енді соңғы өтініш, газет
оқырмандарына деген ыстық лебізіңіз бен тілегіңіз
қолтаңба етіп бере қойсаңыз!
Жазушы: Кәне, қағазыңыз! Эстонияның көрнек
ті жазушысы Пауль Куусберг газет оқырмандарына
деген тілегін: «Мен қалың қазақ оқырман қауымы
мен эстон әдебиеті туындыларының арасындағы
етене таныс-білістік жыл өткен сайын арта, күшейе
түссе екен деп тілей
мін. Ғажайып қазақ елі біз
дің төл әдебиетіміз арқылы эстон халқының, эстон
топырағының қатпар-қатпар шежіресін, советтік за
мандағы жасампаз тыныс-тіршілігін терең түсінеді
және соған деген үміт-сенімім мол», – деп білдіреді.
Қазан, 1982 жыл
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Халықаралық Лениндік сыйлықтың лауреаты,
Азия және Африка жазушылары қозғалысының
үлкен қайрат
кері, «Лотос» журналының бас редак
торы, Пакистанның көрнекті ақыны Фаиз Ахмад Фаиз
таяуда астанамыз – Алматыда мейман болды.
Отан сүйген жүректің мүмкін емес солуы,
Отан сүйген жігіттің мүмкін емес өлуі –
(Аударған Жұмекен Нәжімеденов)

деп жырлаған Фаиз Ахмад Фаиздың өршіл де сыр
шыл поэзиясы өз елінде аңызға айналып кет
кені
мен қоса, әлемнің көп түкпірінде де кеңінен таны
мал. Халықара
лық беделді ұйымдардың бірі –
ЮНЕСКО ақын өлеңдерінің таңдамалы бір томдығын
1970 жылы шығарғандығы осының кепілі.
Фаиз Ахмад Фаиздың гуманистік, күрескерлік
рухта
ғы Ақындық және Азаматтық асқақ үні,
табанды позиция
сы екінші дүниежүзілік соғыстан
кейінгі кезеңнен бері күні бүгінге дейін планетамыз
дың көптеген елдерде прогрес
шіл адамзат баласы
ның игі ниеттегі күштері бас қосқан небір үлкендікішілі (конгрестер мен ассамблеялар, форумдар мен
симпозиумдар, конференциялар мен мәжіліс
тер
секілді) жиындарда айрықша зор және дара естіліп
келеді. Сондықтан болар, тіршілік пен бейбітшілікті,
әлеумет
тік теңдік пен бостандықты қастерлейтін,
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көксейтін сан алуан ел халықтарының оған көрсететін
ілтипаты мен құрметі де әрдайым мол.
Біз бүгін оқырмандар назарына газет тілшісі, сын
шы Сайлаубек Жұмабековтің совет әдебиетінің үлкен
до
с
ы, халықаралық бейбітшілік жолындағы күрес
тің жалын
ды насихатшысы Фаиз Ахмад Фаизбен
сұхбатын ұсынып отырмыз.
С.Ж. Қазіргі қоғамдағы әдебиеттің атқаратын рөлі
туралы пікіріңіз қандай?
Ф.А.Ф. Әдебиеттің қазіргі қоғамдағы атқаратын
рөлі ежелден бері қандай болса, қазір де де солай.
Оның қызметі мен мақсат-мүддесі өзін тудырған
ұлттың, халықтың ғұмыр бойы ой-арманын, жарқын
тіршілік пен болашаққа деген сәби құштар
л ы
ғын, қоғамдық қуа
нышы мен қайғысын қашанда
не шындық, не қиял күйін
де ерекше іңкәр сезім
мен көрсетуге тиіс екенд ігі бесенеден белгілі жайт.
Тек қоғам мен дәуірлер алмас
қан сайын, әде
биет
тің атқаратын рөлі неғұрлым күрделілене түспесе,
жауапкершілігі мен міндет аясы барған сайын арта
түспесе, әсте кемімек емес.
Қоғам мен әдебиет, әдебиет пен қоғам бөліп-жару
ға келмейтін тұтас ұғым. Буржуазиялық капитал ис
тік елдерде әлі де бөліп қараудың кездесуін – тек аб
сурд деп білемін. Өйткені қоғамның өзі де, әдебиетте
белгілі бір әлеуметтік жағдаяттың нақты жемісі. Әде
биет қоғамд ы өздігінше өзгерте алмайды, алайда соны
өзгерту барысына пәрменді ықпалын тигізе алады.
Әдебиеттің қолын
да әкімшілік билік құрал
дары
жоқ, үкіметтің жықпыл-жықпыл салалар бойынша
жүргізіп отырған әр
а луан саясаттағы әрекет
терін
бақылай алмайды. Әдебиет өз шығармалары арқыл ы
белгілі бір мәселелер төңірегінде қоғамдық ой-пікір
тудыра алады, соған халықтың көзін жеткізе алады.
Ал халықпен санаспайтын үкіметтің өресі тар.
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С.Ж. Әлем және бейбітшілік проблемасы қазір бір
түйір тарының қауызында. Қалам қайраткерлерінің
осы мәселе төңірегіндегі үлесі мен міндеті турасында
қандай ойдасыз?
Ф.А.Ф. Қазіргі таңда кез келген проблеманы ше
шу, ең басты мақсатқа – адамзат баласын ядролық
опат
тан сақтауға тірелуге тиіс. Біз саяси-әлеумет
тік, идеологиял ық, діни көзқарастарымыздың әрқи
лы екендігіне қарамастан, аспандағы Ай мен Күннің
астында, Жер-Ана
ның үстінде қатарласып өмір
сүруге тиіспіз. Мұны қайталаудан әсте жалықпай
мыз. Бұл арада тізеге салуға ешкімнің құқы жоқтығын
әралуан көркем дүниелерінде көрсету құрлықтардың
әр бұрышындағы қаламгерлерд ің қасиетті парызы
мен міндеті. Бүкіл адамзат баласының өзін-өзі жоқ
қылу қаупін болдырмаудағы күрестің алғы шебінде
әдебиет пен өнер иелерінің, менің әріптестерімнің
жүруі әрі заңды, әрі зор мақтаныш. Мұның көш басын
да социалистік елдер лагердегі қалам қайраткерле
рінің болуы көп үміт күттіреді, көп сенім ұялатады.
Бейбітшіл ік жолындағы күрес қазір шек пен шекара
деген ұғымдард ы білмейді. Басты жетістігіміз, үлкен
қуанышымыз осы дегенмен, империалистік күштер
де өздерінің кесепатты пиғылынан үзілді-кесілді бас
тарта қойған жоқ. Қайта жаппай қарулануды және
соғыс қаржысын жылдан-жылға ұлғайып келеді.
Жазушылардың халықаралық бейбітшілікті сақ
тау жолындағы күресте атқаратын істері мен мін
деттері әлі де қыруар. Ядролық апат дегенге енжар
не самар
қау, селқос болмаса немкетті қарай
тын
адамдар қатарын әралуан шығармаларымызд ың
көркемд ік құдіреті арқылы кеміткен үстіне кеміт уге
ұмтылу – бәріміздің ең бірінші парызымыз. Жеке
индивид ретіндегі әрі жазу
шы ретіндегі түбегейлі
тұжырымым. Өйткені, бейбітшіл ік жолында біздер
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әскерлердің әміршісі емеспіз, ой мен сөз үйлесімінің
дара-дара жанды тегершіктеріміз ғой.
С.Ж. Әлемдік әдеби процестегі Азия және Африка
елдері әдебиетінің өзгешелігі неде?
Ф.А.Ф. Азия және Африка елдері әдебиеті
нің
жалпы міндеті, өз топырағындағы өткеннің мәуелі
дәстүрі мен тәжірибесін саналы түрде игеру, одан әрі
дамыту. Империализм мен отаршылдық езгіде бол ып
келген афроазия әдебиетінің барлығына тән сипат
– адамдардың сая
си-әлеуметтік қаналу кезіндегі
бастан кешкен азапта
рын шыншылдықпен басы
мырақ бейнелеуі болып табылад ы. Сонымен қатар,
бұл елдер әдебиеті, әсіресе қазіргі кезең
де өзінің
дара келбетін, айқын даусын көрсетуге қат
ты ден
қойып отыр. Бұл – бір. Екіншіден – олар өз халқын
– оқырмандарын капиталистік елдердің әралуан
канал ы арқылы (коммерциялық кино, телевидение,
детек
тив, бестселлер) арзан жылтырағы көп, нан
дыруынан гөрі азғыруы көп әсіре қызыл, ортаңқол
дүниелердің әзәзіл тор-шырмауына түсірмеуден
сақтандыру.
Үшіншіден – әдебиеттер алдына қазір заман
қойып отыр
ған жалпы адамзаттық ортақ парыз
бен көркемдік биік мүддеден табылу. Планетаны
өз лашығымыздың «саңы
лауынан» ғана көретін
болсақ, онда әлемнің қос уыстай көрінетіні анық. Ал,
уақыт шеңберінен, геог рафиял ық шектеу мөлше
рінен тысқары шыға алсақ, онда планетамыз өзінің
ғаламаттығымен, ғажайып кескіні
мен әрі таңдан
дырар, әрі табындырар еді.
Төртіншіден – социалистік елдер әдебиетінің
тәжіри
бесіне жіті әрі байсалды, көбірек үңілу
нышандары да кездеседі. Осы аталған төрт сипат
Азия және Африка ел
дері әдебиетіндегі арналы
тенденцияларды аңғартады, болашаққа сеніммен
қарауға мүмкіндік береді.
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С.Ж. Суреткер құдіретін сіз қалай пайымдар едіңіз?
Ф.А.Ф. Суреткердің, жазушының, тіпті кез келген
қаламгердің бітім-болмысы жазған дүниелерінен
ап-анық, ап-айқын аңғарылады ғой. Кейбі
реу
лер
жұрттың бәріне жақсам, ұнасам деп жазады. Базбір
қаламгер тек өздері үшін жазатын көрінеді. Және
бұларын жарияға жар салып, сүйінші сұраған
дай еліріп мәлімдейді. Мұның ешқайсысы да нағыз
суреткердің тұлғасын көрсете алмайды. Мәселен,
Жан Поль Сартр: «Ұлы туынды дүниеге келу үшін
ұлы тақырыпты қажет етеді» – дегенді айт
қан
еді. Меніңше, автордың қарымы мен қуаты оның
жазғанынан көрінеді. Ұлы тақырыптар көп, бірақ
ұлы жазу
шылар сирек қой? Сондықтан суреткер
құдіреті табиғат сыйлаған талантты ұдайы ұштаған
және өзін тебіренткен нәрсе арқылы өзгелерді де
шынайы тебіренте білген қаламгерлердің еңбегінен
көрінеді. Әйтпесе, бір орайда қаламгер тебіренген
болмашы нәрсеге жұрттың бәрі де түгелдей тебірене
қалмайды. Немесе өзің үшін жазғанның өзгелерге
мысқалдай қажеті болмауы және мүмкін.
Небір жүрек кернеген шаттық болсын, небір
жүрек сыз
датқан шер-шемен болсын, қоғамдық
күшке – әлеу
мет
тік-моральдық салмаққа ие бола
алғанда ғана өзгелер
д і тебірентеді. Сонда ғана
суреткер құдіретінің ұлылығы сездіреді.
С.Ж. Өз шығармашылығыңыз жөнінде, қазіргі
Пакистан әдебиеті туралы бір-екі ауыз айта кетсеңіз?
Ф.А.Ф. Соңғы екі-үш жылда өндіріп жазуға мүм
кінд ік болмай жүр. Әралуан жұмыстар киіп кетеді.
Дегенмен қолым қалт етсе болды, ғұмырлық серігім
– өлең жазамын.
Көкіректе иі қанып-піскен әндер өзінен-өзі сөзге,
ал сөздер өзінен-өзі әуенге айналып кеткенде,
керемет рахатқа бөленесің. Өйткені, мен үшін күні
бүгінге дейін Поэзия – күрес, ал Күрес – поэзия бо
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лып келді. Әттең, қайталап айтамын соңғы жылдар
жазу столына сирек отырып жүрмін. Әрине, бұған
көп өкінбеймін. Себебі оның есесі
не әралуан ма
қалалар, бүгінгі тәрізді интервью-сұхбаттар, «Лотос»
журналының
қоржынындағы
қолжазбалармен
танысу, талқыға салу, сондай-ақ әр елдегі кездесулер
мен басқосулар уақытымның көбін алып жүр. Бірақ,
алдағы уақытта етек-жеңді түріп кірісетін мүмкіндік
болатынына іштей дәмем зор, сенімім мол.
Тұстастарым, жасы кіші әріптестерім естелік
жаза
тын кезіңіз болды деп мазаны көбірек алып
жүр. Соған да кірісемін бе деген ойларым бар. Өйт
кені, жасың жетпіс үште болса, соның кем дегенде
елу жылының ішін
де көргендеріңнің өзі бірталай
дүние емес пе?!
Ал қазіргі Пакистан әдебиетіне келер болсақ, сапа
лық өзгерістер баршылық. Әдебиеттің әр дәуірінде
белгі
л і бір жанрдың сыбағасы өзгелеріне қара
ғанда молдау көрінеді. Дегенмен біздің әдебиетте
поэзия әлі өзінің жетек
ші позициясынан айрыл
ған жоқ. Мұның объективті себептері көп. Поэзия
ға ешқандай қиналмайсың. Баспагер іздеп сарсаңға
салынбайсың. Кез келген мүмкіндік
ті, кез келген
аудиторияны пайдаланып, өлең оқып кете беруіңе
әбден болады. Ұнаса, ел құлағында жаттал ып қалады,
жұрт аузында әуен-әнге айналып кете барады.
Проза, драма, сын жанрларының мүмкіндігі бұған
қара
ғанда әлдеқайда шектеулі. Таралу, халыққа
жету мүмкінд ігі жағынан және оқырмандар ауқымы
жөнінен поэзияның басымдығына сөз жоқ. Проза,
драма, сын жанрларының бұрынғы деңгейінен өсіп
отырғандығына және дау жоқ.
С.Ж. Сіз Р.Ғамзатовтың, Ш.Айтматовтың, В.Шук
шиннің, О.Сүлейменовтің шығармаларын урду тіліне
аударушы
сыз. Совет әдебиеті мен өкілдерінің твор
чествосы туралы не айтар едіңіз?
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Ф.А.Ф. Мен 70-ші жылдарға дейін аудармамен
шұғыл
данған жан емеспін. «Өзіңнің өзегіңнен
жарып шықпа
ған нәрсені қалай дәл сол адамның
өзіндей жеткізе алмақ
сың?» – деп аударма ісіне
шүбә келтіретінмін. Солай бола тұра, Расул Ғамзатов
өлеңдерінің қалай аудармашы
сы болғанымды
сезбей қалдым. Біреудің тақырыбына импровизация
жасағандай тез аударып шықтым. Әуел
гі кезде
жеңіл болды дегенім бекершілік екен. Ал, келе-келе
мұның өзі нағыз қиындығымен қызықтырған өнер
бол
д ы. Шыңғыс Айтматов пен Олжас Сүлейменов
шығармала
ры көркемдік қуатымен, жаңа сипаты
мен ғажап таң қалд ырады. Аудармашылықты әлі де
жалғастыра беремін деген ойдамын.
С.Ж. Сіз, Қазақстанға бірнеше рет келдіңіз. Алған
әсерлеріңізді қысқаша айта кетсеңіз.
Ф.А.Ф. Ғажап! Алматы қаласы архитектуралық
сымбаты, тіпті қай жағынан болсын сұлу бойжет
кен тәріз
д і. Аруды көрген сайын елтігеніңді сез
бей, оның бітім-болмысындағы, кесім-келбетіндегі
ажар бедерлерін бірден көрмегеніңді мойындайсың,
әрі соған іштей ұяла
сың, қысыласың. Тұп-тұтас,
жарасымды күйінде қа
лай байқамағанмын деп
өкініш білдіресің. Әр келген сайын Алматы құбыла
құлпырып, жұтынып өзгергендей әсер етеді.
С.Ж. «Қазақ әдебиеті» газетіне және оның қалың
оқырманына ең ізгі тілектермен» деген қолтаңбаңыз
ды ағылшын және урду тілінде қалдырғаныңыз үшін,
қоғам мен бейбітшілік, әдебиет пен өмір, дәуір мен
сурет
кер туралы ойларыңызды ортаға салғаны
ңыз
үшін көп-көп рахмет!
Ф.А.Ф. Сіздерге де рахмет. Бәрімізге бейбітшілік
пен тіршілік болсын!
Тамыз, 1984 жыл
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Сынның пірі – әділдік пен ақиқат
Әдебиет сыншылары халықаралық ассоциациясы
ның ІХ конгресіне туысқан социалистік елдер өкілдері
де қатысты. Конгресс делегаттарының бірі – Болгария
Жазу
шылар одағының сын жөніндегі секретары,
белгілі сын
шы әрі ғалым-ұстаз Иван Попиванов.
Біз оқырмандар назарына болгарлық әріптесіміздің
творчествосы туралы шағын пікір ұсынып отырмыз.
Болгар әдебиеті мен өнерінің арғы-бергі тари
хындағы мойны озық туындылары әлемдік аренада,
әсіресе, бізд ің елімізде кеңінен таныс десек қателес
пейміз. Мұндай
да болгар әдебиетінің Иван Вазов,
Христо Ботев, Нико
ла Вапцаров тәрізді классик
тердің орны бір төбе. Бұған қо
са философ Тодор
Павлов, суретші Светлин Русев, ақын-жазушылар:
Любомир Левчев, Павел Вежинов, Богомил Райнов,
Андрей Гуляшки, сыншылар. Ефрем Каранфилов,
Пантелей Зарев есімділері де бірталай елдер мен
жерлерге мәшһүр.
Иван Вазовтың «Бұғауда» романын, Христо
Ботев пен Никола Вапцаровтың поэзиясын, Павел
Вежиновтің «Ке
дергі» повесін, Любомир Левчев
тің «Жай тартқыш», «Өртеуге тиіс күнделік» атты
өлеңдер жинақтарын оқыған соң, сөз жоқ, өзіңнің
алған рухани әсер-ләззатыңа, өзіңше түйгентоқыған тұжырымыңа әйтеуір бір нәрсенің жетпей
тұрғандығын айқын сезінесің. Өзіңнің түйсігің
д і,
топшылауыңды өзгелердің ой-пікірлерімен салыс
тырғың келеді. Міне, осы тұста ұлттық география
шеңберінен шығып кеткен туындылард ың бүкіл
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болмысын сол елдің көркем сынынан іздей
тін
дігің шындық. Өйтке
ні, кез-келген әдеби шы
ғар
ма өз ұлтыңның көркем сыны
нан лайықты ба
ға
сын алып жатқанда ғана, өзге құрлық
тар мен ел
дердегі оқырманның ықыласын аударып, ілтипаты
на бөленіп, жүрегін жаулап алады. Мәселен, Ефрем
Каранфиловтың «Болгардың ұлы перзенттері» атты
шығармасындағы болгар әдебиетінің классик
тері
барынша жоталы, асқаралы шың тәрізді елестейді.
Сынның да көркем әдебиеттің өзінше бір жанры
екендігі, сыншының да шығармашылық жасампаз
дербес тұлға екендігі осыны айғақтайды.
Сынның, сыншының пірі – әділдік пен ақиқат.
Осы орайда, болгар классикасы мен қазіргі болгар
әдебиетін халықаралық көлемде танытудағы болгар
көр
кем сынының Пантелей Зарев, Ефрем Каран
филов дәстүрін одан әрі жалғастырып жүрген белгі
лі сыншылард ың арасында Иван Попиванов та бар.
Иван Попиванов – Болгария Жазушылар одағы
ның секретары, жиырмаға жуық кітаптың авторы.
Бұлардың бірсыпырасы зерттеулер-монографиялар,
болгар әде
биетінің ірі өкілдері туралы өмір
баян
дық-деректі шығармалар. Солардың ішінде, «Әдеби
композиция принциптері», «Көркем шығармалард ың
мәні мен құрылымы», «Жанр және жанрлық ерекше
ліктері» атты зерттеулеріне теориялық тұжырымдар,
тарихи аспектіде қарастыра
тын ғылыми дәйектер
тән. 
Сыншы теориялық еңбектерінде де, көркем сын
дағы мақа
лаларында да өзінің дүниетаным кеңді
гімен, көз
қарастарының айқындығымен, ой пікір
лерінің қоным
д ы дәлелдерімен, объектісін терең
білетін эрудициясымен, әділдік пен ақиқаттық при
н
циптерден, азамат
тық жауапкершілік пен жана
шырлықтың компасы
нан ауытқымайтын табан
дылығымен көзге түседі.
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Осы орайда, оның «Эскиздер мен портреттер»
атты жинағы, «Адамға деген іңкәр махаббат», «Таң
шапағы
ның көкжиектері», «Өткірлік, мазмұнды
лық, даралық», «Социалистік реализмнің мәні және
проблемалар» ат
ты еңбектері мен мақалалары;
бұған қоса баспасөз беттерін
дегі рецензиялары
мен эсселері ең әуелі әдебиетке және сынға адал да
әділ қызмет етуімен, алған объектілері
нің шешу
ші әрі басты сипаттарын тап басып көрсетуі
мен
ерекшеленеді. Сыншының шығармашылық дербес
тігі де, ерекшелігі де осындай қасиеттерінен туын
дайты
нын қайталап айту артық емес. Мәселен,
сыншы Иван Попиванов ақындар Владимир Голев,
Любомир Левчев, Димитр Методиев, Младен Исаев,
жазушы Богомил Райнов, сын
шы Пантелей Зарев
творчестволарының қадір-қасиетте
рін болгар сы
нында ғана емес, өзге елдерге танытуда да елеул і үлес
қосып жүрген бірегей сыншы.
Жамбыл мен Әуезовті қазақ әдебиетінің ғажайып
феномендері деп бағалайтын Иван Попивновтың
сын еңбектерінен әрқашан жоғары профессионал
дық дайынд ық пен білімпаздық, көненің өзін жаңа
идеялар мен көзқарастар бойынша қайта топшылау,
социалистік реал изм эстетикасына шынайы қызмет
ету айрықша көзге түседі.
Өйткені, Иван Попивановтың пікірінше, сын
мен сыншының пірі – әділдік пен ақиқат. Біз бұл
шағын пікіріміздің, болгар сынышысы Ефрем Каран
филовтың: «Шығармашылық дегеніміз өзге адамдар
үшін өз қаның
д ы өз шығармаңа құю деген сөз.
Донорлықтың ең жоғары дәрежесі де осындай болса
керек», – деген пікірімен түйер болсақ, онда белгілі
сыншы болгарлық әріптесіміз Иван Попиванов осы
ақиқатқа көзімізді жеткізіп жүрген шығармашлық
тұлғалардың бірі.
Қазан, 1985 жыл
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Бір мезет
«Әдеби сын – көркемдік ақиқатқа қызмет ету»
(Көп жазу, көп көріну қиын...)
«Бір мезет» айдары сұхбатының бүгінгі қона
ғы
– белгілі сыншы, Қазақстан Жазушылар одағының
Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты
Сайлаубек Естайұлы Жұмабек. Ол – «Сын мерекесі»,
«Ғабит Мүсірепов», «Жұлдызы нұрлы сурет
кер»
(бірінші басы
л ым), «Қазығұрт перзенті», «Жүрегі
– мұң, жүрегі – жыр», «Сын әуені», «Шерхан Мұр
таза», «Жұлдызы нұрл ы суреткер» (екінші басыл ым),
«Тахауи Ахтанов. Талант тектоникасы» атты сын
кітаптары мен республикал ық баспасөз беттеріндегі
көптеген мақалалардың авторы. Газет тілшісі жаңа
жылдың екінші онкүндігінде сын
шы Сайлаубек
Жұмабекке жолығып, «Заң» газетінің «Бір мезет»
айдары аясында бірнеше сұраққа жауап беру
ін
өтінген болатын. Міне, біз бүгін оқырмандар назары
на осынау шағын сұхбатты ұсынып отырмыз.
Тілші: Жаңа жылыңызбен!
Сыншы: Рахмет! Бірге болсын.
Тілші: Өткен қой жылы, Сіз үшін жаман болмаған
сияқты.
Сыншы: Қай жағынан?
Тілші: Әрине, шығармашылық тұрғыдан.
Сыншы: «Заң» газетінің тілшісі көркем сынды
неме
се сыншыны арнайы бақылап жүр ме, әлде
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оқырман ретінде әйтеуір, өткен жыл жемісті болады
ғой деп жалпылама айтып, дөп түсіп отырсыз ба?
Меніңше, газет тілшілері көбінесе мансап иелеріне,
өнер мен спорт жұлдыздары
на, артылса ақынжазушылармен жүздесуге құштар тәрізд і еді...
Тілші: Мұныңыз өкпе ме әлде...
Сыншы: Сөздің, сірә, ағысы да... Шамданып
қалсаңыз, жоққа шығарып көріңіз...
Тілші: Әлбетте, жұртшылықтың назарында
белгілі бір лауазымды мансап иелерінің әр алуан
партиялар мен қозғалыстардың жетекшілерінің,
өнер мен спорт жұлд ыздарының, сондай-ақ әдебиет
пен өнер, ғылым мен мәдениет қайраткерлерінің көп
жүретіні, әр алуан қызығушылық
тар тудыратыны
белгілі. Әлеуметтік сұраныс бар жерде, біздің соны
қанағаттандыруға ұмтылатынымыз да заң
д ы емес
пе?!
Сыншы: Төтесінен тоғысу – қармақтың қабуы
нан гөрі, соның орайын келтіруге, үйлесімін табуға
тікелей бай
ланысты. Қамшыласып көріп, ниетбағыттың, мақ
сат-мүдденің ортақтығына көз жет
кізу деп білген жөн. Әйтпесе, сыншымен сұхбат
тасу, оның үстіне «Заң» газетінде біртүрлі томпақтау
емес пе?
Тілші: Әдебиет пен өнердің әр алуан мәселелері
бұқа
ралық ақпарат құралдарында, барлық баспа
сөзге ортақ екендігі даусыз. Дегенмен, сіздің шығар
машылығыңыз
бен азды-көпті таныс оқырман
дар
дың бір таңданысы бар. Ол неде деп ойлайсыз?
Сыншы: Білемін.
Тілші: Енді айтпайсыз ба соны..
Сыншы: Сіз қалай дейсіз?
Тілші: Әлбетте, сұрақ бізден, жауап сізден емес пе?
Тағы да «Жайықтың суы – бәрібір, қырық-ақ бөшке»
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дейтін әзіл мәтелге сүйеніп, дөп түсер ме екен деген
ге жорып отырсыз ба?!
Сыншы: Білмей дөп түскеннен гөрі, біліп дөп түс
кеннің қызығынан гөрі қызуы мол, қуанышы көп,
артықшылығы құнарлы ғой.
Тілші: Қабуымыз жетпей жатыр десеңіз, қате
лесесіз. Біздің білуімізше, сіздің бір кемшілігіңіз
өз қаламыңыз
д ың қарым-қуатына жеткілікті мән
бермей, баспасөзд ің мүмкіндіктерін мейлінше шек
теп, мейлінше біржақ
ты пайдалана алатын сияқ
тысыз. Әйтпесе мақалаларыңызд ы кешегі кеңестік
дәуірдегі өлшемге салып, әрі жемісті, әрі насихат, әрі
жарнама ретінде пайдаланғыңыз келсе, қазір газетжурналдар саны тым жеткілікті сияқты...
Сыншы: Мен ойыңызды да, сұрауыңызды да біл
дім. Әйтпесе, шынында да мүмкіндік көп. Мұндай
сауалдар ауызша түрде талай-талай қойылған. Бірде
газет-журналдардың тиісті тапсырыстары менің
оңтайыма келмейді. Кейде менің оңайымдағы мәселе
– газет-журналдардың мүддесіне сәйкес қызмет ету
жөніндегі пайдалы әсер коэфициентіне сай келмейді.
Тілші: Тым жалпылама емес пе? Нақтылай түссе
ңіз артық болмас еді?
Сыншы: Ең алдымен шығармашылыққа қатысты
ұжымдардың, әсіресе, бас редакторлардың шығар
машылық иелерінің, сондай-ақ әрқайсымыздың, сіз
бен біз сияқтылардың өз талғамдары, өз көзқарас
тары бары шындық қой. Бәлкім, бір орайда, не оң –
не теріс, не артық – не кемін түсініп жатар. Әйтеуір,
бұлар
д ың көбі
несе өзара алшақтығын жоққа шы
ғара алмаймыз. Нақтылай түсу жағына келсек, қоғам
өзгерді, талап
тар өзгерді. Сондықтан шығар ескі
инерциядағы қалыптан арылу керек. Кешегі кеңестік
дәуірде – көркем сын
ның жарнамалық сипатына
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жаппай көпшілікке насихатшы
л ық қызметіне
айрықша үстеме мән берілді. Сын мен сыншылар
дың баспасөз-әмбебаптық процентшілдігіне қолпаш
көп болды. Әлеуметтік-қоғамдық, рухани-көр
кем
дік шынайы өлшемдер көбінесе тапсырыспен орын
далып жататын. Соның өзінде, шығармашылық иесі
дейміз бе, әлде шығармашылық тұлға дейміз бе,
белгілі бір дәрежеде өз жүрегімен, өз қалауымен, өз
талғамымен, өз талантымен жазатын сыншылард ың
бағы кем жанғанмен, бәсі де, абырой да, ары да, сөзі
де ешқашан кем түспеген.
Тілші: Сонда, сіздіңше көп жазу, әсіресе көп көріну
сыншыға ерсі ме?
Сыншы: Неге? Көп жазу, көп көріну, жалпы
шығар
машылық иелерінің қай-қайсысына болсын
қиынның қиыны. Ал сыншы үшін тіптен қияметқайым. Мәселен, қа
зір кітап оқудың азайып бара
жатқанын немен түсінд іреміз. Теледидар дүрілдеп,
дәуірлеп тұрған заманда кі
тап оқу мәдениеті
нің
кеміп бара жатқаны қандай өкінішті... Мұның бәрі
сыншылар үшін едәуір проблема емес пе?
Тілші: Бұл, әрине, проблеманың проблемасы.
Сыншы: Нақтылай түсу керек десеңіз, соған
көшейін. Мен «Жас алашта» (бұрынғы «Лениншіл
жас») әде
биет пен өнер бөлімінің меңгерушісі,
«Қазақ әдебиеті» газетінде сын бөлімінің меңгеру
шісі «Егемен Қазақстанда» (бұрынғы «Социалистік
Қазақстан») «Әдебиет және өнер» бөлімінің меңгеру
шісі болған жылдарым
да баспа
сөз қызметкерінің
этикасына (сол ұжымның мүддесі үшін ғана қызмет
істеу дейтін жазылмай
тын заңы бойынша), редак
ция талаптарына айрықша мән берілетін. Мен осы
басылымдарда қызмет еткен жылдарымда осындай
үрдістің шеңберінен шық
қан емеспін. Бірді-екілі
тапсырыстар (егер орындаған бол
са) редакция
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басшылығының келісімі мен рұқсаты бойын
ша
істелінетін. Өз ойымша, өз мінезім бойынша сол кез
дері мен өз редакциямның мүддесі мен жұмысынан
артылған жоқпын деп білемін. Кейіннен, тәуелсіздік
жылдарын
да «Алматы ақшамы» газетінің әдебиет
пен өнер бөлімі
нің шолушысы болып жүргенімде
де осылай болды. Менің
ше, оқырмандардың бір
таңданысы осыны аңғарғандары болар...
Тілші: Ал мұның себебі неде?
Сыншы: Әрине, тек этика сақтауда ғана емес.
Әрбір шығармашылық ұжымның ойынан шыға беру
де оңай емес. Ең бастысы, өзіңнің көкейіңдегіні соған
сәйкес, соған лайықты шынайы жеткізе білуде. Оның
үстіне әдеби сынның борышы да, міндеті де мақсаты
да, парызы да тікелей көркемдік ақиқаттарға ғана
қызмет ету ғой.
Тілші: Сонда өткен жылы «Алматы ақшамы»
газетін
де «Тахауи Ахтанов. Талант тектоникасы»
(Ахтанов – Ахтановтың көзімен) атты роман-портре
тіңіз, «Газет ішіндегі кітап» айдарымен жариялан
ды. Үлкен форматпен төрт бет болып шығу – сирек
жәйт. Соны қалай түсіндіресіз?
Сыншы: Ең алдымен, қазақ әдебиетінің ХХ ға
сырдағы ұлы суреткерлерінің бірі – Тахауи Ахта
новтың 80 жылдығы тәрізді айтулы датаның елеу
лі мәніне лайық атап өту жөнінде шығармашылық
ұжымның
көзқарасымен
сыншының-авторд ың
мүдделес шыққандығынан деп білу керек. «Алматы
ақшамы» газеті өзінің әдебиет пен өнерге деген
елеулі де принципті көзқарасын көбі
несе жомарт
тықпен көрсетуді, оқырмандарының биік эсте
ти
калық талғамына сай, мол қамтылған дүние ұсынуы
мен дәлелдеп келе жатқан басылым. Мәселен, кейбір
басылымдар бір ғана материал берумен ғана шектеле
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ді. Ал кейбір басылымдар бірнеше материалды бірне
ше сандарында беруді көздейді. «Алматы ақшамы»
болса, рухани-көркемдік, әлеуметтік-қоғамдық мәні
зор, әрі айрықша деп есептейтін тұстарда «Газет
ішіндегі кітап» айдары арқылы қопарып та, қомақты
да етіп ұсынаты
ны бар. Мұның өзі, түптеп кел
генде, шығармашыл ық ұжымның ерекшелігін нақты
көрсететін, оқырмандар сүйіспеншілігін тудыратын
белгілер.
«Алматы ақшамы» газетінің осындай принципті
пози
циясынан шығар, Қазақстан Республика
сы
ның Ақпа
рат министрлігі Жазушылар одағының
өтінішін ескеріп, өткен жылы мемлекеттік бағдар
лама бойын
ша, «Күлтегін» баспасынан жеке кітап
етіп шығарды. Сөйтіп, ұлы суреткер Тахауи Ахта
новтың туғанына 80 жыл толуына орай, оқырман
дарға үлкен тарту жаса
д ы. Бұл арада, мені жақсы
түсініңіз, Жазушылар одағының, Ақпарат министр
лігінің, «Алматы ақшамы» газеті
нің қазақ
тың
Тахауи Ахтанов тәрізді ұлы суреткеріне деген зор
махаббатын – ортақ сүйіспеншілігін, ғажайып
құрметі мен кіршіксіз мақтанышын жеткізе білу
факторы – сыншы еңбегінің кітап болып шығуын
қамтамасыз ет
ті. Автордың осы орайда ризашы
лығы мен шығармашыл ық сирек сезімдер шуағында
жүргендігі айтпаса да түсінікті ғой!...
Тілші: Сын кітабының роман-портрет деп аталы
нуы тосын көрінеді.
Сыншы: Әрине, ескі өлшеммен айтсақ, әдеби
портрет деуге де болады.
Әрине, бұрынғы ізбен айтсақ, монография
л ықсыни очерк деуге де болады.
Сын кітабы, автордың ойынша, әсіресе, романпорт ретке жақын. Өйткені, көркем сын жанрында
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бұрын
нан бар әдеби портрет пен монография
л ық
саны очерктің үлгілерінде кездесетін кейбір ортақ
белгілердің, міндеттердің, талаптардың, өз оңтайына
келетін тұстарын ғана тірек етіп алған.
Оның үстіне сыншы ұлы суреткер Тахауи Ахта
нов
ты өз көзімен ашуға ұмтылған. Оның эсте
ти
ка
л ық көз
қарастарын – сыншы өз объектісінің
туынды
лары мен әр алуан мақалаларынан жарыс
тыра отырып, яғни сол кездегі әдеби процестегі
Ахтановтың ұлы қалам қайрат
керінің күресі мен
рөлін жарыстыра отырып қарастырған. Қарастыра
отырып соның екі өрім, бір өзек табиғатын талант
тектоникасындағы ішкі қасиеттерді ашып көрсет уге
ұмтылған. Сыншы үшін роман-портреттің принципті
кілті де осынысында.
Тілші: Сіз бұған бұрын 2002 жылы «Қазы
ғ ұрт»
баспа
сынан шыққан «Шерхан Мұртаза. Жұл
д ы
зы нұрлы сурет
кер» (екінші басылым) атты кіта
быңызды роман-монолог деп айқындап едіңіз.
Сонда роман-портрет дейтін атаулар оқырмандарды
үркітпей ме немесе мезі етпей ме? Қалай ойлайсыз?
Сыншы: Көркем сын да – әдебиеттің поэзия,
проза, драма тәрізді жанрларының бірі екендігі
ақиқат болғанд ықтан, оның да бойына тән ішінара
өзгешеліктері, ерек
шеліктері болатыны заңды.
Әлемдік әдебиетте, көр
кем сын жанрында жазыл
ған роман-зерттеу, деректі ро
ман, толғау роман,
повесть-зерттеу, этюдтік-эскиздік әралуан сипатта
малар және тағы басқа түрдегі туындылар жырты
лып айырылады.
Мәселен «Жұлдызы нұрлы суреткер» 1993 жылы
«Өл
ке» баспасынан монографиялық очерк болып
шықты. Ол кезде автор кеңестік идеология мен
социалистік реал изм эстетикасы бойынша солайша
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болуы тиіс еді. Тәуелсізд ік жылдарының талаптары
мен мұраттары тұрғысы
нан түбірімен қайта
жазылған еңбек-сыншының моно
логы, сыншының
толғанысы болып шыққандықтан ро
ман-монолог
деген анықтама берілген еді.
Әдебиетте көркем роман түрі – поэзияда да,
прозада да, драматургияда да, сында да бар.
Әрине, жанр заңдылықтары бойынша аталынып
жату
ында да гәп бар. Бұл арада автордың не
көздегенін де жоққа шығаруға болмайды. Мәселен,
сыншының роман-монологын біреулер қабылдар,
біреулер қабылдамас. Гәп онда емес. Өйткені, кез
келген романның бәрін бір
дей қабылдау мүмкін
емес қой. Сыншы сын жанрының ішкі ерекшеліктері
мен заңдылықтарына сүйене отырып, бар болғаны
тек роман-монолог, тек роман-портрет қана жазып
шықты.
Ең бастысы, бұл кітаптардың сын жанрына қойы
латын белгілі бір әлеуметтік-қоғамдық тапсырыстар
бойынша жазылмағанында.
Ең бастысы, бұл кітаптардың сын жанрында жүрек
қалауымен дүниеге келуінде. Белгілі бір жағдайлар
да әлеуметтік-қоғамдық сұраныс тұрғысынан қолдау
тауып, оқырмандарға жетіп жатуында.
Тілші: Алдағы жұмыс жоспарыңыз?
Сыншы: Бірнеше жәйттердің толғандырып
жүргені рас. Әр жылдар беделінде әр түрлі сипатта
жазылған әралуан нәрселердің желілері бар. Әсі
ресе, соның ішінде әдебиетте әрқилы себептермен
әрқилы сыныққа сылтаумен айтылып жүрген бірде
солақай, бірде әдік, бірде мінемпаз, бірде сынампаз,
бірде жолбике, бірде жүрдім-бардым үрме жәйттар
жөнінде роман-полемика түріндегі сын-кіта
бын
жазып жүрмін.
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Тілші: Біраз адамның құлағына алтын сырға де
геніңіз бе, әлде...
Сыншы: Сында қаламгерлер атаулының пікір
айта салуы оңайдың оңайы. Әдебиеттің жалпы өл
шеміне сүйе
не отырып, пәленшенің, жеке
леген
туын д ылары, шамамен пәленшенің туындыларымен
орайлас, деңгейлес болар деген долбармен жалпы
лама айтылып жататын пікірлер әлі де жетіп жатыр.
Редакциялық өтініштерге сай, нақты оқылып барып
жазылса бір жөн...
Бірақ мәселе – нақты оқуда, нақты дәлелдеуде,
нақ
ты сіңіруде, нақты сендіре білуде. Сыншы
ның да, қалам
герлердің де пікір білдіру бары
сын
да оқырмандар
д ың ой-пікір призмасының қатал
айнасына тап болатыны да осы тұс. Мұндайда,
баспасөзде, бұқаралық ақпарат құрал
дарында көп
көрінетін қаламгерлердің мұз айдыны
на кейде
роликті конькимен немесе желаяқтар жүгіре
тін
стадионға кейде кәдімгі мұз конькиімен шығатыны,
сөйтіп қалың көрерменнің – оқырманның әския
келемежіне айналатыны әлі де ұшырасып жататыны
бар. Сонд ықтан да, сын жанрының, шын сыншының,
шынайы эстетикалық полемикалардың қажеттіл ігі
де, сұранысы да әрқашан тек қоғам мен өмірдің өзі
нен туындай береді дейтініміз осыдан болса керек.
Тілші: Әңгімеңізге рахмет. Бір мезет уақытыңыз
ды алғанымызға айып етпеңіз.
Сыншы: Сізге де рахмет. Сұхбатымыз бір мезет
кәде
ге асып, оқырмандарымыздың ой-пікіріне өз
үлесін қосып жатса, нұр үстіне нұр.
Сұхбатты жүргізген
Алтынай Жолдыбекова
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САХНАДА ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАР
1985 жылдың сәуірі әкелген қайта құру, де
м
о
кратиял ық пен жариялылық кезеңінің қоғамды жа
ңартушы лебі әлеуметтік-мәдени өміріміздің бар
лық саласына түбегейл і өзгерістер енгізді. Жаңаша
ойлау жүйесі мен бәз-бая
ғы қасаң бюрократизм
нің арасындағы күрестің Драматиз
мі, Трагизмі,
Жеңістері мен Жеңілістері қазір көз алды
мыз
да
әрқилы деңгейде, әралуан сипатта өтіп, әрқа
шан
тарих беттеріне айналып кетті. Үш ұйықтаса, ойға
кірмейтін саналуан кедергілер бой көрсетіп жатты.
Алайда, қо
ғам өзінің алдына қойған мақсатына
қинала-қинала, іл
ге
рі жылжи түсті. Мұның бәрі
қаламгер үшін қажет өмір
л ік материалдар әрі
қозғаушы күштер болған еді.
Қайта құру мен жариялылық әкелген соны лептің
тұрлаулы нышанын біз, негізінен, ең әуелі публи
цисти
ка мен поэзиядан, драматургиядан көрдік.
Бұған Қалтай Мұхаметжановтың «Біз періште емес
піз», Шерхан Мұртазаның «Сталинге хат», «Бесеудің
хаты», Баққожа Мұқаевтың «Тоят түні» драмаларын
ең алдымен атар ед ік. Бұл орайда, көпшілігіміз үшін
прозашы Ш.Мұртазаның драматургиядағы қадамы
мүлде тосын көрінгені, күдік тудырғаны, күмән
келтіргені кездейсоқтыққа балағаны рас. Бұған оның
Қалихан Ысқақовтың бірлесіп жазған «Қызыл жебе»
(«Революция сарбазы») пьесасы дап-дайын тамызық
болып, отқа май құя түскені бәрімізге және мәлім.
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Ал «Сталинге хат» пьесасын жеке бір сәттілік деп
қана қарастырдық. Бұған іле шала «Бесеуд ің хаты»
қосылғанда, бұрынғы пікірлерімізге енді өзде
рі
міз
де күмәнмен қарайтынды шығардық. Оның үсті
не республикалық Жастар театрындағы екі спек
такльд ің зор табысы да ел аузында болып, ешкімді
де бейта
рап қалдырған жоқ. Прозада кемеліне
келген суреткердің ат басын кенеттен драматур
гияға бұруына, меніңше, жаңа жанрда күш байқап
көру ғана емес, сонымен бірге ең бас
ты себеп –
ғажайып драматизмі мен шырғалаң трагед иясы мол
өмірлік материалдардың сахнаға мейлінше сұранып
тұрғанында, итермелеп тұрғанында еді.
Мәселен Тұрар Рысқұловтың Сталинге жолдаған
хатын прозада көркем документ-дерек ретінде оқу
бір бөлек те, сондағы айтылған жәйттерді сахнадан
көру және бір бөлек. Оқып қабылдау мен көріп
қабылдаудың айырма
сы екі түр
л і болады. Оқыр
ман ретінде романда мысалға келтірілген осы хат
тағы көптеген деректер мен сорақылықтарға, ащы
шындыққа толғана-тебірене отырып, налумен ғана
шектелер едіңіз. Ал, көрермен ретінде сол жәйттерді
сахнадан көрген сәтте, сол өмірді кейіпкермен бірге
ке
шіп, сол тіршіліктегі тартыс пен айқасқа бірдей
арала
сып, бармағыңды қалай шайнағаныңызды
білмей қалар едіңіз.
Енді «Сталинге хат» спектаклінің авторы мен
режиссері «Жас алаш» «Бұрынғы «Лениншіл жас» –
С.Ж.) газетінде не дейді екен, оқып көрейік.
Ш.Мұртаза: «Тұрар Рысқұлов өмірінен роман
жа
зып жүрген кезімде көптеген архив материал
дарымен таныстым, елеусіз қалып келген деректерге
ұшырастым. Хат қолыма бертінде тиді. Голощекин
нің лаңы туралы С.Мұқанов «Өмір мектебінде»
бір дерек келтіретін. Бі
рақ бұған назар аударып,
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зерттетуге тырысқан тарихшылар болған жоқ. Осы
уақытқа дейін Т.Рысқұловтың Сталинге жазған
хаттары белгісіз болып келуі тарихшыларымызд ың
осалд ығы, Қазақстан Компартиясы Орталық Коми
теті жанындағы Партия тарихы институтының бұл
мәселеге назар аудармауы. Ал архив қызметкерлері
мұн
дай құнды материалдарды не өздері жарияла
майды, не қол
ға бермейді. Жалпы, Т.Рысқұлов
Сталинге екі хат жолдаған. Біреуін 1932 жылдың жаз
айында, екіншісін 1933 жылд ың басында. Бірінші хат
ешқандай нәтиже бермеген. Ал екінші хаттан кейін
Голощекин Москваға шақыртылған...
Ашаршылық жылының ащы шындығын айтып,
Ғ.Мүсірепов бастаған бір топ адамның да Сталинге
ресми хат жолдағаны белгілі. Әйгілі «Бесеудің хаты»
деген атпен жұрт аузында жүргені болмаса, хат
Қазақстан Райкомынан аспай, архив шаңына көміліп
қал ып қойған. Жариялылық кезеңінде бұл хат жа
рық көруге тиіс. Сондай-ақ Ә.Жангелдин де Ортал ық
Комитетке хат жолдаған деген сөз бар. Анық-қанығы
белгісіз. Өз басым көрген жоқпын.
«Сталинге хатқа» байланысты айтарым, пъеса
хат ізімен жазылды, бірақ көшірме емес. Тарихи
шындық
тың көркемдік шындыққа ұласуы дер
едім. Жалпы, Тұрар Рысқұлов тек Сталинге ғана
хат жазумен шектелме
ген. Ата-қоныстан ауа көш
кен, босқын қазақтарға қол ұшын беруін, көмек
тесуін, қорлыққа ұшыратпауын сұрап, сол кездегі
Өзбекстанның,
Қырғызстанның
басшылары
на
жазған хаттары бар. Сібірдегі, Россияның, Саратов,
Орынбор, Волга бойындағы партия ұйымдары
ның бас
шыларына жолдаған хаттары бар. Әрине,
олардың бәрін бір шығармаға арқау ету мүмкін емес,
міндет те болған жоқ. Ал, Қазақ ССР Ғылым акаде
миясы
ның
корреспондент-мүшесі
М.Қозыбаев
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тан басқа тарихшыларымыз бұ
ған байланысты
шөп басын сындырмай отыр десек, бұл – орынсыз
өкпе арту емес.
Рысқұловтың халық үшін атқарған қызметі ора
сан. «Сталинге хат» соның бір тармағы ғана. Әрине,
ең негізгісі болар...».
Р.Сейтметов: «Сталинге хат» – друматургиялық
тосын шығарма ретінде біздің назары
мызды өзіне
бірден ау
дар
д ы. Пьесамен танысып, театр коллек
тивінде талқы
лау өткізгеннен кейін, көркем
дік советтің шешімі
мен, осы бір үлкен жұмысты
қолға алдық. Драмалық туынд ы қолымызға дайын
күйінде тиді. Автордың ой елегінен, сезім сүзігі
сінен өтіп, әбден байыбына келгенін байқад ық. Не
гізгі көтеріп отырған мәселесі – халық басына түс
кен қиыншылық, жай ғана қиындық емес, нәубет
жылдар оқиғасы. Сол кезеңдегі Тұрар Рысқұловтың
хал ық мүддесін жақтаған үлкен еңбегі баяндалады.
Бұдан бұрын біздің Жастар мен балалар театры
«Қызыл же
бе» спектаклін қойып, Рыс
құлов
тың
революциялық еңбегі
не барлау жасаған бо
латын.
Мынау соның заңды жалғасы іспетті. Тұрар мұнда
азаматтық тұлғасымен танылады.
Пьесамен танысқан кезде бізді қатты қызық
тыр
ған бір образ – Сталин бейнесі. Соңғы жыл
дары мерзімд ік басылымдарда Сталин туралы көп
материалдар жариялануда. Күрделі де қиын кезеңді
басынан өткерген халқымыздың тарихына өнер
көзімен үңілудің өзгеше айтары бар. Сталин образы
адам тағдырына, хал ық тағдырына деген қатал д ықты
аңғартады. Бойындағы қайшылығымен көрсетеміз.
Ал Тұрар бейнесі халықтың жанашыры, арашашысы,
қамқоры ретінде асқақ.
Спектакльде
астарлы
ойлар
қақтығысына
құрылған диалогтар мол. Әсіресе, Сталин мен
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Рысқұлов арасында
ғы диалогтар өте абайлауды,
дұрыс шешімді қажет ететі
ні түсінікті. Содан да
болар, көптеген спектакльдер
дегі
дей емес, мұнда
режиссерлік шешім тынық су сияқты, дабырасыз,
шусыз, терең иірімдер жасауға алып барад ы. Терең
трагедияны ашу үшін тер төктік. Халық қасіреті
не Рысқұловтың жаны қалай ауырса, сондай күйді
актерлер де, залда отырған көрермендер де бастан
кешеді деп ойлаймыз.
Соңғы шешімнің өзі астарлы. Тұрардың моно
логы
мен аяқтауға болар еді. Бірақ... алда Рысқұ
ловты 1937 жыл
д ың трагедиясы күтіп тұрғанын
қалай жасырарсыз?! Сондықтан да қара көлеңкеде
екі адамның сұлба
сы көрінуі – Тұрар Рысқұлов
тың жазықсыздан жазық
сыз жала құрбандығы
болғандығын көрермендер есіне салуд ы діттейді» –
делінген.
(«Жас алаш» бұрынғы – «Лениншіл жас», 1 сәуір,
1988 жыл).
Меніңше, «Сталинге хат» спектаклі тек авторлар
діт
теген жерден ғана шықты десек қателескенбіз.
Спекталь көрермендер ықыласына бөленген, мәде
ни-әдеби зор оқиға болғаны даусыз. Халық тарге
диясының ортасында болғандай сезіндіру құдіреті
мен күйінудің тоғыз баллд ық сілкініс тұратыны да
сахнаның осындай табиғатынан демеске лажың жоқ.
Сондықтан болар, «Сталинге хат» атты халық
тық
трагедиядағы өмірлік әрі көркемд ік шындықтарды
сахнадан көрген жандардың, күйзелмеуі, аһ ұрмауы,
күрсінбеуі еш мүмкін емес.
Драматург Шерхан Мұртаза 1932 жылы қазақ
елі мен даласын жайлаған осынау аштықты екі
пъесаның да арқауы етіп алғанмен, соны екі түрлі
ситуацияда қарас
тырған. Екі туындыны драма-
дилогия деуге негіз бар. «Стал инге хат» шығарма
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сында бұл мәселе мемлекеттік ең жоғары дәреже
де сөз болса, ал «Бесеудің хаты» пьесасын
да тап
осы жәйт республикалық деңгейде – Казрайком
бюросында талқыланады.
«Сталинге хат» пьесасының бүкіл тартыс арнасы
мен оқиғалар өзегін-негізін, сөз жоқ, Сталин мен
Тұрар Рыс
құловтың диалогы ұстап тұр. Шегініс
тер барысында (тексерулер нәтижесінде) ел өмірі
н
ің картиналары шым-шымдап көлденең тарты
лады. Қазақстандағы ашаршыл ық жағдайын Сталин
Рысқұловтан емес, Голощекиннен білгі
сі ке
леді.
«Көсем» Голощекинге сенсе, онда Қазақстан
да
«ашаршылық жоқ, ел тоқ», «Көсем» Рысқұловқа сен
се, онда республикадағы жағдай «жантүршігерлік»
яғни 6 миллион халықтың жартысы опат болған.
Бір мәсе
лені анықтау, соны шешу барысындағы
Сталин мен Рысқұловтың көзқарастары ширыққан
диалогтарда осы
лай
ша шынайы көрсетілген. Егер
нақты мысалдар келтірер болсақ, онда бүкіл пьесаны
көлденең тартар едік. Қыртысы мол диалогтарды
үзіп-жұлқып, шектеп беру тіпті обал болғандықтан,
саналы түрде мысалардан бас тарттық. Дәріптеу де,
қаралау да жоқ. Тек нақты сөзд ің, іс әрекеттің нақты
мазмұны ғана бар. Бәрін оқырман-көрермен өздері
таразылайды. «Бесеудің хаты» пьесасында көсемге
жазылған хат Голощекиннің тарт
пасынан бірақ
шығады. Төтенше шақырылған бюро Ғабит Мүсі
репов «Шұғыла» атты әңгімесі мен Нұрхан Ахмет
бековтің «Күләнда» поэмасының тақырыбын одан әрі
жалғастырған, дамытқан, жаңа биікке көтерген.
Драма-дилогияның көркемдік ерекшеліктері мен
жетістігі қайраткерлер арасындағы көзқарастар
қайшыл ығына, позицияға құрылған диалогтардан
нақты аңғарылады. Коммунистік идеяға қызмет ету
барысын
дағы ақыл-ой парасаттары сынға түскен
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сәттерде, ха
л ық өмірінің шындығынан суарылған
жәйттер ғана үнемі жеңіске жетіп отырады. Сон
дықтан екі пьесаның екеуінде де қоғамдық-мемле
кеттік, халықтық өлшемдер үнемі бел алып, үстем
түсіп отырады. Өмір шындығының алд ында әділет
сіздіктің құрығы да үнемі әшкереле
ніп, керек
десеңіз, әкімшіл Сталин де, Голощекин де өздерінің
қалай тізе бүккенін байқамай қалады.
Драма-дилогияның Сталин, Голощекин, Рысқұлов,
Ғабит Мүсірепов тәрізді басты кейіпкерлері нақты
іс-әрекет үстінде шыншыл бейнеленген. Сталин мен
Голощекиннің ел басқару әдістері мен тәсілдеріндегі
басты қател ік – әкімдік-бұйрықшылдық жүйесінің
саяси ұраншылд ық табиғаты нақты көрініс тапқан.
«Бесеудің хаты» пьесасында әдебиетіміздегі ұлы
алыптардың бірі – Ғабит Мүсіреповтің көркем образы
тұңғыш рет сомдалып отыр. Халық перзенті болған
суреткері азаматтық-қаламгер
л ік болмысы шы
найы шыққан. Сонымен бірге жебедей атылған өткір
диалогтар мен нақты өмірлік дерек
тер; айшықтыажарлы теңеулер мен тарихи салыстырулар; қитұрқы
сұрау-жауаптар; тіршілік пен қоғам, адам тағдыры,
қайраткерлік пен қаламгерлік биік парыздар; халық
болмысы мен болашағы туралы философия
л ық
қанатты тіркестер ақыл-ой парасаттарының драмасы
на, трагедиясына құрылған осынау шығармалард ың
көркемдік құдіретін арттыра әрі даралай түскен.
Бұған нақты мысалдар тұнып тұр. Сондықтан драмадилогияны тұтастай келтіру мүмкін емес. Сонд ықтан
да біз осынау драма-дилогияны әлеуметтік-көркемд ік
шындықтың биік дәрежесіне еркін көтерілген дей
аламыз.
Дәуір мен қоғам алға қойып отырған талаптарды
әдебиет пен өнерде жүзеге асыру қаламгерлер та
рапынан сергектік пен белсенділікті әрқашан қажет
сі
ніп отырады. Мұндайда әдебиеттің публицисти
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ка
сы, поэзиясы, драматургиясы едел-жедел ісәрекеттер жасап, белсенділік танытатыны бар. Қайта
құру мен жариял ылық кезеңінде қаламгерлеріміздің
тарихымызға қатысты талай-талай ақтаңдақтардың
шындығын ашуға, небір асыл құндылықтарымызд ың
рухани қазынамызға қайта қосылып, өзіне лайық
ты төрдегі орнын алуына ғаламат көп күш, қажырқайрат жұмсағанын жұртшылық жақсы біледі.
Міне, осы кезеңде дүниеге келіп, сахнаның
шынайы мазмұны мен сәні болған «Сталинге хат»,
«Бесеудің хаты» атты драмалардың рухани-көркем
дік әлемімізде зор құбылыс болғанын ешкім жоққа
шығара алмайды.
Сондықтан шығар, бұл туындылардың заман
мен мейлінше үндес шығуы арқасында драматург
Шерхан Мұртазаның да қаламгерлік жұлдызы
мейлінше жарқы
рап, мейлінше биіктей түскеніне
қалың жұртшылықтың мейлінше сүйсінгенін жақсы
білеміз.
Жоғарыдағы екі туындысы арқылы Шерхан
Мұртаза драматургия мен театр атты жұмбақ та
сиқыр әлемнің енді ежелден өз адамындай болды
да кетті. Ал мұның өзі де сирек ұшырасатын, сирек
бұйыратын қаламгерлік бақ пен бап болатын.
Жоғарыдағы екі драманың осындай сахналық
зор та
быстары Шерхан Мұртазаны онан сайын
қанаттанды
рып, онан сайын шабыттандырып
жіберді.
Іле-шала драматург қаламынан «Жалғызүйлік
зілзала» атты пьеса дүниеге келді. Шығарма іле-шала
сахнадан жарқ ете қалды. Ғабит Мүсірепов атындағы
мемлекеттік академиялық жастар театрында пьеса
тағы да үлкен табысқа ие болды.
Шығарма арқауына – Алматыда, Астанада өзіміз
күнде мың көріп, мың түңіліп жүрген пәтер зары –
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баспана зары, өздерінің конституциялық құқы аяққа
тапталы
нып жүргендердің, баспанасыз жүрген
замандастарымызд ың бүгінгі тіршілігі алынған.
Алматыда, Астанада пәтер зарын басынан кеш
пеген бірде-бір қазақ баласын таппайсың. Әрине, бұл
арада біз мансабы бар, киіз қазықты жерге кіргізетін
белгіл і бір әлеуметтік топтың саусақпен санарлық
жұқалтаң бөлшегін айтып отырғанымыз жоқ.
Билік басындағылардың, әралуан деңгейін
дегі
бөлшектердің қалың қауым қарапайым халық мүдде
сінен гөрі, өз пайдаларын ғана ойлайтын әлеуметтік
кеселге – тоғышарлық дертке шалдыққанын пьеса
тамаша әшкерелеген.
«Жетім бұрышты» жағалай-жағалай сарсаңға
түскен, тіпті үй басқармасында он жыл еңбек
тенсе де, пәтерге қо
л ы жетпей жүрген Салбырақ
ешнәрседен тайынған емес. Жер сілкінсе деген
төзімділігін байқау үшін салынған эксперименттік
үйдің бір пәтеріне басып кірген Салбырақ әрекеті
қандай ащы шындық. Пәтер алу үшін оған, бұдан
басқа жол қалмаған. Үйдің бұғатындағы белтемірге
не артылып тұрып, не содан құлап кетсе де, басып
кірген пәтерінен айырылғысы келмейді. Атқарушы
үкімет
тің өкілі полковник Малқар әрекеті қандай
дәрменсіздік пен немқұрайлылықты көрсетеді?!
Жеті-сегіз баллдық жер сілкінісіне шыдауға тиіс
эксперименттік үй, соған басып кірген жалғыз үйдің
әлеуметтік зарына шыдамай, олай-бұлай шайқалып,
жер сілкінісін тудырып, жұрттың бәрін тым-тырақай
қашып, бас сауғалауға мәжбүр етеді.
Шешесі, әйелі, екі баласы бар Салбырақтың
әлеумет
тік теңдік арқылы үй не пәтер ала алмай
жүргені, ал пәтер жалдаудан итқорлық көрген Сан
дуғаштың бала
сын перзентханаға, балалар үйіне
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жеткізуі немесе мансабы бар полковник Малқардың
алдау-арбауына түсіп жүріп, үй-күйсіз жан ретінде
екінші рет босанғанда, мерт болатыны қандай ащы
шындық.
Біздің өміріміздегі осындай келеңсіздіктердің
тоқы
рау тұсында жаппай етек алып, әлеуметтікқоғамдық дерт
ке айналғаннан шынай көрсеткен
«Жалғызүйлік зілзала» драмасы осылайша аяусыз
әшкерелеуші қуатымен көзге түседі.
Өйткені, бұл үш туындының өнбойын
дағы
рухани-көркемдік зарядтарының қоғамдық-әлеу
меттік сұра
ныс
тар зарядын мейлінше қанағат
тан
дырғаны сонша, тіпті, екеуінің тонның ішкі бауын
дай қабысып-табысып, бір-бірінен мүлде айы
рыл
майтын-ажырамайтын тұтастық
қа айналып кетуі
қайран қалдырады.
Өйткені, Шерхан драматургиясындағы көр
кем
діктің өзі биік дәрежеде еді.
Өйткені, Мұртаза драматургиясындағы замана
дүрсілі шыншыл да нақты күйінде еді.
Өйткені, автор драматургиясындағы публицис
тика
л ық пафос өнер пафосына, көркем пафосқа
көтерілген еді.
Шерхан Мұртаза осынау драмалық үш туынд ы
сының сахналық табысынан айрықша қанаттанд ы,
айрықша шабыттанды.
Соның нәтижесінде, кейіннен өмірге «Есек
саудасы», «Домалақ Ана», «Бауыржан батыр», («Ноқ
таға басы сыймаған») атты драмалар туды.
Кешегі кеңестік дәуірдің аса көрнекті суреткері
Шерхан Мұртазаның өзінің ғажайып әдеби шығар
маларымен енді тәуелсіз еліміздің, тәуелсіз әдебие
тіміздің береке
л і де пәтуалы, ғұмыры баянды
тірліктер атқарған тарлан тұлғасына заңды айнал
ғаны, қандай ғанибет.
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САХНАДА – «ҚИЛЫ ЗАМАН»
Ұлы суреткер Мұхтар Әуезовтің мәңгі өлмес
эста
фета
сын белгілі ақын әрі драматург Нұрлан
Оразалин
нің ілгерілете түсуі осының бір жарқын
көрінісі.
Ұлы суреткер Мұхтар Әуезовтің «Қилы заман»
романы – эпикалық трагедия.
Белгілі ақын әрі драматург Нұрлан Оразалиннің
«Қилы заман» драмасы – тарихи трагедия.
Ұлы суреткер Мұхтар Әуезов «Қилы заман»
атты роман-трагедиясын отыз жасында, 1927 жылы
жазған. 1928 жылы Қызылорда қаласында жеке кітап
болып шыққан.
Белгілі ақын әрі драматург Нұрлан Оразалин де
«Қи
л ы заман» драмасын – тарихи трагедиясын
отыздан енді асқан шағында 1978–1979 жылдары
жазған. Пьеса кезін
де Мәдениет министрлігінің
репертуарлық коллегиясында, М. Әуезов атындағы
театрда қабылданған.
«Қилы заман» роман-трагедиясы идеология
л ық
қапаста 44 жыл тұмшаланып-тұншығып, қалың
оқырман қауымның қолына 1972 жылы «Новый мир»
журналы
ның № 6 саны арқылы, ең әуелі орысша
нұсқасында ти
д і. Классикалық өлмес туындының
қазіргі оқырман
дары
на қайта оралуында көркем
суреткер Шыңғыс Айтма
тов жазған алтын жам
быдай аз ғана алғысөздің орны ерек
ше. Түпнұсқа
өз қалпында әуелі «Жұлдыз» журналы
ның 1974
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жылғы №8 санында, сонан соң 1975 жылы «Жазу
шы» баспасынан жеке кітап болып шықты. Шебер
сурет
кер Мұхтар Әуезовтің орыс тіліндегі бес
томдық, қазақ тіліндегі жиырма томдық шығармалар
жинағында өзі
нің алтын құндағына – қасиетті
орнына оралды.
Белгілі ақын әрі драматург Нұрлан Оразалиннің
«Қил ы заман» драмасы – тарихи трагедиясы да бізге
белгісіз әртүрлі себептермен кешігіп, араға жиырма
жылға жуық уақыт салып барып, биылғы шыңдал
ған талант иесі Мұхтар Әуезовтің 100 жылдық тойы
қарсаңында өз көрермендерімен қауышып жатыр.
Тағдыр
параллельдерінің
парадокстарының
ұқ
сас
ты
ғы мен сабақтастықтары қайран қалды
рады. Дегенмен, әрқашан «ештен кеш жақсы» деп
қанағаттанып жүр
ген, осылайша үміттеніп, күдер
үзбей жүрген қазақтың қоңторғай тіршілігінің бір
көрінісі осы емес пе екен?!
Сонымен, эпикалық роман-трагедия бүгін сах
нада тарихи халықтық трагедия қалыпта көрінеді.
Мезгіл ортақ. Мұрат ортақ. Тағдыр ортақ. Рух ортақ.
Мақсат ор
тақ. Екі шығарманың алтын қазығы да
қилы заман кезін
де
гі халық тағдыры, ұлт мүддесі
мен ұлт болашағы. Бұл орай
да, Мұхтар Әуезовтің
роман-трагедиясы – теңдесі жоқ проза тілінде эпи
калық сарында шырқыраса, ал, Нұрлан Оразалин
нің тарихи трагедиясы сахна тілінде – драма
л ық
нұсқада халықтық ащы өксікпен шырқырайд ы. Өйт
кені, 1916 жыл көтерілісінің халық санасына салған
драма
сы мен трагедиясының әралуан әлеу
меттікфилософиял ық, тарихи-қоғамдық, рухани-ұлттық
сипаттағы қат
парлары мен генетикалық кодтары.
Прометейл ік мәңгіл ік от-сәуле шашып, әр буын, әр
ұрпақтан жаңаша қолдау, жаңаша үндесу, жаңаша
табысу, жаңаша жалғасу таба беретіні заңды.
93

Сайлаубек Жұмабек

Мұхтар Әуезовтің мәңгі өлмес эстафетасын
Нұрлан Оразалиннің ілгерілете түсуі осының бір
жарқын көрінісі. Мұны бұдан әрі өзгеше қырлары
нан жалғастыратындар әлі де бола береді. Көркемдік
ойлау жүйеміздегі ата дәстүрлердің осылайша алтын
тамыр тартып жатуы да осыдан. Яғни, киелі Құдірет
пен киелі Тағдырдың ырыс-несібе етіп тартқан
бойтұмарына не жетсін!
«Қилы заман» роман-трагедиясындағы мына
жолдар
ға зер салып көрейікші: «Қария қабағын
шытынып, шын ызаланып, айласы бітіп күр
сінді.
Қатын-бала ұлардай шулады. Жігіт-желең сол күніақ «бармаспын» де
ген ниетті ойлап, Алатау
дың
сенімді қиын тасына, қа
ра үңгірдей қалың жыныс
қарағайына қарады. Барлық ел: еңкейген кәріден,
еңбектеген жасқа шейін, ертелі-кеш ылғи осы жайды
ғана сөйледі. Ел апатты сезді.
Азамат басына туған қара түн осы күн деп білді.
Келе
лі шаруа, күнделік қам, ас, дүние, мал-мүлік
дегеннің бәрі ескерусіз, елеусіз қалды» (26-бет);
«Барлығы да – Ұлы ниеттің, елдің ұранының
құрбаны. Өз көңілдерінде «шейітпіз, ақпыз, ел
тілегінің жолы
на шалынған еркек тоқтымыз» деп
өлген жандар.
Сонымен өмір бойы дұшпан ниетімен келген
ескі жәр
меңке үлкен өрттің құшағына кіріп, қара
түтіннің астында тұншығып, бықсып, жоға
л ып
бара жатқан шақта қалың Албанның елі де үдере
көшті. Салқар-салқар болып қайтқан қаздай тізіліп,
ауа көшіп тартып берді.
Артында қара түтін боп жәрмеңке қалды. Иесіз
болып қаңырап, Алатаудың жайлауы қалды. Құлазып
қыстау, қоңырсып жұрт қалды. Кіндігін кескізіп, кірін
жуған момындық күні қалды. Албан албан болғалы
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қыстың жұтын, жаздың індетін көрсетпеген, жер
кіндігі – ата қоныс мекені қалды. Тау-таудың сала
сында иесіз шулап, қора-қора қой қалды. Тау толған
арқар, бұғы, елік, қарақұйрық, таутекедей жабайы,
жайын көптілетті де қалды. Алдында белгісіздікке
толған тұманды күндері құшағын жайды. Артына
нәлет айтып, алдына қарай жол тартты» (158-бет).
Осынау саналы түрде мол келтірілген төрт үзін
ді 1916 жылғы көтерілістің шығу себебін де, оның
елге – қазақ халқына әкелген трагедиясы
ның
бүкіл лейтмотивін де, барша трагедиясын да толық
көрсетеді. Роман – трагедияның бүкіл пафосын,
бүкіл рухын драматург Нұрлан Оразалин де өзінің
тарихи трагедиясын
да мейлінше сақтаған, мей
лінше ұстанған. Оның үстіне сахна мен драматур
гияның заңдылықтарына сәйкес Мұхтар Әуезовтің
алтын арнасын, кейінгі кезеңдерде айналым
ға
түскен тарихи деректер мен құжаттардың шынды
ғын өзіндік көркемдік контекспен әдемі дамытқан.
Тари
хи трагедияның финалы – Албан баласы
ның ауа көшуімен аяқталады. Роман – трагедия да
дәл осылай аяқтала
ды. Бірақ бұл арада сахна
л ық
туындының басынан аяғына дейін жалғыз перзентін
іздеп жүрген; халық пен ұлт болашағы үшін шейіт
болған – «Ұлы ниеттің құрбандары
ның» басына
зиярат етіп – мінәжат етіп жүрген; кескі
лен
ген
бесікті бүтіндеп жүрген; Алатаудың – Аспантау
дың жетім қалмайтынына, бір кезде зобалаңнан
ауған Албан жұртының, түбі бір жарық күні туып
қайта ораларына кәміл сенетін ананың бейнесі (М.
Омарованың) біріншіден әрі символдық кілт – образ
ретінде, екіншіден әрі тарихи шындық дерегі – қазақ
диаспорасының елге қайта оралу процесінің нақты
көрсеткіші ретінде драмат ург туындысына дербестік
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дарытқан басты нышандар
д ың бірі екендігін атап
айтуымызға болады.
Пьесаның дербестігін, әсіресе, Ұзақ батыр мен
оның ағасы Түнғатар қажының Бәкей қыз өліміне
қатысты драмалық тартыстың берілуі; орыс офицері
Хлыновс
кий мен дәрігер Фонов желілерінің мей
лінше дамыты
луы мен тыңнан толықтырылып
өрнек табуы; түрмедегі тергеу барысындағы қақты
ғыстардың жаңа деректермен байытылып, жалғас
тырылып, ұштастырылып, айрықша әлеуметтік
–көркемдік жүк көтере түсуі сияқты жәйттердің
арттырғанын байқамау мүмкін емес. Ал мұның өзі
драмалық тартыс-қақтығыс қажеттігі
нен, көркем
дік нысанын айқындап, нақтылай түсу мақсаты
мен, сахналық заңдылықтан туған. Сондық
тан да
драматург Нұрлан Оразалинді ұлы суреткер Мұхтар
Әуезовтен ұлы тірек тауып қана қоймай, өзінің дер
бес сөзін де осынау тарихи трагедияда нақты айта
білген деп құттықтауымызға әбден болады...
Оның үстіне, «Қилы заман» пьесасының, шын
мәнін
де, академиялық театр сахнасында тарихи
халықтық тра
гедияға көтерілуіне, соған шынайы
айнала білуінде, яғни көрермен қауымға солай
ша көрініп, солайша қабыл
дауында қоюшы спек
такльге қатысушылардың шығармашылық еңбегінің
жұмыла төккен терінің нәтижесі жатыр десек
артық айтпаймыз. Мұның өзі осынау премьера
ның әр қойылымы барысында «Қилы заман» атты
спектакльдің көрермендер ой мен зердесінен
қылаусыз шығуынан, ұрпақтар дүрсілінен зайыр
қолдау тауып жатуынан мейлінше анық аңғарылады.
Қоюшы-режиссер Әбубәкір Рахимов тарихи
халықтық трагедияның сахналық тілін де, көркемдік
кілтін де әрі ұрымтал, әрі тапқыр және әрі нақты, әрі
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дәл тапқан. Бұған біріншіден, туындының үзіліссіз
қалыпта, бір деммен қойылғанын қош көрген мақсат
өз дегеніне жеткен. Сахнадағы қара түн, күңіренген
зар мен қара қапас түр
ме, шейіт кеткендердің
періште
құрбандығын
бейнелей
тін
символ,
кескіленген бесікті бүтіндеу мен перзенті
нен үміт
үзбеген ананың әрекеттері, мойындарына бір
де
дар жібі немесе бірде парыз, бірде күрес бұйдасы
болған салбыраған арқандарды, оған қоса бірде кеңсе
немесе бірде түрме қабырғасы есепті болатын төрт
қатар бөрененің негізгі мақсат пен нысанға сәйкес
көркемдік қиюласуын, тұтас бірлікті өзара, ішінара
сәтті тауып жатуын айтар едік. Бұл – екі.
Ал, үшіншіден, спектакльдің композиторы (Б.Дәл
денбаев) мен суретшісінің (Е. Тұяқов) еңбектері
режис
сер
л ық мақсат пен нысанаға сәйкес едәуір
көркемдік жүк арқалап тұрғаны және бар.
Ал осылардың баршасы ең алдымен спектакль
үшін, яғни шешуші күш – актерлар үшін қызмет
ететіні бесе
неден белгілі жәйттер ғой. Мұндай
аксиоманы қайта
ламайтын театр сыншылары жоқ
десек, әсте күпір жасай қоймаймыз.
«Қилы заман» тарихи халықтық трагедиясының
шыр
қыраған жан даусы мен күңіренген қаралы
әуенін қою
шы-режиссер Әбубәкір Рахимов ана
бейнесі (М.Омаро
ва), Ұзақ батыр (У.Сұлтанғазин),
Жәмеңке (С.Оразбаев пен Ж.Медетбаев), Әубәкір
(Б.Әбділманов), Серік
бай (А.Омаров), Жаңабай
(Б.Тұрысов пен Е.Біләлов), Нүке (М.Нұрәсілов),
Ыбырай (Б.Қаптағаев), Подпороков – «Ақжелке»
(Ә.Кенжеев), Хлыновский (Қ.Тастанбеков), Түнғатар
(Ғ.Сүлейменов), Фонов (Т.Мейрамов), прокурор
(Ә.Боранбаев), Рахымбай (Ж.Рымжанов), Жебірбаев
(Б.Әлпейісов), көпшілік көрінісінде Ғ.Әбдінәбиева
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сияқ
ты кейіпкерлер мен актерлар арқылы көрер
мен қауымға әдемі жеткізе білген. Әрбір кейіпкер
мен оны орында
ған артистердің еңбегін түгелдей
атау мен түгелдей талдау шарт болмаса керек. Бұл
арада олардың спектакльде – театр шығармасында
өздеріне тиесілі көркемдік жүк пен міндеттерді
орындап шыққанын не шықпағанын айтса да жетіп
жатыр дейміз. Ал, бұл орайда «Қилы заман» шын
мәнінде, тарихи халықтық трагедия ретінде, яғни
өнер туындысы – көркем спектакль ретінде толық
шыққан. Демек, труппаны да құттықтауға болады!
Дегенмен, сын бар жерде таңдау бар. Таңдау бар
жер
де талғам бар. Ал талғам жөнінде таласудың
бәтуасы шама
лы. Таразылау мен пікір білдірудің
әрқашан та
лас туғызатыны және шындық. Осы
орайда, «Қилы заман» тарихи халықтық трагедия
сының көркемдік сүйегін ірі әрі бітімді етіп шығару
жолында қоюшы-режиссер Әбубә
кір Рахимов ең
алдымен дәрігер Фоновты хас шеберлік
пен сом
даған Республика халық артисі Тілектес Мейрамов
ты; Албан жұртының ақылгөйі Жәмеңкені ұлттық
төр дәстүрінде сомдаған Қазақстан Республи
ка
сының ха
л ық артисі Сәбит Оразбаев пен Қазақ
станның еңбек сіңірген артисі Жұмабай Медетбаев
ты; «көп сөйлемейтін, сөйлесе кесіп, байлап, бір-ақ
айтатын» Ұзақ батырды дом жырау қалпында еркін
шығарған Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Уайс
Сұлтанғазинді; от-жалын, өр де елден-ерек болыс
Әубәкірді бірде ақ, бірде нәзік сомдайтын ар
тист
Болат Әбділмановты; тосын уайымды, тосын үрей
ді тосын тәуекелмен турап тастайтын Ыбырайды
шат та адуын қимылмен нақты шығаратын артист
Бауыржан Қаптағаевты; орыс офицерінің шені мен
пендешіл ік көрсоқыр, өрекпіме менмендігін шайпау
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түрде беретін Хлыновскийді жеріне жеткізе орын
дайтын Қазақстан Республикасының халық артисі
Құман Тастанбековті; зымияндығына найза бойла
майтын, зәрі бетінен шапшып тұратын прокурорды
«жаптым – жала, жақтым – күйе» қалпында нақты
көрсететін Қазақстанның еңбек сіңір
ген артисі
Әнуар Боранбаевты; Елананың рухын сақтаған жә
не ұдайы сол дәрежеде көрінуге ұмтылған, өз кейіп
керінің бүкіл трагедиясын шыншыл шығара білген
артис Майра Омарованы; ішін мерез жайлаған
Түн
ғатар қажы
ны дәстүрлі қалыпта нақты бей
не
лейтін Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Ғабдолла
Сүлейменовты; көпшілік сахнасында бір көрініп, бір
ғана реплика айтса да, есте қалатын Қазақстанның
еңбек сіңірген артисі Ғазиза Әбдінәбиева сияқты
актерларды дұрыс таңдап ала білген. Сонан соң осы
актерлардан спектакль ансамблін түзе білген.
«Қилы заман» тарихи халықтық трагедиясы сах
на рампасын театр маусымының соңында көріп
отыр. Труппаның мүшелеріне, яғни спектакльге
қаты
сушы
лар
д ың барлығына ортақ бір тілек диа
логтар мен реп
л и
калардың көркем текстіне мей
лінше жауаптылық
пен қарау, әрекет пен маз
м ұн
ды ашатын сөздердің мағынал ық жүйесі мен мақ
сатынан мейлінше ауытқымау, жасанд ы-қосарлама
сөздерден мейлінше бас тарту жәйттерін ай
тар
едік. Премьера барысындағы қойылымдарда әредікәредік ауытқулар, артық-ауыс сөздер мен қимылдар
қылаң беріп қалатынын жасыра алмаймыз.
Спектакльдің үзіліссіз жүретінін ескере отырып
сахналық динамика мен ырғақтың актерлік темпе
раменттер мен темптардың өзара үйлесімін сақтауға
айрықша мән беріп, айрықша күш сала түссе,
спектакль
д ің көркемдік ширауы мен ширығуын
неғұрлым арттыра түсетіні талассыз.
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Мұхтар Әуезовтің 100 жылдығына орай өтетін
Ұлы тойдың сахналық көшін «Қилы заман» сияқты
үзд ік шығарма өзі бастады. Бұл эстафетаны белгілі
ақын әрі жалғастырды деп есептейміз.
Өйткені, XX ғасырдағы қарымды қалам иегер
лерінің бірі Шыңғыс Айтматовтың: «Әуезов жазып
отырған сол қанды 1916 жылы да қазақтар мен
қырғыздардың ежелгі руларының алдында тағы да
(қанша рет десеңізші) не өмір сүру, не өлу, не туған
жер топырағында қалу, не жат жерге жылысып қоныс
аудару мәселесі тұрды.
Өткендегі шексіз тұңғиық халық қасіреті мен
біздің бүгінгі шындығымыздың арасы жер мен көк
тей, тіпті салыстыруға келмейтін категория
лар.
Бірақ сол өткеннің ішіндегі жақсылық жағы, жұрт
еңсе көтеріп, пат
шаның отаршылдық қанауы
на
қарсы халықтың сти
хиялық толқуы, өз істері
нің
дұрыстығына көздері жетіп, еркіндікке ұмты
лып,
адам рухының соншалықты мол қуатын таны
тып, зорлық-зомбылыққа қарсы тұруы – таң
қалуға болатын дүние және біз Әуезовпен бірге сол
он алтыншы жылғы оқиғаның даңқын мадақ
тай
мыз, һәм қайғырамыз», – деген ұлағатты, қордалы
тұжырымы
на драматург Нұрлан Оразалин мен
қоюшы-режис
сер Әбубәкір Рахимов, спек
такль
труппасы жұмыла көтерген «Қилы заман» тарихи
халықтық трагедиясы мейлін
ше нақты жауап
береді, осы тұжырымдағы мұраттард ың асқақтығын
мейлінше айқындай түседі.
Ендеше, театрдың жаңа маусымдағы жеңістері
мен табыстары үшін спектакль көші – «Қилы заман»
тарихи халықтық трагедияның көші көлікті болып,
мәртебесі арта берсін дегіміз келеді.
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Ар кепілі – шындық
Алматыдағы республикалық мемлекеттік жас
тар мен балалар театрының сахнасында жүріп
жатқан «Сен жан
басаң...» спектаклін көргенде
шын қуанғаның
д ы, шын ойға қалғаныңды, шын
сүйсінгеніңді білдірмеу әсте мүмкін емес. Көрермен
ретіндегі
жан-дүниеңді
қозғауы,
ой-сезімінің
нөпір селі өзара ұласатын ортақ арна тауып жатуы
драманың көркемдік қуатына (яғни, пьеса авторына)
және спектакльге (яғни, режиссер мен труппаға)
әрі тікелей, әрі бірдей қатысты. Спектакль арқы
лы кім-кімде болсын кү
ні кешегідей көрінетін
албырт жасөспірім шағына орал ып тұрып та иә бол
маса қазіргі қалпында тұрып-ақ кепілі – шынд ық
екендігіне, азаматтық болмыс кепілі – нақты ісәрекет екендігіне тағы да кәміл көз жетікзе алады.
«Сен жанбасаң...» спектаклі шығармашылық
жас күштердің талант қарымынан, ынта-жігерінен,
қажыр-қайратынан дүниеге келген. Мәселен, пьеса
авторы Әділбек Тауасаров – жас драматург. Бұл
– оның екінші пьесасы. Спек
такль режиссері –
Нұрқанат Жақыпбаев. Бұл да оның үшінші қойған
дүниесі. Композиторы – Кеңес Дүйсекеев, сурет
шісі – Марал Нұрмазанов. Спектакльге қатысатын
актерлер де, тұтастай алғанда сахнаға алғаш шыққан
жастар. Спектакльдің бүкіл жетістігі мен ішін
ара
кез
десіп қалатын кемшіліктері де шығармашы
л ық
жастардың барлығына ортақ деп толық айта аламыз.
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«Сен жанбасаң...» пьесасының тартыс желісіне
– қазіргі уақыт пен замандастарымыздың тыныстіршілі
гі арқау болған. Драманың басты кейіп
керлері – күні кеше мектеп бітіріп, туған ауылда,
нақтырақ айтсақ, қой шаруашылығында еңбек
етуге бел байлаған өрімдей жас жігіттер мен қыздар.
Ермек пен Ұлжан былтыр ға
на шаңырақ көтерген
жас отау. Ұлжан (арт. Әсел Мәмбето
ва) қарт әкесі
Жабайдың (Қазақ ССР-інің еңбек сіңір
ген артисі
Атагелді Ысмайылов) ырқынан шықпай Ермек
ке
(арт. Болат Әбділманов) тұрмысқа шыққан. Жетім
діктің тақсіретін тартқан Ермектің бар ойы – «тама
ғы тоқ
тық, көйлегі көктік». Ағайынның қолына
мөлиіп балал ық эгоизмнің енді саналы түрде тоғы
шарл ыққа ұласуы Ермектің ой-пиғылынан, іс-әреке
тінен әрі нақты, әрі лайықты көрініс тапқан. Оның
мұндай тоғышарлық дертін дамытуға, асқындыруға
қайын атасы Жабайдың ықпал ы аз болған жоқ.
Жас семьяға көмекке келген Саян, Жанар,
Нұрман, Рая, Мұраттар комсомол-жастар бриг
а
дасында білекке-бі
лек қосып жұмыла еңбек етіп
жүрген жандар. Бұлард ың барлығының заманы бір,
уақыты бір, тәрбие алған мекте
бі бір. Солай бола
тұра, олардың қоғамдық игілікке қо
сар үлестері
әрқилы. Осыған дейінгі бүкіл тіршілігіне «ор
тақ
өгізден, оңаша бұзауым артық» деген принципті
ұстанып келген Жабайдың қазіргі кездегі болмысын
Ермек тұлғасы көрсетеді. Кей-кейде оқылы-тоқылы
хал кеше
тін Ермек, түптің түбінде өзінің қайын
атасы Жабайдан да өткен сорақы, безбүйрек әрі қор
қақ болатынын әзір қайдан білсін.
Драманың алғашқы бөлімінде пісіп-жетілген тар
тыс өзегі, енді екінші бөлі мде күрт шиыршық атып
шыға келед і. Жаңа әлгіндегі жастардың өн бойын
дағы, ой-пиғы
л ындағы, іс-әрекетіндегі бейғамдық
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пен аңғырттық, романтикалық сезімдер әрі тосын,
әрі алапат сынға түсе
д і. Мұның өзі мынау таби
ғаттың да күтпеген тасқынға, көшкінге тап болға
нындай. Өмірлік параллель көркемд ік параллельге
ұласады. Адам болмысы осындай ситуация
да қа
лай көрінеді? Драматург өзінің жас кейіпкерле
рін
тосын нәубеттен барынша табиғи қалпында, барын
ша нанымды қалпында шыңдай алып шыққан. Олар
дың өн бойындағы, іс-әрекетіндегі, ой-пиғылындағы
сапа
л ық түлеу-өзгерістердің диалектикалық бол
мысына ав
тор ешқандай қиянат жасамай, қолдан
имей не қолдан күшейтпей шынайы жеткізе білген.
Ұлжанның аяғы ауыр ғана емес, тіпті айы-күні де
жетіп қалыпты. Толғақ қысқан үстіне қыса түсуде.
Иен тау
д ың бір қуысында және жан-жағын тасы
ған өзен мен құ
лап жатқан көшкін қамауында
қалған қыстаудағы жастар
д ың халі аянышты-ақ.
Сонда бәрінің де дәрменсіз болғаны ма? Әлде өмір
сыны мұншама қатал болады екен-ау деп ешқайсы
сының ойламағаны ма? Енді не істемек? Бұлар он
жыл бойы мектептен, семьядан, қоғамнан, комсомол
мен Отаннан алған тәлім-тәрбиесін бір кәдеге асыра
алмағандары ма? Ұлжанды не күтіп тұр? Болашақ
сәбид і ше?
Шындық пен ардың, тосын жағдай мен іс-әрекет
тің, адамдық, азаматтық болмыс пен ездіктің,
жақсылық пен жамандықтың таразыға түскен сәті.
Біздің қай-қайсымыз болмайық, осындай ситуацияға
дайынбыз ба? Дайын болсақ не істер едік? Өзгенің
бақыты үшін күресе алатын іс-әрекетке бара аламыз
ба? Түптеп келгенде, кез келген жағдайда шындық
жеңіске қалай жетеді, азаматтық іс-әрекет қалай
көрініс табады? Драматург мұндай тұстарда шынайы
реалистік өлшемді іздеп қана қоймайды, қанша
ма
қиындыққа түссе де, соны өмірдің өз шындығынан
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ойып алады әрі өз көркемдік көрігінде қорытып
шығарғанына көрерменін де нандырады. Өмір бойы
жалған жеңіс
ті малданып келген, өзін-өзі алдап
келген Жабайдың соңғы тұяқ серпуі қанша наным
ды болғанмен, бірақ шындық
тың салтанат құруы
үшін әлі де жеткіліксіз екендігін көрсетеді. Шындық
үшін, өзгенің бақыты үшін, өзін құрбандыққа қия біл
парасатына көтерілу үшін өмір бойы толассыз күрес
жүргізу қажеттігін Жабай әрекеті көрермендер
ге
тұспалмен зердеге құйғандай болады.
Сөзінен гөрі, іс-әрекеті бар Саянның (арт. Сәкен
Рақы
шев); тоғышарлықтың тұңғиығына тұн
шық
қан Ермек
тің (арт. Болат Әбділманов); өздері
нің
сужүректігін, мен бол
масам басқа біреу бар ғой
дейтін немқұрайдылығын ар мен шындық алдында
мойындаған Мұрат (арт. Қанат Құрымбаев) пен
Нұрман (арт. Бақтияр Қожықов); қыз да болса,
шыбын жанын құрбандыққа шалудан тайын
бай
тын Жанар (арт. Райхан Қалиолдина) мен Рая (арт.
Шол
пан Сіргебаева); бәрінен де өзгенің бақытын
жоғары қоя
тын, сол үшін ешнәрседен тайынбай
тын Наржан (Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген артисі
Мәлік Құланбаев) әрі драматургиялық, әрі сахналық
шешім тұрғысы
нан еш
қандай күдік-күмән кел
тір
мейді. Характер логика
л ық-психологиялық тұр
ғы
дан да нанымды. Шындық пен ар сотының символы
болып елес беретін Анар (Қазақ ССР-інің еңбек сіңір
ген артисі Роза Әшірбекова) бейнесі де өзіне лайық
көркемдік жүк атқарып тұр.
Драманың екінші бөлімінде тартыс динамикасы
арта түседі. Толғақ үстіндегі Ұлжанды, болашақ
сәбиді аман алып қалу үшін шын мәніндегі жанталас
енді басталад ы. Мұндай өмірлік фактілер енді кер
неуі жоғары көркемд ік ситуация есебінде шешуші
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мәнге ие болады. Драманың финалында вертолеттің
үні мен іңгәлаған шарананың даусы бірдей естіледі.
Аудан немесе совхоз орталығына хабарды жеткізген
Саян, Мұрат, Нұрман үшеуінің бірі екендігіне немесе
бәрі екендігіне еш күмән жоқ. Мәсе
ле, бұл арада
өрімдей үш жас жігіттің өзгенің бақыты үшін өздерін
құрбан етуге тайынбағандарында. Пьеса
ның да,
спектакльдің де бүкіл тәрбиелік қуаты осындай биік
адамгершілікті, абзал азаматтықты жас жігіттерд ің
саналылықпен атқара білгендігінде. Драманың рес
публикалық конкурста екінші бәйгені заңды түрде
жеңіп алғандығы осы ерекшелігінде болса керек.
Ал, спектакльдің өзіне келсек, режиссер Нұрқа
нат Жақыпбаев актерлерді дұрыс таңдай білген.
Аға буын артистер мен жас күштердің арасындағы
өзара дәст үр жалғастығы қуантады. Ал, жас актер
лер көп ретте өздерін-өздері ойнап жүргендей әсер
қалдырады. Олардың бойындағы сахнада ой
науға
құштарлық сезімі, жас ша
ма
сы өздерімен қара
лас
кейіпкерлерді көрерменге ұсын
ған сәтте мұндай
нышандардың көрінуі бір есептен заңд ы. Мәселе тек
шеберлікті әлі де ұштай түсуде және өздерін-өздері
қызықтап кетумен шектеліп қалмауда.
Спектакльдің актерлік бір табысы ретінде –
Мұрат роліндегі Қанат Құрымбаевтың ойынын бөліп
айтар едік. Өзінің іс-әрекеті, жүріс-тұрысы арқылы
көзге тез түсетін, тез танылатын, оттай басылатын
«таныс-бейтаныс» кейіпкерінің осындай ерекше
лігін жас актер тап басқан. Мұраттың әзіл-қалж ы
ңы, ақжарқын мінезі, кез келген іске мұрындық бола
кететін елгезектігі Қ.Құрымбаев
тың жара
сымды
ойын өрнегімен дараланады.
Спектакльдің музыкасы мен декорациясы да
ойдағыдай шыққан. Әуен мен таудың қиян бір түк
пі
ріндегі ша
ғын ауылдың арасында айқын сезі
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летін нәзік бір байланыс бар. Жарық пен дыбыстық
тұрғыдан безендірілуі де тиімді шыққан.
Пьеса мен спектакльдегі ішінара кездесетін
кемшіліктерді де айта кеткен жөн. Мәселен, пьеса
да пайдаланылатын өлеңдердің драматургиялық
тар
тыс желісін
дегі ролі жоққа тән. Біздің пікірі
мізше, драмалық тартыс
тың өткірлігі онсыз да
жеткілікті көрінеді. Өйткені, осы өлеңдер кейінгі
ұрпаққа ауызекі үнемі риза бол
май жүретін аға
буын пікірін жоққа шығару үшін немесе пьесаның
публи
цистикалық сипатын үстемелеу үшін алына
салынғандай. Спектакль барысында бұл өлеңдер басаяғы жинақы, тұйықталған нышан байқатқанмен де,
бәрі бір декларация түрінде қалып қойғандай әсер
етеді.
Спектакльде персонаждардың репликалары кейде
айқайға, ал жас актерлердің жүріс-тұрысы, қимыләрекеті (әсіресе,екінші бөлімде) нақтылықтан абырсабырға айналып кететін тұстар бар. Мұны тасқынға
байланысты деп ақтауға болғанмен, алдағы уақытта
ескере, шира
та түсетін жәйттер. Бірінші бөлімде
орынды-орынсыз пауза көбірек. Кей сәттерде асыпсасу, абдырау нышандары да қылаң беріп қалады.
Қорыта келгенде, көрермен қауымның ой-пікір
ауа
нынан, көңілінен шыққан әрбір премьераны
– жақ
сы спек
такльді көрген сайын, күрделі де
көркем организм бол ып табылатын театрлары
мызд ың айнасы – репертуар деген әліппелік ақи
қатқа келіп тірелетіндігіне тағы да бір көз жеткіз
дік. Мәселен, мұның жарқын көрінісіне республи
калық мемлекеттік жастар мен балалар теат рының
сахнасынан көрген «Сен жанбасаң...» спек
таклін
жатқызар едік.
Қаңтар, 1986 жыл
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ЛАПЫЛДАҒАН ОТЫНАН ӨЗ КЕУДЕСІНІҢ
(Тұрғанбек Дәулетбайұлына)
23 желтоқсан 1997 жыл! Жылдар-жылдар өте
келе, есте қалатын ерекше тарихи-мәдени даталар
дың бірі болатынына артар үмітіміз мол екенін несіне
жасырайық!
Алматыда майдалап ақ ұлпа қар жауып тұр.
Респуб
л икамыздың халық жазушысы Шерхан
Мұртазаның: «Желтоқсанда театрға көктем келді»
деген сөзінің жаны бар сияқты. Сондықтан шығар,
көз алдыңа өрік жаппай гүлдеген көктемнің бір сәті
келеді...
Бәлкім, бір орайда, тосын ассоциация болар!...
Бәлкім, бір орайда, «Өткендер мен Өткелдер»
атт
ы поэтикалық спектакльдің репетициясы мен
прьемерасын іштей құлшынған құштарлықпен,
інілік іңкәрл ікпен көрегендіктен шығар!...
Табиғаттың тосын тамашасын өмірдің тосын құ
діреті, өршіл әрекеті шындыққа айналдырғанд ықтан
шығар, бәлкім...
Бір орайда, өмірдің шындығын өнердің шыншыл
дығы көмкергендей тәрізді!..
Бәлкім, өнердің шындығын өмірдің шыншылд ығы
көмкергендіктен болар!..
Қалай десек те, өмір мен өнердің шыншылдығы
көбінекөп адамзат баласының бойындағы қылаусыз
сезімдердің болмысына тікелей байланысты.
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Өйткені, шыншыл сезім, шынайы сезім лапыл
даған
да соның қызуынан жылынбайтын жүрек,
мейірленбей
тін қатігездік, иілмейтін-иімейтін пен
дешілік, мойында
майтын бақастық, кіжінбей қал
майтын іштарлық алғыс жаудырмайтын азаматтық
ақжарылқап тілекпен арқа
ланбайтын аруақ қалмайды...
Сондықтан шығар, мөлдір сезімдерден нұр жау
ған шақта сықырлаған қысың көк майса көктемге
айналып, желтоқсан айында да гүлдеген өрікті көруге
болады екен!..
Жаратылыстың бәлкім бір сиқыр құбылысы
немесе құбылыстың бәлкім бір сиқыр жаратылысы
осылай шығар...
Өйткені, Желтоқсанда гүлдеген өрікті көрген көз
дің сүйсінбеуі, тіпті мүмкін емес!..
Өйткені, тәуелсіздіктің жетінші жылына қадам
басқан шақта Табиғат пен Өмірдің ішінара өзгеше
бір жарасым тауып әкелген осындай селекциялық
құбылысына сүйсінбеу тіптен мүмкін емес!
Мұның бірден-бір дәлеліне кеше ғана, яғни 23
желтоқ
сан күні қазақтың Мұхтар Әуезов атын
дағы мемлекет
тік академиялық драма театрын
да
қойылған, «Өткендер мен Өткелдер» атты поэтика
лық спектакльді жатқызар едік.
«Өткендер мен Өткелдер», шын мәнінде, поэтика
лық драма емес. Автор мұны жақсы білген.
«Өткендер мен Өткелдер», шын мәнінде, поэти
калық толғаныс. Автор өз туындысының табиғатын
дәл айқындаған.
Аталмыш туынды, шын мәнінде, драмалық спек
так ль емес. Режиссер мұны жақсы білген.
Аталмыш туынды, шын мәнінде, сахналық қойы
лым. Режиссер өз қойылымының табиғатын дәл
айқындаған.
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Олай болса, поэтикалық толғаныстың авторы –
Қуаныш Төлеметұлы. Ол «Мәңгілік мезет» (1992)
және «Арғымақ жылдар, ақындар» (1997) атты кітап
тардың авторы.
Олай болса, сахналық қойылымның режиссері –
Әскер Кұлданұлы. Театрдың бас режиссері.
Оңтүстік Қазақстан облысының Жұмат Шанин
атындағы қазақ драма театрының Алматыдағы бір
күндік-экспресстік гастроліне тікелей мұрындық
болған республ икалық Мәдениет комитеті.
Бүгінгі соны үрдістің тәуелсіздік әкелген тың
легін, мағыналы да мәнді бастаманың баянды бо
луы үшін ақжарылқап тілектестік көрсеткен, яғни
киелі қара шаңы
рақтың төрін ұсынған қазақтың
М. Әуезов атындағы мемлекеттік академиялық дра
ма театрының көркемдік жетек
шісі, республи
ка
лық мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, халық артисі
Тұңғышбай Жаманқұлов.
Бәрін айт та, бірін айт. Сонымен кеше ғана тәуел
сіз
д ігі
міз әкелген тарихи да өнегелі бір кештің
көрермені болд ым. Куәсі болдық.
Бүгінгі мақсат – «Өткендер мен Өткелдер» атты
поэтикалық толғаныстан, сахналық қойылым
нан
мін теру, сын айту емес. Оның есесіне алдағы уа
қытта жалғасын табар бастаманың ақжол жоралғы
сына құтқадам тілеу.
Өйткені, облыстық театр өзінің жаңа туын
дысы
мен не байқауға, не есеп беруге келіп отыр
ған жоқ. Кие
л і шаңырақ төрі арқылы алматы
л ық
көрермендермен тіл табысу. Бұл екі жаққа бірдей
жәйт.
Театр сыншыларының төл міндетін әдебиет сын
шысының атқаруы, бұл орайда, артық екені және рас.
Сонымен, кеше ғана, яғни 23 желтоқсанда гүл
деген өрікті көрдік. Аппақ гүлдердің ақ ұлпа қармен
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аңқыған исіне елтідік, ғажап бір сиқыр тылсымына
іңкәр болдық.
Өйткені, тарихымызда сирек ұшырасса да,
ежелден бар. Атымтай жомарттықтың шын мәнін
дегі жарқын бір көрінісін көрдік. Куә болдық. Қол
соқтық.
Куә болып, қол соғып қана қойған жоқпыз!
Шын жүректен сүйсіндік!
Шын жүректен тебірендік!
«Өткендер мен Өткелдер» атты поэтикалық
толғаныста автормен Қуаныш Төлеметұлымен бірге
шын жүректен біз де лапылдадық.
«Өткендер мен Өткелдер» атты сахналық қойы
лымда режиссермен – Әскер Құдқанұлымен бірге,
сондай-ақ: Е.Шымырқұлов (Қалыбек ақын), Халық
әртісі А.Қалмырзаев (Бектұр Аймауытов), еңбек
сіңірген артист О.Рахимов (жазушы Қарауылбек
Қазиев), С.Жақыпов (компо
зитор Шәмші Қал
даяқов), еңбек сіңірген артист К.Рақымбердиева
(ана), А.Жұмабекова (сатушы әйел), Ғ.Қасе
нова
(журналист қыз), Р.Өтепова (әнші Шолпан) сияқты
актерлермен бірге бірталай күй кештік... Дидары ыс
тық шығармаларының табы суымаған Шәмші
мен,
Карауылбекпен қайта қауыштық.
Поэтикалық толғанысқа негізделген сахна
л ық
қойы
л ымның бір сағат он минутқа созылуы мей
лінше тиімд і шыққан.
«Өткендер мен Өткелдер» атты поэтикалық толға
ныстың, сахналық қойылымның өткірлігі, мән
ділігі, көр
кемдік ұтымдылығы мейлінше жинақы
лығында. Көркемдік коэффициентін, ара-тұра ұсақтүйек жәйттерді білд ірмей жіберетіні осыдан анық
байқалады.
Ал поэтикалық толғаныстың, сахналық қойы
лымның барша көркемдік параметрлері мен барша
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температурасын көрермен таразысы мен талғамына
ұсынылған осынау шығарманың жүрек дүрсілі мен
лапылында жатыр.
Поэтикалық толғаныс, шын мәнінде, ақын Қалы
бек
тің, яғни Куаныш Төлеметұлының моно
лог
тарынан тұ
ра
д ы. Ретроспективтік шегіністердің
өзегіне жазушы Қарауылбек Қазиевтің, композитор
Шәмші Қалдаяқовтың, аяулы ананың алынуы поэти
калық толғаныстың сахналық қойылымның шартты
түрдегі драмалық арқауының лайықты күретамыры
бола білген. Өйткені, автор Қуаныш Төлемет
ұлы
– ақын Қалыбек өмірден ерте кет
кен аға
ла
рына,
кезінде замандас іні, сүйікті анасына – сүйік
ті
перзент бола білгені. Өмірбаяндық лейтмотивтерд ің
өкініші мен сағынышы, автордың соларды ардақ тұ
туы мен асқар қуат көруі көрермендерін мейл інше
иланта
д ы. Мейлінше толғандырады. Мей
л інше
тебірентед і. Мейлінше сүйсіндіреді.
Поэтикалық толғаныстың сахналық қойы
л ым
ның осын
дай көркемдік қуатқа ие болуы, ме
нің
ше, азаматтық сезімдердің мөлдірлігінде, шынайы
лығында, шыншылд ығында. Ақындық әдеп, келбет
те, азаматтық әдептің, кішіліктің жара
ты
л ыс қуат
алғанда ғана өрісін кеңейтетіні белгілі.
Ақындық тасырлық пен кеудемсоқтыққа негіз
делгенде ғана жалаң пафосқа, жалған дидактикаға,
жайдақ декламацияға ұрынады. Мұндайда шынайы
да шыншыл өнердің ауылы тым қашықтап кетеді.
Үсік шалған, шала
жан сартуындылар әдебиет пен
өнердің қорытыла тү
суін мейлінше асқын
д ыр
ған
шақта, мөлдір сезімнің кәусарл ығы, шынайылығы,
шыншылдығы мейлінше қымбат сезілетіні бар.
Азаматтың аяулы сезіміне қылау түсірмей келген
ақын Қалыбектің – автор Қуаныш Төлеметұлы
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ның «Өткен
дер мен Өткелдер» атты поэтика
л ық
толғанысы соның бір жарқын көрінісі болды деп
білемін.
Өзінің аяулы ағаларын сағынуы, анасын сағы
нуы, солардан тірек-медет дәметуі, рухани арқала
нып шығуы, көбіне-көп, ақындық пен азамат
тық
тың уызында жарыған, тәрбиесінде шыңдалған май
бұлақ сезімдердің мөлд ірлігінен десек қателеспейтін
шығармыз.
«Өткендер мен Өткелдер» атты поэтикалық
толғаныс, сахналық қойылым өзінің бүгінгі ұлылыкішілі заман
дастарына осындай оқшау бір сезім
мөлдірлігін, сирек бір сезім шынайылығын, ғажап
бір сезім шыншылды
ғын паш етеді. Сондық
тан мұнда мөттәйім сентимен
тализм де, даңғыра
панегирик ода да жоқ. Тек ақжарма сыр, ақжарма
монолог бар. Сіз бен бізге ақтарыла отырып, өзінөзі сынға алады. Өзіне-өзі сын көзбен қарап оты
рып, ақындық болмысынан тегеурінді үміт күтеді.
Шама-шарқынша ақындық парызын адал ақтауға
ұмтылад ы. Жеттім, жетілдім демейді. Тоқмейілсуді
жаны жек көред і. Астамшылыққа баспайды. Ана сүті
дарытқан, кәмелетке жеткізген азаматтық-ақындық
компаниясынан айнымауға ұмтылады.
Өтінен уақыттың у ішемін,
Тағдырын болашақтың уайым қылып, – деген.
Немесе
Қиялымды жеңем деп лапылдадым,
Өртінен өз кеудемнің от ұрладым – деген жолдар
шын ақындық болмыстың өзіне лайық тұлғасын
нақты дәлелдей алатынын айта кеткеніміз артық
болмас. Ал поэ
тикалық толғаныстың, сахна
л ық
қойылымның ақын
д ық монологтарындағы көр
кемдік айшықтар өзіне тиесі
л і жүкті осылайша
абыройлы алып шыққан.
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Ақынжандылықтың ақындыққа айналғанын
көрмеу мүмкін емес!
Азаматтықтың атымтай жомарттыққа нақты
айналғанын көрмеу және мүмкін емес!
Қазіргі өтпелі кезеңде, кедей бай боламын
деп, бай Құдай боламын деп жүрген жөңкіліс пен
сабылу-сарсаңдар тұсында туған жерінің театрына
қаржылық тұрғы
дан қамқорлық көрсету екінің
бірінің қолынан келе бермей
д і. Келе берсе, әлде
қашан көрер едік-ау! Бизнестің береке
сін рухани
бере
кеге атымтай жомарттықпен жұмсап жұр
ген
Қуаныш ағаға қалайша риза болмайсың?
Қалайша сүйсінбейсің!
Қалайша айналып кетпейсің!
Біздің эрамыздың бірінші ғасырына дейін Рим
нің Меценат ныспылы бай адамы болған. Ол өзіні
бүкіл байлығын әдебиет пен өнердің, ғылым
ның
өркен
деуі
не, дамуына аямай, аянбай жұм
саған.
Өрке
ниетті елдер
д ің тарихында мұндай жар
қын
тұлғалар әр дәуірде бол
ған. Қазақы ұғымға кел
сек, тарихтың шалқар көшінде, ме
шіт сал
д ыр
ған,
медресе салдырған, ғаріп-касерлерге, кем-баға
л
дарға, пақырларға, міскіндерге әралуан тұрғыдан өз
қазынасын, дәулетін аямаған тұлғалардың атымтай
жомарттығын бәріміз жақсы білеміз.
«Өткендер мен Өткелдер» атты поэтикалық
толға
ныстың авторы Қуаныш Төлеметұлының ат
жалын тартып мінгелі, мансаптың әртүрлі баспал
дақтарында жүргелі, ұлттық өнеріміз бен әдебие
тіміздің, мәдениетіміз
д ің дамуына әркез үлесін
аямай, аянбай қосып келе жатқаны – уақыт шын
дығы. Құлағымыз естіп, көзіміз көріп жүр
ген
шындық. Аңыз десеңіз аңыз! Ақиқат десеңіз ақиқат!
Сондықтан шығар, желтоқсанда өрік гүлде
гені!
Қайран қалмасқа әсте дәтің жетпес!
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Сондықтан шығар, Өмірдің – Өнердің шынд ығын
азаматтың ақиқатшыл жүрегі, аппақ шықтай, ақ ұл
па қардай мөлдір сезімдері өз лапылымен, өз шын
шылд ығымен мүлдем баурап алғандай көрінеді! Сон
дай әсер қалдырады.
Автордан: Осы мақаланың Тұрғанбек Дәулет
байұлына арналуының заңды бір себебі бар. Қуаныш
Төлеметұлы сияқты сирек адамның бірі – Тұрған
бек Дәулетбайұлы. Оңтүстік Қазақстан облысы
ның Ащысай руднигінде туып-өскен атпал азамат,
мәрт жігіт ағасы. Биылғы жыл ы «Өлке» баспасынан
шыққан «Қарабура» атты тарихи кітаптың жарық
көруіне демеуші болған Асқар мен Мұхтар сияқты
жас бизнесмендердің әкесі.
Міне, енді Қуаныш Төлеметұлы ағамыздың тари
хи бастамасын жалғастыратын қайраткер інілері де
бөлек шыға бастады. Бұл орайда, олардың тамыры
сонау Қаратаудың төріндегі Ащысайда жатқаны мен
үшін бір мақтаныш! Бүгінгі мақаланы осындай азамат
ұлдард ың әкесі Тұрғанбек Дәулетбайұлына інілікпен
арнауымның реті келгеніне өте қуаныштымын.
Желтоқсан, 1997 жыл
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Өмір жыры
Туысқан татар театр артистерінің астана
мыз
дағы гастролі белгілі драматург Туфан Минулл ин
нің «Әлдер
мештің Әлмәндары» атты мұңды коме
диясынан бастал
д ы. Комедияның мұңды деп ата
луы қаншалықты шартты болса, спектакль де туын
ды табиғатына орай шарт
ты сахналық ше
шімге
құрылған. Жалпы, «Әлдермеш
тің Әлмән
дары»
бастан-аяқ қарама-қайшылықтард ың жарасымды
тұтастығынан тұрады. Мұны шымылд ық сырылған
сәттен бастап-ақ көреміз.
... «О дүние»... Ортада Әзірейіл отыр. Қабырғада
әлем картасы. Маңында Әзірейілдің әміріне құлд ық
ұрып, безек қаққан Ажал мен Періште...
Ажалға бұйрық беріледі: Европа мен Азияның
ортасында, Татарстанның Әлдермеш деген ауылында
Әлдмәндар атты шал тиісті мөлшерден артық өмір
сүріп, тоқсан бірге келіп қалыпты, оның үстіне өзі
өлімнен қорықпайтын көрінеді. Жедел «команд иров
каға» шыққан Ажал
д ың (Татар АССР-інің халық
артисі Равиль Шарафаев) мақ
са
ты – Әлмәндар
ақсақалды өлімге мойынсұндырып, о дүние
ге
шақыратын «повесткаға» қол қойғызып қайту...
Көп ұзамай өз үйінің ауласында дача салып жат
қан Әлдмәндар ақсақалды да көреміз. Алғашқы
сахнаның өзінде-ақ СССР халық артисі Шаухат
Биктемиров жұртшылық ықыласын бірден баурап
алады. Тоқсаннан жасы ауса да жүзінен нұры
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таймай, көктем көңілі мен жаздай жарқын жанын
сақтап қалған, бүкіл ғұмырын айналадағы адамдарға
жақсылық жасауға арнаған Әлдмәндар – бір бойына
халықтық құнды қасиеттерді барынша мол жинаған
кесек кейіпкер. Кейде аңғырт та күлкілі көрінетін
(жасы жетпіске келген көрші кемпір Хэмде
бануға
үйленбек болуы, келіні Уммияға айтар әзілдері) кейде
таңданарлықтай ақыл танытатын Әлдмәндар жаны
ізгі адамдардың бәріне де тек жақсылық жасағысы
келед і. Кіші немересі Гулфира (А. Ғайнуллина), көрші
бала Илсур да ақсақалды атайға ағынан жарылып,
жүрек түкпіріндегі сырларын айтады.
Өстіп, уайым-қайғысыз өмір сүріп жатқан
адамға бір күні... Ажал жетіп келді. Келді де өзінің
тажал тыр
нағынан Әлмәндардың үш рет шығып
кеткенін, орыс жапон соғысында да, бірінші дүние
жүзілік соғыс кезінде де, колхоздастыру кезеңінде
бай-құлақтардың соққысы
на жығылғанда да, тірі
қалғанын айтып, енді өлімге мойынсұнуы керектігін
түсіндіреді.
Спектакль идеясын ашар басты кілт – Әлмәндар
мен Ажалдың айтысы. Бұл – жарық пен түнектің,
ақ пен қараның, жақсылық пен зұлымдықтың мәңгі
бітіспес күресінен туындап жатқан табиғи тартыс.
Әлдмәндар
д ың бойындағы өмірге құштарлық
тың,
адамдарға деген махаббатың әсер күші соншалық,
оның тұрмыс-тіршілігін, адамдармен ара-қатынасын
бақылай келе Ажалдың өзі Адам алдында бас иеді.
Бір қарағанда спектакльдің фольклорлық негізі
сахналық бейнелердің осыған сай құрылуын талап
ететіні талассыз сияқты. Бірақ, осы материал
дың өзінен режис
сер Марсель Сәлімжанов көп
қат
парлы, көп желі
л і спектакль жасап шығарған.
Мұнда бейнелік шешімдерд ің бірнеше түрі қолданы
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лады. Әлмәндардың баласы, келі
ні мен орыс досы
Евстигнеймен әңгімелері таза тұрмыстық суреттер
болса, оның өмірлік философиясының бас
тау көзі
ашылатын мәнді монологтары. Ажалмен айтысуы
тәмсіл тәсілін еске түсіреді.
Режиссер М. Сәлімжанов қойған бұл спектакльді
шын мәніндегі өмір жыры деп атауға бол
а
д ы.
«Әлдермеш
тің Әлмәндары» өмірдің жасампаз
д ы
ғын жырлайды, адам жүрегінің сұлулығын сырлай
ды. Сондықтан, режиссерл ық және актерлік кемел
шеберлікке толы бұл туындының РСФСР-дің театр
өнері саласындағы К. Станиславс
кий атын
дағы
Мемлекеттік сыйлығына ұсынылуын әбден орынды
деп санаймыз.
Шілде, 1979 жыл
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«Бандыны қуған Хамит»

Кинорежиссер Абдолла Қарсақбаев «Бандыны
қуған Хамитті» түсіруге кірісіпті деген хабар
дүңк ете қалған
да, бұған шығармашылық –
жұртшылықтың біразы қуанышпен, кейбіреулері
күдікпен қарады. Былайша екіұдай болудың әрқилы
себептері де, жөні де бар еді. Қуанғандар қазақ
совет әдебиетінің классигі Сәкен Сейфуллиннің
әйгілі әңгімесін экраннан көтеретіні
не, өздерінше
сол әңгімедегі оқиғаны, тартысты экранға дейін көз
алдына елестеткендеріне, сол сәттерде түстен гөрі
өңге айналған осындай әрекет-қиялдарына қуан
са, күдіктенушілер болса, әңгіменің нағыз толық
метраж
д ы көркем фильмнің жүгін толық көтере
алатындығы
на, ал көтере қалған күнде де, екі
кейіпкер арасында
ғы өзара аңдысу-айқасулардың
лентаның басынан аяғына дейін қалайша көрініске
ие бола алатынына, сондай-ақ фильмнің көрермен
дерді жалықтырып алмайтындығы
на, режиссер
лық шешімнің тартыс температура
сын, конфликт
кернеуін картинаның өнбойында бірқалыпты ұстап
тұратындығына күдіктенді.
Бұл күдік әуел баста фильм авторларында да
болды. Қазіргі кинематографтың деңгейінен қара
ғанда, экранизациялаумен шектелудің қажетсіздігі
бірден белгілі болды да, олар әйгілі әңгіменің өзегін,
сарынын, уақыт тынысын алды да кинематограф
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тың өскелең талабын ескере отырып, шығарманың
драматургиялық аясын кеңейтіп, ширата, ширық
тыра, күшейте түсті.
Енді міне, екі ұдай сезіммен күткен фильм де
түсіріл іп бітіп, таяуда ғана көрермендер талқысына
түсті. Картина
ны көрген жұртшылықтың енжар,
селқос, кіржиіп қалғандары болған жоқ. Бір ғажабы
осы лентаны қуана күткендер де, күдік-дүдәмалмен
тосқандар да фильмнен риза бо
л ып шықты. Мұ
ның өзі кино әлемінде жиі бола бермейтін жағдай.
Осы арада, авторлардың көздеген мақсат
тары мен
ойларының діттеген жерден шыққандығын айрық
ша баса айтуымыз керек. Бұған сценарий драма
тургиясының өткір де шытырман сюжетке наным
ды құрылуының, сондай-ақ, сол сценарийдің бүкіл
стил истикасын сақтаған режиссерлық көркем ше
шімнің нақтылығы мен бейнелілігінің үлкен септігін
тигізгенін айтуымыз керек. Осыған қоса «Банд ыны
қуған Хамит» фильміндегі уақыт кезеңінің режиссер
Абдолла Қарсақбаевқа етене жақын екендігін, сол
дәуірдің режиссер үшін үнемі оң жамбасына келіп
жүргендігін де айтсақ артық емес. Өйткені, кезінде
ол түсірген «Қилы кезең», «Біздің Ғани» ленталары
ның көрермен жұртшылықтан өзіне лайықты баға
ларын алғаны мәлім. Режиссердың осы картиналар
ды қою үстіндегі жинақтаған бай тәжірибесі «Бан
дыны қу
ған Хамит» фильмінде шешуші жемісін
берген деп еркін айта аламыз.
Лентаның тақырыбы Совет өкіметінің Қазақ
станда
ғы алғашқы жылдарын қамтиды. Картина
ның тосын бас
талуы мен заңды аяқталуы детек
тивті сюжетке толық жауап береді. Бай Ақан
ның үйіне Хамиттің ата жауы Күдіре кіріп келеді.
Оны көрген кезде қызылдардың өкілі, инструктор
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Сейсембаевтың (арт. Ш. Имашев) үрейі қалмай,
көзі шарасынан шығып Ақанға жалбарынып жан
сақтайды. Төңірегін зар қақсатқан банды
ның
басшысы Күдіре де бай Ақанның қонағы бол
ғаны
үшін инструктордың жанын бір жолға кешіре сала
ды. Күдіре үшін қызыл инструктор
д ың қалты
рап-дірілдегенінің өзі жеткілікті. Қарамағында
ғы
адамдарының алдында бұрынғыдан да беделдене
түсе
д і. Олардың дүниенің кілті бір Күдіренің қо
лында екені
не осылайша, нақты көрнекті құрал
арқыл ы көз жеткізуі аса тиімді. Илікпейтін, идеалда
рына берік деген қызыл инструктордың өзі Күдіре
нің алдында қалай қалш-қалш етеді. Мұның өзі
сауаты жоқ, әзірше адасқан адамдард ың қызылдарға
қар
сы күресінің әділ екендігін меңзей
д і емес пе?
Күд іре характері міне, осындай әрекеттерімен іріле
не, жоталана түседі. Онсыз да ішкен астары бойы
на сіңбей отырған ауыл адамдары енді қызылдард ы
жақтай ма, жоқ әлде Күдірені қолдай ма? Бүкіл ауыл
қызыл инструктордың Күдіренің алдында сүмірей
генін көзімен көрді ғой? Фильм авторлары көрермен
дерге өз ойларын, міне, осылайша бастайды. Сюжет
тің өрбу динамика
сы енді көрермендерді қызыл
дардың кеңсесіне әкеледі.
Отрядтың бастығы тәжірибелі де батыл көре
ген, адам
гершілігі мен биязылығы мол Круминь
(арт. У. Лиелд идж) мен ержүрек, алысқанын алып та,
шалып та жығатын, революция ісіне, Совет өкіме
тін қорғау жолында жан-тәнін еш аямайтын коман
дир Хамит
тің (арт. Д.Жолжақсынов) арасын
дағы
әңгімелерден көрермен біраз сырға қанығады.
Инструктор Сейсембаевтың әрекетіне Круминь
кеші
ріммен қараса, Хамит жиіркенішпен қарай
ды. Хамит қайткенде Күдіреге (арт. Ә. Чукубаев) өз
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істегенін алдына келтірмек болады. Картина
ның
әлеуметтік мәні, көтерген жүгі, эстетикалық қуаты
енді осы екі таптың өкілдері – Хамит пен Күдіре
арасындағы қақтығыстар арқылы заң
д ы ашылып,
өрбіп, өрістеп отырады.
Фильмнің бейнелеу шешімінде романтикалық
жә
не реалистік элементтердің бірін-бірі толықты
рып, қанықтырып тұратын синтезі бар. Мұның өзі
дәуір шын
д ы
ғын, уақыт тынысын шешуде орасан
зор роль атқар
ған. Картинаның ең басты же
ңісі
де осынысында. Кинорежиссер осы екі эле
ментті
нәзік писхологизм
мен ұштастыра білгендік
тен,
көркемдік әдіптің тігісі білін
бей, тұтас күйінде
шыққан. Мұның ең айқын көрінісі ретінде актерлар
ойынын айтар едік. Режиссер
д ің мақсаты да, ойы
да, олардың көрініс табар дәрежесі де осы актер
лар ойынының мәдениетінен, парасаттылығы
нан
көрінетіндігі бұрыннан мәлім нәрселер ғой. Осы
тұрғы
дан келген режиссердың актерларды дұрыс
таңдағанына соларға қойған талаптарына қол жет
кізе білгеніне риза боласыз. Фильмдегі актерлард ың
барлығы дерлік өз функцияларын дұрыс атқарып
шыққандықтан, лентадағы актерлар ансамблі өзінің
тұтастығына көтеріле алған. Осы ансамбльдің екі
бірінші скрипкасын – Хамит пен Күдірені актерлар
Досқан Жолжақсынов пен Әбіш Чугубаев ойнайды.
Екі актер да кинода бұрын кішігірім фильмдер
де түсіп келсе, осы жолы «Бандыны қуған Хамит»
фильмде басты рольдердің жалынан ұстады. Екеуі
де өз рольде
рін, дирижер-режиссер қойған мін
детті тамаша орындап шықты. Досқан да, Әшір де
театрда қызмет істейді. Бірі Алматының жасөспірім
дер театрында, екіншісі Қыр
ғыз драма театрын
да еңбек етеді. Хамит пен Күдіре рольдері – екі
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актердың кинодағы үлкен жеңісіне жатып қана қой
майды, сонымен қатар, олардың киноактер ретінд
егі шығармашылық мүмкіндіктерінің мол да жоғары
екеніне бұлтартпас дәлел болады.
Досқан да, Әшір де өз рольдерінің бойындағы ең
басты қасиеттерін биік деңгейде жеткізе білген.
Олар
дың әрбір қозғалысынан, әрекетінен іштей
мол дайындықты, ең бастысы, шынайылылықты,
наным
д ылықты, писхологиялық тебіреністі толық
көре ала
мыз. Көріп отырып сүйсінеміз де. Актер
лар өздерінің рольдеріне әр қырынан, жан-жақ
ты келген. «Бандыны қуған Хамит» фильмі өздері
тұрғылас картиналардың көп
теген кемшіліктері
нен ауылын алыс салған. Әсі
ресе, біржақтылық,
құрғақ жалаңдық тәрізді ірілі-уақты қасаңдық
тардан, штамп дерттерден іргені аулақ салушылық
актерлар ойынының биік мәдениті, түптеп келгенде,
кинорежиссердің талантын, шеберлігін, мәде
ние
тін айқындайтын, көркемдік белгілер болып табы
лады. Ал, кинорежиссер Абдолла Қарсақбаев қашан
да болсын актрелармен жұмыс істей білетін, солар
дың бойында
ғы қажетті қабілет-қасиеттердің та
лант ұшқындарын көрермендерге көрсете де білетін.
Оған «Менің атым Қожа», «Қилы кезең», «Алпамыс
мектепке барады» жә
не қазіргі «Бандыны қуған
Хамит» фильмдері толық куә.
Картинадағы ең басты дуэті орындаған Досқан
Жолжақсынов пен Әшір Чукубаевтан басқа, өзге де
актерлар өз рольдерін нанымды, табиғи ойнап шық
қан. Ең алдымен Әйгерім рөліндегі – 8 класс оқу
шысы Гуля Досматованы, Ақан бай рөліндегі, режис
сер Бәйтен Омаровты, Күдіре бандысының мүшесі
Ахмет роліндегі – артист Жамбыл Құдайбергеновты
бөліп айту керек.
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Әсіресе, Әйгерімнің Күдіре бандасынан қорықпай
қолға түскен Хамитті босатуы мен үй ішіндегі әлсіз
Хамитті өлтіруді көздеп келген Ахметті атып жіберуі
тұсындағы көзсіз батылдығы, пәктігі, ұяң балал ығы
көңілге ұя
лап қалатын сәттер. Жас актри
са
ның,
оқушы болса да, қазақ қыздарына тән осындай басты
сипаттарды шынайы нәзіктікпен бере алған
д ығын
сүйсіне көреміз. Мұның өзі, негізінен режиссерд ің
актрисамен үлкен жұмыс істегендігінің және соның
тыңғылықты нәтижесі болып табылады.
Фильмнің музыкасы да, бейнелеу қатары да
карти
наның әлеуметтік-көркемдік шешімін, жүгін
көтеруде өздерінің үлесін мол қосқан деп айтамыз.
Композитор Нұрғиса Тілендиевтің, операторлар –
әкелі балалы Аранышевтардың қомақты еңбегі тайға
таңба басқандай айқын көрінеді. Музыканың орын
ды кірігіп кетуі, оператор камераларының керек
кадрды лайықты ұс
тап тұра білетіндігі фильм
нің
бір
т ұтас шығуында тиіс
ті міндеттерін абыройлы
орындап шыққан.
Қорыта келгенде, «Бандыны қуған Хамит» филь
мі «Қазақфильм» киностудиясының, сондай-ақ Қа
зақ ССР өнеріне еңбегі сіңірген қайраткер, кино
ре
ж иссер Абдол
ла Қарсақбаевтың биылғы жылғы
үлкен де тұшымды табысы деп кәміл айта аламыз.
Қазақстанның 60 жылдығына арнап түсіріл
ген
«Банд ыны қуған Хамит» фильмінің әлі талай көрер
мендерд ің ілтипатына бөленері хақ.
Қазан, 1979 жыл
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Тағдыр таразысы – тарихи әділет
шындығы

«Отырардың күйреуі» атты екі сериялы көркем
фильм – қазақ кино өнеріне жаңа тұрпаттағы
жас кинорежиссерлердің келгеніне айғақ. Біз осы
орайда, кинорежиссер Ардақ Әмірқұловты осы
буынның жар
қын да қуатты, тегеурінді өкілі деп
батыл айта аламыз. Өйткені кино өнерінің әлемдік
бай тәжірибесін үйренбеу, меңгермеу және осынау
мектептен өтпеу әсте мүм
кін емес. Алайда, сол
мектептің «үлгілі шәкірті» күйде қала беру көбінекөп балаңдыққа тән. Бірсыдырғы фильм түсіру
кәсіптік деңгейдегі бірталай адамның қолы
нан
келеді. Бірақ бұл библиографиялық көрсеткіштер
тізіміне ілінгенмен, рухани-көркемдік көкжиегімізді
кеңейте қоймайды.
ХХ ғасырдың аяқ шенінде әлемдік кино мектебі
нен қанаттанып түлеп ұшу, әсіресе, шебер ретінде
көрі
н у кемел
д ікке тән. Соңғы жылдардағы қазақ
киносының жас өкілдері осыны анық дәлелдеп жүр.
Мұ
ның өзі біздің ки
но өнеріндегі ілгерілеуімізді
аңғартады әрі осындай буыннан көп үміттенуге, көп
сенім артуға, ауыр жүк артуымызға, заңды талаптар
қоюы
мызға, заңды мүмкіндіктер беру қажеттігіне
итермелейді. Өзінің не бүгінгің, не тарихың туралы
көркем сыр шерту, шындығыңды ащылы-тәт
тілі
күйде, байсалды түрде баяндау талантты шеберлер
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дің ғана қолынан келеді. Осындай еңбектері арқылы
қалың көрерменді иландыру, мойындату, ойланту,
көркем зерделеуге желеу кәнігі шеберлердің ғана
маң
дайы
на жазылған. Міне, осындай туындылар
молай
ған тұс
та ғана экранның профессионалдық
деңгейі, көркемд ік қуаты артады. Меніңше, киноре
жиссер Ардақ Әмірқұлов «Отырардың күйреуі» атты
көркем лентасымен осыны дәлелдеп шыққан шынайы
талант, шынайы профессионал. Бұл орайда, ол біздің
кино өнеріміздегі Шәкен Айманов, Сұлтан Қожы
қов, Абдолла Қарсақбаев сияқты жекелеген сирек
құбылыстардың заңды түрдегі сапалық көрсеткіші
не айналған. Сөйтіп парасат қазынамызды «Отырар
дың күйреуі» атты парасатты фильмімен толықтыр
ған. Бұл – кинорежиссер Ардақ Әмірқұловтың бол
мысын заңды түрде мойындау ғана.
Мәселен, кинорежиссер өзінің осынау екі
сериялы фильмінде әлемдік киноның – жапондық
Акиро Курасаваның, шведтік Ингмар Бергманның
және тағы басқалард ың шығармашылық мектебінен
ыждаһатты үйренгендігін көрсетіп қана қоймаған.
Ол сонымен бірге осы
нау озық мектептердің тәлі
мін ұлттық топырақта өзінше нанымды түрде жүзеге
асыра да білген.
Бұл оның – шындықты тым ширықтыра көрсе
тудегі режиссерлік көзқарастары мен эстетикал ық
әсерді бере білгені толық дәлел.
Бұған тарихымыздағы Отырар трагедиясын – ха
лық трагедиясы ретінде көрсете білуін айтар едік.
«Отырардың күйреуі» – тарихи фильм. Оның
тарихи деректері мен дәйектері көрермендер тара
пынан күмән тудырмайды. Кинорежиссер Ардақ
Әмір
құлов ХІІІ ғасырдың басындағы монғол шап
қын
шылығы
ның қаншалықты жойқын екендігін
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қалай терең көрсетсе, осынау күлталқан тіршілікті
тағдыр несібесіне жазған халықтың соншама күрес
кер, ғаламат жеңімпаз екендігін де соншама терең
көрсеткен. Өшкеннің жанып, өлген
нің тірілетін
құдіреті екендігіне уақыт биігінен қарағанда тағы да
бір көз жеткіземіз. Күйреген Отырардың қайтадан
тағы гүлденгенін тарихи құжаттардың талай растаға
ны белгілі.
Отырар трагедиясы – халық трагедиясы ретін
де фильмде аяусыз көріністер шындығымен
бейнеленген. Империялық саясаттар жер бетінде
алшаңдап тұрғанда, өктемдік жасап тұрғанда, тағдыр
талқысына аз халықтардың, әрқашан алауыз қан
дас
тардың тап бола
тыны белгілі. Геополитикалық
озбыр саясаттың өңешіне әрқашан аз халықтардың,
үй ішінен үй тіккен қандас
тар
д ың жұтылаты
ны
белгілі. «Отырардың күйреуі» атты тарихи көркем
фильмі, міне, осыны тағы бір дәлелдейд і. Тағы бір
көз алдымыздан өткізеді. Тарих тағлымын тағы бір
көлденең тартады. Бұл орайда, фильмнің көркемд ік
олжасы әбден жеткілікті.
Екі сериялы «Отырардың күйреуі» – тым қатал
фильм. Режиссер эстетикасы өзін-өзі толық ақ
тайды. Бұл орай
да суреткерлік темперамент өзін
дік деңгейін мұқият ұс
тай да, сақтай да білген.
Бұған фильмдегі шапқыншылық пен биліктің ыды
рауы, оның әралуан тарихи себептері, тақ пен ұлыс
тарды билеу жөніндегі әралуан саясаттардың небір
қитұрқылары тым қарама-қайшылықты қалпын
да, тым ширықтырылған күйінде, тым шытырман
күйінде нақ
ты көрінуін жатқызар едік. Режиссер
өзінің суреткер
л ік мұратын қаншалықты аяусыз,
қаншалықты қатал кадрлардың өнбойында біртұтас,
түбегейлі күйінде алып шыққан. Дегенмен, кинода
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режиссерлі кадрлар эмоция
сы ара-тұра нақтылай
түсуді, кейде созылыңқы жәйттерд і шектей түсуді
қажет ететіні де аракідік байқалып қалад ы. Мұның
өзін шеберлікті шыңдау барысындағы жас
тық
шақтары ғана демеске шараң жоқ.
«Отырардың күйреуі» атты көркем фильмнің
күмбезін жарқыратып, биіктетіп тұрған Қайыр хан
мен барлаушы Інжу бейнесі. Актерлік екі жұмысты
мейлінше бө
лек айту, мейлінше атап айту өзіненөзі туындайтын заң
д ы құбылыс. Қайыр хан мен
барлаушы Інжуді бүкіл фильмнің шешуші артериясы
десек, әсте қателеспейміз. Елдік
тің, азаматтық
тың символы Қайыр хан мен барлаушы Інжу Отан
үшін отқа түсетін Қайыр хан мен барлаушы Інжудің
өмірлері де, тіршіліктері де мейлінше күрделі. Екеуі де
сайқал саясаттың сорына талай-талай батқан. Талайталай сорлаған. Бірақ та бұлар қаншама қорл ықтың
құрбаны болғанмен, зорлықпен жер бетінен өшіруге
келмейтін, болмайтын күрескер, момын халықтың
төл перзенттері. Елі үшін еңіреген ерлердің халық
санасынан өшпейтіндігіне осы екі бейне тағы да бір
дәлел.
Қайыр хан ролінде – әртіс Тұңғышбай Жаман
құлов. Інжу ролінде – қырғыз әртісі Доха Қыдыр
әлиев.
Фильм
нің
мазмұнына,
эстетикасына
сай бұларға ғаламат ауыр жүк артылған. Кино
режиссердің осы екі актерді таң
дап алуының өзі
қапысыздықты танытады. Жас режиссер
д ің үміті
де, профессионалдық түйсігі мен сенімі де өзінөзі толық ақтаған. Сондықтан шығар, осынау
фильмнің тұтастығын сақтауда, соның бүкіл дина
микасын күшей
т уде, эстетикасын белгілі бір
дәрежеде лайықты алып шығуға екі бейненің –
екі актердің ортасынан зор еңбе
гі бар. Қазақтың
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мемлекеттік академиялық театрындағы белді актер
Тұңғышбай Жаманқұловтың бұған дейін сахна мен
экрандағы сомдап жүрген бейнелері әлде
қашан
көрермендер көңілінен орын алып жүргені белгіл і.
Бұл арада біз дәлел тілемейтін сол аксиоманы тағы
бір қайталағанымызды кемшілік деп санамаймыз.
Керісін
ше, мақтаныш санаймыз. Тұңғышбай
д ың
осы фильмдегі Қайыр хан ролі қазақ киносын
дағы, актер өмірбаянын
да
ғы кезеңдік бейне. Бұл
бейне – «Қан мен тер» спектакліндегі Тәңірберген
рөлі тәрізді соқталы болып шық
қан. Алқын-жұл
қыны жоқ, бірақ оның есесіне психоло
гия
л ық
қатпарлары, ішкі драматизмі мол, адам баласының
жан-дүниесіндегі алай-дүлей, тоғыз баллдық сілкініс
тер толассыз жүріп жататын тұлғаларды шынайы
бейнелеу Тұңғышбай тәрізді серке актерлері
міздің парасатты дара қолтаңбасын танытатын әмсе
сүйсініс, әрқашан таңда
ныс тудырады. Мәселен
осы фильмдегі Отырар қорғанысы
ның басынан
аяғына дейін, әсіресе тұтқын арбасында
ғы, азап
үстіндегі Қайыр хан – Тұңғышбай Жаман
құлов
өнерінің кемелдігін мейлінше асқақтата көрсетеді.
Кәнігі киноактер шеберлігінің тағы да бір жаңа
асуы ретінде мейлінше көз тартады. Қайыр ханның
жазалануы тари
хи фактіден тарихи феноменге,
тарихи символға көтерілген. Шыңғыс ханның кесімі
бойынша оның көзіне, мұрнына, құлағына, өңешіне
балқытылған күміс құйып, азап
тап өлтірілетіні
тарихи деректерден нақты мәлім. Қайыр ханның
осылайша жазалануы фильмде қатал жаза, қа
тал
фактіден гөрі тарихи феноменге, тарихи символға,
көр
кем ескерткішке көтерілген. Әлеуметтік мәні
зор, көркемдік қуаты мол Қайыр хан бейнесі –
Тұңғышбай Жаманқұловтың сомдауында осылайша
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кесек, осылай
ша ірі болып шыққан. «Отырардың
күйреуі» лентасында мұның өзі күмістелген маскаға
айналып шыға келеді. Елін сүйген, жерін жаудан
қорғап азаппен өлген Қайыр хан, шындығында
өлмепті. Халық санасында, тарих санасын
да мәң
гілік қалып қойыпты. Шынайы перзенттің шынайы
күмістен соғылған бейнесі. Дүниеге жеті ғасыр
дан соң, «Отырардың күйреуі» тәрізді көркем
фильмді келтіріпті. Сондықтан шығар, тағдыр тара
зысы әрқашан тарихи әділет шындығымен өлше
неді. Республикамыздың мемлекеттік сый
л ы
ғына
ұсынылып отырған «Отырардың күйреуі» сияқты
фильмнің талай халықаралық фести
валь
дардың
бәйгесінен озып келуі – тарихи әділет шындығынан
қуат алып жатқандығында.
Желтоқсан, 1992 жыл
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Зәбір мен Зауал
«Қасқыр апаны» атты екі сериялы түрлі-түсті
көр
кем фильм басталған сәттен құйқа-тамырың,
жұлын-жүйкең қас-қағым сәтте тіксініп, тынысдемің бітіп, экрандағы әзірше беймәлім кейіпкерді
оқыстан келген ажалд ың өзіне қиғың келмей төбешашың тік тұрады, жан терің шыққандай да болады.
Көз алдыңда көргеніңді сараптауға мұршаң кел
мей, тек қана экрандағы пендеге деген аяушылық,
жанашырлық сезімде болып, соның тілеуін тілеп,
жаның жай таппайды. Бәлкім бұл адамның таби
ғат жаратқандағы әуелгі болмысының еріктен тыс
шырылдап шығатын бітімінен болар. Экран
дағы
қасқыр апанына тап болған адам тағдырын мейлі
киноситуация, режиссер
л ік трюк немесе өмірдегі
қаны сорғалаған шындық деп қабылдайсыз ба, ол,
әрине, өз еркіңіз. Дегенмен, төтен
ше жағдай
дағы
адамға найзағай жарқылындай сәтте не бар, не жоққа
айналатын басы жұмыр пендеге бұл әлемдегі адамзат
баласының ең қымбат несібе-олжасын тіршіл іктің
емендегі иір бұтақтай болып келетін ұшын ойланбай
ұстатқың келеді...
Фильмнің соңғы кадрларында аурухана
ның
реанимациялық бөлмесіне есі кіресілі-шығасыл ы
күйінде жә
не шыбын жаны қыл үстінде шыр
қы
рап тұрса да, сыны мен жұмбағы мол осынау дүние
ден тек «бір сәттік жарық сәуле» (М. Мақатаев) ғана
сұрап бара жақтан сол пенденің, шын мәнінде, жаза
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басқан тұстарындағы орны толмас өкініш
тер мен
кемшіліктерінен ымырасыз қол үзген нағыз азамат
тың тіршіліктегі тегеурініне күш-қайрат пен рухани
жігер дарыту әрі ендігі саналы келешегіндегі адам
баласына тән де қажет әралуан әлеуметтік-тұрмыс
тық рахатын арттыру үшін дәрігер ретінде жанта
ласа арпалысқың келед і. Тән зардабынан жапа шегіп
қансыраған және өмірл ік жолын табуда адасып, опық
жеп, рухани сансыраған жанға бір жағынан пенделік
қол ұшыңды, екінші жағынан азаматтық парызың
ды, ар-иман алдындағы кішілігіңд і көрсеткің келеді.
«Қасқырдың апаны» атты екі сериялы көркем
лентаның басы мен соңында осылайша хал кешуің
өмір мен өнер шындығының құйма көрі
нісі
нен,
режиссер таланты мен кәнігі шеберл ігінен. Карти
наның әліпби прелюдиясы
нан финалдық соңғы
аккордына дейін драмалық тартыстың қитұрқылары
қыл шылбырдай еш үзілмейд і және мұның өзі эпизод
сайын пісірілуі, бабына келіп әрі иі қанып, ширай
түскені сонша, түптің-түбінде кемел режиссердің
қолындағы қайыс тізгінге айналып кет
кен сиқыр
құбылыстай көрінеді.
Фильмнің басы мен соңындағы драмалық ширы
ғуы мен реализмі қақпайланбай-ақ шырқау шы
ңына көте
ріл
ген эпизодтардағы адамдар тағ
д ыры
екі серияның өн бойында бірте-бірте ашы
лады.
Характерлердің өздері
не тән алабөтен әрі типтік
бедер-болмыстары кесек қалпында және ешқандай
«жасанды ушықтыруға» ұшырамай-ақ, қоспа
сыз
және боямасыз қалпында өрнек табады.
Екі жарым сағатқа созылатын картинаның
психо
логиялық-оқиғалық құрылымы отыз жылдан
сәл астам мерзім ішіндегі адамдар санасындағы
сарқыншақ кем
шіліктер мен түбірлі өзгерістерді
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көркем түрде зерделеп-зерттеп, кестелеп шыққан.
Ел мен қоғам өміріндегі «тар жол, тайғақ кешу»
кезеңдерді, саналуан қысылтаяң шақ
тардағы жат
пиғылын бүркемелеген кейбір кертарт
па адам
дардың бойындағы қарақұрттай уын жайған кесепатіндеттерді әшкерелеуді режиссер Болотбек Шәм
шиев пен сценарист Еркін Әбішев қатал реализмге
сүйене оты
рып не жүдетпей, не қосын жасыр
май
ұсынады.
Бабахан (Қазақ ССР халық артисі Кененбай
Қожабеков) мен Нұрбек (артист Талғат Нығматул
лин) тағдыр
лары картинаның ет пен сүйектен
жаралған тұтас болмысындағы екі полюстегі басты
кейіпкерлері. Бірінің шын аты Баймырза. Ол көне
Пішпектің тұрғындарын кезінде бір шыбық
пен
айдап-иірген бай-манап
тың тұқымы. Келмеске
кеткен, тозығы жеткен, азғын дүниені көксеуші, жаңа
дүниенің қоғамшыл ниеті мен қарыш
тап көркейе
бастаған шынайы күшін қолынан келсе, тас-талқан
етуге талай ұмтылған. Соның нәтижесінде та
лай
тұтылған. Баймырза – Бабахан алпыс екі айлалы,
қыртыс-қатпарларының шын бітімін шыңырауда
ұстай білетін жырынды таптың ең соңғы жырынды
өкілі. Бабахан образы Қазақ ССР халық артисі
Кененбай Қожабековтың орындауындағы соқталы
тұлғалардың санатына жата
д ы. Бабахан Кененбай
ағаның орындауында әуелде атымтай жомарт тәрізді
көрініп, жетім өскен Саматты қармағына қалай опоңай түсірсе, көрерменін де әуелде тап солай билептөстеп алады. Ашаршылықта жеген құйқаның дәмі
пенде-пенде атаулы болып тұрғанда естен кетпек
емес. Панасыз жетім, бейтаныс қаланың базарына
көзін сатқан, саудагерлердің жаймасына телмірген
Саматтың ба
ла жүрегінде ізгілік пен мейірімнің
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өшпес дәнін еккен осынау сайқы-мырзалық
тың
лента соңында соншама жиреніш
ке апаратынын
реж иссер мен актер диалектика логикасына сай ба
рынша заңды нұсқалаған, соған шеберлік пен та
лантын аямай жұмсаған. Соның нәтижесінде дүние
ге бірегей, өмірдің өзінен ойып алған қарапайым об
раз келген.
Баймырза әуелде түрмеден қашып шыққан,
кейіннен соғыс ардагерін өлтірген (Шариповты), сол
арқылы жал
ған документпен өзінің жат пиғы
л ын
бүркемелей жү
ріп, қоғамның тіршілігіне қара
мақайшы келетін астыртын контрабандистік қастан
дықтың ұйтқысы.
Төңірегіне жиналған өзі тектес адамдар үшін
ол Бабахан деген астын тіреп тұрған алпауыттың
айтқанын орындаушы ғана болып көрінеді. Әр
басқан қадамын іш
тей мың-сан сарапқа салатын,
күдігіне көзі жетсе, ешнәрседен тайынбайтын және
көз көріп, құлақ естімеген жауыз
д ық
қа барудан
жүзі жанбайтын адам. Ол өз сыбайластары қатары
на өмірден әртүрлі себептермен тепкіш көргендерд і
немесе көздің құрты – дүние-мүлік үшін ар-ождан
нан жұрдай болуға арланбайтындарды бол
маса
сауатсызд ық жойылмай тұрған шақта идеалық-әлеу
меттік тәрбиесі әлі қалыптасып үлгермегендерді, оңсолын толық ажырата алмайтын әсершіл жасөспі
рімдерді, ауырдың үстімен немесе жеңілдің астымен
жүруді қалайтын ой-құлықсыз тоғышарларды өзге
лердің қолымен топтастыра білетін әккі қу.
Әуелде қасқыр апанына тап болған Бабахан
ның жұмбақ хал-күйі лентаның аяғына дейін әлеу
меттік-психо
логиялық тұрғыдан нақтыланып, ірі
леніп, қатерлі тип дәрежесіне көтеріледі. Міне, осы
мезетте ғана әуелгі аяу
шылық сезімімізді бекерге
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сайғызамыз, неге сонша аядық деп қынжыла
мыз. Нұрбектің қолына, сонан соң мили
цияның
қақпанына түскен Бабаханның ой-пиғылы мен ісәрекеттері соған мәжбүр етеді. Көркемдік құдіреттің
тағлымы да осында.
Самат Қасымов Бабахан – Баймырзаның қолына
сәби кезінде аңдаусыз түссе, есейген кезінде оны
мен бітіспес жау болып кетіседі. Кетісіп қана қой
ған жоқ, ең соңын
да әлеуметтік-рухани тұрғыдан
жеңіп те шықты. Ол өзінің бойына табиғат дарыт
қан адамшылық-иманды
л ық қасиеттерді әуелде
жоғалтып, кейіннен үлкен жігер-қайрат көрсеткен,
азаматтық төзім мен мақсат жолында құрбан
д ық
тан да тайынбайтын дәрежедегі характерге көтері
ліп, мінез-құлыққа алуан өткелдерден өтіп, бала
кезіндегі адалдығын, мейрімін қайырып алады. Ол
осы жолда тағдыр тәлкегіне шырматылып, еріксіз
қылмыскер болып шықты, жастық албырттық
пен аралас-құралас сыбайлас адамдарының арамза
оқпанына батып құты
ла алмады. Оңды-солды
шашуға жарайтын, жалғанды жалпағынан басуға
үйреткен ақша мен байлықтың қызуына су құйып,
мұз баса алмады. Осының салдарынан сүйген қызы
Ажарына үйлену тойын өткізе алма
д ы, мас
күнем
дікке салынды. Бабаханның айдауындағы суға салса
батпайтын, отқа салса жанбайтын сенімді қылмыс
кер әрі бірден-бір мұрагер болып шыға келді. Артист
Талғат Нығматуллиннің орындауындағы Нұрбек
(Самат) эмоцияның, бір опық жесе, тауы қайтып,
күйректікке салынып, іштей өзін-өзі жегідей жеп,
артынша бәрі
не қолын бір сілтеп жүре беретін
бейкүнә, елгезек жан. Бала шақтағы намысқойлық,
өжеттік, адалдық аңғалдық
пен адасқан сәтте оны
қатты ойға қалдырады. Жетімдік
тің, жоқшы
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лықтың жарасы есіне түсе қалған кез
де немесе
Ажардың, Бектұрдың, Рахымның қарындасы
ның
тағдырларын көз алдына елестеткен тұста о баста
ғы ождандық сипаттар тегеурінді бұл күшке айна
лад ы. Фильмнің өн бойындағы характер дамуынан
айқын көріп, қатты сүйсінген жайларымыз екенін,
бүкпесіз айтамыз. Бірінші серияның басындағы елу
үш мың сом ақшаны мектеп-интернатқа аудару үшін
бел байлаған Самат Қасымовтың (жалған документ
бойынша Нұрбек Ахметов) шешімінің арқауы екін
ші серияда еске түсіру мен шегіністер тәсілі арқыл ы
нанымды тартылады.
Міне, біздер осы тұста Самат үшін, өз перзентін
Қасымов деген шынайы фамилиясына көшіруі
не ұмтыл
ған жанталасын ар-ождан
ның қамшы
лағанының куәсі боламыз. Реанимация бөлме
сін
де жат
қанынан өзіміз қай
нап жүрген кемел
дену
жол ындағы қоғамымызды идеял ық әлуеметтік
тұр
ғы
дан адасудан талайларды сақтан
д ыру үшін
аянбайтын Самат үшін жоғарыдағыдай хал-күй
ді
бекер кешпегенімізге, үмітіміздің сексеуіл шоғын
дай сөнбейтіндігіне, қайта керісінше, маздай түсе
тіндігіне қанағат сезімінен туған ризашылығымызды
жасыра алмаймыз. Көркемдік құдіретінің сиқыры да
осында.
«Қасқыр апаны» фильмін көрген сәтте актер
лер ансам
блінің, операторлық және сурет
шілік
шеберліктің жарасымды тұтастығын айтпай кетуге
болмайды. Көрермендерге «Ақ кеме» карти
насы
арқылы жақсы та
ныс СССР халық артисі Сүй
менқұл Чокморов, артис
тер Айтұрған Темірова,
Мұрат
Мәмбетов,
Оразбек
Құтманал иевтер
режиссер жүктеген көркемдік міндеттерд і төселген
шеберлікпен алып шыққан.
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Сүйменқұл Чокморовтың орындауындағы мили
ция полковнигі байыпты, байсалды әрі жұмсақ
күйінде шыққан. Бұйыруынан гөрі тыңдауы, ой еле
гінен өткізуі басым.
Ажардың бойына жастық жалын, көздеген ны
сана
сына жету барысындағы қарысқан табанды
лық тән. Ата-анасы үкілеп отырған бойжеткенге тән
балаң сұлулы
ғы мен нәзіктігі оны құрбылары
нан
алабөтен ерекшелен
д іре түседі. Керек тұста ерке
лігі мен сезімталдығын ірке алмайтын ақжарқын
қыз әке мен шешенің ықпалына көнбеген тұсында,
сонан соң Самат тағдыры
ның өткергенініне көзін
жеткізген сәтінде де ол өзінің сезіміне сенеді және
соның құдіретін, тазалығын бәрінен жоғары да қоя
біледі. Шығыс қыздарына тән иба-әдеп тәрбиесінің
озық үлгілерін бойына сіңірген Ажардың аэропорт
тан кетіп қалуы, ата-ана көкейіндегі аборттан бас
тар
т уы нанымды шыққан. Ол өздерінің мас
күнем
әрі қылмыскер күйеуін өзгелер болса, тіршіл ігінен
әлдеқашан өшіріп тастап, керек десең, кейіннен де
өшігуін қоймайтын кейбір әйелдер тәрізді әрекетке
де бармайды.
Жүрек құрғырдың сезімі, әмірі арқасында тажал
зынданы болған Бабахан үйінде де тұңғыш қызығы,
алғашқы махаббаты – Самат үшін неге де болса
көнуге бар. Актриса Айтұрған Темірова көп ретте
мұңлы-күйл і минорлы қимыл мен шешімдегі тұтас
характерді әдемі жеткізе білген.
Қомпоздың роліндегі артист Мұрат Мәмбетов жас
та болса өзінің мүмкіндігі мол актер екенін дәлел
деп шық
қан. Табиғатынан қанағатшыл, арман
шыл
бала қала базарында қалтаға кездейсоқ түсіп дәнік
кен. Кембағалдарға, же
тім-жесірлерге аз да болса,
қайырым-мейірімін төкпеген ашкөз алыпсатарларды
136

қан қақсатуды өзінше жөн санай
д ы. Сөйте жүре,
адамгершілік нормаларына, принципі
не өз көз
қарасы бойынша адал және берік. Өмірден бір опық
жеген Самат енді мынау Композдың дұрыс жолға тү
суін талап етеді, соған бағыт-бағдар сілтейді. Ком
поздың өзі Самат үшін өлімге де нартәуекел етеді.
Ар-ождан ұшқыны барынша бедерлі шыққан.
Болотбек Шәмшиев кинорежиссер ретінде талай
таланттардың өнердегі тұсауын кескен, болаша
ғын аш
қан суреткер. «Қараш-қараштағы» – Сүй
менқұл Чоқморов, Нұрғазы Сыдықәлиев, Ораз
бек
Құтманалиев, Айтұр
ған Темірова. Міне, «Қасқыр
апанындағы» – Мұрат Мәмбетов те осындай дарын
дылардың қатарына қосылып отыр деген үлкен
үмітіміз.
Болотбек Шәмшиевтің кинорежиссурадағы өзін
дік қолтаңбасы одақтық, әлемдік киномерид иандар
дың талайында сөз болғаны, мойын
далғаны бәрі
мізге мәлім. Кино сыншылары қырғыз режиссерінің
ерекшелігі жөнінде – өмірді терең зерттеушілігіне,
фиолософия
л ық байсалдылығына бірауыздан ден
қойған.
Ең бастысы, Болотбек Шәмшиев киноөнді
рісін
де
гі жоспарлы фильмді сәтті түсіруді және
сәтті өткізуді мұ
рат тұтпайды. Оның мақсаты
– дүниеге өнер туынды
сын әкелу. Меніңше, діт
тегені болмаса, Болотбек Шәмшиев қолға ешнәрсе
алмайды. Сондықтан да, оның әрбір фильмі қырғыз
киносының ғана емес, одақтық кинематограф
тың
кезеңдік-кезеңдік тұстардағы ізденісін, толысуын
шынайы танытатын көшелі картиналар.
Болотбек Шәмшиевтің кез-келген фильмін,
олай бол
са оның бүткіл шығармашылық жолын
суреткерлік қатал әрі азаматтық реализмінің кемел
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денген нағыз сипат
тары айқындайды. Өйткені,
ол әлеуметтік тақырыпты, нақ
ты адамдардың ха
рак
терін, психологиясын, қарым-қатына
сы фило
софиялық-әлеуметтік қақтығыстар арқылы ашып,
солардың үйлесімін ұдайы көркемдік биік мұраттар
ға сәйкес сақтап отырады.
Совет кинорежиссурасының көрнекті өкілдері
нің бірі Григорий Козинцевтің: «Шеберлік дегеніміз
– кемерден асқан толассыз ойларды өнер тілінде неге
сөйлете алмаймын деген жанталасты ұдайы сезініп,
өзіңді-өзің қораш санау» – деп бір түйіп айтқаны бар.
СССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, талай
халықаралық және одақтық кинофестивальдард ың
бас жүлдегері, белгілі совет кинорежиссері Болот
бек Шәмшиев өзінің шығармашылық жолымен Гри
горий Козинцевтің осынау ұлағатты пікірін іс жү
зінде көрсетіп келе жатқан шоң суреткер.
Ақпан, 1984 жыл
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Әмен аға – мультфильм жасаушы
Жақсы фильм – жақсы кітап сияқты. Өзінің
көрермендерін тебірентіп, ойланта алады. Көркемдік
болмысымен бітімі туралы әрбір көрерменнің пікірлебіз айтуына орын қалдырады. Мәселен, мінездері,
кейіпкерлері, музыкасы тағысын-тағылары жөнінде.
Міне, осындай нәрлі, құнарлы ой айта білетін
фильмдер жасай алатын дәрежеге көтерілген өнер
иелерінің бірі – Қазақ ССР өнеріне еңбегі сіңірген
қайраткер, қа
зақ киносында мультипликацияның
негізін қалаушы режиссер, суретші Әмен Хайдаров.
Нағыз әсершіл, барынша әділ, өзгеше ақпейіл
кино
көрермендер балалар делінеді. Бұған, бұл
пікірге жұрт
тың бәрі әлдеқашан құлақ асқан.
Бала
лардың көкейі
не қонарлық, көкірегіне ұялар
лық мультфильмдер жасау өте қиын іс. Осыған
қарамастан, Әмен Хайдаров бала
лар
д ың жүре
гіне
жол тапқан мультфильм жасаған қазақ
тың тұң
ғыш кинорежиссері. 1967ж республикамызд ың,
одақтық (еліміздің) экрандарына Әмен Хай
даров
тың «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?» атты
мультфиль
мі шықты. Қазақ мультипликациясы
ның қарлығ
аш туын
д ысы кішкентай көрермен
дердің де, үлкендер
д ің де жоға
ры бағасына ие
болды. Сол жылы Ленинградта өткен Бүкілодақтық
кинофестивальдың бәйгесін ал
д ы. Әмен фильм
дері халық ертегісінің өміршеңдігін экранда өзінше
дәлелдеген, соның өміршеңдігін өз бойына сіңіруге
ұмтыла білген. Фильмнің зор көркемдік табыс
қа
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өзінің даралық бітімімен, ұлттық бояуымен, шын
шылдығымен, муьтипликация тілімен айтқанда,
көркем тағлымымен ие болған еді. Мұнан кейін «Ақ
сақ құлан» дүниеге келді. Халық аузының негізінде
жасалған бұл фильмнің де табысы мол. Өлмес өнер
дің құдіретін дәлелдейтін аңыз, өзінің мультфильм
дік өміріне ие бол
д ы. Бұл да режиссердің өзгеше
табысына жатады. Мұнан кейін экранға «Қожа
насыр – құрылысшы» шықты. Әмен Хайдаровтың
бұл фильмі Югославияның Загреб қаласында өткен
мультфильмдердің бірінші халықаралық кино
фестивалында дипломға ие болды.
Бұл тек қана режиссер Әмен Хайдаровтың ғана
емес, қазақ киноөнерінің де үлкен жеңісіне, табы
сына жатады.
Әмен Хайдаров мультфильмдердің даралық си
патына тек қана балалар емес, тіпті, бүкіл семья тұ
тас көретін ерекшелігін де айтумыз қажет. Кішкен
тай көрермен
дер
д ің қиялын ұштай түсуге, мі
нез-
құлқын қалыптастыруға арналған фильмдерді кино
театрлардан, көгілдір экран
нан әр адам өздері
нің
жас мөлшеріне қарамай зерікпей көре алады.
Әмен Хайдаровтың фильмдері сәбилердің өн
бойында белгілі бір асқақ мұраттарды дамыта түседі.
Адалдық, адамгершілік, бауырмалдық, жанашыр
лық, кішіпейілділ ік сияқты абзал ұғымдардың өріс
алуына, тамыр бойлатуына әсер етеді. Кинорежис
сер Әмен Хайдаров бүгінде елуге толып отыр. Қазақ
халқы «елу ердің – жасы» дейді.
Әмен Хайдаров елуге толуымен бірге суреткер
лік кемел іне де келіп отыр. Біз Әмен ағаның кеме
ліне келген фильмдермен, жаңа туындыларымен әлі
талай дидарласамыз деп ойлаймыз.
Желтоқсан, 1974 жыл
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Жұмбақ жарасымдар жыршысы
(Ұлы суретші Орал Таңсықбаев
шығармашылығынан алған әсерлер)
Жылдар өткен сайын асқақ алыптардың рухани
болмысы адамзат жүрегін баурап ала беретіні бар.
Қазақ пен өзбек халықтарының төл перзенті, төл
суретшісі – Орал Таңсықбаев осындай алып
тар
санатында.
Бәлкім, бұған біздің кейіннен, келе-келе өте-мөте
мән беретіндігімізден шығар...
Бәлкім, бұл әлімсақтан бері тарихи заңдыл ығын
сақтап келе жатқан ұлы үрдістің шын сәті соққан
дығынан шығар...
Дегенмен, шығармашылық еңбектері XXI ғасыр
да жал
пақ жаһанның жалпыадамзаттық көркем
қазынасына, рухани ортақ ғаламат игіліктеріне
айрықша ұлттық бол
мыс-бітімімен өзіндік үлес
болып қосылған ұлы суретшілер
д ің бірі – Орал
Таңсықбаевтың есімін де қазір біз осы
лай
ша
қабылдаймыз. Көкірек кернейтін құдіретпен айрық
ша сүйсінеміз, мейлінше мақтаныш тұтамыз. Бұған
оның небір жұмбақ та сиқыр нақыштарымен таңдан
дыратын туындылары, мол көркем мұрасы дәлел.
Өйткені, жылдар өткен сайын әр ұрпақ, әр буын
ұлы суретші Орал Таңсықбаевтың кешегі XX ғасырда
(1904-1974) өмір кешкен дәуірінде бейнелеу өнері
саласындағы саф алтындай кемел туындыларының
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өнбойында
ғы сиқыр бояулардың мәңгілік әуенсаздарымен қауышад ы, сырласады...
Сондықтан шығар, жылдар өткен сайын әр ұрпақ,
әр буын ұлы суретші Орал Таңсықбаевтың кешегі
өмір кешкен дәуірінде бейнелеу өнері саласындағы
шынайы да шырқау туындыларының өн бойындағы
тұмса табиғат
тың жан-жүрегі дүрсілдеп тұратын
жаратылыстың жұмбақ жарасымдарымен жүздеседі,
сырласады...
Өйткені, жылдар өткен сайын әр ұрпақ – әр
буын ұлы суретші Орал Таңсықбаевтың кешегі өмір
кешкен дәуірінде бейнелеу өнері саласындағы мей
лінше табиғи, мейлінше пәк, мейлінше сұлу туынд ы
ларының өн бойындағы ән болып өткен ғұмырмен
– ән болып қалған нәзік те асқақ бояулармен дидар
ласады, сырласады...
Әлемдік бейнелеу өнерінде сиректің сирегіне
бұйыратын осындай бақ-ырысқа ұлы суретші Орал
Таңсықбаев өзінің дербес шыңына – жалқы көркем
дік әлеміне қалай көтерілген, қалай қол жеткізген
десеңізші, деп бір мезет қайран қаласың. Іле-шала
ұлы қылқалам шебері
нің өз туындыларына туыпөскен өлкесінің, ортасының, қоғамының, кезеңінің
тіршілік тынысына, деміне лайық әрі тек Орал Таң
сықбаевтың көзімен, сезімімен, ойларымен, сурет
шілік қолтаңбасымен біртұтас жеткізіл
ген дербес
көркемдік әлемінің қуатына ден қоясың. Суретші
өзінің жарты ғасырға жуық өскелең шығармашылық
жолында туып-өскен өңірінің небір қиян-түпкірле
рін шарлап шыққан әралуан сапарлары барысында
солар
ға лайық сәт-сағаттардың, мың құбылып,
мың түрлене
тін табиғат кұбылыстарының қайта
ланбас тылсым бояуларын тынымсыз іздеп, тыным
сыз тауып, толассыз дарытып, бейнелеу өнеріндегі
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нұрлы биікке, шұғылалы шыңға – Орал Таңсық
баев аталатын асқаралы биікке заңд ы көтерілді деп
білеміз. Бұған қылқалам шеберінің шығармашыл ық
болмысындағы сиқыр бояулардың мәңгіл ік саздары,
жаратылыстың жұмбақ жарасымдары, ән бо
л ып
өткен өмірі, ән болып қалған бояулары дәлел. Оның
әрқашан таусылмас шабытпен шырқаған көркем
полот
ноларындағы ұлы таланттарға лайық ырыснесібесінің еліне деген перзенттік сүйіспеншілігін
атымтай жомарттықпен саба-саба күйінде ақтарыла
сыйлаған ғажайып мұрасында жатса керек.
Орал Таңсықбаев шығармашылығының басым
көпші
л ігін, көркемдік құдіретін – негізінен оның
пейзаждық картиналары айқындайды. Бейнелеу
өнеріне он жеті жасында келген Орал көркем шы
ғарма жазу үстіндегі шабыт азабын, дарын ізденісін
көп тартқан. Өзінің дара қолтаңбасын тапқан үлкен
суреткер әуелі Ташкент
тің Мемлекеттік көркем
сурет галереясы жанындағы студ иядан сабақ алған,
сонан соң Пензаның көркемсурет учил ищесін бітір
ген. Өзбекстанға кайтып оралысымен рес
п убли
ка бейнелеу өнерінің өркендеуіне бар күш-жігерін,
талантын аямайды. Суретшілік жолының бас
тап
қы кезінде Орал Ван Гог, Поль Сезанн, Огюст
Ренуар, Эдгар Дега, Поль Гоген тәрізді батыстық
қылқалам шеберлерінің ықпалында болады. Мәсе
лен, 1938 жылы музыкасын В.Великанов, либрет
тосын М.Әуезов жазған «Қалқаман-Мамыр» атты
қазақтың тұңғыш балеті
нің сахналық декора
циясын жасап та өз күшін байқап көрд і. Осындай көп
еңбектену, талмай іздену портрет, графика, жанр
лық картиналар, пейзаждар саласында болад ы. Ақы
ры, Орал өзінің дербес суретшілік жолын, дарынын,
күшін пейзаждық еңбектерден табады.
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Отызыншы жылдардағы ізденістері, түптіңтүбінде суретшінің діттеген нысанасына жеткізеді.
Сөйтіп, қырқыншы жылдардың аяғынан бастап
Орал Таңсықбаев шығармашылығында пейзаж
дық полотнолар барын
ша мол, соншама әсер
л і,
көбін
ше нақты сипат алады, сөй
тіп суретші кол
таң
басын анықтаушы – жетекші қасиет
ке айна
лады. Суретшінің атағы да, даңқы да кеңінен,
шын мәнінде, осы пейзаждық еңбектердің арқа
сында шығады. Қылқалам шеберінің өзіндік стилі
де осы пейзаждарын
да барлық болмысымен,
алтын жамбыдай кесек мүсіні
мен өзгеше көрініс
табады. Аты аңызға айналған пейзажд ық холстар
дың түпнұсқасын көрген сәттегі ілкі қуаны
шыңа
не жетсін?! Осынау ғажайып әсердің көпке дейін
әркімнің көкірек түпкірінде қалатындығы, көз алды
нан кетпейтіндігі суретші Орал Таңсықбаевтың
ән бо
л ып қалған өнерінің шынайы құдіретінен
деуіміз керек.
Әйгілі қылқалам шеберінің әр полотносының
тұсын
да көбірек тоқталасың. Көпке дейін өзгеге
қиып та кете алмайсың. Алыстан қараған сайын
саңлақ шебер
д ің айтулы еңбектеріндегі, бояулар
симфониясындағы қаза
қы әуеннің еркінен шыға
алмайсың. Әртүрлі бояулар
д ың болмысы тек
өздеріне тән әрі ортақ үйлесімі
мен, полифонизмі
мен көзге түседі. Осы тұста ұлы сөз зергері Ғабит
Мү
сіре
повтің жалпы өнер атаулыға тән ұлағат
ты
пі
кірін суретші шығармашылығына қарай сәйкес
тендіріп айтар болсақ: «Бір бояу бір бояуға жары
ғын да түсіріп тұрады, көлеңкесін де түсіріп тұрады,
біріне бірі жарығын түсіріп тұрған бояулар айтайын
деген ойыңды көрерменге дәл жеткізеді», – болып
шығады.
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Орал еңбектерін көрген тұсыңда орыстың көрнек
ті суретшісі Николай Крамскойдың: «Шыншыл коло
рит әділдік сияқты сирек кездеседі» – деген пікірі
еріксіз есіңе түседі. Шынында картинаның алғаш
қы әсерін сол шығарманың колориті шешетіндігіне
Орал Таңсықбаевтың пейзаждық туындылары толық
дәлел бо
ла алады. Көрерменнің картина қасында
қаншалықты ұзақ тұрып қалатындығы немесе назар
аудармай, салқын әрі селсоқ қана көз қиығын енжар
салып өтіп кетуі бояулар үндестігінің – колориттің
көркемдік күшіне не кемшілігіне байланысты. Міне,
бұған көзімізді Орал картиналары да жеткізе түседі.
Заңғар суретшінің пейзаждық еңбектерінің тұсы
нан қанша тез жылжып өтіп кетемін деп тырыссаң
да кете алмайсың. Қылқалам шебері картиналары
ның әсемд ік әлемі, көркемдік қуаты поэзияға тұнған
реализмі мен сыршыл лиризмі өз сиқырымен сені
жіпсіз байлап тастағандай эпикалық байсалдыл ық
пен мөлдір де пәк эмоцияға, өзгеше ұяң мен әдептен
аспайтын қарапайым асқақтыққа, салауатты жырға,
шертпе күйлердің мұңды-жарқын саздарына толы
пейзаждық полотноларда ұсақ детальдар, жасанды
әрі әсіреқызыл әффект көздеген әлеміш бояу
лар
мүлде жоқтың қасы. Оңтүстік топырағының өзгеше
әрі тумысынан етене жақын бедері мұңды-сырлы
сиқыр
л ы бояулармен жырланған асқақ келбетін
көргенде, сосын осы туындылардың, «мылқау поэзияживописьтің» «шымырлап бойға терең жайылған»
әуендерінен елтіп қалғаныңды сезбей де қаласың.
Орал картиналарындағы бояулар музыкасы,
музыкадағы бояулар құдіретіндей әсер етеді. Нелік
тен екенін қай
дам, осынау егіз жұпты бір-бірінен
мүлде ажырата алмай
тын жұмбақ халде қаласың.
Сондықтан болар дара сұлулықтан көзіңді алмай,
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көңілің өсіп тылсымды ләззат
қа ден қойып, ән
болып қалған шын өнердің шырын сезімінен, кәусар
шабытынан, парасат ойларынан шоқ аласың. Соның
қызуынан бүкіл тұла бойыңа нәр тарап, әсем
дік
әлемінің сан-қилы сырынан, шәрбат сусыны
нан
өзгеше тағлымы мол ғибрат алып, туған жерге деген
перзенттік сүйіспеншілігің артады.
Құлпырған табиғат құдіреті ме, жоқ әлде соны
өз еңбегінде құлпырта білген суреткер кұдіреті ме,
кейде тіпті ажырата алмай қаласың. Асылы, екеуі
де Орал аға салған әрбір пейзажда бар болуы керек.
Өйткені, оның еңбектерінде табиғат өнердің биігі
не, өнер табиғаттың қайталанбас сиқырына көтеріл
ген. Автор осынау табиғаттың болмысына үл
кен
өнердің шыншылды
ғын шынайы дарыта білген.
Туған жер табиғатын перзентін құлынымдаған ана
мейірімі тәрізді шырқыраған жанымен терең сүйе
білген адамның еңбегінде ғана табиғат сұлулығы
осындай биік көрініс таппақ. Нені және оны қалай
бейнелеуді білетін шын таланттың құйма бол
мы
сын Орал Таңсықбаев картиналары айқын дәлел
дейд і. Мәселен, бұған «Шыршық аңғарында», «Тау
дағы таң», «Қайрақұм ГЭС-інің таңы», «Сырдария»,
«Ыстықкөлдегі кеш», «Өзбекстан көктемі», «Туған
өлке», «Шыршықтың Қожакент тұсындағы көрінісі»,
«Мырзашөлде», «Ангрен алқабы», «Таудағы қыстақ»,
«Сентябрь кеші», «Таудағы жай
лау», «Менің даста
ным» атты және тағы басқа көптеген картиналары
толық дәлел бола алады.
«Мақта суару» атты картинасында таң жаңа атқан
кез бейнеленген. Түнгі салқын таңғы самалға ұлас
қан мезгіл. Алдыңғы қатарда көк талдар, оның аржа
ғында мақта даласы. Жолды мөлдір сулы арық кесіп
өтеді. Таңсәрідегі күн сәулесінің бұлдыр шапақтары
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сушылар
д ың өнбойынан анық байқалады. Еңбек
адамы, еңбек күйі каме
ралық сипаты өзінің ішкі
қуатымен, тіршілігімен терең әсер етеді.
«Ыстықкөлдегі кеш» атты атақты картина
сында
кеш
кі шапақтың жалқыны көл бетінде жарқырап
ойнап жатыр. Көл де, көл жағасы да шексіз-шетсіз
сияқты көрінеді. Мұ
ны холстың рамасы да еш
шектей алмаған. Суреттің құдіреті де осынысында.
Мал бағып жүрген қарт шопан фигурасы да кешкі
күн батар шақта өзара ассоциация жасап, мұңд ы бір
әсерге қалдырады. Бірақ көпке созылатын мұң емес.
Бір дірілдетіп, бір тыншытатын тіршілік...
«Сырдария» атты картинасында үлкен кеңістік
сезіле
д і, сол кеңістіктің дымқыл ауасы сезіледі.
Алдыңғы қатарда өзен жағалауы, жыртылған жер,
қалың көк ағаш таң алдындағы сәтте бей
не
лен
ген. Бұрала аққан кең арналы өзен алыстағы тау
ларға жетелейді. Пейзажда алдың
ғы әрі ірі план
дағы адамдар жоқ болса да, тіршілік лебі есіп тұ
рады. Өміріміздегі қабырғалы өзгерістер, индус
трия
л ы аршынды қадамдарымыз суретші п
олот
ноларындағы пейзаждың табиғи әрі қажетті бөлін
бес бөл
шегі
не айналып отырады. Осындай сүбелі
әрі күрделі өзгеріс
тер Орал Таңсықбаевтың сыр
шыл бояуларының гармония
л ық құдіретінен дара
әрі шыншыл поэзияға айналып шы
ға келген деп
айтуымызға әбден болады.
Суретші пейзаждарында қарама-қарсы контрас
тар көп кездеседі. Мәселен, таулар мен жазық
алқаптар, құм
дар мен сулар, таң атқан шақ пен
кеш батқан кездер және т.б. Бұлардың қарамақарсылығы өзара бірін-бірі толықты
рып тұратын
живописьтік компоненттер. Ол өзінің пейзаж
д ық
еңбектерінде бояулардың кажетті мөлшердегі өзін
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дік температурасын, ырғағын, үйлесім нақы
шын
бір қалыпта ұстай біледі. Сондықтан да болу керек
Орал Таңсықбаев пейзаждарыңда табиғаттың
көрінісі сұлулық мейрамына, әрине, өнер мейрамына
айналып кеткен.
Ал, «Қайраққұм ГЭС-нің таңы» атты картинасы
нан таң атып келе жатқан шақты, төбенің басынан
жасан
д ы көлдің көрінісін көреміз. Индустрия
лық құрылыс таби
ғат көрінісімен жымдасып кет
кен. Композицияның ортасында бетонның көгілдір
түсі, сонан соң әлі де манаурап жатқан ұйқыдағы
теңіз, алыстағы таулар, плотина құры
л ысын
дағы
машиналардың қарауытып көрінуі бәрі-бәрі үлкен
шеберлікпен салынған. Бұл пейзаждық еңбек –
Букілодақтық және Брюсселъдегі халықаралық
сурет көрмелерінің күміс медаліне ие болды.
«Алматыдағы қыс. Кеш батқан шақ» – атты карти
насын
да көгілдір бояулардың ызғары мен салқын
дығының бір өзі неге тұрады!
Орал Таңсықбаев пейзаждарында өзгерген өңір
бел
гілері, сол өңірді өзгерткен белгілер: электро
станция
лар, электр линия жүйелері, мұнаралар
және т.б. өнеркәсіп тынысын, тіршілігін көрсететін
белгілер ылғи алыстан бейнеленеді. Суретші
нің
алғашқы кездегі салған пейзаждарында ка
мера
лық, фрагменттік бейнелеу басым болса, ал кейін
гі туындыларында панорамалы, әпикалық плав
да бейнелеу мол. Сөйтіп, Орал пейзаждары мону
ментальды характер алады. Сонымен бірге, лири
калық әуенге, өмірге құштарлық, табиғат тірші
лігі мен шырайына таңдана білушілік сияқты
қасиеттер пейзаж
д ық туындылардың басты көркі
болып, енді көрерменде
рін таңданта білу сияқты
биік дәрежеге көтерілді. Табиғаттың кең құлашын,
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тыныс-тіршілігін, көгілдір аспанын, бұлт басқан
тауларын, гүл атқан көктемін немесе сарыала күзін
жаратылыстың суреткер демінен айрықша әнергия
тапқан жұмбақ жарасымдарын жақұт сұлулығы
мен бейнелеуде Орал Таңсықбаев әлемдік бейне
леу өнерінде өзіндік орнын алған, өзіндік мектебін
қалдырған үлкен суретші.
Орал Таңсықбаевтың әрбір пейзажы – нағыз
живописьтік поэма. Суреткер өзінің кемеліне келген,
толысқан пейзаждық еңбектерінде французд ың
ұлы суретшісі Камиль Короның эстетикалық прин
ципін өз туынд ыларында мықтап ұстанған. «Таби
ғаттың болмысын барын
ша қаз-қалпында беруге
ұмтыла отырып, мен бір минут те ішкі жан әлемімді
тебіренткен ғажайып сұлул ықты еш жоғалтпаймын.
Көзден таса қылмаймын. Табиғат болмысы – өнердің
бір ғана бөлігі, оны суретшінің сезімі толықтырады»
деген қадау пікірін Орал Таңсықбаев өз еңбектерінде
іске асырған.
Суретші өз пейзаждарында Орта Азия табиғаты
ның типтік белгілеріне тән акцентті молырақ
салады. Орал картиналары реалистік тереңд ігімен,
тұнық колорит байлығымен, лирикалық әуені
мен көрермендерді өзгеше толғантады. Табиғатпен
бәсекеге түскен суреткер өзінің атақты пей
заж
дық еңбектерінде көбіне сол табиғаттың өзінен де
басым түсіп отырады. Бұл, әрине, саң
лақ сурет
шінің хас шеберлігінен. Сондықтан да болу керек,
Орал Таңсықбаев пейзаждары ширақ компо
зи
циясы
мен, жұтынып тұрған живописьтік ше
шімі
мен, тұтастығымен, салиқалы салмақтыл ығымен,
эпикалық тынысымен өзгеше көзге түседі.
Таңсықбаевтың
«Таудағы
ауыл»,
«Көктем»,
«Шатқал бойымен», «Мақта жинау», «Шыршық
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алқабы», «Тойға», «Тауда», «Өзбекстандағы наурыз»,
«Алтын тау», «Шардара су қоймасы» және тағы басқа
пейзаждары ширақ компо
зициясымен, ұрым
тал
бояулар үйлесімімен, эпикалық тынысымен өзгеше
көзге түседі.
Қылқалам
шеберінің
соңғы
жылдарында
салған се
риялық туындыларының ішінде «Менің
дастаным» (1972 ж.) картинасының шоқтығы биік.
Суретші өнерінің бү
кіл түйіні, арман-мақсаттары
ның кәсіби тұрғыдан ғажайып шыңына көтеріліп,
тәжіне айналған бұл туындының лирикалық әуезәуені эпостық ауқымда ғаламат си
пат алған. Бұл
шығарманың осылай аталуында да терең мән
бар. Өйткені, адам ғұмырының қысқа, өлшеулі
болмысы
на суретші шынайы өнердің мәңгілігін
– көк ніл, бояулард ың шымқай сиқыры мен іңкәр
сүйіспеншілігінің құ
мар әуенін көлденең тартқан.
Ғажайып табиғаттың ұдайы өзгеріп, жаңғы
рып,
түлеп, отыратын құдіретін-өзегін Орал Тансықбаев
осы еңбегіне мейлінше мол дарытқан. Қалай десек
те «Менің дастаным» – суретшінің жарты ғасырлық
шығармашылық жолының қорытындысы әрі шыны
іспетті кесек философиялық полотно. Сон
д ық
тан
болу керек, оның бүкіл ғұмыр бойы бейнелеу өне
ріндегі ел сүйіспеншілігіне әрдайым бөленген туын
дылары
ның жемісті мәні мен мазмұнын жарқы
рата ашатын, сан алуан байытатын, өркеш-өркеш
жоталандыра түсетін соң
ғы аққу әніне айналған
классикалық сом шығарма.
Суретші Орал Таңсықбаев өзінің басты пейзаж
дық еңбектерін – ән болып қалған өнерін халқына
қалдыра білген құдіретті дарындар шоғырынан орын
алатын зор тұлға, ұлы суреткер.
Әлемдік бейнелеу өнерінің алтын қорына
қосылған Орал Таңсықбаев пейзаждары Москва
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мен Вашингтонда, Прага мен Токиода, Париж бен
Брюссельде әралуан көр
ме
лерге қойылып, әртүрлі
елдер көрермендерінің ілтипатына, сүйіспеншіл ігіне
бөленген жемісті туындылар.
Кешегі кеңестік дәуірде қылқалам шеберлері
не
аса сирек берілетін-бұйыратын күллі атақ-даңқтар
дың баршасына ие болған ұлы суретшінің мол мұ
расы – Ташкентте, Мәскеуде, Алматыда, Нөкісте өзі
тұрған, еңбек еткен мемориалдық музейде сақтал ып
отыр. Оның үстіне кезінде СССР Халық суретшісі,
СССР Көркемсурет академиясының толық мүшесі,
екі халықтың төл перзенті Орал Таңсықбаевтың ән
болып қалған өнерінің етене таныс, сыршыл әуені,
ойлы бояулары әралуан көрмелерде қанат қағып, тау
мен дала дастанын шырқап тұр
са, көрермен
дерге,
ұрпақтарға бұдан артық қандай сый керек.
Наурыз, 2006 жыл
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Ақшаңқан ойлар мен шырайлы
бояулар үндестігі

Сурет көрмесінің өнердегі, өмірдегі, суретші
шығармашылығындағы алар орны әрқилы сипатта
болғанымен, өзінің идеялық-көркемдік, эстетикалық
маңызын ешқашан жоғалтқан емес. Осыдан болу
керек, әрбір үлкен суретшіні шығармашылық дербес
көрмесі көрермен қауым үшін де, өзі үшін де мейрам
іспетті болып келед і. Осылай қауышу, осылай жүз
десу екі жаққа да салиқал ы қуаныш әкеліп, көкейден
шығып жатады. Міне, суретші Үкі Әжиевтің Қазақ
ССР Мемлекеттік сыйлығына ұсыныл
ған «Алғаш
қы тың игерушілер» және «Тыңның құрдастары»,
сериясындағы акварельдік еңбектерінің астанамыз
дағы Кино үйінің фоесінде болып өткен көрмесі –
осындай сапалы санаттағы көрмелердің қатарынан
орын алады.
Есімі көптен танымал суретші Үкі Әжиевтің
шынайы поэзияға алуан-алуан бояуы қанық,
сыршыл да кемел шебе
р
л ікке көтерілген аква
рельдік еңбектері қазіргі қазақ бейнелеу өнеріндегі
өзінше бір көркемдік әлем, бірегей құбылыс. Бұған
қылқалам шеберінің суреткерлік мұратының бүкіл
лейтмотиві – жасампаз замандастарымыздың жар
қын бейнесін, өзгерісі мол өскелең тіршілігіміз
дің келбетін, туған республикамыздың таби
ға
тын
дағы дара да қайталанбас сұлулықты ұяң да
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қоңыр әуезді лиризммен нәзік жырлау жолындағы
шығар
машылық ізденістері, соның нәтижесіндегі
мәуелі еңбек
тері айқын дәлел бола алады. Осы
орайда, Үкі Әжиев суреткерлік көркемдік-эсте
ти
калық принциптерін көбі
не өзінің оң жамбасына
келетін сүйікті машығы – акварель, түбегейлі түрде
талмай жүзеге асырып келе жатқанын айрықша
атап айтуымыз ләзім. Суретшінің күр
меуі қиын,
көп өнерпазға оңайлықпен құрық салдыр
мас, ал
салдыра қалған күнде де бас біліп, тізгін ұстата қоюы
әрі екіталай, әрі неғайбыл. Таулы жердің құбыл
малы ауасындай аумалы-төкпелі мінезді акварель
саласында Үкі ағамыздың еліміздегі белгілі шебер
лердің бірі
нен саналатындығы кім-кімді болсын
қызықтыр
май, мақтаныш сезім тудырмай қой
майды. Бұл тұста суретшінің акварельдей шу асауға
бұғалық сала білуінде ғана емес, сонымен қатар
көшелі суреткер дәрежесіне көтері
ле білуінде тау
перзентінің бірде нәзік, бірде тентек, бірақ қашан да
шыншыл, ақжарқын, мәрт, жөргек мінезінің, «қыран
қанатынан ұстап алып» үнемі заңғар көк
ке, асқар
биіктікке ұмтылуды аңсайтын арманшыл да қайсар
талантының табиғи үндестігі үлкен роль атқарған-ау
деп айтсақ, сірә, қаталеспейтін тәріздіміз...
Мәселен, бұған мысал ретінде суретшінің «Биік
тауда
ғы жайлау», «Хан Тәңірі етегінде», «Тау іші»,
«Шілік алқа
бы», «Таудағы ерте көктем», «Көлсай»
атты пейзажда
рын келтіруге болады. Әсіресе,
соңғы «Көлсай» пейзажы соншама нақты, соншама
жұмбақ сияқты әсер қалдыра
д ы. Онсыз да жер
жәннаты Жетісу суретші туындысын
да қылқ
а
лам
құдіретімен қанаттанған, зерлі сымбаты
мен ерек
ше сүйсінтеді. Тұп-тұнық көлдің, шыршалы тау
дың жұпар ауасын ашқарақтана жұтқандай сезімде
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боласың. Осынадай тылсым сұлулыққа елтіп тұрып
Қазақ ССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,
белгілі жазу
шы Шерхан Мұртазаның «Қызыл
жебе» романының бірінші кітабындағы Көлсайд ың
әдеби көрінісін, суретші Үкі Әжиевтің пейзаждағы
Көлсайдың көрінісімен іштей еріксіз салыстырасың
да, екі суреткердің де өз палитрасы
нан ортақ
тықты, шыншылдықты, кәнігі шеберлікті, таби
ғат құдіретін айқын аңғарасың. Романдағы Көлсай
турал ы: «... дүниенің дүрия жамылған жәннаты; ...
бірақ мұнда шөп сарғайса, көк қурамас; Көлсайдың
бетінен көгілдір аспан, зүмірет шыршалар, зүбәржат
есіл дүние түгел көрінеді – болмыстан болжаусыз
көрікті көрінеді» – («Қызыл жебе», Алматы, 1978 ж.,
80-81 беттер) деген жолдарды мынау суреттен көз
алдыңда, қаз-қалпында көргендей боласың.
Үкі Әжиевтің «Алғашқы тың игерушілер»
сериясын
д
а партия қызметкері Ө. Қабазиевтің,
колхоз предсе
дателі Н.Поляковтың, Социалис
тік Еңбек Ері Н.Мәлғаж
даровтың, Г.Байдуков
тың,
В.Рагузовтың, сондай-ақ, екі мәрте Соиалистік
Еңбек Ері, атақты күрішші Ыбырай Жақае
в
тың
портреттері бар. Осы портреттерд ің әрқайсысынан
суретшінің, әсіресе, Ленинград блокада
сын көзі
мен көріп, басынан өткізген суретшінің ел ырысы,
жер ырысы – қасиетті Нанның иесі – диқандарға
де
ген елден ерек сүйіспеншілігін, тың ерлері мен
ардагерлері
не деген ыстық ілтипатын шырайлы
бояулар құдіреті
мен нақты білдіргенін көреміз.
Бұларға ортақ басты сипат композициялық ширақ
тық пен тұтастық, сондай-ақ, ішкі драматизмнің
лүп-лүп соққан лүпілін шертетін нәзік лиризм тән.
Суретші өз кейіпкерлерінің бойында
ғы табиғи
даралықты шынайы жеткізе біледі.
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Партия қызметкері Ө.Қабазиевтің портретінен
ойлы көзқарас, әжімі аз кең маңдай, кітап ұстаған
оң қол
д ың мазасыз қалпы тынымсыз ой кеш
кен, ертеңін ойла
ған басшыны; колхоз председа
телі, төрт Ленин орденінің кавалері Н.Поляков
тың портретінен қызылы тамып тұр
ған қажырлы
келбетті, қайсар шашты, өзгенің пікіріне құлақ асып,
өз пікірін іштей таразылап-топшылап, ой қорытып
отырған жетекшіні; октябрят немересін алдына
ал
ған Г.Байдуковтың портретінен еңбегі жанған
ардагерлер
д і, яғни, соның жарқын айғағы ретінде
екі жиекке тізі
ле орналасқан Отанның жо
ғары
наградаларын, артқы планда кейіпкердің Ұлы Отан
соғысы кезіндегі жауынгер
л ік жолын, сонан соң,
тыңға келгендегі алғашқы шатырлар мен жыртыл
ған жердің фотосуреттерінің қылаң беретінін;
Н. Мәлгаждаровтың портретінен астықты ысырап
сыз жинап алу жолында талай ұйқысыз өткен түн
дерден кейін, үдеден шықтық па, шықпадық па деген
ойдан мазасызданған тұсын, оған қоса осынау ел ри
зығы – астық үшін арпалыста сыр бермеген, социа
листік жарыста өзгеге дес бермеген айтулы механи
затор – әйгілі диқанның бір сәт көз шырымын алса,
қалай болар еді, – деп шаршаңқыраған, сәл де болсын
қажыған екіұдай сәтін; екі мәрте Социалистік Еңбек
Ері, атақты күріш
ші Ыбырай Жақаевтің портре
тінен түс мезгілінде сәл тыныс алып, осынау аптапта
күріштіктің сағымынан көз ал
май отырған аппақ
мұртты, шоқша сақалды, жасы келсе де, жанары
таймаған дана диқанның тұлғасын көреміз. Осы
шығармалардың көпшілігі бір демнен – бір сеанстан
туған туындылар. Ал, мұның өзі суретшіден үлкен
шеберлік
ті, шапшаң қағылездікті талап етеді. Үкі
Әжиевтің бойын
да мұндай қасиеттер жеткілікті155
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ақ. Осынау портреттерд ің құпия тереңінде суртші
нің көрермен қауымға көп байқала бермейтін талай
төгілген тері, қыруар еңбе
гі, республиканың түк
пір-түкпіріне әр кездегі сан жетпес сапарла
рын
да еңбек адамдарымен, замандастарымен – бола
шақ кейіпкерлерімен етене араласу, ұзақ бақылау
нәтижесінде көп жылдар бойына мысалдап жинаптүйген, соны өз еңбектерінде жомарттықпен көрсете
білетін жіті аңғарғыштығы, натура мен портрет
тегі егіз ұқсастыққа қоса нақты әрі дара психоло
гиялық халді тап басушыл ық сияқты сипаттардың
жатқандығын айтуымыз керек.
Ал суретшінің «Тыңның құрдастары» серия
сындағы «Қазақ мадоннасы», өнер зерттеуші Лиза
ның, Наташа
ның портреттері ұрпақтар сабақ
тас
тығын, ұлттар достығын паш ететін шуақты, туын
дылар. Мәселен, немістің ұлы суретшісі Альбрехт
Дюрер туындыларынан рухани ләззат алып, ішкі
толқынысын, сұлулықпен дидарлас
қан қуанышын
ірке алмай отырған жас өнер зерттеуші корей қызы
Лизаның бейнесін; қолына сылдыр
мақ ұстаған
балпанақтай сәбиін, бәлкім, тұла бойы тұңғышын
алдына алған «қақтаған ақ күмістей кең маңдай
лы» жап-жас ананың перзентіне, мынау ғажап,
бейбіт өмірге деген риясыз мейірін, қап-қара мойыл
көздерінен нұр шашқан биязы, келбетті жас ананың
тұлғасын сүйсіне қабылдаймыз.
Көрмедегі бұдан басқа туындылар, мысал «Әжесі
мен немересі», «Қазақстан мұнайы», атты белгілі
туындыла
рын суретшінің соңғы кезде салған
«Қазақстанның атақ
ты малшылары» сериясын
дағы шопан, Қазақ ССР Жоғарғы Советі
нің
депутаты К.Әбдібаеваның, жылқышы Қ.Сәулеевтің
портреттері толықтыра, кеңейте түсед і. Мұның өзі
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Үкең сияқты акварельші суретшінің творчествол ық
жолын молынан байсалды баяндайды.
Үкі Әжиевтің Жапония, Югославия, Гана,
Нигерия, сапарынан туған акварельдік еңбектері
сол елдерд ің табиғатын, адамдарын, тіршілік-тыны
сын нақты көрсетіп, бейнелеп қоймайды, оған қоса
өзінің көркем
д ік таным-түйсігін де, ұлттық бояу
нақышын сақтай да біле
д і. Сондықтан да болуы
керек, о баста этюдтік сипаттағуа туындылар, үшін
мәнінде пісіп-жетілген, аяқтал
ған, дербес көркем
дүниелерге көтеріле алған. Өйткені, мұндай сипат
туған топырағымен тамырласып, өзекте
сіп кеткен
суретшінің ғана туындыларында бой көр
се
теді.
Себебі, Үкі ағамыз ұлттық мәдениетіміздің қай
нар шығармашылығынан, туған жері – Же
тісу
дің ғажайып табиғатынан, ән – күйге шал
қы
ған бұла сезімді зердеге тоқып өскен, соны бүткіл
шығармашылық жолын
да баянды көрсетіп келе
жатқан суреткер.
Сонымен қорыта келгенде, Қазақстан
дағы
профес
сионалдық
бейнелеу
өнерінің
негізін
салушы буын өкіл
дерінің бірі, белгілі суретші Үкі
Әжиевтің Қазақ ССР Мемлекеттік сыйлығына ұсы
нылған «Алғашқы тың игерушілер» және «Тыңның
құрдастары» сериясында
ғы ақшаң
қан ойлар мен
шырайлы бояулар үндестігінен тұратын акварельд ік
еңбектері қандай құрметке болса да, әрі лайық, әрі
кемел де көркем шығармалар.
Маусым, 1980 жыл
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ШАПАҒАТТЫ БОЯУЛАР СЫРЫ

Өнер сүйер қалың қауым Тоқболат Тоғысбаев пен
Ерболат Төлепбаев тәрізді таланты тегеурінді сурет
шілердің бір үйдің перзенттері екендігін әуелде
ойлай қоймауы, біле бермеуі мүмкін. Осынау бір өмір
лік фактының оқшау сыры мен сипатын біле қалса,
сол қалың қауымның әрбір тақымына ат тигендей
желпініп шығары хақ. Сонан соң өнер – көкпардың
додасынан серкені бір өзі суырып алып шыққандай
болып ақ жарыла сүйсінбеуі; мұндай ғажайып
тар
өз топырағымызда да бар екен-ау деп шын сезінбеуі,
шын таңданбауы, шынайы масаттанбауы әсте мүмкін
емес. Өйткені ағалы-інілі суретшілердің есімі әрісі
Одақ, берісі республика көлеміне кеңінен танымал.
Бұл – бір.
Екіншіден, жол мұраты өнер нысанасы ортақ
деген
мен, Тоқболат пен Ерболаттың соған барар
немесе соған же
тер сорап-соқпақтарының мүлдем
бөлектігі әуелден-ақ бел
гілі болған. Ағаның ініге
ұстаздығы мен інінің ағаға шәкірт
тік кезеңдері
ұзаққа созылмаған. Екеуі де бір-біріне ұқсамау үшін
ерте қамшылағандары бірден байқалады. Сондық
тан шығар, олардың қазіргі қолтаңбасын ұқсату да
мүмкін е
мес. Осы тұрғыдан келгенде, Тоғыс
баев
пен Төлепбаев се
кілді даусыз танылған қылқа
лам
шеберлері соңғы жиыр
ма жыл беделінде (19651985) профессионалдық жағынан күрт өскен, жаңа
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әрі өскелең сапаға көтерілген ұлт
тық бейнелеу
өнерінің кемелдене түсуіне өз шығармашылы
ғы
мен сыбағалы үлесін қоса білген десек, сірә, артық
айтпаспыз. Олар сонымен қатар, осынау кезеңде
тың леп, тың машықтар әкелген толқындар буыны
ның әр алуан ізденістерін (бейнелеу өнерінің барлық
саласындағы түр, бояу, мазмұн, тақырып, тәсілдер,
мектептер), бүткіл шығармашылық бітім-болмысын
нақты көр
сете білетін өнер иелері. Үшіншіден,
әдебиет пен өнердің арғы-бергі тарихына үңілсек,
таланттары жөнінен кемел, әрі біресе әкелі-балалы,
біресе ағалы-інілі болып келетін шығармашы
л ық
айтулы тұлғалардың ілуде бір кездесеті
ні, сирек
ұшырасатыны бар. Мәселен, мұндайда тіл ұшы
на ең әуелі, француз жазушылар әкелі-балалы Дю
малар мен австриялық композиторлар әкелі-балалы
Штраустард ың есімдері; сонан соң ағайындылардың
арасында франц уз жазушылары Эдмон мен Жюль
де Гонкурлардың; неміс жазушылары Генрих пен
Томас Манндардың; орыс әдебиеті мен өнеріндегі
жазушы Антон мен актер Михаил Чеховтардың; бей
нелеу өнеріндегі нидерланд суретшілері кіші Питер
мен Ян Брейгельдердің есімдері оралады. Осы
ған қарап, Тоқболат Тоғысбаев пен Ерболат Төлеп
баев
тар
ды сол заңғар тұлғалардай деуден, немесе
ұлы
л ық
тың «тәжін» әлден-ақ киіп алды деу
ден,
болашақта солармен үзеңгілес тұрады деуден аулақ
екенд ігімізді алдын-ала ескертеміз. Мәселе, кейбір
өмірлік фактілердің ұқсастығы мен тамырласты
ғында; ағайынды суретшілердің бейнелеу өнеріндегі
мүмкіндіктерінің молдығына көрермен ретінде кәміл
сенгендіктен; сол көрермен қауымның өн бойы
на
рухани нұрлы шуақтар сәулесін сыйлап келе жатқан
өнер иелерінің дара творчестволық құдіреттерінде.
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Тоқбо
лат Тоғысбаев пен Ерболат Төлепбаевтың
таланттың өзінд ік жұмбағы да, сиқыры да осында.
Ендігі сөз арқауы қазақ топырағындағы немесе
ұлт
тық бейнелеу өнеріміздегі осындай сирек
ұшыраса
тын игі нышандарға жататын ағалыінілі дарындардың кіші
сі Қазақстан Ленин комсо
молы сыйлығының лауреа
ты, суретші Ерболат
Төлепбаевтың творчествосы жөнінде.
Живописьтік туындының бақыты әуелі
көрерменнің назарын өзіне аударуы үшін, сонан
соң оның бүкіл ынта-ықыласын, ой зердесін
жаулап алуы үшін бар болғаны бір-ақ рет
қарауын талап ететіндігінде болса керек.
Эжен ДЕЛАКРУА

***
Суретшінің, әйтеуір, өнер иесінің бағы мен соры,
оның талант қуаты мен тер төккен еңбегіне тікелей
тәуелді болса, ал живописьтік туындының маңдайын
жарқыратып жіберетін зор бақыты фрацуздың
ұлы суретшісі Эжен Делакруа айтқандай өз көрер
менін бір-ақ қарата білуінде деген пікірге саятын
дығы рас. Мейлі қай тұрғыдан қарастырсақ та,
отыз бір жастағы сурет
ші Ерболат Төлепбаевтың
өмірбаяны шығармашылығына, полотнолары өмір
баянына айналып кеткен жолына көз салсақ, тара
зының бір басы ұдайы ауыр тартып тұрады. Өйткені,
суретшінің картиналары әу бастан-ақ жұртшыл ық
назарын аударып алғаны талассыз жайт. Бір ғажабы
бей-жай қалыс немесе селқос қалған ешкім болған
емес. Біреулері құлай қабылдап жатса, екіншілері
ат-тонын ала қашып, шошып жатты. Баз біреулердің
160

шек
сіз риза болғандығы болмаса әлдекімдердің
үріккендігі және шындық.
Әйтеуір, жұртшылықтың бір қарамай кетпеуі,
бір назар аудармай өтпеуі немесе ұнатқандардың
сүйсіне қарап, ойға батып, қуаттамағаны ұнатпаған
дард ың қаншалықты тыжырынғанымен Ерболатты
талант ретінде мойындамағандары кемде-кем. Бұған
ол қатысқан көрмелер куә.
1974 жылдан республикалық, 1977 жылдан Бүкіл
одақтық, 1981 жылдан халықаралық әралуан сурет
көрмелеріне үзбей қатысып келе жатқан және сол
көрме жүлделерін жеңіп алудан кенде емес Ерболат
Төлепбаевтың еңбектерін аз деп олқы санауыңа аузың
бармайды. Осындай бола тұра, тындырғаны көп деп
көпсінуіңе және көзің қимайды. Ол айналасы он жыл
дың ішінде балаң шәкірттікті, шарқ ұрып іздену мен
өзінд ік дара қолтаңбасын қалыптастыруды, сонымен
бірге кесек колорист, күрделі талант деп танылуды да
бастан өткерген жігіт.
Шығармашылық мерзім ретінде он жыл уақыт
әрі аз, әрі өте көп. Өйткені, профессионалдық кәме
летке жету жолындағы кешеуілдіктің сал
қыны
бүкіл еліміздегі өнер қуған дарынды жас
тар
д ың
көпшілігіне тән. Бәлкім бұл ғылыми-техни
калық
прогресс тасқындап бел алған заман
ның объек
тивті заңдылығы болар. Қалай деген күнде де, қырық
жасына дейін «әлі жас атанып» жүргендер иә болмаса
өзін-өзі таба алмай шарқ ұрғандар, не жоғалтып алып,
кәсіпке көшіп алғандар арамызда әлі де жеткілікті.
Дегенмен, өткен жылы Москвадағы, дүниежүзі
лік фестивалі делегаты Ерболат Төлепбаев
тың
жиырма то
ғыз жасында, яғни 1984 жылы, жастар
туралы сериял ық жұмыстары үшін республикалық
Ленин комсомо
л ы сыйлығын алуы, шын мәнінде,
шығармашылық кәмелет заңдылығы еді.
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1977 жылғы Бүкілодақтық көрмеге оның «Боз
бала шақ» атты картинасы қойылды. Көл жағасы.
Бос тұрған қайықтар. Көлдің арғы бүйірінде қалқа.
Картина
ның төменгі жиегінде сиырдың тіліндей
созыл
ған көл шетін
де суға құлаған екі ақ боз ат.
Көлдің бер жағында ашық қоңыр қалқима қасын
да көл толқынына екені немесе қиянда
ғы са
ғым
ға екені белгісіз телміре қадалған адамның фи
г у
расы. Оның жауырын-жотасындағы тіршілік дірілі
осыны анық сездіреді. Одан беріректе, судан жағаға
жүгі
ріп шыққан екі жасөспірім бозбаланың ісәрекетінде өздері құралпы бойжеткен қыздың күнге
күйген, бап-балғын жалаңаш тәнінен сасқалақтап,
абдырап үрку бар. Ұялғанмен әрі қызығу, әрі таң
дану бар. Бірі – көзін көлегейлесе, екіншісі – басын
әнтектеу бұрып, теріс айналғандай тәрізді... Солай
бола тұра, екеуі де балаң сезімдерін жасыра алмай
кеудесінен ғана жалаңаш бойжеткеннің тәніне назар
аударуынан арыла алмаған. Бірі – көзінің қиығымен,
бірі төменшіктеп тұрғанмен, сығырая қарайды.
Үшеуінің тұла бойындағы осыған дейін булы
ғып, тұншығып келген балауса сезімдердің алғаш
оянуын көреміз. Күнге тотыққан әрі кәмелетке
толып қалған бозбалалардың, балғын тәндердің тұң
ғыш бүршік атқан шағын елестетеміз. Бір мезгілде
пайда болған әрі рухани, әрі пенделік сезімдердің
ара
сын
дағы алғашқы арпалыс
тар құйынын, қы
зығу
шылық пен қымсыну тәрізді қара
ма-қайшы
лық
тардың, үйлесімдердің үндестігін сурет
ші
әдемі жеткізе білген. Аппақ, алқаракөк, қоп-қоңыр
бояу
лардың өзара шарпысқан, сәулеленген бол
мысы, яғни картинаның колориті тамаша табылған.
Алқаракөк аспан, алқаракөк көл беті, аппақ-ау, аппақ
ұлпа бұлттар үйірі
мі, бойжеткеннің қолындағы
аппақ-ау, аппақ жамылғының дірілі, бәрі-бәрі өмір
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атты тіршіліктен нәр алып, соның өзімен шынайы
тұтастық тауып жатады.
Картинадағы бір бойжеткен мен екі бозбаланың
тұла бойындағы әрі бұла, әрі пәк сезімдер бұлқы
нысына; олар
д ың ішкі жан-дүниесіндегі тоғыз
балл
д ық сілкіністеріне; әрі жарасымды, әрі асқақ
сезімдер романтикасына лайық, қанық та сыршыл,
шапағатты, күйлі-мұңлы бояулар
д ың үйлесімді
тұңғиығына сүйсінеміз.
Бұлардың қапталында «Ауылда», «Көне дәуір
ден ес
кен леп», «Дала гүлдері», «Мен сені сүйе
мені, О...», «Шілдехана», «Қазақстанның тұңғыш
комсомолдары», «Маңғыстау тіршіл ігі», «Дүйсен
мен Мәрия», «Көкпар», «Суретшінің жас шағы»
(сериял ы туындылар) атты картиналары және бар.
Ерболат Төлепбаев туындыларының әрқилы пікірталастардың өзекті болып келуінің себебін колорит
пен контурлар бойындағы даралықтардан десек,
қателеспейміз-ау...
Суретші туындыларының өзгешелігіне сюжеттік
мотивтердің, композициялық принциптердің, дара
стиль
дік машықтардың, тұспалы мол философия
лық пайымдаулардың орнықты сипат алуын жатқы
замыз. Мөлшермен айтылған сыршылардың карти
наның көркемдік қуаты мен ықпалын арттырып тұ
ратын елеулі күш.
Мәселен, «Молшылық» полотносындағы су
жаңа же
ңіл машиналарының кілтін ұстап тұр
ған
қозы қарын, ег
де адамның жанарлары мен езуле
ріне үйірілген тоқмейілсуд і, астамшылық пен мен
мендікті қалай қабылдар едіңіз? Меніңше, жеңіл
машина оның аржағында мотоциклдар мен мопед
тер мінген балалардың ендігі қызықтауы асық
емес, уақыт белгісін көрсететін жеңіл машина ғой
де
ген ишара да бар. Бірақ, «осының бәрі мәңгілік
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жер бетіндегі, мәңгілік көк аспандағы, мәңгілік күн
шапағының қасында қандай мәнге ие? Табиғаттың
бүкіл шырайын көрсететін адамдардың өзі тіршілік
сәулесімен салыстырғанда нені байқатады?» – деген
философиялық сауалдарды көрерменге суретші
қоюын қойып отыр. Ал, біздер, көрермендер мұны
қалай қабылдап, қалай түсінер едік? Егде адамның
сұқ саусағы көрсетіп тұрған жеңіл машина бірталай
тоғышардың тоғышарлық психологияның көзқұрты
емес пе? Осы бір дүниеқор пендешілікті тежеп алу
көбіміздің қолымыздан келмей жүрген жоқ па?
Жарайды, бір жеңіл машинаны мен де алдым. Сонда
мынау айнала қоршаған дүниеде, табиғатта, ме
нің
өз тұлабойымда қаншалықты өзгерістер болды де
ген егде адамның сауалына суретші де, көрермен де
өзінше жауап іздері ақиқат. Картинаның мақсаты да,
меніңше, осынысында ғой деп ойлаймын...
...Ерболаттың «Жазушы Шыңғыс Айтматов»
атты полотносын дәстүрлі портрет деуге келмейді.
Бұл арада суретшінің ізденістері батылды
ғы
мен
көзге түседі. Оның ойлау жүйесінің алдым
дағы,
философиялық контекст
ке ден қоюы, компози
циядағы драматизмі, белсенді пози
циясы әуелден
тосын көрінеді. Полотноның тұсында едәуір тоқта
луға мәжбүр боласаң. Заңғар суреткер Шың
ғыс
Айтматовтың портретін оның кейіпкерлері толықты
рып тұрғандай. Дегенмен, картинадағы символдық,
мета
форалық құрылымдардың жетекші қатар
д ың
мәнін жоққа шығаруға және болмайды.
Ал, Ерболат өзінің осынау стильдік нақыштарын
«Күй
ші, халық композиторы Сүгір» (1984жыл)
портретінде әрі жетілдіре, әрі орнықтыра түскен.
Суретші Сүгір бейне
сін салу үстінде неге сүйен
ген? – деген сұрақ туад ы. Композитор, күйші 1961
жылы қайтыс болғанмен, оның бармақ басындай
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жалғыз фотографиясы ғана сақталға
ны белгілі.
Осының өзі-ақ парадокс емес пе? Ал, сурет Қа
зақ Совет Энциклопедиясының оныншы томын
да (466-бет) орын алған. Ерболат Сүгір бейнесін
салу үстінде осы фотографияға сүйенген және дәл
жеткізген. Әрі дәл, әрі өзгеше. Кескіндегі дәлдікті
Ерболат өзінің творчество
л ық қиялымен байы
та,
толықтыра, келістіре бере біл
ген. Айырмашы
лық
та осы арадан өрбиді, өйткені Сүгір музыкасынан
өзінің сезінгендерін бояу арқылы беруге көп күш,
қажыр-қайрат жұмсаған. Сүгір күйлерінің мәні мен
мағынасын әркім өзінше түсінеді. Ерболат та күйші
творчествосына деген өз көзқарасын, өз сүйіс
пен
шілігін бояулар арқылы жеткізуге тырысқан және
көзде
ген мақсатынан толық шыққан деуі
мізге
болады.
Сондықтан шығар, оның картинасының өн бойы
нан күйші туындыларындағы тоғыз тарау соқ
пақ сораптар мен қатпар-қатпар тыныс-тіріші
л ік;
шуақ пен шер; күрделі де күрмеулі көп өмір мен
қамшы сабындай қысқа ғұмыр
д ың өзара қарымқатынасы немесе ара салмағы; же
тім құлын мен
перзентінен айрылған пенденің кертол
ғау сыр
ла
ры; яғни бір сөзбен айтсақ, күйлердің музыкалық
әрі философиялық атмосферасы толық сезі
леді.
Күй мен живопись арасындағы көзге көрінбес мета
форал ық ассоциацияның әдемі шешімге ие болған
дығына тағы да бір куә боламыз. Сондықтан шығар,
Ерболат картина
сындағы Сүгірдің бітім-болмысы
тым зор. Солай бола тұра, ешқандай күдік-күмән
тудырмайды. Күйшінің тұлғасындағы осынау ірілік
өнер мен талант құдіретінің ірілі
гінен зор тірек
алып тұрғаны және кәміл. Осыдан шығар, суретші
салған Сүгір бейнесін біздер, көрермендер де жа
тыр
қай алмаймыз. Картинаның баурап алатыны
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сонша, біздер де күйші бейнесін нақ осылай елесте
теміз. Шығарманың ең басты көркемдік жетістігі де
осынысында болса керек.
Полотноның артқы планында муза тәңірясы
ның өнер иесіне домбыра ұсынып тұрған символи
касы бар. Бұ
лар бұлдырлау қалыпта берілгенмен,
ишара ретінде көп нәрсені меңзейді. Өте нәзік бай
ланыс, өте нәзік тұспал бар. Сондықтан шығар, осы
нау символика картина
ның өнбойындағы фило
со
фиялық контекст пен мазмұн
ның шырайлығын
тереңдете түскен.
Суретшінің «Жазушы Шыңғыс Айтматов», «Күй
ші, хал ық композиторы Сүгір», «Ардагерлер арасын
да», «Есігі ашық қызғылт бөлме» атты төрт карти
насы жас живописшілердің 1985 жылы Болгарияда
өт
кен халық
аралық көркем-конкурсында диплом
алуы сүйсінуге тұрарлық табыс, әрі бейнелеу өнерін
дегі ұлттық мектептер өкілдерінің халықаралық аре
наға шығуының, сол ұлттық мектептердің кемелдік
кәмелетінің тағы бір айғағы емес пе?
Ол өз шығармаларының барлығында дерлік Өмір,
Адам, Қоғам, Табиғат тәрізді төрт қанатты бірлік
шаңырақ
тай тұтас дүниені суретшілік зердемен
бейнелеуге ұмты
лады. Өзінің азаматтық көз
қарасын жасампаздық рухпен суарып, ұлы шебер
ліктердің тәжірибесінен тірек тауып, шыңдауы
басым. Сондықтан шығар, жаңа дәуір тынысы мен
фило
софиясын әрі сыршыл, әрі тұңғиық бояулар
мен жеткізу жолында Рембрант, Эль Герко, Делакруа
тәрізд і ұлы алыптардың хас шеберлігін суреткерлік
көкірегінен елеп-екшеп өткізуге, шығармашылықпен
пайдалануға тырысқан байсалдылық мол.
Жас суретшінің Диего Ривероға арнаған «Азат
дүние
нің сиқы» атты триптихы оның әлемдік,
жалпы адамзаттық өткір мәселелерге суреткер
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көзімен қарай білген күрескер позициясын айқын
танытады. Қазіргі заманның әрқилы тыныс-тіршілі
гіне әлеуметтік әрі сыншыл көзқараспен жіті үңілу
картинаның реалис
тік шоқтығын арттыра түс
кен. Бір қарағанда, триптихта
ғы нәрселердің бәрі
ежелден белгілі тәрізді. Сонда да мақсатын, айқын
позициясын, ауқымды дүниелері
нің молая түсуін
қуана, қол соға құптауға тиіспіз. Әлем
нің бүкіл
проресшіл жұртшылығы ең алдымен бейбіт
ші
л ік
үшін, сонан соң ғана жұмыссыздық, аштық жай
лап алған әлеуметтік теңсіздікке қарсы жұмыла кү
ресіп отыр. Гуманистік мұраттарды көздейтін шы
найы таланттард ың шығармаларындағы азаматтық
поэзия әрқашан айқын. Самарқаулық пен селқостық
кез келген адам үшін де адамгершілік но
рмалар
тұрғысынан жат екенд ігі мәлім. Ал, өнер адамының
самарқаулығы мен селқостығы қылмыспен барабар.
Мұның өзі түптің түбінде кім-кімді болсын аяусыз
әшкерелейтін шындықтың өзі десек, онда Ерболат
«Азат дүниенің сиқы» атты триптихында өзі
нің
дүние-таным көзқарас ауқымын кеңейте түскен. Со
ған лайық өнер шебері ретінде де пісіп жетілген деп
тол ық айта аламыз.
Ерболат Төлепбаев шығармашылығын бір ма
қаланың көлемінде тұтас қамту мүмкін емес. Жас
суретшінің туындылары әралуан көрмелердің шы
райын шыға
рып жүрген қомақты әрі ауқымды
дүниелер. Сондықтан болар, қалың көрермен қауым
да ендігі кезеңде Ерболаттан қазіргісінен де кемел
шығармалар күтеді. Меніңше, суретші Төлепбаев
қазір өрлеу, түлеу үстіндегі тынымсыз жан. Сурет
ші палитрасына қызмет ететін қор да, құралдар
да мазмұн да жеткілікті тәрізді. Тек шеберліктің
шыңына талмай ұмтыла түсу қажет. Яғни, оның
еншісіне Эжден Делакруа айтқандай, шығарманың
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ішінара кездесіп қалатын әлсіз тұстарын білдірмеу
міндеті тиіп отыр. Мұндай сенімге, мұндай абыройға
Ерболат Төлепбаевтың таланты мен еңбекқорл ығы
жеткізіп отыр десек қателеспейміз.
Әлбетте,осы арада айта кететін ортақ бір жәйт,
ұлттық мәдениетімізде өнертану сынның алатын
орны ерекше. Ал, осы өнертану сыны мен өнер сын
шылары жоққа тән. Біздің өнер қайраткер
леріміз
өздерінің шынайы баға
сын көбіне орталық баспа
сөзден алып жатады. Өнертану сынының жағдайын
жақсарту үшін Қазақстан Суретшілері одағы бей
нелеу өнері туралы баспасөз бетінде шыққан әралуан
материалдарға жыл сайын сыйлық беруді қол
ға
алып, дәстүрге айналдырса, (Мұндай үрдіс Қазақс
тан Кинематографистер одағында бар) игі еді.
Алматы көркем сурет театр институтында өнер
тану мамандарын даярлайтын бөлім ашу қажет.
Мәсе
лен, Ерболат Төлепбаевтың дербес көрмесін
қазір
д ің өзінде-ақ ұйымдастыруға да, жеке альбо
мын шығаруға да болады.
Сөз соңында айтарымыз, Қазақтың Абай атын
да
ғы мемлекеттік педагогикалық институтының
көркем су
рет-графика факультетін 1977 жылы
бітірген жиырма екі жастағы жігіттің қазірге дейін
яғни отыз бір жасына дейін тындырғанын авиация
терминіне сүйеніп білдірсек: «на
ғыз тік шырқап
ұшу» болды деуге әбден болады. Қазақстан Ленин
комсомолы сыйлығының лауреаты, суретші Ер
болат Төлепбаев өнер сүйер қалың қауымды, ұлттық
бейнелеу өнерімізді небір дастан – полотно
лары
мен, күй
л і-мұңлы бояулар иірімдерімен қуанта
береді деп сенеміз.
Наурыз, 1986 жыл
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Көрнекті суретші Тоқболат Тоғысбаевтың дүние
ден озғанына да бірнеше жылдың жүзі болды. Бұдан
аттай он жыл бұрын атақты қылқалам шебе
рі
нің
50 жасқа то
лу мерейтойы кезінде Оңтүстік өңі
ріне, оның туған жері – Төле би ауданына, Қасқасу
ауылына Алматыдан бір-екі вагон суретшілер мен
қаламгерлердің барғаны әлі жадымызда...
Кейде шеберханасына күн аралатпай шақыратын,
ал базбірде шеберханасына апталап-айлап шақыр
май қоятын Тоқболат ағаны ауық-ауық сағынасың...
Мұндайда жүрегіңнің сағыныштан қалайша сыздап
кеткенін өзің де сезбей қаласың...
Егер көзі тірі болса, көрнекті суретші, қазақ
бейнелеу өнерінің тарихындағы бір ұстын – бір
тіреу туындылары арқылы көкірек-көкейімізде әрқа
шан дүрсілдей соғып, жұмсақ үн қататын Тоқболат
Тоғысбаев биыл 60 жасқа толған мерейтойын атап
өтер еді... Біз де сол бәз-баяғы көне Оңтүстік өңіріне,
оның туған жеріне – Төле би ауданына, Қасқасу
ауылына Алматыдан бір-екі вагон суретшілер мен
қаламгерлердің арасында өзімен бірге барар едік...
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер
қайраткері Тоқболат Тоғысбаевтың туғанына 60 жыл
толуына орай, суретшінің туған жерінде ас берілді.
Мектепке есімі беріліп, ескерткіш ашылды. Осындай
игілікті істердің басы-қасында белгілі қоғам қайрат
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кері, Мәжіліс депутаты Қуаныш Төлеметұлы ағамыз
дың жүргенін атап айтқан дұрыс. Осылай бола тұра
суретшінің дербес мерекелік көрмесінің Алматыда
ұйымдастырылмағаны өкінішті...
Тоқболат аға әуелден-ақ ірі еді... Енді міне, арада
жыл
дар өткен сайын Тоқболат аға мейлінше ірі
леніп, мейлін
ше зорайып келеді. Кешегі Кеңестік
дәуірдің өзінде-ақ ғұмыр бойы ұлттық дәстүрді,
ұлттық болмысты қазақы бояулар әуенімен нақыш
таған, қазақы бояулар әлемімен көркейткен, яғни сол
арқылы бүкіл қазақы тіршілік
ті осылайша дербес
үндестікпен жырлап келген Тоқбо
лат Тоғысбаев
болатын. Ол осының арқасында еліміз
ге жар
қы
рап келген Тәуелсіздік дәуіріне дайын бола
тын.
Оның тәуелсіздікке деген құштарлығы мен азамат
тық қайраткерлігі суреткерлік бояулары мен қа
рымы арқылы әріптестерін ғана емес, қалың қауым
ды да қай
ран қалдыратын. Ерекше әрі өте-мөте
сүйсіндіретін.
Атақты қылқалам шеберінің тарихи арманы небір
ұйқысыз түндердің аламан шабысына нәр берді, құ
нар берді. Соның нәтижесінде, сіздер мен біздерге
Тарихи шындықтардың, Тарихи аңыздардың нақты
болмысы ретінде, бейнесі ретінде қазақ өнеріне Төле
би, Қазыбек би, Әйтеке би тәрізді ұлы тұлғалардың
жасампаз портреттері келді.
Осынау үш бидің портреттері – атақты қыл
қалам шебері Тоқболат Тоғысбаевтың қазақ бей
нелеу өнеріндегі бүкіл еңбегі мен өзіне тиесілі орнын
мейлінше айқындап берді десек, артық емес.
Тарихтың өзі Тоқболатқа мұндай сыбағаны дер
бес несібе ретінде еншілеп берді және мұның өзі ға
жайып заңды түрде жүзеге асты десек, әсте артық
емес...
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Тарихтың өзі Тоқболатқа осынау үш портреттегі
дер
бес үрдісті мәңгілік несібе ретінде меншіктеп
берді және мұның өзі ғажайып заңды түрде жүзеге
асты десек әсте артық емес...
Көрнекті суретші Тоқболат Тоғысбаевтың бұдан
бұрынғы бүкіл еңбектерінің шынайы тарихи қоры
тынд ысы, шынайы тарихи тәжі, сөз жоқ, осынау үш
портрет болып табылады.
Ал, осынау үш портреттің төңірегінде қаншама
кереғар пікірлер туды...
Ал, осынау үш портреттің төңірегінде қым-қи
ғаш әрі неше алуан қабылдаулардың, бағалаулард ың,
теріске шығарушылардың, жоққа шығарушылард ың
болғаны да жасырын емес...
Өнердегі тұңғыш нәрсенің, тың қадамның талант
ты туындының танылуы ешқашан оңай да, жеңіл де
болған емес. Бұған нар төзім, нар қайрат, нар мінез
керек. Мұның бәрі атақты қылқалам шебері Тоқ
болат Тоғысбаевтың бойында әуелден бар болатын.
Бірақ, суретші өзінің осынау табиғи болмысын еш
қашан арзан пайдаланып көрген емес. Қайта кері
сінше, тарихи әділдікке сеніп, томаға-тұйық қалыпта
тер төге еңбектенумен шұғылдана
тын, жұба
на
тын. Міне, осы тұста сол кездегі «Егемен Қазақстан»
газетінің бас редакторы, Халық жазушысы Шерхан
Мұртазаның суретші Тоқболатқа жан-жақты қолдау
көрсеткенін әдеби-мәдени жұртшылық жақсы біледі.
Үш ұлы би туралы әлеуметтік тапсырыстың өзі
әу баста осы «Егемен Қазақстан» газетінен болатын.
Көрнекті суреткер Шерхан Мұртаза өнердегі әріптес
інісі – көрнекті суретшінің өзін ғұмыр бойы буып
келе жатқан асыл ойларының құлағын ашуға тікелей
мұрынд ық болды.
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Міне, осынау тарихи себеп, тарихи түрткі сурет
ші Тоқболат Тоғысбаевтың қылқаламынан үш ұлы
биімізд ің портретін дүниеге әкелді. Төле би, Қазыбек
би, Әйтеке би портреттерінде қазақ халқының
ұлттық болмысы; ұзын тарих көшіндегі күрестері мен
ұмтылыста
ры; шынайы жаратылыстары мен ерек
шеліктері өмірд ің өзіндей қарапайым көрініс тапқан.
Суретші Тоқболат Тоғысбаев қылқаламының басты
табысы да, басты жеңісі де осынысында.
Үш бидің үшеуі де бір қарағанда, өзіміздің ата
ларымыз сияқты. Момын. Монтаны. Қайсар. Дана.
Абыз. Батыр. Күрескер.
Үш бидің үшеуі де енді бір қарағанда, мүлде
ерекше, мүлде сұлу, мүлде ойлы, мүлде қайсар, мүлде
жігерлі, мүлде мейрімді, мүлде қаһарлы.
Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би портрет
терінде сайын Сарыарқаның, кәрі Қаратаудың,
асқақ Алатаудың, асау Атыраудың табиғи болмыс
тары, тарихи тыныс-тіршіл ігі айқын танылып, өтемөте сүйсіндіретін құбылыс
қа, құдіретке, си
қыр
ға айналып кеткен сияқты көрі
ніп тұрады... Шын
мәнінде, сол сәулелердің нұры Тоқбо
лат Тоғыс
баевтың қазақы бояулар әуенінен, қазақы бояу
лар әлемінен мен мұндалап тұратынын қайтерсің...
Мейлінше жұмбақ әрі қарапайым...
Мұншама көзге көрінбес әсерді ешнәрсеге
айырбастай алмайсың, ешнәрсеге балай алмайсың...
Мейл інше анық әрі тылсым...
Үш портреттің бүкіл көркемдік бітімінде қазақ
топы
рағындағы пайғамбарлық парыз бен қасірет
тің, пайғамбарлық даналық пен парасаттың ғажайып
философиясы жүгін де, нұрын да анық танытады.
Бұған тек бар болғаны, шынайы қазақ қана бо
лып, шынайы қазақтың ғана көзімен қарап, шы
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найы қазақтың ойымен-қиялымен ғана толықтырып
барып, өз Төле биіңе, өз Қазыбек биіңе, өз Әйтеке
биіңе бас июің керек, бас ұруың керек. Әрқашан
зор мақтанышпен сүйсіне тұ
рып, қазақтың Тоқ
болат Тоғысбаев тәрізді атақты қылқалам шеберінің,
көрнекті перзентінің қазақы бояулары да заманалар
көшіне әз Төле би, шешен Қазыбек би, өткір Әйтеке
би болып баянды сапар шеге беретіні қан
дай ға
нибет, қандай бақыт, қандай ырыс!
Желтоқсан, 2000 жыл
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«Шостакович симфонияларының
тұтқынымын...»
Талантты дирижердың әрбір жұмсақ қимылы,
емеуріні мен ымы көпшілігімізге қашан болсын
беймәлім құпия, белгісіз әмір-құдірет, сиқырлы
төгілген әуез күйінде қала береді. Сегіз қырлы,
бір сырлы деген жоғары баға
мыз
д ың өзі шы
найы дирижердің қасиеттерін айқындау
ға кел
генде жетпейтін де тәрізді... Дирижердің кейде
қас қаққанынан, кейде иек көтергенінен, іле-шала
болмашы сәт жалбарына, телміре немесе көз жұма
қалғаны
нан оркестр де, зал да сілтідей тынып
мамыражай, күнгей
л і ләззат шуағына, шарта
рап
тан құйқылжыған арман, қиял, сағыныш се
зі
міне
елітсе, ал сәлден соң-ақ оның түйіле-шүйілгенінен,
үсті-үстіне үдеткен нөсерлі-дауыл
д ы, сел-тас
қын
қимылынан оркестр де, зал да бойын тез жи
нап,
жігерлілік, төзімділік, қаһарман ерлік көрсе
т у
ге өре тұрғандай дүр сілкінсе, мұнан соң арна
– сабасына түскен дирижердің бірден мүсін боп
құйылып қалған
дай, шебер қолдан бітіп, ерекше
бір сиқырлылықпен оркес
т р мен залдың тізгінін
ұстап қалықтағандай тым сырбаз, тым кербез,
тым шікәмшіл қимылынан дирижер оркес
т рін,
оркестр дирижерін еркелете аялағанын, өзек
жар
ды шынын-сырын тебірене, бүкпей ақтарылға
нын
аңғартса, мұның өзі түптеп келгенде, дирижердің де
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оркестрдің де өнер иесі – Халықты, шынайы өнер
ді, музыканы, хал ық перзентінен адамзат перзенті
не айналған Композитор
д ы әлпештегендей, соның
тылсым құдіретіне табынғанын, сүйінгенін, әрдайым
қарыздар екенін айқын көрсетеді.
Бұл Жамбыл атындағы филармония за
л ын
дағы жар
қын премьераның әсері. Республикаға
еңбегі сіңген колек
тивтердің бірі – Мемлекеттік
симфониялық ор
кестр өзінің 46-шы маусымын
премьерамен бастады. Бұл симфониялық музыка
ның ХХ ғасырдағы шыңы деп атал
ған Дмитрий
Шостакович шығармаларының бірі – әйгілі Сег
і
зінші симфонияның астанамызда тұңғыш рет орын
далуы. Дирижері – Қазақ ССР өнеріне еңбегі сіңген
қайраткер, Бүкілодақтық Ленин комсомолы сыйл ы
ғы мен дирижердың Бүкілодақтық конкурсы
ның
лауреаты Тимур Мыңбаев.
Премьерадан соң дирижерға жолыққаны
мызда,
Сегі
зінші симфонияның орындалуындағы дири
жерлік табыстар мен кемшіліктер музыка сыншы
лары мен мамандарына қалдырылды да әңгіме қа
зіргі заманғы дирижерл ік өнер төңірегіне ойысты.
Сұрақ: Музыкалық шығармалардағы автор
л ық
нұсқауларға қалай қарайсыз? Ноталық тексте қан
дай жағдайларда нендей өзгеріс енгізесіз?
Жауап: Авторлық нұсқаулар әр композиторда, тіпті
әр шығармада әртүрлі болады. Мәселен, Дмитрий
Дмит риевич Шостакович шығармаларында, әсі
ресе, симфонияларында мұндай нұсқаулар мүмкін
дігінше аз болады. Бірақ мұның өзі дирижерге «ер
кінд ік берілгендікті» немесе сол авторлық нұсқау
лар шеңберінде шектеліп қалу дегенді көрсетпейд і.
Меніңше шығарманың шырайын көтеретін басты
сипаттардың қатарына көздеген мақса
тыңа орай,
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сол шығарманы нақты орындау үстінде дирижерл ік
шығармашылық қиялға кең мүмкіндік бере отырып,
сол шығарманың әрі орындаушысы, әрі авторы ретін
дегі суреткерлікті жатқызуға болады.
Сұрақ: Дмитрий Дмитриевич Шостакович шығар
ма
ларына дирижер ретінде көбірек баруы
ңыздың
мәнісін айта кетсеңіз?
Жауап: Ең алдымен, мұны ұлы композитор
Д.Шостакович шығармаларының құдіретінен деген
абзал. Симфо
ниялық музыканың ХІХ ғасыр
дағы
биігін Людвиг ван Бетховен туындылары белгі
лесе, ал біздің дәуіріміз
д ің ХХ ғасырдағы асқар
шыңын Дмитрий Шостаковичтің он бес симфо
ниясы айқындап отыр. Бұл бүкіл дүние жүзі
нің
музыка өнері мойындап отырған ақиқат. Адамзат
перзенті атанған осынау композитордың шыға
р
ма
лары дәуірі
міз
д ің шын мәніндегі Музыкалық
Шежіресіне айнал ып отыр. Осынау заңғар симфо
ниялық туындыларда, музыка сыншысы С.Якубов
скийдің пікірінше, музы
калық романдарда адам
зат баласының күресі мен жеңістерінің, халықтар
қозғалысының кең картинасы, ХХ ғасыр адамының
– замандасымыздың писхология
л ық портреті
дәл беріліп қана қоймайды, сонымен қатар үстем
дікке, зұлымдыққа, әділетсіздікке қарсы бұғау үзер
күреске үндейтін, жер бетінде Ізгіліктің, Әділдік
тің, Теңдіктің, Ақиқаттың сәулесін мол шашаты
нына сенім ұялататын, жарқын болашаққа талмай
жетелейтін монументальді фрескалар деуге болады.
Әлеуметтік-қоғамдық жалпы адамзаттық құбы
лысқа айналғандықтан болу керек, бес құрлықтың,
төрт мұхиттың әртүрлі меридиандары мен ендік
терінде совет композиторы Шостакович шығар
малары жиі орындалып, әралуан тыңдаушы
ла
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рымен шүйіркелесе тіл табысып жататыны. Алай
да, менің дирижерлік репертуарларымда совет
тік және ұлттық композиторлар туындылары да
сондай-ақ, Батыстың классикалық алуан шығарма
лары да бар. Соған қарамастан Шостакович шығар
маларына көбі
рек ден қоятыным, ондағы әрбір
фраза, әрбір интонация тұтастай кемел ойға тұнып
тұрады. Әуен мен әуез
д ің әрбір бояуы, саналуан
реңкі сол ұлағатты терең ойды жеткізуді көздейді
және соған бағындырылады. Бүгінгі Сегі
зінші
симфонияның премьерасы – менің дири
жер
л ік
етуімдегі Шостакович симфонияларының бесін
ші
премьерасы. Бұған дейін Төртінші, Алтыншы, Он
екінші, Он бесінші симфонияларының премьерасы
болып өткені өзіңізге мәлім шығар. Жалпы алғанда,
Шостаковичтің өзге симфониялары да кезінде басқа
дирижерлерд ің жетекшілік етуімен орындалғанын
да айта кету керек.
Сұрақ: Сіз дирижерлік интерпретацияның қандай
сипатын жоғары қоясыз?
Жауап: Әрине, ең алдымен өзіңді суреткер ре
тінде сезінбесең, солай көрсете алмасаң онда дири
жерл ік пультте тұрудың қажеті шамалы. Шығарма
ның ішкі мазмұнын, көркемдік рухани жарқырата
ашу – дирижердің де, оркестрдің де орын
дау
шылық мүмкін
д ігі мен ерекшелігін көрсе
тетін,
айқындайтын белгі. Әр дирижер мұны, әрине,
мүмкіндігінше әртүрлі шешу
ге ұмтылады. Менің
басты мақсатым, жоғары айтқандары
ма қоса түс
сем, орындалатын шығарманың сұлу да кесек бітімболмысын, рухани ләззаті мен құдіретін тап басу
және соны тыңдаушыларма жеткізе білу. Меніңше,
осылай ете білгеніңде ғана сен дирижер ретінде
ешкім
ге ұқсамайсың деп ойлаймын. Американ
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жазушысы Уильям Фольнер айтпақшы, өзгені емес,
өзіңнен өзің асып түсуге ұмтылғанға не жетсін.
Сұрақ: Сегізінші симфонияға қанша репетиция
жұмсағаныңызды білуге болар ма екен?
Жауап: Әрине, өзін өзі сыйлайтын дирижер бел
гілі бір шығармаларды таңдау, оны орындау жолында
өзі
нің суреткерлік принциптеріне сүйенетіндігі
мәлім. Ал, репетицияның саны да, өтуі де сол орында
латын шығармалардың табиғатынан, күрдел іл ігінен
туындап жата
ды. Мәселен, осы Сегізінші симфо
ния төңірегінде нақты айтар болсақ, партитураны
жатқа білуін бы
лай қойғанда, оркестрдегі әртүрлі
аспаптарда ойнайтын музыканттармен жекелеген
дайындықтарды қоспағанда, яғни, оркестрдің толық
құрамдағы репетициясының өзі он рет болады.
Шынын айту керек, репетицияның көбірек болып,
көбірек тер төккеннен зиян жоқ. Осылай бола тұрса
да, премьераның орны бөлек қой. Көздеген ойла
рың мен мақсатыңның жүзеге асқанын, көкейден
шыққанын тыңдаушылардан «ертерек» көргенге не
жетсін, өйткені сенің шығармашылық ізденістердің
орнықтыратын да, бағытыңды терең айқындайтын
да тыңдаушылардың әділ бағасы емес пе.
Сұрақ: Оркестр мүшелерімен араңызда репети
ция үстінде конфликттер бола ма?
Жауап: Әрине, болғанда қандай. Бәріміз де «ет
пен сүйек
тен жаралған пенде» емеспіз бе? Адам
дар басындағы әртүрлі жағдайлар, көңіл күйлер
өз әсерін білдіртпей қоймайды. Дегенмен дири
жер мен музыканттар арасын
дағы өзара шынайы
сенім артушылық бар жерде «қыз
мет бабын
дағы
конфликт» сол мезетте шешіліп, сол арада қалады.
Мұндай сәттерде екі жақ та кешірімділікті, кішілікті
ұстанса өте абзал.
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Сұрақ: Дирижерлік өнердегі мұратыңыз және
дирижерді идеал тұтасыз ба?
Жауап: Әрбір суреткердің өзіндік мұраты бол
мауы мүмкін емес. Менің мұратым орындалған
шығарма ком
позитордың да, дирижердің де твор
честволық портретін көрсете білуі керек. Дирижер
ретіндегі шынайы арма
ным Дмитрий Дмитриевич
Шостаковичтің он бес симфониясын бір маусымда
цикл ретінде түгел орындап шығу. Бұл аса жауапты
әрі өте қиын. Бір жыл, өтер әлде бәлкім бес-алты
жыл өтер, әйтеуір менің сол он бес симфонияны
бір маусымда орындап шықсам деген көкейтесті
арманым бар. Сіз арман деңіз, қиял деңіз мүмкін емес
деп күдіктеніңіз, шүбә келтіріңіз оны өзіңіз біліңіз...
Ал бұл мен үшін...
Дирижерлар барлық жағынан идеал бола алмай
ды. Әсіресе, «төрт құбыласы түгел» дирижерді кез
дестіру жоққа тән. Олардың әйтеуір бірнеше қасиет
тері өзге
лерінен жоғары тұрады. Ұлы дирижер
лердің қай-қайсысын алмайық, бір-бірінен өзгеше
ліктері мол болып келгенмен, бір-біріне еш уақытта
тепе-тең болған емес. Мәселен, Артуро Тосканини,
Гектор Берлиоз, Рихард Вагнер, Ференц Лист, Сергей
Рахманов, Бруно Вальтер, Вельгельм Фуртзенглер,
Евгений Мравинский, Герберт фон Караян сияқты
ұлы дирижерлардың мысалы үшін басым жақтарын
айтуға, сондай-ақ белігілі бір «дирижерлік құдіреткереметтеріне» еліктеуге, үйрену
ге не болмаса
таңқалуға болады. Ал, бірақ солардың қай-қайсысын
да тұтастай қабылдау мүмкін емес әрі қажет те емес.
Содан болуы керек, шынайы талантты дирижерд ің
әрқайсысы өнердің өзінше бір төбе, өзінше бір идеал.
Тілші: Тимур Кәрімұлы, әңгімеңізге рахмет.
Дмитрий Шостаковичтің Сегізінші симфония
сы
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ның премьера
сы өткен екі күнде де зал класси
калық музыканы сүйе
тін тыңдаушыларға толы
болды. Мұның өзі сіздің дирижерлік табысыңызды
тұтас көрсетпегенімен, сіздің шы
найы өнері
ңізге
деген сүйіспеншілікті, ілтипатты то
лық аңғартса
керек. Сіздің дирижерлік етуіңізбен өткен Се
гізінші симфонияның премьерасы жайлы баға
ны музыка сыншыларынан, мамандарынан әлі-ақ
еститін болармыз. Бір байқағанымыз, залдан шық
қан көрер
мен
дердің ризашылығы мол екен. Бұған
дейін бір дири
жер бір композитордың жанрлық
шығармаларын бөлек алып, тұтас орындағанын
естуіміз бар. Ал енді сіздің дирижерл ік етуіңізбен
Дмитрий Шостаковичтің он бес симфония
сын бір
маусымда тыңдайтын күнді асыға күтеміз.
Т.Мыңбаев: Рахмет.
Күзгі Алматының салқын түні. Көшелер әлі жапжарық. Құлақта әйгілі Сегізінші симфонияның
қуатты, шаттыққа толы әуені әлі ызыңдап тұр. Сәлден
соң сонау 1943 ж., Ленинград блокадасы, гүрс-гүрс
жарылған бомбалар үні симфонияның өн бойынан
анық көзге елестегендей болды. Композитордың өз
пікірі бойынша «Менің жаңа шығармам (Сегізінші
симфония) болашаққа, соғыстан кейінгі бейбіт
күндерге көз тастап, ой жүгірту. Осы туындының
идеалық-философиялық
концепциясын:
«Өмір
неткен тамаша! Қара ниетті зұлымдық атаулы қара
сын батырады да, сұлулық, әдемілік, әсемдік сал
танат құрады деген екі ауыз сөзбен түюге болады»,
– деп жазған еді. Расында да солай, Сегізінші симфо
ниядан гүрс-гүрс жарылған бомба үнін мамыра
жай тыныс-тіршілік жұтып қойғандай сырлы әуез
180

дер төгіле жөнеледі. Жауыздық, зұлымдық қанша
қауіпті, қатерлі болса да, Адам бойындағы мейірім
нің, ізгіліктің шуағын, маздаған отын, сірә де, өшіре
алмайды екен. Сегізінші симфонияның халық
тық
характердегі би элементтері бар жарқын да сазды
бесінші бөлімі ұлы композитордың осы ойын нақты
дәлелдей түскендей әсер қалдырады.
Енді міне, дирижер Тимур Мыңбаев Шоста
ковичтің он бес симфониясын бір маусымда
орындап шықпақшы. Бұған дейін өзге дирижерлар
қолға алып көрген емес, мұндай ірі қимылды. Түнгі
жарықта Д. Шестакович симфонияларының мұхит
құша
ғында жүзіп келе жатқандай дирижер Тимур
Мыңбаев тұлғасы кәдімгі пультте – кеменің рулінде
тұрғандай, жақындаған сайын, бірте-бірте биіктеп
келе жатқандай.
Қыркүйек, 1980 жыл
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Сырт көз қарияның бір үзік сыры
Көршілердің сыйластығы мен татулығы мейлі
ауыл
д ы жерде, мейлі қалалы жерде болсын, кімкімге әрқа
шан қымбат. Сонда аяқастынан «Аме
рика ашқандай-ақ» болмайын, әсіресе, Алматы
тәрізді мегаполистің кез-кел
ген мөлтек ауданын
дағы көп қабатты үйлерде тұрып жатқандар мұны
өте жақсы біледі. Өйткені, шілдеха
на мен сүндет
тойы, келін түсіру мен қыз ұзату тойы, немесе құ
дай басқа сала көрмесін, дүниеде ең қимас жанда
рыңд ы, туыс-достарыңды, жақын-жуықтарыңды
ақтық сапарға жөнелту үстінде көршілердің қадірі
мен қасиетін айрық
ша сезінетінің бар. Мұн
дайда
ата-баба үрдістерін батпандап атқарып тастадым дей
алмасаң да, парыз-қарыз ретінде мысқалдап әрекет
еткеніңнің өзі кей-кейде асқаралы шыңдай көрі
ніп, солайша дәріптелуінің астарында ғаламат өнеге
мен тағылымның теңдесі жоқ ұлттық-халық
тық
тәрбиесіне көз жеткізіп, ерекше ден қоясың.
Көршімнің әкесі Жарматан ақсақалдың Қараған
дыдан ұшып келгені бүгін болса да, кешке сол үйде
бас қостық. Бұл біздің үлкен кісіге сәлем бергеніміз
әрі көршімнің өзімізд і тағы бір кезектен тыс қонақ
еткені болып табылад ы. Сексеннің үзеңгісіне әнеміне аяқ салып тұрған байырғы жылқышы, бүгінгі
шоқша сақалды, ақсары Жарматан қария әзірше әрі
жас, әрі ширақ көрінеді. Елгезек мінезінен, жүрістұрысынан, арғы-бергі тарихтың немесе тағдырдың
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тепереші мен тәлімін бүгінгі тіршіліктің әр түрлі
мысалдарымен байланыстыра отырып, шер
те
тін
шешен әңгімелерінен де әлі жаңылмапты.
Жарматан ақсақалдың тап қазіргі көңіл-күйінен
оның ерекше бір масаттанып отырғанын аңғармау,
сірә, мүмкін емес. Алматыға талай жылдан бері талай
рет кел
ген Жарматан қария жасы ұлға
й
ға
нымен
өзінің сонау ақжар
ма болмысынан әлі тан
баған.
Оның ақжарылқап төгіп тастайтын сыр шежірелері
мен көне аңыз-хикаялары
нан халқымыздың небір
қаратіл шешендерінің, дәулескер ділмарларының
асыл жұрнағына тірі куә болғандай, со
ған іштей
сүйсінгендей боласың. Ғажап, қызығасың. Соңғы
бір-екі келгенінде Жарматан қарияның кей
бір
әңгімелерін диктофонға жазып алғаным да бар. Бүгін
де сол әдісіме басып, диктофонымды қосып қойдым.
– Балам, осы сендер теледидардан «Бармысың,
бауырым?» дейтін хабарды көресіңдер ме?
Бақберген екеуіміз иығымызды қиқаң еткізіп,
«Жоқ», – деп шорт жауап бердік.
– Бұлар теледидардан тек футбол мен хоккей ғана
көреді, – деп жарыса үн қатты келіндері.
– Онда сендер маған осы хабарды жүргізетіндер
ді тауып беріңдер. Реті келсе осы үйде не болмаса
олард ың кеңсесінде бірімен жүздестіріңдер, – деп
бір қойд ы Жарматан ақсақал.
– Иә, көке, жайша ма? – деді Бақберген.
– Ол қиын шаруа емес қой, – деп мен де қосарлас
тым.
– Құпия болмаса, ата, біз де білейік, – деп жамы
рай кетті ерке келіндері.
– Оның несі құпия болсын. Керек десеңдер, қазірақ айтып берейін. «Жақсының жақсылығын айт, нұ
ры тасысын» – деп бастады кезекті бір әңгімесін
Жарматан ақсақал.
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– Мына Бақбергеннің нағашысы Рахымжан
ның немересіне сырға салуға ерте көктемде келген
құдалардың бі
рі өзінің туған жиенін айтып, мақ
танып отырды. Әуелде өзіміздің мардымсы
нып
кететін әдетіміз шығар деп ойладым. Бақсам сөзінің
сөл мен нәріне, төркініне көз жіберіп, байып
тап
қарасам, бір ғанибет нәрсе екен. Содан «Бармысың,
бауырым?» дейтін хабардың бір кәдесі
не жарап
қалар деген оймен сұрап жатқаным ғой.
Нағашысының сол айтуына қарағанда, Болатби
де
ген жиені үш ағайынды екен. Жиен ата-анасы
нан ерте айырылғанмен еті тірі, елгезек, парасаты
мол жігіт болып өсіпті. Жетіспеушілік пен таршы
лықтың салдарын ке
зінде бір пендедей тартуын
тартыпты да. Дегенмен, ата-ананың текті тәрбие
сінен жаңылмағанынан болар, еңбегі жанып, тасы
өрге домалап, бақ-дәулеті көтеріліп, қазір ел таныған
қажырлы азамат, жұртшылық сүйсін
ген басшы,
қадірі артқан көшелі кісі болыпты. Соның бір ғани
бет ісіне айдаладағы менің өзім де сыртынан естіп,
сүйсінгенімді жасыра алмаймын. Болатбидің бойы
на кезінде оның ата-анасы сіңірген қасиетті бір сәт
өзім де мынау Бақбергеніммен анау ауылдағы Өмір
бегіме сіңіре алдым ба екен деп ойланып та қоямын.
Жарматан ақсақал бізді сынай бір бағып, көз
тастап қойды да, үзік сырын жалғастыра түсті. Сол
Болатби әкесі
нің туған інісі Көпбайды тек оның
мектеп бітірушілерімен бірге түскен суретінен ғана
біледі. Көпбай ағасы 1954 жылы Боралдайдағы он
жыл
д ық мектепті бітірген тұс
та, ол небәрі екі-үш
жаста ғана екен. Жастық романтиканың асау толқы
нымен Көпбай ағасы бір топ жерлестерімен атақты
Қарағанды қаласынан бір-ақ шығады. Сон
дағы
ойлары кешегі кеңестік дәуірде Одақтық дәрежедегі
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үшінші көмір ошағының шахтері болу. Ол кезде шах
тер болу дегеніңіз ауыл баласы үшін орындалмайтын
арман сияқты емес пе еді? Қиялды шындыққа
айналдырған осындай «советтік ерліктің» болғанын
да ешкім жоққа шығара алмайды. Әрбір науқандық
ұлы бастамалард ың ішінара артық-кем тұстары болса
болар, алайда өмірд ің өзі туғызған, көлденең тарт
қан жағдаяттардың өзегінде шаң көмбес шындық
тардың болғанын да дау жоқ. Осынау қиялды шын
дыққа айналдыру барысында Көпбай Құтпанов
Саран қаласындағы № 4 тау-кен мектебінен (қазір
гіше айтсақ, кәсіптік-техникалық училищеден) бірақ шығады. 1956 жылы бұрғышы-тіреуші маман
ды
ғын алып шығардың алдында Саран қаласындағы № 107 шахтада өндірістік тәжірибеден өтіп

жүр
генінде, бү
кіл бригадасымен бақытсыздыққа
ұшырап, опат болады. Ол кезде қазіргідей еркін де
кеңшілік заман емес. Еліміз
д ің түпкір-түпкірін
де тіршілік ба
рысында ұшырасып жа
та
тын әр
түрлі өндірістік-шаруашылық апаттары тек сым
сыз өсек арқылы кештеу жетіп жататын. Қазір ғой,
түшкіргеніңнің өзін дырдай ғып теледидардан да,
газеттерден де шартарапқа жария етіп жататыны.
Небәрі 19 жасында № 107 шахтадағы сол авария
ның салдарынан Көпбай Әбілдаұлы қайтыс болған
да, Болатби бар болғаны бес жаста екен. Ол кезде
сәби Болатби есейгенде, әкім болатынын, сөйтіп жар
ты ғасырдан кейін ағасының қабірін іздеймін, басы
на құлпытас қоямын-ау деп ойлауы еш мүмкін емес
еді. Амал нешік, тағдыр осылай бұйырған соң. Сәби
кезінде шырамытып көрген бауыры
на – Көпбай
дың басына түскен тағдыр тауқыметін, әрине, ешкім
өлшеп біле алмайды. Он екіде бір гүлі ашылмаған
бозым жігіттің қайғысы сол тұста Болатбидің ата185
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анасына, туыстарына батудайын батып, қабырғасын
қайыстырған да шығар. Бұл күнде солардың да көбісі
әлдеқашан бақи дүниеде.
Барша гәп бұл арада Болатбидің бесігінен тамыр
тарт
қан дәстүр тәрбиесінде. Соны ол жас кезінен
бастап, өзінің кісілігі мен парасатының кәдесіне
жарата білгенінде ғой.
Оның үстіне, ең бастысы, Көпбай ағасының өзін
сонау сәби кезінде бір арқалағанын немесе маңдайы
нан бір сипағанын ұмытпай, жарты ғасырдай бұрын
дүние
ден қыршын кеткен ағасының қабірін іздеп
тауып, басына құлпытасын қойып, құран шығартып,
ас бергенін Болатбидің нағашысы мақтанып отырып,
есіле-көсіле отырып шерткен тұста Жарматан қария
секілді қазір біз де өзімізден-өзіміз төбеміз көкке
жеткендей сезініп отырмыз.
Болатби бір жағынан, нағашысы екінші жағынан
Қарағанды облысының әр деңгейдегі мұрағаттары
нан сұрау салып, жоқ іздеген тұстарындағы қиын
шыл ықтары өз алдына.
Апыр-ай, осындайда іздеушің болғанға не жет
сін деп бір қоясың. Іле-шала бір күрсінесің. Болатби
дің ел көр
ген, жер көрген қазіргі қажырлы тұлға
сын Жарматан қариямен бірге біз де көз алдымызға
келтіргендей боламыз.
Қарапайым ғана осынау іс-әрекеттің мұн
дайда
осыншама мол қуатқа ие болатынына, жұмыр басты
пенде атаулыға өте-мөте сын болатынына көзіміз
тағы жете түсті. Сөйте тұра, осындай шетін мәселе
лерге көпшілігіміз неге жете мән бермейді екенбіз
деп іштей ойсырап отырған қалпымызды Жарматан
ақсақалдың жалғастыра түскен әңгімесі бөліп кетті.
– Ал, мен сендерге енді бір қызық айтайын.
Бүгін самолетте сол Болатби Сатымбайұлы Құтпа
новпен бірге келдім. Кресломыз қатар болған соң,
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тіл қатысып, жол-жөнекей таныстық. Сонау бір
ерте көктемдегі құдалықта оның нағашысы айтқан
жәйттер есіме сап ете қалды. Сол ма, сол емес пе?..
Сонау ерте көктемде естіген әңгімеме сәйкес
біраз түртпектеп отырып, сыр тарттым. Сұрағыма
қарай Болат
бидің жауаптары да қысқа-қысқа,
нақты-нақты, байсал
д ы болып шықты. Нағашысы
да сол екен. Бәрін тынды
рып тастадым деген ойы
жоқ. Бір парызын – бір қарызын орындағанына
деген қанағаты ғана бар. Ал, бұл жолы ол іссапармен
тағы да Қарағандыда болып, қайтып келе жатқан
беті екен. Күкірт қорабындай қағазда қызметі де,
мекенжайы да көрсетіліпті. Хабарласатынын, қона
ққа шақыратынын айтты. Біз бір-бірімізге қарадық.
Әкімдер
д ің бірталайына емес, басым көпшілі
гіне
жұртшылықтың айрықша сын көзбен қарайтыны,
таразылайты
ны ежелден белгілі жайт. Деген
мен,
Бақберген екеуіміз бұл жолы Жарматан қарияның
мына сүйсінісіне тіпті еш шек келтіре алма
д ық.
Ішімізден Қарасай ауданының қазіргі әкімі Болатби
Сатымбайұлы Құтпановтың бауыры – Көпбай
Әбілдаұлы Құтпанов өз бақытының ұшар шыңы
на албырттығымен, өжеттігімен тұңғыш рет тіке
ұмты
л ып жүргенінде, өрімдей жас күйінде он-он
бес адамнан тұратын шахтерлер бригадасымен бірге
кенеттен опат болған сәтінде, әсіресе ағасын, оның
сәби балаларын – бәлкім болашақта өзіндей нар
тұлғалы болатын інілерін, туған жері – Боралдайын,
болашақта жары болатын, ерінің енді ғана сүйіп
жүрген қалыңдығын – сүйікті қаракөзін көз алдына
келтіріп, іле-шала қапас тозақтың түнегіне кенеттен
қимай-қимай батқан да шығар...
Егер көзі тірі болса, ол бүгіндері 67 жаста, бізден
бар үлкен қалпында өз ағайын-туыстарының, отба
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сының, көрші-қолаңның ортасында біздің Жарматан
көкеміз сияқты қариялық етіп жүреді екен-ау, деген
ойға тірелд ік.
Меніңше, атам қазақтың өз перзенттеріне же
ті
ата
сын жаттаттырып, зердесіне тасқа қашаған
дай
етіп, соны сіңіріп жатуында ұрпақтардың ұмытыл
мауын көздеге
ні болар, мәңгүрттік пен мәң
г үрт
шілдік белең алып, ұрпақтар санасын сиырд ың жи
діген жапасындай ластап жатқанда, замандасымыз
Болатби Сатымбайұлының осынау өнегелі бір тірлігі
ғанибет емес пе?! Нұр жаусын өзіңе, Болатби!..
Асылы, кім-кімнің болсын ұмытылмағанына не
жет
сін! Сол үшін біз не істедік, не істеп, не тын
дырдық?!
Асылы, кім-кімнің ұмытылмауы үшін де пенде бо
лайық, әкім болайық, азамат болайық, әйтеуір парызқарызымызды естен шығармағанымызға не жетсін!
Осы орайда, біз Жарматан ақсақалдың – сырт
көз қарияның бір үзік сырын сол қаз-қалпында газет
арқы
л ы әуелі оқырмандарға, сонан соң Қара
сай
ауданының әкі
мі Болатби Сатымбайұлы Құтпанов
мырзаға жеткізгенд і жөн көрдік.
Қазан, 2004 жыл
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ЖҰМБАҚ ЖҮЗДЕСУ, ЖҰМБАҚ ҚОШТАСУ
Бұл өзі сонау 1989 жылдың ерте күзінде болған
оқиға.
Әркез еске түсіп, ұмытылмауының бір себебі, мен
үшін ең алғашқы әрі ең соңғы жұмбақ кездесу еді..
Әлбетте, тағдыр қиыстырған жұмбақ жүздесу,
жұмбақ қоштасу демеске шараң жоқ.
Ол үшін, бәлкім, күнделікті тіршілігіндегі таусыл
майтын кездесулерінің қатардағы бірі болар.
Дегенмен, әркез еске түсіп, ұмытылмауының бір
себебі, мен үшін ең алғашқы әрі ең соңғы жұмбақ
қоштасуға айналып кеткендігінен шығар.
Дегенмен, Ол үшін күнделікті тіршілігіндегі тау
сыл
майтын кездесулер тізбегінің бәлкім бір бөл
шегіне ғана жараған шығар.
Қалай десек те, сонау 1989 жылдың ерте күзінде 370
минутқа созылған сол бір кездесу-танысу, жүздесудидарласу, ой бөлісу-пікір алысу ол үшін де, мен үшін
де ең алғашқы әрі ең соңғы болғаны шындық.
Қалай десек те, сонау 1989 жылдың ерте күзін
де бір дастархан басында, осындай шығармашыл ық
үлпәтті бұйыртса дәстүрге айналдыру, аз-кем тірші
лікте тұрақ
ты түрде өткізу қажеттігі ниет-мақ
сат
ретінде шынайы айтылғаны қаншама ғанибет бол
са, ең алғашқы әрі ең соңғы болып жүзеге аспағаны
соншама өкінішті.
Сонау 1989 жылдың ерте күзінде Төлеген Тоқбер
генов, Зейнолла Серікқалиұлы үшеуміз панфилов
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шылар пар
кіндегі «Жұлдыз» мейрам
ханас
ына (бұ
рынғы «Жетісу» кафесіне) келіп, екінші зал
дағы
киіз үйлер рәуішінде жасақталған орынға жайғасып,
оны-мұныны сөз етіп отырмыз.
Бесін мезгілі. Дастархан мәзірінен даяшыға кере
гімізд і жаздырып жатырмыз. Бір мезетте Төкең –
Төлеген Тоқбергенов керегеге ілінген домбы
раны
алды. Мінезі шарт, қимылы шапшаң, түйдек-түйдек
сөздерін тез-тез айтатын Төкең, әсіресе, дом
быра
көрсе, қашан қолына алғанша байыз таппайтын.
Мейрамханаға
декоративтік
бутафория
ның
ролін ат
қару үшін қойылған домбыраның жайы
айтпаса да түсінікті. Ал Төкең болса, аузы сөйлесе,
қолы қимылдап, осынау көзбояушылықпен қойыл
ған домбыраның бірсыдырғы үнін-әуезін шы
ғарумен әлектенуде. Біресе Зекең, біресе мен ынтышынтысымен әуреленіп жатқан Төкеңд і қолпаштапақ бағудамыз. Екеуміздің дуэтімізден, ойын-шыны
аралас пікірлерімізден әзіл-әжуамызд ың басымдау
екендігін зайыр байқап, зайыр аңғарып отыр
ған
Төкеңнің бізді жер қаптыратынын да біліп отырмыз.
Сөйлеп қалған әдетпен сөйлеп отырғанымызға
мәзбіз.
Дастарханға сұп-суық дірілдек, қазы-қарта,
орыс арағы, минералды су жеткен тұста, Төкең де
домбыраны бір сапар ойын жолына жарайтын
дай
бапқа келті
ріп алып, «Қосалқаны» орындап та жі
берді. Тартып отырып, Зе
кең – Зейнолла Серік
қали
ұлы екеумізді мысымен ба
сып, тұншыққан
күлкісімен-ақ бізді жер етіп отыр.
Ұялған тек тұрмастың керімен Зейнолла ағам
екеу
міз ұлы суреткерлер Тәкен Әлімқұлов пен
Асқар Сүлейменовтің сыншы Төлеген Тоқбергенов
тің домбырашылық өнері жөніндегі пікірлерін тост
ретінде айтып, жалпақтап-ақ жатырмыз...
190

Кенет қатардағы киіз үйден де домбыра тартылд ы.
– Домбырасы тәуірлеу екен, – деді Төкең.
– «Қыз Ақжелең» ғой, – деді Зекең.
– Дәулеткерейдің өзі, – деймін мен.
– Қайтеміз? – деді Төкең.
– Аңысын байқайық, – дейді Зекең.
– Біраз жерге шауып көрейік, – деді де, Төкең
Тәттімбеттің «Қосбасарын» шертті.
Сәл үзілістен соң қатардағы киіз үйден домбыра
қайта тартылды.
– «Сылқылдақ» қой, – деді Зекең.
– Тәттімбетпен жауап берді сізге, – деймін мен.
– Домбырашы екендігі көрініп тұр.
– Не істесек керек? – деп Төкең сәл ойланып, біз
ге барлай қарады.
– Не де болса, ауылдың алты ауызы ғой, – деді
Зекең.
– Солай да шығар. Дегенмен, жекпе-жекке шақы
рып тұрғаны анық.
– Солай сияқты-ау, – деймін мен.
– Нені көрмеген бұл Созақ?!
– Нені көрмеген бұл Тама?! – деді де, Төкең
Тәттімбеттің «Сарыжайлауына» басты. Көршілер де
сілтідей тынған. Күй аяқталған соң, екі жақ та бірбірін қапысыз аңдуға көшкен сияқты. Сөйте тұра,
орыс арағының жалынынан от көсеп алып, сусы
нын басып, іле-шала шабыттанып алатын сияқты да,
қайтадан домбыраны безілдете жөнеледі.
Міне, көрші үйден Тәттімбеттің атақты «Бес
төресі» шертілді.
– Мына домбырашы қауіпті ме, қалай? – деді
Зекең.
– Төкең бұған қыңбайды да, – деймін мен.
– Алымды да, шалымды домбырашы екен, – деді
Төкең. – Бұл бізге күймен айтысасыз ба, сіз бұған
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қалай қарар екенсіз? – деп сынап отырған адамның,
өз күшіне өзі сенген адамның әрекеті. Сонда Төкең
тізе бүгуі керек пе? Жоқ, ол бола қоймас, – деді
Төкең костюмін шешіп, бір рюмкені қағып салып,
Тәттімбеттің «Көкейкестісіне» көшті.
Екі жақ та сілтідей тынған. Күй аяқталған соң,
ол жақтан да дауыстар шығып жатыр... Міне, осы
кезде көрші үйде домбыра қайта шертілді. Бұл жолы
Тоқаның «Зар Қосбасары» болып шықты.
– Мынау әуесқой домбырашы емес, – деді Зекең.
– Төке, сізбен шын айтысып, шын тартысып, шын
жекпе-жекке шығуға бел байлаған жан бұл, – дедім
мен.
– Қарапайымнан күрделіге, жеңілден қиынға,
талға емес, шыңға, тауға емес, құз-қияға ұмтылған
профессионал жан, – деді Төкең.
– Төке, жығылсаңыз жер көтереді. Бұл бір қызық
болды. Іздесең таптырмайтын күй айтысы болғалы
тұр. Не де болса нартәуекел.
– Күй мектебі жеңе ме, әлде репертуар байл ығы
жеңе ме? Дәулеткерей, Тәттімбет, Тоқаны тартса, Сіз,
Төке, Сүгірді, Әбікенді тартып байқатыңыз, – деді
Зекең.
Төкең бұл жолы Әбікен Хасеновтің «Коңы
рын»
шертті.
Көрші үйден жауап ретінде тағы да Дәулеткерей
дің «Көрұғлы» күйі тартылды.
– Тактика өзгерді, – деді Зекең.
– Репертуары бай екен, – деймін мен.
– Нағыз профессионал. Әуесқой Тоқбергенов осы
бекер тыраштанып отырған жоқ па? – деп өзін-өзі
Төкең түйреп алып отыр.
– Біз де тактикаға көшпейміз бе? – деймін мен.
– Төке, не де болса нартәуекел, енді тартынатын,
шегінетін жер қалған жоқ, – деп қояды Зекең.
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Сонымен, не керек, екі жақта төмендегі мына күй
лер кезек-кезек тартылады:
Құрманғазының «Адайы», «Қайран, ше
шем»,
«Балқай
мақ», «Кісен ашқан»; Сүгірдің «Тоғыз та
рау», «Бозінгеннің бүлкілі», «Қосбасар», «Шалқыма»,
«Жолаушының жолд ы қоңыры», «Телқоңыр»; Дина
ның «1916 жыл», «Бұл
бұл»; Қазанғаптың «Көкіл»;
Дәулеткерейдің «Топан», «Сал ық өлген» және тағы
басқа күйлер тартылды.
– Ойнасақ та, біраз жерге шаптық білем. Байқай
сыңдар ма, мына домбырашы бара-бара биіктеп бара
жатыр. Әрбір әуеннің әуезіндегі бояулар түрленген
үсті
не түрленіп, шырайы қанық, үні сиқыр құды
ретке айналып бара жатыр. Мына домбырашының
саусағындағы бояулар күйдің ішкі мазмұнын ашуға
келгенде, қапысыз шығады екен. Аңсарыңды ауда
рып, өзіне іңкәр етіп қояд ы екен. Әсіресе, Дәулет
керей күй
лерін орындағанын
да, төрелік тек
тілікті
ғажап жеткізеді екен. Жалпы, жүрегін жайып салып,
еркін ақтарып, барын базарлап, барын таратып бе
ретін сақы домбырашы екен. Жеңілгенімізд і мойын
дап, ризашылығымызд ы білдіріп, алғысымызд ы
айтып, танысқанға не жетсін, – деді Төкең.
Сөйтіп, көрші үйге беттеуге бұрылғанда, ол
жақтан да үш адам бізге қарай шыға келмесі бар ма?
– Әй, өзім де Мұрат боларсың деп іштей жобала
ғанмен, бұларға айта қоймап ем, – дейді Төкең.
– Төке, жаздым-жаңылдым. Ағасымен айтысқан
жағаласқаннан да жаман ғой. Өзіме де обал жоқ, –
дейд і Мұрат.
– Айып бізде, Төке, – дейді термеші Шәрібек
Алдашев.
– Оқасы жоқ. Бұл бір ғажап болды, – дейді сыншы
Зекең.
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– Жөн-жосық бізден, жасы үлкендерден. Біздің
дастарханға келіңдер, – дейді Төкең.
– Төке, «ағаны бордан, ініні зордан» жаратқан,
бізд ің дастарханға жүріңдер, – деп жыршы Шәрібек
Алдашев өздеріне қарай икемдеді.
Мақаланың басындағы «ол» деген жұмбақ, міне,
осы
лайша Мұрат Кәрімуллин болып шықты. Ең
алғашқы кездесу де, ең соңғы қоштасу да осылай
болып шықты ғой.
Әлбетте, тағдыр қиыстырған жұмбақ жүздесу,
жұмбақ қоштасу болды демеске шараң жоқ болғаны
өкінішті...
Мұнан кейінгі отырыста Мұрат пен Шәрібек
термелер мен ән шырқаса, Мұраттың тәуір домбы
расы қолға тиген соң, сыншы Төкең тағы да бірнеше
күй тартты.
Күй тартысы, күй айтысы бұл жолы ағалы-іні
лілерд ің өзара сырласуына айналғанын көзімізбен
көріп, құлағымызбен естідік. Күйші, термеші, домбы
рашы Мұраттың мейлінше елгезек, мейлінше бауыр
мал, мейлінше мәрт, мейлінше азамат екендігіне әрі
сүйсіндік, әрі таңғалдық.
Оның мойылдай қап-қара шашы, мойылдай қапқара жанары, ашаң бойына, аққұба жүзіне айрықша
жарау сымбат, айрықша нұрлы сипат, айрықша отты
кескін дарытып, жігіттің төресі де, жігіттің сұлтаны
да осындай-ақ болар дегізетін еді.
Ал осынау болмыстың мазмұны, шын мәнінде,
Мұрат таланты арқылы ерекше тартымды құдіретке
ие болғаны оған да, бізге де жасырын емес еді.
Мұрат сол күні кеште ұлы ақын Мұқағали
Мақатаев
тың «Отыздан асып барамын» атты өле
ңін халықтық әуен
ге негізделген мақаммен шыр
қа
ғанда, ақын Махамбет
тің «Қоғалы көлдер, қом
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сулар» жырын күй етіп, зар төккенде, менің көз ал
дыма көркем суреткер Ғабит Мүсірепов түпнұсқаға
пара-пар етіп аударған новеллист Тенри
д ің «Соң
ғы жапырақ» атты классикалық новелласын
да
ғы
жалғыз жапырақтың – Мұрат тартқан күй бол ып,
Мұрат төккен терме болып, шын мәнінде, өз таланты
ның шанағы мен әуенінен жұмбақ күйде шық
қан
шүпілдеген көркемдік келісім болып елестейді...
Бұл өзі сонау 1989 жылдың ерте кезінде болған
оқиға.
Сол жылы күз, маған ылғи да тым ерте түскендей
болад ы да тұрады.
Бәлкім, бұл маған ғана осылай көрінген шығар.
Мұрат Кәрімуллин мен үшін кей-кейде кеш түсе
тін көктемді, кеш түсетін жазды, кеш түсетін күзді,
кеш түсетін қысты ұнатпайтын жан болып көрінеді.
Солай бола тұра, мөлдірлікке, сұлулыққа, жомарт
тық
қа құштар шынының жүзіне іңкәр Мұрат
Кәрімуллин, неге екенін қайдам, мен үшін ылғи
өзінің айдын көлін қимай-қимай кетіп, соған деген
сағынышын кәусар күйін
де жеткізу үшін қанаты
талмай ұшатын қызғыш құстай есте қалатыны бір
жұмбақ.
Қалай десек те, сонау 1989 жылдың ерте күзінде
370 минутқа созылған ең алғашқы жүздесу үстіндегі
Мұрат Кәрімуллин, ең соңғы қоштасу үстіндегі
Мұрат Кәрімул
л ин мен үшін дәулескер домбы
ра
шы, көмейі даңғыл термеші, сырбаз да сылқым сері
болмы
сы
мен баянды ғұмы
рын әлі де талай-талай
жалғастыра беретіндей болып көрінеді...
Наурыз, 2003 жыл
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ӘРІПТЕС ІНІ ӘУЕЗ ТУРАЛЫ БІР АУЫЗ СӨЗ

Қайран Әуез!
Әттең Әуез!
Неге сонша асықтың екен?
Сен дүниеден өткен күні, қаншама адамды қайран
қалд ырып, қоштаспай кеттің!..
Сен дүниеден өткен күні, тұңғышың Нұржауд ы,
қы
зың Саяны, кенже еркең Дінмұхамедті, аяулы
жарың, перзенттеріңнің анасы Орынханды қалайша
қиып, қалайша қимай, неге сонша асықтың екен!
Бауырым Әуез-ау!
Сенің артыңда қалдырған әдеби мұраңа енді өзің
нің көзің жоқта бір ауыз алғысөзді менің жазуым
Саған да, маған да қажет пе еді соншама!!!
Осы дүниелеріңді баспаға әне ұсынамын, міне
ұсы
намын деп қаншама созғаның Өзіңе де, өзге
лерге де қайбір опа болды дейсің бе? Қыл жыбыр
дай тіршіліктің-тағдырдың тірмізігін ұстай
мын
деп жүріп, осы кітабыңд ы өзіңнің де, өзгелердің де
әлдеқашан көретін мүмкіндігің болғандығын несіне
жасырамыз?..
Дәл осы кітаптың мұқабасын ашып, бет
терін
парақтағанда, қаншама әдемі де, сырлы очерктерің
ді, ойлы да жанашыр сұхбаттарыңды, тіліп те кесіп
түсер сын мақа
лаларыңды, әріден алғанда, сонау
1980 жылдардың өзінде-ақ, тіптен беріден алғанда,
1990 жылдардың кез келген мерзімінде жұртшылық
196

қа ұсынып, өзің көріп – өзің қуанып – өзгелерді
қуантып кеткенің қандай ғанибет болар еді…
Өзің айта беретін «әттең, тонның келтесі» – тағы
да сені – Әуезді, тұңғышың – Нұржаудың, қызың
– Саяның, еркең – Дінмұхамедтің әкесін Өзіңді,
перзентеріңнің аяулы анасы жан-жарың Орынхан
ның Әуезін тағд ыр өзінің аяусыз ажал торына душар
еткені, әрине, орны толмайтын өкініш…
Сен енді оларды осы артыңда қалдырған әдеби
мұраңмен жұбатасың…
Сен енді олармен осы артыңда қалдырған әдеби
мұраңмен сырласасың…
Сен енді өзіңді білетіндермен, өзіңмен өмір атты,
тірші
л ік атты, толассыз сапарды талай-та
лай ара
ласқандард ы, сондай-ақ, өзіңді тек сыртыңнан,
баспасөз беттерінде жарияланған туындыларың
арқылы білетендерді осынау жинағыңмен қауы
шасың…
Бұған да тәубе, бұған да шүкірлік етпеске Тәңірі
нің құлы – пенде атаулының шамасы келмейтініне
сен саналы түрде білетін едің, бірақ соған өзіңнің
мезгілсіз асыққаныңды қалайша айтпассың…
Сенің артыңда қалдырған әдеби мұраңды өзің
деген оқырмандарыңның тауып алатынына , тауып
алып, табысып жатуына күмән жоқ.
«Өмірдің көктеміне ғашық болып өткен» өзіңді
– Әуезді, сенің сонау бозбала кезіңде жазған балау
са өлеңіндегі бір ғана жол – бір тармақ жалқы жол
біздің көз алдымызға сені қаз-қалпында әкеледі
десем артық еместей көрінеді.
Өмірдегі, тіршіліктегі әрекет-характердің, со
н
дай-ақ әралуан замандастарыңмен бүкіл бірге жүр
ген, бірге кеш
кен ғұмырдың, шын мәнінде, «Әуез
– көктемге, көктем – Әуезге» айналып кеткені
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сондай, менің көз алдыма мәңгі көктемге – мәңгі
ғашық өзіңнің, Әуез Бейсебаевтай ақын жүректің,
тағдырлар болмысына терең үңілген сырласқыш та
сыршыл жүректің, талантты журналистің, өмірд ің
өзінен тәлім алған, өзінің қалам жігері мен пайы
мын, әдебиеттің шынайылығын әспеттеуге, ардақ
тауға арнаған батыл да сергек сыншының парасат
білігін ғылы
ми таныммен үстемелеген әде
биетші
ғалымның, жана
шыр ұстаздың бүкіл бол
мысы
«Өмірдің көктеміне ға
шық болып» атты жинақ
тың – басты күретамыры, басты артериясы болып
табылады.
Көз жеткізгілеріңіз келсе, оқып көріңіздер. Еш
қандай өкінбейсіздер…
Сенбесеңіздер, оқып көріңіздер. Ешқан
дай
өкінбейсіздер…
Жинаққа Әуездің, Әуез Бейсебаевтың бозбала
шағынан – елі таныған, мойындаған, құрметтеген,
сыйлаған, ғұмырының соңғы деміне дейін санасқан
тұсына дейінгі бүкіл шығармашылық жолы – әдеби
мұрасы жан-жақты қамтылып, хронологиял ық түрде
топтастырылған.
Бірді-екілі жекелеген өлеңдері де, бірен-саран
шағын әңгімелері де, журналистік сапарда жүріп
жазған әр
а луан очерктері де, әралуан сұхбат
тары
да, әралуан көр
кем эсселері де, әралуан рецен
зия
лары мен шолулары да, әдеби көркем сынның
әрқи
л ы проблемаларын сөз ет
кен мақалалары да,
әдебиетіміздің тарлан қайраткерлері туралы жазыл
ған мөлтек портреттері де, яғни бәрі-бәрісі мен Әуез
Бейсебаевтың қаламынан ғана туған
мын деген
жалқы сипатты, өміршең де өршіл кейіптегі қанағат
шылдықты, өмірдің көктеміне ғана ғашық бол
ған
романтикалық болмысты, сөйте тұра барлық нәрсе
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ге реалистік көзбен қараған қарапайым парасат ие
сін көрсетеді.
Жинақтағы дүниелердің әр жылдары жазыл
ғанмен, бірден сіздің ой-сезіміңізді баурап алатын
қасиеті – мейлінше шыншылдығында. Ақын
д ық
жаратылыс
тың тазалығында. Өмірдің көктеміне
ғашық жанның іңкәршіл пәк мұратында.
Әуездің бұл дүниелері өзінің осындай болмысы
на байланысты небір ғажайып сырларды бүкпесіз
ақтарып салатыны және мұнысын дәл өзіңізбен дәл
бү гін айтып, көңіл-хошын білдіретіні сізді ешқандай
бейтарап халде қалдырмайды.
Мәселен, Кененбай Қожабеков, Зейнолла Қабдо
лов, Сырбай Мәуленов сияқты ақиық тарландары
мызд ың өмір жолы, шығармашылық тұлғасы жөнін
дегі және бас
қа әралуан туындыларын айтсақ та
жетіп жатыр.
Сондықтан шығар, осынау жинақтың өнбойын
да
ғы әралуан көркем дүниелердің әралуан жанрда
жазылғанына қарамастан, бәрі-баршасы біз білетін
немесе біз білмейтін Әуезді, бәріміз жетік білетін немесе бәріміз аз-кем білетін Әуезді, Әуез Бейсебаев
тың тек өзіне ғана тән дара келбетін, дара болмысын
әрқашан объектілеріне – ғашық жүрекпен, ғашық
көзбен, ғашықтықпен, яғни тек ғашық қаламмен тым
етене жақындатып, тым етене ірілендіріп көрсететін
құпия сырлары жеткілікті деп білемін.
Бұл орайда, кітаптың кез-келген бөлігіндегі кезкелген дүниесіне, кез-келген парағына көз жүгіртіп
көрсеңіз де жеткілікті.
Көз жеткізгілеріңіз келсе, оқып көріңіздер. Ешқан
дай өкінбейсіз.
Өйткені, бұл жинақтың әрбір дүниесінде өмірдің
көктеміне, ғашық болып өткен жанның – Әуездің,
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Әуез Бейсебаевтың ғана жүрек дүрсілі сол қалпында
әлі дүрсілдеп тұр…
Өйткені, өмірдің көктеміне ғашық жан
ның –
Әуездің найзағай жарығындай әрқашан көз алдыңа
осылайша келетініне бір сәт шын өкінесің…
Солай бола тұра, өмірдің көктеміне ғашық
жанның – Әуездің өз замандастарымен немесе өз
оқырмандары
ның әр буынымен кездескенде, най
зағайдың жарығындай әрқашан көз алдына келеті
нен кәміл сенесің, сенесің де, пенде ретінде тағы да
бір кәміл түрде қанағат етесің…
Сонда ғой деймін, бозбала ақынның – Әуездің,
талантты журналистің – Әуездің, батыл да сергек
сын
шы
 ның – Әуездің, білік-парасаты мол ғалым
ның – филология ғылымының кандидаты, доцент
Әуез Бейсе
бевтың, жанашырлығы мен қамқор
лығы ақтары
л
ған ұстаздың – Әуез Бейсебае
в
тың бүкіл ж
 ан-дүниесі, аңқылдаған болмысы бір
тыл
сым құдіреттің арқасын
да «Өмірдің көкте
міне ғашық болып өткен» азамат Әуез Бейсе
баев
тың іңкәр жүрегінен алуан-алуан өріс алып, өзіне
және өзгелерге шуақ шашып, тіршілік дарыт
қан
артериясына, соның әрі ғаламат, әрі өксігі мол дүрсі
ліне айналып кеткеніне куә болғанымыз ғана орны
толмас өкініш екен…
Қайран, Әуез!
Әттең Әуез!
Неге сонша асықтың екен!..
«Өмірдің көктеміне ғашық болып» атты жинақ
тың бүкіл өнбойы осылайша өксіп, осылайша дүрсіл
дейтін сияқты…
12 ақпан, 2001 жыл
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ХАТТАР, ХАТТАР...
Ассалаумағаликум, Шыңғыс аға! Сіздің 70 жыл
дық мерейтойыңыздың әлемдік деңгейде – Париж
де және Тәуелсіз Мемлекеттер Достасты
ғында
– Москвада аталынып өтуі зор мақтаныш екенін
айтып жатудың артық болатынын сіз өзіңіз жақсы
білесіз. Енді Бішкек пен Алматыда болатыны Сіздің
суреткерлік ерлігіңізді паш ететін ұлан ғасыр көр
кем тойда қолыңызды алып, кең құшағыңызда тұрғанға не жетсін!?
Бұл хатты тек бір өзіңізге жазып отырған ініңіз
Сайлаубек Жұмабек қой. 1986 жылы «Жан пида»
(«Плаха») романы бойынша Кеңестер Одағын
дағы тұңғыш мақаланы «Қазақ әдебиеті» газетінде
жарияланға
нын кезінде «Литературная газета»
редакторының бірінші орынбасары Юрий Владими
ровичке телефонмен ай
тып қуанғаныңызды бі
лемін. Сол кезде Бішкекке қасыңызда отырған ме
нің төбемнің көкке екі елі жетпей қалғанын айтсам,
мақтанды деп ойламаңыз. Енді айта беруге болады
ғой деймін.
Мұнан соң да «Шыңғыс ханның ақша бұлты»
«Белое облако Чингисхана» туралы да мақала жаз
дым. Сізд ің қырғыз тілінің тағдыры мен болашағы
жөнінде жаса
ған атақты баяндамаңызды ауда
рып
«Жалын» журналында жарияладым.
«Шыңғыс ханның ақша бұлты» атты шығарма
сындағы табиғат перзенті болып табылатын адамға,
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яғни адам болмысына ажал жоқтығы, адамзат
ұрпағын ешқан
дай жарлықпен шектеуге, тоқта
туға болмайтындығы ав
тор философиясының бір
күретамыры. Жарлық барысын
да Шыңғысхан
әскерінің құрамындағы бір жауынгер мен бір әйел
дүниеге перзент әкелгені үшін жазаланады. Өйткені,
бұлар Шыңғысхан жарлығын бұзғандар еді. Олар
дың махаббаты бұған көнген жоқ. Сөйтіп, нәресте
құ
лан аман қалып, адамзат ұрпағының тірші
л ігін
жалғастыра береді…
Ал «Тавро Кассандры» атты романыңызда ке
рісін
ше табиғат перзенті болып табылатын адам
ға, яғни адам болмысына зорлық жоқтығы, адам
зат ұрпағын еш
қан
дай жасанды жолмен жалғас
тыруға, жоспарлауға бол
майтындығы суреткер
философиясының бір күретамыры. Жасанды ұрық
арқылы пайда болған адам
да табиғи жаратылыс,
табиғи болмыс, табиғи тіршілік болмайтыны белгілі.
Жасанды адам тек жабайылықтың, содырлықтың,
жауыздықтың, зұлымдықтың қолшоқпа
ры ғана
болады. Онда тек соқыр фанатизм ғана бар. Ол тек
соқыр түйсіктердің, жасанды түйсіктердің ғана құ
лы. Ғалым Андрей Крыловтың бүкіл еңбегі осындай
жасан
д ы адамдарды – робот адамдарды дүниеге
әкелу.
Адам және табиғат өзінің жаратылысындағы бол
мы
сынан айнымауы керек. Адам мен табиғат ара
сындағы мәңгілік үйлесімді Шыңғыс хан жарл ығы
да, аталмыш ғалымның ғылыми ғұмырын жұмсаған
жасанды адамдар да бұзуға тиіс емес.
Мұның екеуі де антиқұбылыстар яғни құдайсыз
дық, мәңгүрттік сияқты қасіреттер…
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Тілеуханға
Суреткер Шерхан Мұртаза міне, енді кешегі өзі
басы
нан өткерген кезең туралы шығарма жазуға
қайта оралд ы. Соның нәтижесінде «Ай мен Айша»
роман-дилогиясы (2000 жыл) дүниеге келді.
Автор романның жолашар сөзінде:
Түсімде ылғи балалық шағымды көремін.
Түсімде күн сайын Мың Бұлақ кіреді.
Түсімде ылғи Ақсу-Жабағылыны көремін.
Түсімде ылғи туған үйімді көремін.
Түсіме ылғи Айша кіреді. Мұратаза түсіме сирек
кіред і, өйткені ол кеткенде, мен бес-ақ жаста едім.
Елесі еміс-еміс қана.
Егде тартқанда, бүгін көргенің ертең естен
шығады..
Ал енді бала кезде көргенім, естігенім бүгінгідей
әлі есімде.
Ендеше текке күшене бермей, соны неге
жазбаймын?
«Ата-бабамның, Айшаның аруағы жар бола көр!»
– деп қолыма қалам алдым» – дейді.
Міне, осыдан кейін роман басталады.
Сен де жазушымен бірге, алпыстан асқан Шерхан
Мұр
тазамен бірге оның туған жеріне, бала
л ық
кезеңіне қайтадан аттанасың.
Роман – бір қарағанда өмірбаяндық роман бо
лып көрінеді. Шығарманың бас кейіпкері – Айша,
авторд ың анасы. Туынды бірінші жақтан баяндала
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ды. Баяндаушы – Барысхан. Барысхан – авторд ың
өзі. Осынысы
на қарамастан, бір отбасы тіршілігі
нің, балалық шақ өтетін тұтас бір кезеңнің көркем
айнасы.
Екі кітаптан тұратын «Ай мен Айша» романдилогия
сы автордың анасына қойған ғажайып
көркем ескерткіші.
Егер анасы – Айша болмаса, Шерхан Мұртаза
ның жазушы болмауы және қазақ әдебиетінің осы
роман-монологта азды-кем талданатын бірта
лай
туындылардан тұратын көркемдік олжаға кенелмеуі
басы ашық жәйт екенін осы роман-дилогия анық
дәлелдейді.
Ардақ тұтқан жары Мұртазадан тірідей айы
ры
л ып, «халық жауының» әйелі атанып, үш пер
зентін «қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтыр
май» тәрбиелеп, ел қатарына қосқан Айшаның
бүкіл тіршілігіндегі аза
бы, шын мәнінде, Шерхан
Мұртазаны жазушы еткен демеске шараң жоқ.
Егер Шерхан Мұртаза жазушы болмаса, біздер
туын
д ыдағы Айша мен Барысханның өмірінен не
білер едік?
Үш перзенті үшін ешнәрседен тайынбаған,
кеше
гі кеңестік дәуірдің сонау 17-жылдарынан –
87 жылдары
на дейінгі тіршілігін көзімен көріп,
басынан кешкен Айша тәрізді алып ананың тұңғиық
тағдырына бала шағынан куә болған Барысханның
кейіннен Шерхан Мұртаза
дай суреткер бо
л
мауы
әсте мүмкін емес еді.
Роман-дилогия зергер суреткер қолынан шық
қан ғажайып моншақтың жүгерідей інжу-маржан
тастары тәрізді мөлтек әңгімелерден түзілген. Ал
осынау мөлтек әңгімелер тіршіліктің небір күнгейі
мен теріскейін, шуағы мен көлеңкесін; қуаны
шы
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мен қайғысын, мейірі
мі мен қаталдығын; шапа
ғаты мен озбырлығын, адалды
ғы мен қараулы
ғын; иманы мен күпірлігін, алғысы мен қарғысын,
адамдығы мен айуандығын, кісілігі мен кісәпірлігін,
жомарттығы мен сараңдығын және тағысын-та
ғы
жан-жақты көріністерін сәулет өнерінің ғажайып
мозайкасындағы немесе витраж-коллаждарын
дағы
сиқы
ры мол інжу-маржан моншақтың жүгері
дей
тастарына молынан дарыта білген.
Жүгері дәндеріндей мөлтек-мөлтек әңгіме
лер
дің ғажайып мөлдірлігінен Әдия, Зиба, Сәли, Қали,
Қамқа, Ноха, Әміреқұл, Саид Ақбар қожа, Қырғыз
ата, Тасбет және тағы басқа талай-талай адамдардың,
жандардың тіршіл ігі қаз-қалпында шынайы көріне
тіні таңғалдырады.
Жүгерідей інжу-маржан мөлтек-мөлтек әңгіме
лер
ге бүкіл тіршіліктің, бүкіл тағдырдың барша
қыр-сырын бүкпесіз әрі көркем сыйдыра білу сирек
шебердің, бүр
ге тағалай білетін ғажап ұста-ісмер
дің, біртуар суреткерд ің ғана қолынан келетін құді
реті. Реалистік мөлдірлік қуатынан болса керек, осы
нау дилогиядағы қаншама адамдардың тағдыры бар
болмысымен көз алдыңа қаз-қалпында келе қояды.
Суреткер Шерхан Мұратаза өзінің анасына деген
перзенттік сүйіспеншілік парызын орындау арқыл ы,
қазақ әдебиетіндегі ғажайып аналар галереясына –
Айша тәрізд і алып ананың көркем бейнесін, ғаламат
тұлғасын қосты деп білеміз.
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Қымбатты Герольд Карлович!

Сіздің қай жағынан алса да, жалқы досыңыз Асқар
Сүлейменовтың Геке дейтін ілтипатымен айтсақ
та немесе қаламдас ініңіз ретінде Гер-аға, десек те
жарасып жатады.
Сіздің жаңа романыңызды оқып шыққан соң,
өзіңіз
д ің жүйрік, әсіресе күлік талантыңыз ту
дыр
ған туынды
ның оқырман көкірегіне қалдыр
ған талғам-толағайы мол әсерлер жайында өзім
нің жүрегім
нен өткіздім. Сіз
д ің жан-сыры
ңызды
қалай түсі
ніп, қалай қабылдағаным
д ы бүк
песіз
жеткізгім ке
леді. Бір орайда, қатардағы оқу
шы
ңыз ретінде, әсі
ресе сіздің шығармашы
л ы
ғы
ңыз
ға үнемі сүй
сі
ніп жүретін қаламдас ініңіз
ретінде осы хат арқылы сырласып сыр шертісу деп
ұйғаратыныңыз
д ы кәміл сене отырып жеткізгім
келеді.
Ең әуелі Гер-аға, бұл романыңыз кешегі кеңес
тік дәуір зұлматының арқасында советтік неміс
тердің басынан өткізген зар заманын – кер зама
нын, өзегіңді өрт жалғаған емес-ай, өрт жалмаған
запыранның химия
л ық, физикалық, қоғам
д ық,
саясаттық анализін көркем тұрғыда суреттепсіз.
Қазақ әдебиетіндегі «Зар заман» поэтикал ық жоқ
тауын қазіргі проза тілімен айрықша өткір, мейл інше
шынайы бейнелепсіз.
Одан бері де ұлы ақын Махамбеттің:
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Ау қызғыш құс, қызғыш құс,
Сен де айрылдың көліңнен,
Мен де айрылдым жерімнен, –

деген жыры еске түседі.
Одан бері де өзіңіздің досыңыз, ұлы замандасыңыз
Асқар Сүлейменовтың кезінде «Парасат» журналы
нан тапсырыс берген «Зар» атты эссесін осы романы
ңыз арқылы орындапсыз ғой.
«Ой түбіндегі асыл сөз
Шер толқытса шығады» –

деген Асанқайғы бабамыздың даналыққа толы афо
ризмін Сіздің осы романыңыз толық растайды.
Кешегі кеңестік дәуірдің барша жақсылық
тары
пенде атаулыны тәубеге келтіріп, асқақтата оты
рып, әлеумет
тік ұшпаққа шығарса, жеті қат көк
тің тө
ріндегі тақ
қа көтерсе, кейде осының бәрін
еріген қар
д
ай етіп, құмға сіңіріп, пенде атаулы
ны
қорландыра отырып, әлеуметтік құрдымға, жеті қат
жердің астына көміп жіберіп, түк болмағандай тұн
шықтыратын зұлматты соншама жоққа шығаратын
әлеуметтік әділетсіздігін тарих ешқашан жасы
ра
алмайды екен.
Гераға, сіз өзіңіздің бірде немісше, бірде орысша,
ең бастысы, әрқашан қазақша ой жүйесімен, қа
зақы ұғымдағы құнарлы қаламыңызбен бір миллион
неміс
тің кешегі советтік әріден алсақ, ре
сей
лік
немістің – тұта
с бір неміс атты ұлттың, бірің
ғай
топтасқан неміс философы
ның – тұтас бір не
міс
атты этностың әлеуметтік-рухани тұрғыда жойы луы
тарихының, онсыз да шілдің тезегіндей шашырап,
әр жерде емге қалған ұлы халықтың басындағы он
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бес жылдық трагедиясының – он бес ғасыр
л ық
трагедияға татитын болмысын терлене отырып,
зар
ға айналдырыпсыз. Әлеуметтік-рухани зардың
запы
ран шерін Давид Фридрихович, Христьян
Фридри
хович, Гарри Вальстер тәрізді кейіпкер
лері
ңіздің тағдыры арқы
л ы қазақтың сонау зар
за
ман ақында
ры
ның, қазақтың со
нау зар заман
жырауларының прозадағы толғауын тамаша жет
кізіпсіз. Бәлкім, мұның несі тамаша дерсіз. Әрине,
тра
ге
дия
ның тамашасы – әрі тарихи, әрі көркем
шынайы ғибратында, шамырқандыратын, шарық
та
татын, асқақ та асау күрескерлік тағылымында
болса керек қой.
Романның үш тарауында да сіз, Гера өзіңіздің та
лант ретінде құнды бұйрытқан үш жетістігіңізді
бір
де тең қайырған, кей-кейде тең бүйірлі, көбіне
үне
мі тең қабырғалы болып, көздің жауын алып,
еріксіз сүйсінд іретін, еріксіз таңғалдыратын, еріксіз
табындыратын, сирек үш талантыңызды бір әуенді,
құйқылжытқан қаламгерл ік шеберлігіңізге тәжін
қылмау мүмкін емес. Мұндайда скрипкасын тәңірі
анасындай аялаған ауыл фельдшері Давидті де, өз
үйін – өлең төсегін іздеген, өз Отанын іздеген –
туған жерінің көгілдір аспанын аңса
ған мұғалім
Христьянды да, сәби шағынан бері кемістуші
л ік
пен мұқату, қорлық атаулының ең зоры да, ең жама
ны да –ешнәрсенің тең келмейтінін тұншыға жү
ріп тынатын, іштей тынып жүріп қаны да тұншығып
қалатын әлеуметтік дертке бой алдырмауды мұрат,
та күрес түрі де деп ұққан студент Гарриді де – Сіз
де өзіңізд ің бірде жебенің ұшындай, бірде найзаның
ұшындай, бірде мылтықтың оғындай болып кірш етіп
қадалғандай, бірде зу етіп шаншылғандай, бірде ойып
жіберіп ойсыратқан
дай суреттеген тұстарыңызды
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жүрегіңнің қансырап, ойың шімірігіп, тәнің мұздап
қалатынын жасыра алмайд ы екенсіз.
Сіздің романыңызды оқып шыққан соң «пере
селенец», «спецпереселенец», «депортация» деген
сөздердің сая
си әлеуметтік, қоғамдық-әлеуметтік
мазмұнынан мейлінше жиіркеніп шыға келесің.
Ылажы болса, ықтиярыңыз болса Сіздің де осы
сөздерден безініп, мұндай сұрқылтай – мұндай сұм
сөздер
д і қолданбауға мейлінше құштар екеніңізге
көзіңіз анық жетеді деп білемін.
Қорлана отырып, қорлықтың қамытымен сол
қорлық
тың қамыс өртіне өртене отырып, зымиян
да аяр, санал ықтың сасық саясаты мен саясаткері
атаулыға лағынет айта отырып, «ашаршы
л ықта
жеген құйқаның ауыздан дәмі кетпес» – деген.
Енді менің нем қалды-ау?!
Тек шықпаған жан қалды-ау?!
Қапыда өткен дүние-ай,
Халқымның көрген қорлығы
Ау қызғыш құс, қызғыш құс
Ел қорыған мен едім.
Мен де айрылдым елімнен
Көл қорыған сен едің,
Сен де айрылдың көліңнен
Аспанда ұшқан қызғыш құс,
Сені көлден айырған –
Лашын құстың тепкіні
Мені елден айырған
Хан Жәңгірдің екпіні.
2001 ж.
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Жабайы жиденің жұпары
(Ақын Сатыбалды Қосалыұлына хат)

Құрметті Сатыбалды! Баспадан биыл шыққан,
жұртшылық қолына тиген «Дәуір – дастан» атты
өлеңдер жинағыңыздың өрісі мен өресіне гүл бітсін.
Менің
ше, оқырман қауым әсте олқысынбай
тын,
ортанқолдай бір кітаппен шын жүздесті деп білемін.
«Дәуір – дастан» атты тұғыш дербес жинағыңызды
оқып шыққан соң, Сізге осы хатты жазуға мейл інше
құмбыл болдым. Өйткені, сіз
д ің бұл кіта
бы
ңыз
маған өзімен бірге құт Қаратаудың қойнау-қойнау
ларында, менің туған жерім Ащысайда өсетін, көп
күтім тілемейтін, табиғаттың рахмымен құра
лай
дың суығына ұрынбайтын, кеш гүлдейтін жабайы
жиде
нің жұпарын ала келгендей болды. Асылы,
құштар – ің
кәр көңілдің жиде жұпарына елтіген
сәттегі ақжарыл
қап ниетін білдіру үшін дәстүрлі
хат үлгісі – таптырмайтын күре де сүре, сара жол
тәрізді көрінеді. Оның үстіне әдеби-көркем сында
хат түрінде жазылатын әрі сол баспасөз беттерінде
жарық көріп жататын мақалалар үрдісі ежелден бар.
Бұған кез-келген әдебиеттің арғы-бергі тарихынан
әралуан мысалдар келтіріп жатудың өзі артық.
Дегенмен, әдеби-көркем сындағы осындай хат
тар
д ың ашық сипат алуының өзіндік ішкі заңды
лықтары жә
не бар. Біріншіден, сүйсінгеніңді де,
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әттегенайыңды да еш бүкпесіз айтуға хат үлгісі
нің беретін мүмкіндігі орасан. Екіншіден, асыра
айтамын десең де, нықырта-тұқырта айтамын десең
де жарасып жатады. Тек қай пікірлері
ңе де тамы
зық боларлық жәйттерің артылып жатса бол
ғаны.
Үшіншіден, бұған қоса әлеуметтік-эстетикалық ор
тақ мүдделер мен биік өлшемдер тұрғысынан бірде
ащыл ы не бірде тұщылы пікірлер айтуға келгенде;
көр
кем шығармашылық саладағы әріптестер ре
тінде сырласуға – пікір алмасуға келгенде; нақты
бір шығармалар мен туын
д ыларды өзара салыс
тыруға, талдауға, пайымдауға келгенде, осылард ың
баршасын қорытпалап, ең соңын
да бәрі
бір баға
лауға тура келгенде әдеби-көркем сынның жанрл ық
табиғаты әрқашан тек жариялылық
ты, әділеттікті
талап етеді. Бұл – мәселенің бір ұшы ғана.
Ал мұның екінші ұшына келетін болсақ, жоға
рыдағыдай әлеуметтік-эстетикалық ортақ мүдделер
мен биік өлшемдер тұрғысынан келу тікелей парыз
әрі міндет болғанд ықтан шағыр, әдеби-көркем сын
ның осындай таби
ғаты «мысқал
дай бүкпешіл
д ік
тің өзін» көтере алмай, сонысын әрқашан мансұқ
таумен келеді. Сынның осындай кірпияз, шікәмшіл,
таразылағыш, безбеншіл жаратылысы бәрі
мізге
де аян жәйт болғандықтан, сыншылар ешуақыт
та бейтарап күйде қала алмайды. Ал бейтараптық
көзқа
рас өскелең сынның мәдениетіне, талға
м
паз
парасаты
на, философиялық ойлау кемеліне; арлы
сыншыға, прин
ципті сыншыға мүлдем жат болуға
тиіс. Өйткені әдеби-көр
кем процесс барысында
тіпті уақытша бейтарап қалу
д ың өзі еш
кімге опа
берген емес. Мұндай кезеңде, керісін
ше, «қолдан
классик жасау», пластилин мен саз бал
шық
тан
ақын, жазушы, драматург, сценарист жасау әрекет
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тері күрт белең алады. Соның нәтижесінде әра луан
пендешілік пиғылдардың «алмақ-салмақ», «берешекала
шақ» айырбасы анық байқалатын, жырты
л ыпайрыла
тын мақаласымақтардың күні туды. Бірақ,
бар ғажабы, «иілгіш – құбылғыш» мақаласымақтар
дың қай-қайсысы болмасын үп еткен желден үлпіл
деп ұшатын бақбақ сынның – қызметшіл сынның
өзіне айналып шыға ке
ле
д і. Сөйтіп бәз-баяғы
елпілдеп, жамыраған тұсы мен сол бәз-баяғы жалтақ
тап, жалпаңдаған, жымысқылықпен жалбаңдаған
сәтіндегі арзан дәрменсіздігімен уақыт
ша көз
ге
түскенмен, басқа кәдеге жараған емес... Бұл, меніңше,
тек немқұрайдылық пен есептеулі принципсіз
д ік
тің ұйығына батудың немесе желөкпешіл жарамсақ
сын
дағы пәтуасыз, берекесіз, желбуаз әрекет
тер
дің өзін-өзі әрі әдемі, әрі нақты әшкерелеудің жар
қын мысалы ғана. Ал, көзқарақты оқырмандардың
басым дені біздің әдеби-көркем сынымыздағы осын
дай мерез дерттер
д ің және осындай әрекет
терге
мәттәқам, жалпақшешей сын
шылардың мұн
дай
осладықтарының астарына, сырына әуелден қанық...
Ең бастысы, төрт бөлімнен тұратын «Дәуір –
дастан» атты төлбасы әрі жеке өлеңдер жинағыңыз
арқылы мен өзіме рухани туыс таптым. Басқалард ы
қайдам, тап мен үшін, елдегі – ауылдағы рухани туыс
ағаларымның бірі – сіз, яғни өзіңіз болып табыла
сыз. Бұл арада мен барынша анық әрі барынша нақт
ылай түсейін, тек көркем шығармашылық жолдағы
етене жақын бауырластықты ғана айтып отырмын.
Ал мұның өзі де әдебиет пен өнердегі биік мұрат
тарға деген принципті көзқарастар үндестігінен ғана
тікелей өріс тауып жатады. Бұған «Дәуір – дастан»
жинағыңыз кәміл кепіл бола алады екен. Өйт
кені
сіз осынау кітаптағы өлеңдеріңізде өзіңізге ете
не
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жақын рухани туыстарыңызды әлдеқашан тауып
алып қойыпсыз. Соның бір жарқын көрінісіне «Үш
арысты жыр еттім» атты элегиялық толғауыңызды
жатқызуға болд ы. Белгілі жазушы Қарауылбек
Қазиев туралы:
Жанардан жауған жаңбырға,
Жуылған менің жүрегім.

немесе:
Өзіңе жақын жанымды,
Мұңайта бермей айт емін?!

Болмаса:
Қоңырауы күміс қыраным,
Қызылшыл көңіл, құмар дерт.
Жолыңа қарап тұрамын,
Жамбылға кеткен шығар деп... –

деген жолдан ақын жанының азасы ғана емес,
қаламгер
дің дүниеден өтуі ғана емес, белгілі
жазушының да арманшыл тұлғасы нақты елес беріп
жатады. 1960 жылдары атақты «Ақ бантик» әңгімесін
жазған Қарауылбектің кейінен «Біз абитуриент едік»,
«Иманжапырақ» тәрізді шы
мыр повестерді жаз
ған қаламгердің болмысын күміс қоңырауға балауы
жарасымды тапқырлық болып табылады. Ал мұның
өзі тараз балалық шақтың романтикасын нақ
ты
көрсететін әңгіме-повестердің символы ретінде сәтті
салынған. Әсірелеу жоқ.
Қайтпас сапарға мезгілсіз аттанған жазушы
Қарауыл
бекті туған жеріне – Жамбылға кеткен
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шығар деп үміттенетіні де ақын шындығы. Өлеңнің
шыншылдығы. Ақын Сатыбалдының ақынжанды
ағасының рухына тағзым етуі, азамат жазуышының
абзал бейнесін шығару жолында кішіктік танытуы
өлеңнен өзіндік ақындық, логика
л ық жарасымды
әдемі тапқан.
Көрнекті суреткер Тәкен Әлімқұлов туралы:
Кемелдердей тұңғиық, тұйық едің,
Болатұғын даланың күйі – демің...
Бойыңмен де, ойыңмен биік едің,
Биігінің етегін сүйіп едім...

немесе:
«Тәкең өлді» дегенде жыладым шын,
Қара сөзге қазақы құлады шың.
Ұлы дария тоқтатты ірі ағысын,
Жалпақ дала жоқтады шын арысын –

деген жолдардан немесе бұдан әрі мына төмендегі:
Іштен алып демімді құнығушы ем,
Әр сөзді етпей бағатын ем.

болмаса:
Таба алмастан парқыңа балама тың,
Тәкен қойдым кенжетай балам атын.
Рухына жүгіріп үлкенінің,
Кішісінің күзетем саламатын –

деген жолдардан ұстаз тұту, ұлағат ету, көрнекті
суреткер болмысына терең бойлау өлеңдегі төгіліп
тұрған қарапайым шындықтар арқылы мазмұнды214

мағынал ы дәрежеге көтерілген. Белгілі жазушы
Нәсіреддин Серәлиев туралы тоғанысыңызда сіз:
Жетім көңіл желкенін түсіріпті,
Содан жаным жаралы сезім кешер –

десеңіз, енді бірде:
Менің жұмсақ жаныма дақ түсіріп,
Қимайтын асылымды ала кетті... –

деген сәтіңізде мен үш арысыңыздың тұлғасын
да, өзіңіз
д і де көз алдымда айқын елестетемін.
Үш арысыңыз
дың сіздің шығармашылық келбе
тіңіздің асықпай қалып
тасуына еткен ықпал-әсер
де, оларға деген, олар
дың өне
ріне деген, олар
дың өнер иесі ретіндегі тұлғасы
на деген сіздің өз
көзқарастарыңызбен қалайынша бірге үндесіп
кете
тінімізді қарапайым, дабырасыз жырлан
ған
шумақтар әсерінен байқамай қаламын. Сіз осынау
элегиялық толғауыңызда өзіңіздің киелі өнерге
деген принципті көзқарастарыңызды, өлшем
де
ріңізді нақ
ты байқатқансыз. Бұл туындылары
ңыз ең алдымен арнау өлең жазу мақсатымен
жазыл
маған
д ығы арқылы құн
д ы, сонысы арқылы
жүреке жылы тиеді. Осынысы
мен қымбат. Сіз
оларды асқақтатам демейсіз, қай
та болмысында,
өз ұғымыңызда көрсетем деген ниетіңізге жеткен
сіз. Үш арысыңызды әрі жоқтағансыз, әрі жыр ет
кенсіз. Біріне – іні, біріне – қолбала болсаңыз да,
«про
винциал» ақындығыңызды әсте ұмытпаған
сыз. Сатыбалды, сіз ақын ретінде өлеңінде аз жазу,
бірақ мейлінше саз жазу тұрғысында, өлеңшілік
тің ауылынан іргеңізді аулақ ұстап, ертерек арқалы
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өнерпаздар ауылына тезірек әрі нық қоныс аударуды
сол үш арысыңыздың тәл ім-тәрбиесі арқылы жүзеге
асырғансыз. Бұл орай
да қайталап айтамын, жа
байы жиденің кеш гүлдейтініне, күтім қажетсінбей
тініне, жұпар шашқан сәттегі ауасына, ерекше исіне
қызықпайтын жан бар ма, сірә?! Сіз сол жабайы
жидедей кеш гүлдеп, елуіңізден асқанда ғана, «Дәуір
– дастан» атты көлемді кітабыңызды шығард ыңыз.
Баяғыдағы бір топтамаңызда сіз:
Жиделер жұпар шашады,
Ауаның желпіп кәусары.
Омырауын шөптің ашады,
Оспадар желдің саусағы, –

деген едіңіз ғой. Қаншама поэзия, қаншама үндес
тік, қаншама нәзік те жанды сурет бар! Ақындық
қуат пен поэтикалық тапқырлық дегендеріңіз әмсе
осылай болады ғой. Әйтпесе:
Билеп алған ақ шаңқан өзін рең,
Гүлқайырлар – көмпістік көзі, білем.
Табиғаттың бергенін қанағат қып,
Қасиетін сақтапты төзімімен.
Қарай бердім еріксіз беткейге көл,
Зердеме бір жаңғырақ жеткендей боп...
Көңілімді көріксіз мұң орады,
....................................................

деудің ақындық тегеуріннен туатынына, ақын поэ
зия
сының ерекшелігіне куә боларлық жолдар.
Қазақтың гүл
қайыр табиғатының өзі Сатыбалды
ақынның төл олжасы, дербес ерекшелігі.
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немесе:
Керімсалға ерінін тосады,
Даланың шаңқан гүлдері –

деген жолдарыңыз ше? Нұр ата бойындағы Май
бұлақ ауы
лының ауасы, лебі, керімсалы – бәрібәрі табиғат
тың сиқыр музыкасын, сиқыр тылсы
мын әдемі жеткізіп тұрған жоқ па?! Әрине, солай.
Ал мұндай өлең жол
да
ры «провинцияда» туылса
да, шынайы ақынның, шын талант
тың қолынан
ғана келетін, шын шебердің көрігі
нен ға
на шыға
тыны күдік тудырмайды. Ақындық қаламды ұштау
таланттың өзіндік тоқуынан жетіле түсетіні, жетіле
беретіні белгілі. Бұл үшін Әдебиет институтын неме
се жоғары әдеби курстарды тауысу шарт емес.
«Дәуір – дастан» жинағыңызды оқып отырып,
сіз
д ің ақындық биік мұраттарыңыз бен принцип
теріңізд ің ұстартылған, қалыптасқан беріктігіне көз
жеткіздім. Мәселен, «Сөз – құдірет» атты өлеңіңізде:
Сөз – құдірет! Сертім ең, мұратым ең,
Шалқысам, тіл ұшында тұратын ең.
Жеті Муза ішінен өлең сені,
Өле жаздап ғашық боп ұнатып ем.
Ойдағыдай сұлу жыр жаза алмадым,
Жаза алмадым, жазмыштан жаза алғаным,
Миымдағы алапат нояндарым,
Ойымның бұза алмады қамалдарын.
Қиялдағы періштем ұша алмай тұр,
Қанымдағы дауылым күш алмай тұр
Болбыраған болмысым бостық етіп,
Өлең деген сұлуды құша алмай тұр.
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Жігерімді қалайша қайратамын?
Сезімімді қалайша ойнатамын?
Көңілдегі бұлбұлым мүлгіп отыр,
Қайтып ебін табамын, сайратамын?
Жүрегіммен жататын аймаласып,
Іңкәр сезім тұнық ой, қайда ғашық?!
Шымылдықты ысырып жайлап ашып,
Жарқын жұлдыз – өлеңім жайна да шық!
Сөз – құдірет! Сертім ең, мұратым ең,
Шалқысам, тіл ұшында тұратын ең.
Жеті Муза ішінен бір өзіңді,
Өле жаздап ғашық боп ұнатып ем –

деген сіздің енді бірде:
Аман болсын еншісі болашақтың,
Аман қалсын ақ құстай асыл мұрат...

немесе
Мен үшін өнер – ауыр дерт,
Таба алмай жүрмін еш емін, –

деп ақтарыла айтқан сырларыңызға еріксіз
иланамыз. Тындырамын – тындырып тастадым,
қарық қыламын – қарық қылдым деген жалған
пафос жоқ. Ішкі күйзеліс толқыны, өнерді, музаны
– өлеңді поэзиясынан көп үйренгеніңізді аңғар
тады. Жоғарыдағы мысалдард ың қайсысына жүгін
бейік, сіз қазақтың ұлы ақыны Мұқағали Мақатаев
шығармашылығынан шынайы дәрі ал
ған, дербес
шайыр екеніңізді толық көре аламыз. Оның үсті
не ұлы суреткер Тәкен Әлімқұловтың сырмінез
сыпайы
л ық сынынан өтіп, астанадан жырақтау
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жүрсеңіз де тоқжарау қажырыңызға сенген,
орынсыз мөңкімейтін, «асау момын – момын асау»
қалпыңызда нық жүріп келеді екен
сіз. Бұған осы
өлеңдер кітабыңыз дәлел.
Белгілі жазушы, шарапаты көпшіл Қарауылбек
Қазиевке, көңіл-күйдің ауанынан адалдық пен
арамдықтың исін көш жерден шапшаң байқайтын,
сонан соң бірде – көл, бірде – шөл бола қалатын
Асқар Сүлейменов пен Төлеген Тоқбергеновке іні
бола білген сіздің өлеңдеріңіз
де, шығармашылық
болмысыңызда солардың жақсы жақ
тарының,
кісіліктерінің, көзқарастарының ықпалы сөз жоқ
сезіліп тұрады. Бірақ мұның ешқайсысы кемшілік
ке жатпайды, қайта керісінше ортақ үндестіктердің
өзін
д ік өрнек тапқандығының бір белгісіне ба
лануға тиіс. Ал бұлардың баршасының тек өздеріне
тән әрқилы оябынан шығу – екінің бірінің қолы
нан келе бермейді. Тәкен, Мұқағали, Төлеген, Асқар,
Қарауылбек, Нәсіреддин – әрқайсысы парасатпайымының әртүрлі өлшемдеріне лайық тұлғалар.
Міне, осындай рухани қордан арала
са жүріп, нәр
жинау керек қоректі – қажет қоректі бойға сіңіре
білу – ол тек сіздің артықшылығыңыз, ол тек Сізд ің
ғана дербес құпияңыз. Біз тексонның жемісін өзін
дік өрнегі бар туындыларыңыздан зайыр аңғарға
нымызд ы айтып отырмыз.
«Дәуір – дастан» жинағыңызда «Зауал» «Наз»,
«Гүл
қайыр»,
«Желтоқсан
желі»,
«Жезөкше»,
«Оңаша», «Түнгі жыр», «Музаға», «Қара өлең»,
«Ән», «Ауылға хат», «Ірі ақын», «Мінездеме», «Ақын
досқа», «Созақ», «Өз өрнегім», «Жүрекке наз»,
«Ақындардың ажалы», «Жүрегім қысыл
ғанда»,
«Тағдыр», «Ой толғау», «Өмір, қарт және тіршіл ік»,
«Өмір», «Асыл мұрат» тәрізді лирикалық өлеңдері
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ңізде өмір шындығын, замандастарыңызды табиғи
әрі әсіре бояусыз, үнемі «күйшіл-мұңшыл», сыршыл
күйде, қаз-қалпында жырлайсыз. Жыр кестеңіздің
көп
те
ген жолдарында, «Баба сазы» дастаны
ңызда,
жекелеген бәйіттеріңіз бен мәуліт жырында бүлкілбүлкіл соққан, дүрс-дүрс соққан ақын жүректің бар
болмы
сы еркін көсілген, еркін төгілген қалпында
көрінеді. Шабыт шалқытқан тұстағы шатт
ы
ғыңыз
немесе тағдыр тәл
кегі шыбықтаған тұстағы шершеменіңіз, күрсініс-күйзелісіңіз, аһ ұрған өкінішіңіз,
шамырқанған намысы
ңыз – бәрі-бәрі мей
л інше
шыншыл, мейлінше шынайы шығып жататыны кімкімді болсын қатты қуантады. Бұл туынды
лардың
өнбойынан Майбұлақ өңіріндегі жа
байы жи
денің
жұпары сөз жоқ тағы да аңқып тұрады.
«Дәуір – дастан» жинағыңыздың басты кемшілігі
не
де дейсіз ғой? Мұнда арнау өлеңдердің шектен
тыс көп
тігі және солардың көпшілігіне жинақтау,
пәлсафалық ой биіктігі жетіпей жатады. Бірталай
өлеңдеріңізге шұбалаңқылық, тәптіштеп кету басым
түсіп жатады. Жекеле
ген сөздердің қателіктері де
өз алдына жеткілікті мәселе... Тәжірибелі редак
тордың қолы тиіп пайда келтіргені он
ша бай
қала
бермейді. Тұтастай алғанда, «Дәуір – дастан» өлең
дер жинағы сыншы марқұм Төлеген Тоқбергеновтің
кітап мұқабасындағы бір үздік пәтуалы пікірін тол ық
ақтап шыққан.
Құрметті Сатыбалды! Сіз «Дәуір – дастан»
жинағында өлеңді сағынып жазатыныңызды ылғи
білдіріп отырасыз. Қиналысыңызды сағыныш
қа, сағынышыңызды қина
лысқа түсіріп, поэзия
мәдениетін, позэия парасатын көте
ру
ге өз үлесін
қосатын өлеңдеріңіздің дүниеге келе бе
руі
не
тілектеспін. Өйткені, рухани туысын тапқан сіз
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сияқты ақындарды оқырман қауымының да рухани
туыс ре
тін
де жақын көруіне тек дара шығар
ма
шылық болмысыңыз, сезімтал ақындық қаламыңыз
ғана жетелеуші бола
ды. Қалған жәйттерді талайталай кездескен сәттерде ауызша да айтармын деген
ойдамын. Поэзияны биік мұрат
қа, өнерге балап
жүрген сапарыңыздың жемісін кеш бер
се
ңіз де,
ұзағынан берсін!
Сәлеммен Сайлаубек Жұмабеков.
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Құрметті Әсет Болғанбаев жолдас!

«Тіл шеберлігінің шынайы көріністері» атты
мақа
лаңызбен танысып шықтық. Мақалаға Ғабит
Мүсіреповтің «Жат қолында» туындысының көркем
тілі арқау болған. Сіз «тіл маманы ретінде романнан
жалт етіп көзге шалынған, өзімізді ойға шамдырып
толғандырған тіл шеберлігінің шынайы көріністерін
ортаға салып, оқырман қауыммен пікір алысуды жөн
көрген» мақалаңызд ы кәдеге жарата алмадық.
Ең бастысы, сіз тілдік фактілердің ауқымы
нан
шы
ға алмағансыз. Келтірілген мысалдардағы «тіл
шеберлігі
нің шынайы көріністерін» талдау, терең
дей бойлау, құпия сырларын, шеберлік нышандарын
көрсету дәреже
сіне көтеріле алмаған. Мәселен,
мақалада келтірген он бір үзіндінің барлығында
дерлік осындай кемшілік тән. Мұндағы дәлелде
ріңіз бен сүйсіне, тамсана бағалауларыңыз «тіл ма
маны
ның пікірлерінен гөрі, көбіне оқыр
манның
аңғарғанынан аса алмаған. Өйткені, ғылыми дәйек
тілік, ғы
л ыми зерделеу діттеген жерден шықпай,
кем түсіп жатады.
Енді сіздің дәлелдеріңізге назар аударайық.
Мысалы: «Бала мен шеше арасындағы бір кезде
айтылмай қалмас, айтылса, дақ қалдырмай қоймас
бір түйіншек сол көз жасымен жуылды да кетті.
Өшірілді біржола» (49-бет). Осында ана мен бала
арасындағы ұзақ сонар шиелі оқиға бір ғана қимыл222

әрекет
үстінде-ақ
құлан-таза
айық
қандығын
байқаймыз. Ғабең мұнда ешбір бояу қоспасыз-ақ
құр емеурінмен оқырманның суын тауып, көңілін
көншіте білген. Автордың айтпақ ой бейнеленген
түр
де әрі жарасымды, әрі соншалықты нанымды
болып шық
қан (2-бет). Сонда «оқырманның суын
қалай тауып, қалай көншіте білген? Суреткер тілінің
шеберлігі осы дәлел
деу
де қалай көрініс тапқан?»
– деген сауалдарға нақ
ты жауабымыз көбіне
жоғарыдағыдай «әрі жарасымды, әрі соншалықты
нанымды болып шыққан» тәрізді келеді.
Жазушыға тән тіл шеберлігінің бір ұшы кекесін
мен мысқылда жататындығын, жанды құбылыс
тарды бере білуде екендігін, жазушы кейіпкерлері
нің «шетінен әзілқой, әңгімешіл, мысқылшыл болып
келетіндігін» айта отырарсыз, мысалдар келтірерсіз.
Бірақ сол көбіне – көп сүйсіну, тамсану дәрежесімен
шектелесіз. Сүйсіну, тамсанудың өзіндік логикалық
ішкі проце
сін талдауларыңыздан көре алмай
мыз.
Тек нәтижесіне ғана ие боламыз.
Мысалы: « – Қатын болғанда қандай. Ойпырымай
д ың өзі. Көзін-ай көпірдің, көзін айтам-ау мөл
діреп тұрған. Балқаштың көлі ме дерсің. Кірпіктері
қандай. Ұшы азы
рақ қайқайып, сарғайып ке
л
ген
күзгі құрақтай, қоп-қоңыр. Саусақтары сүйріктей...
Сұлу қатынның да ақылдысы бола береді екен ғой,
маған «Өтес Байжан» – деп сөйлесті» (50-бет).
«Байжанның осы бір сөзінде қаншама шынайы
лыл ық, қаншама бейнелілік, сөзден салынған сурет
жатыр. Оқырман аузынан сілекейі шұбырып, таңтамаша оқи бергісі келеді. Оқи отырып, жаның жәй
тауып, рахаттанып күлесің. Нағыз байырғы сөздер,
аңғырт қазақтың өзімен сөйлескендей, тілдескен дей
ләззат аласың», – деп дәлелдейсіз (5-бет). Мұнда да
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тіл шеберлігінің шынайы көріністері эмпирикалық
күйінде, тілдік факті төңірегінде қалған. Шебер
лік сырларын, тіл құдіретін тану жолындағы (әрине,
ғылыми тұрғыдан) талдаулар, жинақтаулар жоқтығы
бірден көзге түседі.
Сіз сонымен қатар, -да, -де шылауларының жазу
шы сти
лінде актив ретінде қолданылатын
д ы
ғына; «қазақ
тың қарапайым сөзіне Ғабеңнің өзіне
терминдік жаңа мән беріп қолданылатындығына»;
«біздің сөздіктерімізде жоқ, ескерілмеген қағаберіс
қалып жүрген сөздерд ің бар екендігіне; «үйлесімді
жаңа теңеу, соны метафорал ық қолданыстардың аз
кездеспейтіндігіне; «қанатты сөзге айналып кетейін
деп тұрған ұтымды сөйлемдер
д ің баршылық»
екендігіне мысалдар келтіріп, атап өтесіз.
Мысалы: «Ғабең қазақтың кейбір қарапайым сөзі
не өзінше терминдік жаңа мән беріп қолда
нады.
Сөйтіп қазақтың сөз байлығын сан жағынан ғана
емес, сапа жағынан да байытып келеді. Мәсе
лен,
қазандық деген сөзд і орыстың кухня деген сөзінің
орнына (133, 213-беттер) қолданған (7-бет). Сонда
«қазандық па терминдік сөз, әлде «кухня» ма? Екеуін
де терминдік сөзге жатқыз
ған қисынды әлі де еш
жерден кездестірген жоқпыз.
Немесе «қолдас, бөгесін, тұрықтас, жалдап,
божағы, тескіндік, дәрігерхана, балақсыз, дере,
қалама – жанама үйлер, діңке мен өгіз, көтекілену,
дәстерлеп, жанапайлап т.б.» – деп сөздіктерімізде
жоқ сөздерді мысалға келтіресіз де, «бұл сөздердің
кейбіреулерін жұртың бәрі түсіне бермейтін
д ігін
ескеріп, шығарманың келсі басылуын
да түсі
нік
беріле кеткені де жөн болар еді» – дейсіз (7-бет).
«Тіл маманы ретінде» сіз де бұған тоқталмайсыз.
Кон
тексте келуіне орай жазушы шеберлігін
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көрсетуге сұранып тұрған тілдік фактілерді көлде
нең тартумен, тілекпен ғана шектелесіз.
Сіздің пікіріңізге сүйенсек: «Алайда көркем
шығармадағы шеберлікті бір жақты емес, жан-жақ
ты қарап тексеруді қажет етеді. Бізше, сөз шеберінің
шеберлігін танып білу үшін оның әрбір қалам
сілтесіне, әсіресе белгілі бір ойды қандай тәсіл
мен, қалай айтып бере алды дегенге қатты зер салу
керек сияқты. Сонда ғана бітеліп қалған көзді судай
небір құпия сырлардың беті ашылмақ» (2-бет) дей
сіз. Бірақ мақалаңызда Ғ. Мүсірепов тілінің си
қы
ры, құд іреті, құпия-сырлары өзіңіз діттеген тұстан
көріне ал маған.
Сәлеммен Сын бөлімінің меңгерушісі
Сайлаубек Жұмабеков.
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Құрметті, Құланбай Көпішов жолдас!
Сіздің редакцияға ұсынған «Өмірдің өзіндей
болсын» (№189, 16 шілде, 1986 ж.) деп аталатын
мақалаңызбен танысып шықтық. Бұл мақалаңызда
өзіңіздің Қазақстан Жазушылар одағының жол
дамасымен соңғы жылдары Павлодар облысында
(5 жылдай тұрып) болып өнді
ріс тақырыбына
шығармалар жазғаныңызды айта келіп: «Сіз қалай
жазасыз, ақындық өнер жолына түсуіңізге не әсер
етті, поэзиялық творчествоңыз қалай қалыптасты?»
– деген сұрақтар маған көбірек қойылады. Қызық
ты да аса күрделі сұрақтар» – дейсіз де (1-бет) соған
жауап беруге күш салғансыз. Көздеген нысанаңыз
дұрыс болған
мен, профессионал қаламгер ре
тінде
діттеген жеріңізден шыға алмағансыз. Оның бірнеше
себептері бар.
Ең әуелі, мақалада шашыраңқылық басым.
Бір нәрсе
ні айтып отырып, басқа бір нәрсеге
көшіп кетесіз. Мәселен, сіз өз шығармашылы
ғы
ңыздан бастау, қалыптасу, өсу жо
л ын халық ауыз
әдебиетінен қорек алғандығымен, көп жылдар бойғы
редакторлық
еңбегіңізбен
байланыстыруыңыз
қисынға келеді. Осылай бола тұра, енді келіп, эпос
пен лирика туралы айтысқа (3-бет) көшіп кетесіз.
Сөй
тіп, не поэманың авторын, не шығарма атын
келтірмейсіз де, үзінді аласыз:
Жоқ Шығыс,
Батыс та жоқ,
Жоқ шегі үстіңдегі бір аспанның.
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Жоқ Шығыс,
Батыс та жоқ,
Тек қана екі ұлы бар бір атаның (3-4 беттер).
Әрине, поэма авторы – Олжас Сүлейменов
екені, шығар
маның «Адамға табын, Жер енді»
деп атала
тыны мә
л ім. Шамасы оқырман білігіне
сенген шығарсыз немесе аңдамай қалған шығарсыз,
болмаса редакция қыз
меткерлеріне қалдырған
шығарсыз. Мұнан әрі өз пікіріңізді: «Бұл жолдарда
эпос та, лирика да бар. Екі жанрд ың түйіскен жері.
Мұнда «Мен», «Менікі» өз үйіңде бар. «Біз», «Біздікі»
деп, жалпы адам баласына тән үйдің мүддесін көздеу
де бар. Мұның өзі Отанымыздың өрлеу екпінінен
туған жаңа серпіліс – ғылыми-техникалық рево
люция туралы да поэзия. Сондықтан бұл поэманы
совет поэзиясындағы ғылыми-техникалық рево
люция турал ы туған ең алғашқы поэма деп қарауы
ңыз керек. Заман екпінінен қалыспау дегеніміздің
нақты үлгісі осы болар. Ғылыми-техникалық про
гресті әдебиетте адам жан-күйін тек «темір-терсек»
деп қарамай нағыз мағы
на
сында философия
л ық,
әлеуметтік ақыл-парасат мұраттарымен шендестіре
ашу дегеніміз осы емес пе?» деп түйесіз (4-бет).
Бұл шығарма өзі эпикалық поэма. Бірақ та мұнда
лирика жоқ, эпос жоқ деп дауласқан, пікір айтқан
адамдар
д ы естіген жоқпыз. Сонымен қатар, бұл
шығарманың аясын «ғылыми-техни
калық рево
люция туралы да поэзия» – деп шектеуге, немесе
«ғылыми-техникалық революция тура
л ы туған ең
алғашқы поэма деп қарауымыз керек» деген тәрізді
ұшқарылау айтылған пікіріңізге келісе алмай
мыз.
Сонда одақ көлемінде С.Кирсановтың, Л.Мартынов
тың, Е.Евтушенконың, А.Вознесенскийдің, С.Про
кофьев
тің, Л.Кулешовтың және тағы басқа ақын
дардың туынды
ларын ескермей қоя саламыз ба?
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Ал, шынтуайтына кел
генде, бұл туынды тұңғыш
космонавт Юрий Гагарин турал ы тұңғыш поэма ғой.
Профессионал қаламгер үшін пікір жаңсақтығы
елеулі кемшілік саналады.
Екіншіден: «Техникалық революция, менің
түсінуімше, сонау еліміздегі индустрияландыру
уақытынан бері қарай жүргізіліп келеді. Мұның өзі
Октябрь туғызған сер
пін еді. Ғылыми-техника
л ық
өркендеу – кейінгі он жыл
дар деңгейінде, соңғы
бесжылдықта туды», – дейсіз (5 бет).
Егер «ғылыми-техникалық өркендеу – кейінгі
он жылдар деңгейінде, әсіресе соңғы бесжылд ықта
туды» деген пікіріңізге құлақ қойсақ, онда 1961 жыл ы
жарық көрген «Адамға табын, Жер енді» атты поэма
қалайша «ғылыми-техни
калық революция туралы
да поэзия», «ең алғашқы поэма» болмақ?
Ал «техникалық революция» сіздің түсінуі
ңіз
ше «со
нау елімізді индустрияландыру уақытынан
бері қарай жүргізіліп келеді» деген пікіріңізге кел
сек, онда әдебиет тарихында, еліміз тарихында небір
көркем туындылард ы қалайша есепке алмаймыз.
Профессионал қаламгер үшін бірін-бірі жоққа
шыға
ратын пікір қайшылықтары ерсі ғана емес,
әбестеу көрінетіні рас.
Үшіншіден, өз шығармашылығыңыз тура
лы
айтқан тұс
тағы пікірлеріңіз тым жалпылама. Бел
гілі жәйттерді ті
зіп шыққансыз. Мысалы: «Бұл
облыс республикамызда
ғы, одақтағы, тіпті, бүкіл
жер шарындағы әралуан кен байлықтарының ерек
ше дарқандылығын табиғат өз қолы
мен бір жерге
топтастырған аса бақытты да бай өлке. Оның жер
астындағы қоймаларында сіресіп жатқан бай
л ық
көзін, энергиясын Орал мен Қазақстанның тың
өлке
ле
рі мен жылдаған уақыт бойы пайдаланып
келеді» (6-бет).
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«...Мұның өзі аса күрделі де қиын тақырып еке
нін алд ын-ала түсінгенмін. Бұл тақырыпта ақындар
құштарлана бара бермейді де» (6-бет).
«Бұл тақырыптың қиындығы өмірдің қат-қабат
күрде
л ілігінде. Оның егжей-тегжейіне жетіп зерт
телуінде. Мұның үстіне тақырып дәл жанында емес,
заводтарға, цехтарға барып, стадион немесе металл
қорыту пеші жанын
да жұмысшылармен қатар
тұрудың керектігінде» (6-7 беттер). Мұндай жалпы
ламалықтың осы мақалға қажеті бар ма екен?
Енді төмендегі мысалдарға назар аударайық: «Осы
регионның еңбеккерлер турасында жазылған бес
поэмам бар. Атап айтқанда, олар «Екібастұз», алюми
ний завод ының еңбеккерлері турасында «Металға
қанат қақтырғандар», ғылымдар турасында «Гауһар
тас туралы аңыз», трактор заводының жұмыс
шы
лары туралы, Ермак ГРЭС-і еңбеккерлері тура
лы
топтама өлеңдер, тағысын тағылар (7-8 беттер).
«Енді кейбір шығармалардың қалай туғанын» айт
қым келеді. «Екібастұз» – публицистикалық поэма.
Ол «Қаһар
ман» газетінің еңбеккерлерге, оның ма
ңына салы
нып жатқан ГРЭС-і, ГРЭС-11 құрылыс
шыларына арналған. Олармен бірнеше кездесулер
өткізіп, олар туралы өлеңдер жазып жүрдім. Ал,
поэма жазылардан бұрын «Қаһарман» газетін
дегі
ең алғашқы өзі атап жүретін алып элеватор
дың
құрастырылған шегінен разъезге түсер 8 километрге
өзі жүріп барған тамаша сапарына қатыстым. (Бұдан
эксковатор онда ондап бар). Разърезге түскен жер
де оның инженер-техниктері, жұмысшыларымен
кездесу өткізіп, олар турасында жазған өлеңдерімді
оқып бердім. Өздері турасындағы өлеңді олар үлкен
жү
рек сезімімен тыңдады. Эксковатордың рас
чет жүргізіп отыратын аса жалпақ та үлкен журна
лын маған ұсынд ы. «Салынып жатқан төрт ГРЭС-ке
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күш қуат беретін сіз
дер. Жер астының қат-қабат
мол кендеріне қарай сүң
гіп түскен сапарлары
ңыз
оң болсын», – деп автограф жазып кеттім. Поэмада
Екібастұздың Октябрь революциясының арқасында
табан тіреп түзілуі, әлеуметтік өзгеріс, дәуір ты
нысы, осы күндегі күрес жолындағы халық бейнесі
публицистикалық сарында паш етіледі. Мұн
да
ғы
салынып жатқан төрт ГРЭС-ті туып келе жатқан төрт
күнге теңедім» (8 бет).
Жоғарыда келтірілген мысалға стилистикалық
кемші
л іктер өз алдына, кейде ұғымға қанбай
тын
тіркестер де бар. Мысалы, «разърезге 8 километрге
өзі жүріп барған тама
ша сапарына қатыстым» –
дейсіз. Эксковатордың да тамаша сапары болып,
оған өзіңіздің қатысқаныңыз қалай? Сапарға адам
шығады ғой. Болмаса «жер астының қат-қабат мол
кендеріне қарай сүңги түскен сапарлары
ңыз оң
болсын» – дейсіз. Кеншілердің жер астына сүңгуіне
жол болсын?! Сонда олар суға сүңги ме әлде кен қаба
тын қаза ма?!
Мақалаңызда профессионал қаламгер түсіні
гі
нің таязд ығын көрсететін жайттар осылайша баян
дап шығуға ғана емес, шығармашылық процесс пси
хологиясын қал
қып-қарпып көрсетуде, кей
бір ұш
қары пікірлердің, адрессіз сындардың орын алуында.
Мысалы: «Қиындықтың, нағыз қиындықтың бас
қа жағы да болғанын ашық айтсам, әдебиетте әлеу
меттік көзқарас болу керек дей бастасаң, сыншы
ларымыз, тіпті ақындарымыздың өздер: «Әлеумет
тік мәселемен шұғыл
данудың өзі әдебиет табиға
тына жатпайды, – немесе әдебиетіміздің тәрбиел ік
маңызын еске ала бастасаң, – ақыл-парасат үйрету
әдебиетінің ісі болып па?..» – деп шыға келеді.
Ал енді өндіріс проблемалары турасында олар
дың айт уынша сөз етудің де керегі жоқ» (7-бет) не
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месе «поэмада
ғы қолданған негізгі творчестволық
әдісін – осы драмал ық коллизия» (9-бет) дейді.
Алғашқы пікірдегі сыншылар, ақындар кім? Олар
беймәлім қалады.. Нақты мысал, нақты факті кел
тірілсе, оңды болар еді. Амал не, бұл жоқ. Баспасөзге
шы
ға
тын материалдарға сілтеме міндетті түрде
қажет. Әйтпесе, көпке топырақ шашу жараспайды.
Екінші мысалға көз жүгіртейік. Сонда «драма
лық коллизия» қашаннан бері әдіске айнал
ған.
Есті
ген құлақ
қа, көрген көзге түрпідей тимей ме?
Совет қаламгерлерінің негізгі шығармашылық әдісі
о бастан-ақ социалис
тік реализм әдісі ғой. Ал, сіз
«негізгі шығармашылық әді
сін – осы драмалық
коллизия» болды дейсіз. Сонда мұны қалай түсінеміз?
Егер шығарма осы түсінікпен жазылған болса, онда
мүлде кәдеге аспайды емес пе? Сауатсызд ық па, әлде
салғырттық па, жоқ шын мәніндегі түсінігіңіз осы
ма? Қайткен күнде де ешқандай сын көтермейтін пі
кір, сыпайылап айтсақ, әліппелік сауатсыз демеске
лаж ың жоқ.
Өзге де пікір – тұжырымыңыз жоғарыда айтыл
ған кемшіліктерден ашылмаған. Өйткені сіз өзіңіз
дің творчестволық лабораторияңыздың қыр-сырын,
құпия-қалта
рысын, жетістік-кемшіліктерін оқыр
мандарға әрі қызғылықты, әрі тартымды, әрі ойлы,
әрі көркем түрде жеткізіп бере алмағансыз. Оқыр
ман талғамын ескермеген
сіз. Сыдырта баяндап
шығу, жалпылама үстірт айтылған пікірлердің уақы
ты өткендігіне назар аудармағансыз. Сонд ықтан да
біз «Өмірдің өзіндей болсын деп» атала
тын мақа
лаңызды кәдеге жарата алмадық.
Сәлеммен сын бөлімінің меңгерушісі
Сайлаубек ЖҰМАБЕКОВ

231

Сайлаубек Жұмабек

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
(Открытое письмо Артуру Гильберту,
жителю города Лос-Анжелеса)
Глубокоуважаемый Артур Гильберт!
Извините за нежданное и притом позднее обра
щение к Вам через газету «Лос-Анжелес таймс», которое стало возможно благодаря великодушному гос
подину главному редактору. Суть моего обращения к
Вам через «Лос-Анжелес таймс» такова.
На днях я чисто случайно обнаружил отры
вок газеты «Меdуа» от августа 1996 года. На второй
полосе под рубрикой «В мире» напечатана маленькая
информация в 25-30 строках с названием «Подарок
миллиардера-англичанина в 75 миллионов долларов».
Цитирую дословно:
«Лондон. Миллиардер США Артур Гильберт,
англича
нин по происхождению, подарил Англии
коллекцию сере
брянных изделий в 75 миллионов
долларов. 83-летний миллиардер, переселившийся в
США 47 лет назад, сказал, что это богатство нажито
им на недвижимостях.
По имеющимся сведениям, эта коллекция серебрянных изделий в настоящее время демонстри
руется в одном из музеев Лос-Анжелеса, где проживает сам Артур Гильберт».
Хотя газета одного из постсоветских суверенных
государств Центральной Азии ссылается на Лондон232

ский источник, но событие происходит все-таки в
США, городе Лос-Анжелесе. Какое знаменительное
событие! Поэтом у я обращаюсь к вам, глубокоуважаемый господин Арт ур Гильберт!
Во-первых, эта информация глубоко потрясла
меня. Во-вторых, вы, господин Артур Гильберт, выходец из Англии, живя в Лос-Анжелесе, столь благо
дарны по отношению к своему народу. Такое не всякому дано! В третьих, я полагаю, что каждый разумный
«Хомо Сапиенс», конечно, если он неравнодушен к
прекрасному, должен гордиться таким благородным,
бескорыстным поступком. У нас, у казахов так говорят: «Доброе дело всегда и озарит, и одухотворит того
человека, о достоинствах которого говорит
ся прилюдно, всенародно!»
Вот мотивы, которым следовал я, при обращении к
вам, мистер Артур Гильберт! Расценивайте, это, как
признание в любви, и восхищение вам, господин Артур Гильберт!
Да, я действительно восхищен вами, вашим суперчеловечным, непостижимым суперпоступку, то есть,
подлинно Божественным поступком! Могу тыся
чекратно, бесконечно повторять это. Я уверен, такие
исключительные и пленительные поступки совершаются по велению души. Дело тут не в огромных
суммах. Это каждому понятно. А такие возвышен
ные нравственные поступки в конце ХХ на пороге
ХХІ века очень редко можно видеть даже в Красной
книге нравственных подвигов!
Да, смею утверждать, каждый простой смертный
мой современник – искренне и неподдельно гордится вами, господин Артур Гильберт!
А иначе как! В 83-летнем возрасте вы, уважаемый
Артур Гильберт, подарили Англии, то есть родной
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стране коллекцию серебряных изделий, условная
стоимость которой составляет 75 миллионов долларов. Некоторые считают, что и без этой серебряной
коллекции Англия останется великой страной. Какое примитивное и высокомерное суждение! Если
следовать их логике, то в таких случаях многие люди
вашего возраста или вашего положения обычно ограничиваются просто завещанием. На этот счет имеется масса примеров из истории.
А вы, Глубокоуважаемый Артур Гильберт наруши
ли общепринятое мнение и поступили неординарно,
что и делает вам великую честь! Я горжусь вами! И
прошу вас, не сочтите этих строк за дифирамб. Наоборот, примите мои душевные восклицания только
как выражение глубокой любви и уважения!
Теперь я представляю себе, как Британский музей
стал еще прекраснее, еще славнее, еще божественнее после подаренной Вами серебряной коллекции!
Как похоро
ше
ла «Старушка с Грейт Расселстрит»!
Как превратилась она в восемнадцатилетнюю красавицу! И как бы я хотел на нее посмотреть! Кончено,
это все мои мечты, мои грезы! Но тем не менее, я полагаю, вы уже стали одним из гениа льных членов
Общества друзей Британского музея!
По моему, вы своим решением о даре подтвердили простую истину: «Я англичанин и принимаю свою
родину такую, какой ее вижу». Эти слова принадле
жат Генри Эсмонду, герою романа великого писателя
Уильяма Теккерея. Одновременно вы стали «знаменем нации», хотя может быть и не стремились к этому. Но ежегодный в совокупности пятимиллионный
посетитель несомненно будет восхищаться вами, вашим поступком! Добавьте к этом у будущие поколоения посетителей Британского музея!
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Коллекция серебряных изделий, я думаю, станет
не только украшением, но и гордостью, бесценным
сокровищем Британского музея. Вы Глубокоуважаемый Артур Гильберт, отныне ваше присутствие вечно, в именных залах музея, в изданиях разного профиля: в антологиях, в альбомах, в книгах, в исследованиях, в путеводителях. Каждый посетитель после
посещения Британского музея уносит в душе любовь
и благодарность к вам. Быть вечным хранителем прекрасного не всем суждено. Но вы им стали!
Например, после прочтения вышеупомяну
той
информации о вашем поступке, я все время пред
ставляю вас могучим тысячелетним дубом – колоссом разума! И все время вслушиваясь в себя, заглядывая в свое сердце, я не нахожу другой причины моего письма к вам, кроме глубокой любви и уважения,
которые я всегда бубу питать к вам!
Глубокоуважаемый Артур Гильберт! Да хра
нят
вас ангелы Господни! – Это перефраз великого Шекспира.
С глубоким почтением
Сайлаубек Жумабек.
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Құрметті Әсілхан Оспанұлы жолдас!
Сіздің Қазақстан Компартиясы Орталық Ко
ми
те
ті
не жолдаған «Кітаптың сыр-сымбаты бірдей
келсе…» атты мақалаңызбен танысып шықтық.
Мақа
лаңызда «Жазушы», «Өнер», «Ғылым» баспа
сынан шыққан кей
бір кітаптарда кеткен коррек
туралық қателер жайлы ой қозғаған екенсіз. Мұн
дағы кейбір пікірлеріңіз көңіл
ге қонғанмен газет
бетінде жарияланатын мақаланың салмағын көтере
алмайды.
Біріншіден, «Студент Ақмамық Досқараеваның
жер
лесіміз, белгілі қазақ совет ақыны Белгібай
Бектұрғанов жырлаған «Ақбөпе» дастаны бойынша
ғылыми баянда
ма әзірлепті». Бұл баяндаманы не
баспасөз бетінен, не кітаптан кезіктірген жоқ
пыз.
Сіз айтып отырған ғылы
ми дәлдіктерден кеткен
кемшіліктерді, Сауытбек Ұстаушы, Белгібай Бек
тұрғановқа қатысты ой-пікірлеріңіз
ді М.О.Әуезов
атын
дағы әдебиет және өнер институты
на, қазақ
совет энциклопедиясы редакциясына, «Ғылым» бас
пасына хабарлағаныңыз жөн.
Екіншіден, Тәкен Әлімқұлов пен Әбдіжәміл
Нұрпейісов пікірлеріне кейбір аударма шығарма
лардағы кет
кен әріп қатесіне байланысты айтқан
пікірлеріңіз орынд ы. Ал бұлар негізінен авторлардан
кеткен кемшіліктер болмағандықтан, әрі сол кітап
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тар бұдан он жыл бұрын шыққандықтан пайдала
нуыңыз ерсі көрініп отыр.
Жалпы, мақалаңызда корректуралық қателік
тер
ге байланысты құратын болсаңыз және соңғы
жылдар
да жарық көрген еңбектерге негізде
сеңіз
кәдеге асыруға болады. Алдағы уақытта редакция
мен хабарласып тұруыңызды өтінеміз.
Сәлеммен
Сын және библиография
бөлімінің меңгерушісі: С.Жұмабеков.
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СЫН МАЙДАНЫНАН ҚАЙТПАҒАН
Жанғара ДӘДЕБАЕВ

Қазақ әдеби сынының тарихы тереңде. Әдебиет
туралы ой әдебиетпен бірге туып, әдебиетпен бірге
жа
сауда. Сондықтан әдебиеттің тарихы секілді
әдеби сын
ның тарихы да ғылыми таным таразы
сына тартылып, арнайы қарастырылып келеді.
Іргелі зерттеу еңбектері жазылуда. Сынның тегі мен
түрі сарапталды, қоғамдық мәні, көркемдігі пайым
далды. Кандидаттық, доктор
л ық диссертация
лар, монографиялар жазылды. Алайда қазақ әдеби
сынының теориясы мен қолданбалы мәселелері, әдеби
талдаудың, әдеби шығарманы сынаудың әдіснамасы,
сыншының талдау және бағалау шеберлігі, сыншы
шығармашылығының көркемдік және эстетикалық
болмысы туралы қазақ әдебиеттануында қолға
ұстап, қажетке жаратқандай арнайы зерттеу бүгінге
дейін жүргізілген емес. Бұл ретте әдебиет сын
шысының жолын таңдаған жанның арнайы әдеби
білімімен қатар эстетикалық танымы мен талғамы,
теориялық дайындығы, әде
би шығарманы талдау
және бағалау шеберлігі аса маңызд ы екендігінде сөз
жоқ. Тиянақты әдеби білімі жоқ кісі өмірде көрген
дері мен білгендерінің негізінде ақын немесе жазу
шы ретінде еңбектеніп, қатардан озбаса да, көштен
қалмай жүре беруі мүмкін. Сында жай да, жағдай
да басқа. Әдебиет саласында терең теориялық білімі
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жоқ жан сын сарайының ішіне кірмек түгіл, оның
қақпасын қағуға да жарамайды. Сыншыда әдебитеориялық те
рең білімге қоса әдеби-эстетикалық
талғам-таразы болуы шарт. Талғам-таразы қалам
ұстаған қайраткерлердің бәрінде де болуы ықти
мал. Сыншының әдеби-эстетикалақ талғам-таразы
сы – өзгеше талғам, өзгеше таразы. Ол әдебиеттің
тарихы мен теориясы саласындағы терең білім жа
рығымен анықталып, соның таразысымен өлшенеді.
Бұл жерде басқа мөлшер, өзге өлшем жоқ. Ал әдеби
шығарманы талдау шеберлігі мен бағалау тұрғысы
дегенде, тек қана сыншы шеберлігі, сыншы тұрғысы
туралы ғана айту
ға блады. Әдеби сынның дамуы,
әдебиет сыншысының кәсіби қалыптасуы үшін осы
қасиеттер мен олар турал ы әдеби ойлардың бәрі де
маңызды. Алайда сын саласында мұндай ізденістер
үшін соқпақ болмаса, айдау жол болған емес. Сын
шы мұзды мұхит төріндегі мұзжарғыш секілд і әдеби
сындағы бағыт-бағдарын өзі анықтады, мұзды өзі
жарды, мұхитты өзі кешті, әдеби талдауларын өмір
ден, әдебиеттің тарихы мен теориясынан тапқан
білімдері мен біліктеріне, шығармашылық ізденістері
мен эстетикал ық нысаналарына сай жасап, өздігінше
жол тапты. Осындай жағдайда кәсіби сыншы болып
қалыптасып жетілген біртуар, бітімі дара, табиғаты
таза шығармашыл ық тұлғалардың бірі – Сайлаубек
Жұмабек.
Сайлаубек Естайұлына университетте тәлім
берген, білім берген ұстаздар әдебиеттанудың көш
басындағы тарландар, көркем сөздегі көсем талант
тар еді. Өзі де, бірге оқыған достары мен жолдас
тары да универси
тет аудиториясында отырып-ақ,
әдебиетке баланың көзі
мен емес, ағаның көзімен
қарайтын, әдебет туралы сөз сөйлеп қана қоймай,
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ой айтатын, пікір ұсынатын. Университетті бітірген
соң, әрқайсысы әр саладан орын тапты. Сайлаубек
тің ортасы, әдеби жақын айналасы айбарлы болды.
Асқар Сүлейменов, Төлеген Тоқбергенов, Зейнолла
Серікқалиев, Қалтай Мұхамеджанов, Сейдахмет
Бердіқұлов, Шерхан Мұртаза, Тахауи Ахтанов, Ғабит
Мүсірепов секілді сөз өнерінің өнегелі, өрелі өрен
жүйріктерімен бірге қызмет етудің, қатар жүрудің,
сұх
баттас болудың тағылымы, тәлімі мен тәрбиесі
аса маңызд ы болғанында сөз жоқ. Сайлаубекті осы
ортаның жары
ғы жарқыратты. Өзі де оттай шал
қып, шоқтай жайнад ы. «Сын пернесі» (1989), «Ғабит
Мүсірепов» (1989), «Жұлды
зы нұрлы суреткер»
(1993), «Жүрегі - мұң, жүрегі – нұр» (1989), «Қазығұрт
перзенті» (1998), «Сын әуені» (2001), «Шерхан Мұртаза.
Жұлдызы нұрлы суреткер» (2002), «Тахауи Ахтанов.
Талант тектоникасы. Роман-портрет» (2003), «Сын
симфониясы» (2005), «Қалтай Мұхамеджан.Титан
драматург. Шығармашылық портрет» (2007) және
басқа еңбектерінде автордың сол ортада тебіренген
күйінің лаулаған жалыны, саулаған жарығы бар.
Сыншы талантының жарығы да, жалыны да
ерекше. Әдеби шығарма табиғатында барды көріп,
дұрыс тани білу – қасиет. Әдеби шығарма табиға
тында барды көріп, тани білумен қатар оны саралап,
талдай білу - өнер. Алайда сыншының міндеті әдеби
шығармадан нені көріп, нені таныса, тек соны
талдап, соны сараптау ғана емес. Әдебиет сыншысы,
алдымен, көреген болуы шарт. Көреген болу –
көздің емес, көңілдің қасиеті. Ол көркем әдебиеттің,
өнер мен мәдениеттің, тұрмыс пен салттың, тарих
пен философияның ғасырлар бойы жинақталған
асыл үлгі
лері мен қағидаларын, жалпыадамзат
тық
сипатқа иеленген рухани құндылықтарды көңі
лінде балқытып, көкірегінде қорытып, зердесіне
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құя білген зергер жаннан ғана табылмақ. Сонда ғана
сыншының әдебиет пен өмір туралы, әдеби шығарма
туралы оның тек өзіне ғана тән эстетикалық мұраты,
шығармашылық ұстанымы айқындалмақ. Осындай
эстетикалық мұраттың, осын
дай шығармашы
л ық
танымның сыншысында ғана әде
би шығарма
ның
келісті келбеті, әдемі әлемі, тамаша табиғаты туралы
өзгелерде жоқ, тек оның өзінде ғана бар ерекше таным
болмақ. Ол сондай таныммен ғана әдеби шығарма
да бар және жоқ, сондай-ақ болуға тиіс құбылыс
тар мен ерекшеліктерді, басқаша айтқанда, көркем
әдебиет
тің бүгінгісі мен ертеңгісін, осы шағының
болмысы мен келер шағының сипатын қатар, салыс
тырып көре алад ы. Әдебиет сыншысының көреген
болуы керектігі турал ы ойымыздың мәнісі осында.
Зейнолла Серікқалиев, Төлеген Тоқбергенов, Сағат
Әшімбаев сынды Сайлаубек Естайұлы да әдебиет
сынын шынайы әдеби көркем сын деңгейіне, одан
әдебиеттану деңгейіне көтеруге ұмтыл
ған осын
дай қайраткер болмыстың сыншысы еді. Ол әдеби
шығармадан, алдымен, шындық болмыстағы қо
ғамд ық, әлеуметтік мәні бар құбылыстардың терең
ашылуы
на назар аударды. Қоғамдық мәні зор
өмір шындықтары
ның сырын терең ашып, шы
найы суреттеген әдеби шығарма ғана эстетикалық
мәні маңызды талдаулар мен бағалауларға негіз
бола алады деп білді. Қоғам үшін мәнд і, мағынал ы
шындық құбылыстарды суреттеу жазушыдан өмір
шындықтарын терең білуді, қоғамның әлемет
тік
даму заңдылықтарын, сұраныстарын жете зерде
леуд і талап ететіні сөзсіз. Өмірді терең, жете білмей
тін жазушы шынайы көркем шығарма жаза алмақ
емес. Сыншы турал ы да осыны айтуға болады: өмірді
терең білмеген сын
шы әдеби шығармада көрініс
тапқан өмір шындықтарының қоғамдық мәнін жете
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тани алмайды. Сыншы өмір шындықтарын әдебиет
пен өнер заңдылықтарынан терең білмесе, кем біл
меуге тиісті. Сонда ғана оның сыны сындарлы бол
мақ. Сайлаубек прфессионал сыншы ретінде берік
ұстанған қағидалардың бірі осындай болды. Сын
шы жазушы шығармасының сюжеттік өзегі болған
шынд ық құбылыстарды ірі не ұсақ деп жіктеуге бара
бермед і. Шығармада суреттелініп отырған шынд ық
құбылыс
тың қоғамдық, әлеуметтік, эстетика
л ық
маңызы мен мәніне назар аударды.
Сыншы «дүниежүзілік әдебиетте Антон Чехов
қалдыр
ған эстетикалық принцип өмірдің өзіне,
оның небір елеу
сіз жәйттеріне жүгіну, бояма
сыз-қоспасыз жазу» екендігі
не сүйсіне оты
рып, Қалаубек Тұрсынқұлдың «Бүйрек», «АндыҚарақыз» шығармаларынан осы ұстанымның бойд ы
балқытып, ойды толқытқан шынайы да шы
райлы
көрі
нісін тауып марқаяды. Жазушы шы
ғар
ма
ларында, рас, өмірде болған оқиғалар сурет
теледі.
Де
генмен автор
д ың шығармасындағы шын
д ық –
көркемдік шындық. Шынтуайтқа келгенде, өмір
дің шындығынан суреткер
д ің қаламынан туған
көркемдік шындық әлдеқайда шы
найы. Боямасыз,
қоспасыз жазу туралы сыншы сүй
сінісі, айналып
келгенде, көркемдік шындықтың шынайы
л ы
ғына деген сүйсініс болып табылады. Содан да болу
керек, Қалаубек Тұрсынқұлдың «Бүйрек» әңгі
ме
сіне қатысты ол: «Шығарма, сөз жоқ, адамзат бала
сының бойындағы ең бір асыл, ең бір аяулы, ең бір
қастерлі, ең бір өмірлік ұлы сезімдердің көркемдік
кардио
г раммасы», – деп, поэтикалық тұжырым
жасайды. Әде
би шығарманың көркемдік шынды
ғын эстетикалық қабылдаудан туған әдемі әсер мен
әдеби-эстетикалық те
рең талдаудан туған қуат
ты ойдың жараса ағылған тамаша жарасымы сын
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шы тұжырымына мейлінше сәулетті сипат берген.
Сыншы әдеби шығарманың өмірлік құндылықтарға
эстетикалық қатынастарын пайымдай оты
рып, өз
талдаулары мен сараптауларында ғылыми тари
хилық ұстаным тұрғысынан да қол үзбейді. Әрине,
әде
би шығарма, оның көркемдік-идеялық әлемін
дегі әр құбылыс толып жатқан басқа құбылыстар
мен сан саладан байланысып, сабақтасып жатады.
Олар
д ы қай тұрғы
дан, қай бағытта, қандай қаты
наста және қандай деңгей
де қарастыру қажеттігі
сыншының алдына қойған мақса
ты мен міндет
теріне сәйкес анықталады. Сайлаубек Естайұлы өз
шығармашылығында жалқы жайын айта оты
рып,
жалпыдан, жалпы жайында ой толғай отырып, жал
қыдан қол үзген емес. Сондықтан оның ойлары мен
толғаныстарында, талдаулары мен сараптауларында
жалпының мәні мен жалқының сыры, көркемдік
шарықтау биіктері мен ғылыми парықтау иірімдері
жұп жазбай, тұтасып жатады.
Сайлаубек үнемі шарықтаған шығармашы
лық ізденіс үстінде болды. Сыншы ізденісі қажыр
лы, тыным
сыз еңбекпен ұштасып жатты. «Көтері
ліс және көркем
д ік танымдар генети
касы»,
«Талант тектоникасы», «Сын симфониясы» секілді
әдебиеттану мен сын үшін академиялық жүйеде
тосын, ерекше, тіпті оқыс көрі
нетін мәселе
лерді
көтеруі, сынға жаңа ұғымдар, түсінік
тер қата
рын
алып келуі осы тектес көркемдік эстети
ка
л ық,
шығармашылық ізденістердің тереңдігі мен шығар
машылық ойлаудың ерендігінен еді. Осындай ерек
шелік сыншының жеке шығармашылық тұлғалар
турал ы туындыларына да тән. Бұл ретте авторд ың
Шерхан Мұртаза, Қалаубек Тұрсынқұл, Тахауи
Ахтанов, Қалтай Мұхамеджан хақындағы ірі де
іргелі, бір текті шығармаларын арнайы атап көрсет
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кен дұрыс. Аталған қаламгерлер шығармашы
л ығы
жайындағы еңбектері
нің бірін автор «эссе» деп
атайды, екінші біреуіне «шығармашылық портрет»
деп айдар тағады, келесісін «роман-портрет» деп
айшықтайды. Сыншы, осылайша, әдеби көркем сын
айналымына сыры бір, сипаты бө
лек ұғымдарды
енгізді. Автордың көрсетілген кітаптары зерделеу пәні
жағынан өзара сарындас. Бірақ бәрі де әдеби көркем
сын саласындағы жаңа, дара тұрпатты шығармалар
болып табылады. Анығын айту керек, жазушының
шығармашылығы туралы роман-портрет жазу сын
саласында тек Сайлаубек Жұмабектің ғана қолы
нан келді. Бұл - сын тарихында бұрын соңды бол
маған жаңа құбылыс, сыншының талант даралығын
танытқан шығармашылық жаңа үлгі.
Cыншының
шығармашылық
туындылары
ның бәрі ғылыми ұстанымға, ғылыми бағалауларға
негізделе тұра, суретті, образды. Баяндау, сипаттау,
талдау мәне
рін
де де шығармашылық құштарлық
құшағында құлпыр
ған суретті өрнектер мол. Осы
ерекшеліктерді негізге алғанда, сыншының Шерхан
Мұртаза, Қалаубек Тұрсынқұл, Тахауи Ахтанов,
Қалтай Мұхамеджан туралы еңбектерінің бәрін де
тектес деп қабылдауға болады. Ал нақты ат, затты
атау айту қажет болса, автордың «роман-портрет»
деген жанрлық анықтама бағытында негіздел
ген
термин сөзіне назар аударған оңды. Расында да сын
шының Тахауи Ахтанов шығармашылығы жайында
жазған туындысының жанрлық табиғатын «романпортреттен» артық ашатын лайықты терминді табу
оңай емес.
Сыншы
«Талант
тектоникасына»
Ахтанов
Ахтанов
тың көзімен деген айқындауыш атау
қосады. Мұның мәнісі автордың Тахауи Ахтанов
тың шығармашылы
ғын Ахтановтың өз көзімен
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талдап, өз көзімен пайымдауында. Бұл – cыншы
ның өзі іздеп тапқан жаңа ұстаным, сын
шының
өзіне ғана тән дара тұрғы. Осы жерде ескеретін бір
жай бар. Ол – Ахтанов шығармашылығына Ахта
новтың көзі мен Сайлаубектің көзінің бір көз екен
дігі. Ахтанов шығармашылығына Ахтанов
тың
көзі
мен қарайтын – Сайлаубек Жұмабектің өзі.
Мұндай батыл
дыққа сыншының сыншысы ғана
тәуекел ете алад ы. Өйткені мұндай шығармашылық
мақсатқа жету үшін білім мен білік, талап пен талант,
еңбек пен ізде
ніс қана емес, осылардың бәрінің
төбесінен қарап тұр
ғандай биік қасиет қажет.
Оның аты – Ахтановтың өзі мен шығармашы
л ы
ғына, шығармашылық тұлғасына де
ген азамат
тық құрмет пен адамдық сүйіспеншілік. Сын
шы
Ахтановты, Ахтановтың шығармашылығын, Ахта
новтың шығармашылық мұратын, шығармашылық
ойы мен ойлауын, көркемдік-эстетикалық әлемі
нің жары
ғы мен жарқылын осындай құрметпен,
осындай сүйіспеншілікпен барлап, қабылдады. Бұл
– Сайлаубек талан
тының сыншыл һәм сыршыл
ерекшелігі. Бұл – Сайлаубек Жұмабек табиғатының
адамдық, азаматтық, адамгершілік, кісілік қасиеті.
Талантқа құрмет, талантқа деген сүйіспеншілік жоқ
жерде сын да, сыншы да жоқ. Сайлаубектің сын
саласындағы шығармалары жазушыға, жазу
шы
таланты мен жазушы табиғатына деген құрмет пен
сүйіспеншіліктен туды.
Жазушының еңбегі, жазушының таланты,
жазушы
ның шеберлігі туралы әдебиеттанушы да,
сыншы да аз айтып жүрген жоқ. Соған қарамастан
бұл мәселелер турал ы айтылған, жазылған ойлардан
айтылмаған, жазылма
ған, шешілген мәселелер
ден шешілмеген, шешімін кү
тіп жатқан міндеттер
әлдеқайда көп. Зерттеушілер де, сыншылар да бұл
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мәселелер аясындағы күрделі, ірге
л і құбылыстар
туралы, көбінесе, жалпы айтуға бейім. Мұны айып
санаудың жөні жоқ. Қалпы айтқаннан жалпы айт
қан көш ілгері. Жалпы сипаттағы іргелі мәселелер
туралы нақты айтуға ұмтыла отырып, қапелім
де,
қалпы айтып қою қиын емес. Ең бір қолайсызы –
еңбексіз, талантсыз, шеберліксіз жазылған шығарма
дан көркемдік кесте іздеп тапқан болу. Тіпті талантты
қаламгердің талантсыз шығармасын тамашалаудан
да сақ болған абзал. Талантсыз жазылған шығарманы
тамашалау талантты өсірмейді, өшіреді. Сондықтан
да Сайлаубек Естайұлы мұндай тамашалаудан
бойын да, ойын да аулақ ұстад ы. Үстірт, таяз жазыл
ған шығарманы тас-талқан етіп сынауға да бармады.
Ондай сыннан әдебиетке де, сынға да ғибрат болар
пайда жоқ деп білді: алтын қаламының ұшын тас
қа салуға қимады. Жүрегін жылытпаған шығар
маға да, көңілі толмаған жазушыға да бірқалыпты
сабырмен қара
д ы. Жазушылық мұратының адал
дығымен, суреткерл ік табиғатының тазалығы
мен, кісі
л ігінің ірілігі
мен, дарынының даралығы
мен жа
нына жарығын түсір
ген, сезімін тербеген,
жү
регін тебіренткен, ойын балқыт
қан қаламгер
лердің шығармашылығына жайбарақат қарап отыра
алмады, жазды: сырын айтып, эссе жазды; шынын
айтып, шығармашылық портрет жазды; сынын ай
тып, роман-портрет жазды. Сүйгені мен сүйсінгеніне
ғана мойын бұрды. Сүйгенін оқып, сүйгенін жазды.
Меніңше, Сайлаубектің өзі көзі тірісінде көңілі толып
айтқан «Талант тектоникасы» да осы болу керек.
Сыншы болу, сын жазу оңай емес. Туғаны жоқ
тура би сынды сыншыда жақын да болмайды.
Оның себебін әр сыншы өзінше түсіндіреді. Қазақ
итің жаман деген сөз
д ің өзін көтере алмайды. Ал
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әдеби шығарманың кемшілі
гін сынау автор үшін
пайдалы, ғибратты болғанмен, оның жанына жайлы,
жағымды емес. Автордың жанын ауыртпай, көңілін
қалдырмай сын айту қиын. Басы
нан өтпеген жан
мұның салмағын, ауыртпалығын сез
бейді, сезбе
ген соң, сынның қырын, сыншының сырын біле
бермейді. Сынның салдарын, ауырлығы мен ауырт
палығын мойнымен де, жүрегімен де тік тұрып көтер
ген Сайлаубектің сын туралы, сыншы жайлы ойы
терең, сөзі салмақты: «Сын тура айтылады, қатты
айтылады, публистикалық сипаты ашық әрі өткір
келеді, – дейді сыншы, – Турасын айтсаң, туғаны
ңа жақпайсың дегенд і қазақ бекер айтты деймісің.
Сондықтан да сында тек жүрегінің түгі барлар ғана
тұрақтап қалады» [1,44]. Бұл сөзде сыншының шыны
да, сыры да бар. Шыны сол – автор турасын, аны
ғын, ақиқатын айтып отыр. Сыры сол – турасын
да, анығын да, ақиқатын да жүрекке түс
кен сал
мақтан басы ауырып, балтыры сыздап тұрып айтып
отыр. Турасын айту – шындықты айту. Сын болып
айтылған шындық егеулі найзадай. Оған төтеп бе
ре алатын батыр өмірде сирек. Сындағы шын
д ық
алмас
тың жүзіндей. Оған түскен сау қалмайды.
Осы шындықты қатты айту, өткір айту оның қатты
лығы мен өткірлігін еселеп арттырады. Сондықтан
сында шындық айту
ға қарсылардың тобы қалың,
шындықты тура, қатты, өт
кір айтқан сыншыны
күндеушілер, көре алмаушылар көп. Оның дұшпаны
да аз болмайды. Осының бәрін біле тұра Сайлаубек
туралығынан таймады, қолын қусырмады, ба
сын
имеді, тізесін бүкпеді. Жүрегі шайлықпады. Сон
дықтан да әдеби сын тарихында Сайлаубек Естайұлы
сын майданынан қайтпаған, жүрегінің түгі бар,
қайсар да қай
ратты, ірі таланттардың бірі болып
қалды.
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ҚИМАС АСЫЛ ДОСЫМ -АЙ...
Темiрхан МЕДЕТБЕК,
ақын, Мемлекеттік сыйлықтың иегері

Түн жарымы ауып қалған кез едi. Үйдегi балашағалар жатып, ересектерi жатуға ендi жиналып
жатқан-ды. Ал, мен керектi бiр қағазымды таба
ал
май көне бiр пәпкiлерiмдi қопарыстырып, өзөзiмнен әбiгерге түсiп отырғам. Кенет телефон безiл
деп қоя бердi. Беймезгiл уақытта телефон шалып
тұрған кiм екен, шамасы шұғыл шаруасы болғанау, деп тұтқаны құлағыма тостым. «Темiрхан, бұл
Төлеген ағаң ғой» дейдi. Дауысы бiр түрлi қарлы
ғып, құмығып естiлетiндей. «Қай Төлеген?» «Төлеген
Жұмабеков, Сайлаубектiң ағасы». Көңiлiмде ештеңе
жоқ мен: «Ассалаумағалейкум, Төке, Қалдары
ңыз
қалай? Жайшылық па?» деп жатырмын. Төлеген
ағаның дауысы қатты қамығып естiлдi: «Жайшы
лық болмай тұр ғой. Әлгiнде ғана есiттiк, Сайлаубек
пен Сәнжарбек авариядан қайтыс болды». «Құдайау, не дейдi! Төке-ау, не айтып тұрсыз?! Қа
лай?..
Қай жерде?..» Одан әрi не айтып, не қойғ
а
нымды
бiлмеймiн. Тұла бойым қорғасындай ауырлап, буынбуынымнан әл кетiп, қапелiмде орнымнан тұра
алмай, отырдым да қалдым...
... Сонан кейiн Сайлаубектiң үйiне бардық. Қос
арысынан айырылған Зибагүл естiген жұрттың
төбе құйқасын шымырлатып аңырап отыр. Қанша
248

өзiн өзi ұстайын десе де, Төлеген ағаның көзiнен де
ыстық жас ыршып-ыршып кетедi. Барлас, Жалғас,
Қайраттарда өң-түс жоқ. Сең соққандай сергелдең
қалде. Олардың әрқайсысын бауырыма басып, ұзақ
егiлдiм. Олар да бүкiл шерi мен шеменiн ақтарғандай
еңкiлдеп жылайды.
Келесi күнi үйiнде бiр түнетiп, екеуiн де Жазу
шылар одағынан ақтық сапарға шығарып салд ық.
Жазушылар одағының алдында өткен қаралы
жиынға халық көп жиналды. Ол қаралы жиын
да
маған да сөз берiлдi. Бұл жерде сол сөзiмдi келтiре
кеткендi жөн көрiп отырмын.
«Қайран, асыл досым Сайлаубек!
Сен де, мiне, бәрiмiздi ойда жоқта опындырып,
өмiрден озып барасың! Құдай-ау, мына тiрлiкте сен
туралы қоштасу сөз айтамын деп ойлаппын ба?! Мұз
шайнап, от жалағандай болып тұрмын!
Сен екеумiз осыдан 42 жыл бұрын, яғни, 1965 жы
лы, күздiң осындай бiр сарыала мезгiлiнде танысыптабысып едiк. Содан берi, тiптi, бiр-бiрiмiзден алыста
жүрген шақтарда да, жан-жұбымыз ажыраған емес.
42 жыл бойы арамыздан қыл өтпейтiн дос болдық.
42 жыл бойы бiздi жалғастырып тұрған мың тiнi
мiздiң бiр тiнi де үзiлмептi. Үзiлмек түгiлi не сетiнеп,
не селкеу тартпапты. Тiптi, кейбiр жағдай
ларға
деген көз қарасымыз әртүрлi бола тұра, бiр-бiрiмiздi
кiнәраттап, бiр-бiрiмiзге ренжiп көрмеппiз.
Аумалы-төкпелi мына заманда жамандық көрсем
де, жақсылық көрсем де, алдымен сен жететiн едiң.
Алған бетiңнен қайтпайтын бiрбеткей едiң. Еш
кiмнiң сыртынан бықсып сөз айтпайтынсың. Айта
тыныңды бетiне шыжғырып тұрып айтатынсың.
Қаншама аңқылдап, ақтарылып жүрсең де, сыр
шашпайтын берiк болатынсың. Сенiң осы мiнезiңе
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риза болған мен «Құлыптаулы қара сейфiм-ай» дей
тiн едiм.
Сен өз ғұмырыңда қыруар еңбек бiтiрдiң. Қазақ
сынының айбарын асырып, мәртебесiн көтеруге
үлкен үлес қостың. Қазақ сынының көкейкестi, ең
түйткiлдi, түйiндi мәселелерiне батыл барып, iр
гелi-iргелi қаламгерлер, аса iрi тұлғалар Тәкен Әлiм
құлов, Тахауи Ахтанов, Қалтай Мұхамеджанов,
Зейнолла Қабдолов, Шерхан Мұртаза, Әбiш Кекiл
баев, Асқар Сүлейменовтердiң шығармашылы
ғына
тұтас кiтаптар, қомақты эсселер, салиқалы сын
мақалалар арнадың. Ол еңбектердiң қай-қай
сы
сы да әдебиетiмiздiң айшықты беттерiнде ұзақ өмiр
сүретiнiне бiз кәмiл сенiмдiмiз.
Қайран, Сайлаубек досым-ай!
Сенiң ендi арқа-жарқа боп, аңқылдап-жарқыл
дап; дүбiлiс, дүбiр тудырып; айналаңды дүйiм бiр
жұрт көшiп жатқандай етiп жiберетiн саңқылдаған
даусыңның ендi естiлмейтiнi өкiнiштi.
Сенiң ендi тiгiлген үйдей боп отыратын мол денең
дi көре алмайтынымыз өкiнiштi.
«Әлi айтамын, жазамын» деген қаншама жоспар
ларың бар едi. Солардың орындалмай қалғаны
өкiнiштi.
Қайран Сайлаубек!
Мен үшiн сенiң мына өмiрдегi орның опырайып,
үңiрейiп қалды. Ол орынды ендi ешкiм де толтыра
алмайды.
Ең өкiнiштiсi, Сайлаубек айналайыным-ау, өзiң
жаныңдай жақсы көретiн кенжең, бәрiмiз де бола
шағынан үлкен үмiт күтетiн Сәнжарбегiң де өзiңмен
бiрге о дүниеге кеткенi болып тұр. Олай дейтiнiм,
бiздер, оның iшiнде сен де, мен де бармыз, не болғанда
да, мына өмiрдiң ащысын да, тұщысын да, қызығын
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да, шыжығын да азды-көптi көрiп үлгердiк қой. Ал
Сәнжарбекжанның он екiде бiр гүлi ашылмаған едi
ғой. Көктей солды ғой жас түлек!
Қайтесiң, осындай ауыр қаза үстiнде де Алла
Тағала пендесiнiң шүкiршiлiк етуiн қалайды. Олай
болса, шүкiр, ғұмыр бойы сенiң қасың мен қабағыңа
қарап, айтқан сөздерiңнiң бәрiн бұйрық пен
жарлықтай қабылдап, бұлжытпай орындаған адал
да, асыл жарың Зибагүл, алтын асықтай ұлда
рың
Барлас, Жалғас, Қайрат пен немерелерiң бiрге ту
маса да, саған туған ағаңдай қамқор болған Төлеген
ағаң бастаған аға, iнi, қарындастарың қалды. Шүкiр!
Әдебиеттен ойып тұрып алған ерек орның қалды.
Шүкiр!
Жабыққанда жан-жүрегiнiң лебiмен дем берген
достарың қалды. Шүкiр!
Басқа не айтамыз.
Бақұл болыңдар, асыл дос Сайлаубек, қимас
перзент Сәнжарбек!»
Қаралы жиында менен басқа да Сайлаубектiң
ұстаздары, үзеңгiлес достары, жүректерi күйрепкүйзелгендей боп, егiлiп тұрып сөз сөйледi.
Сонан кейiн мәңгiлiк мекен Кеңсайға апарып,
екеуiн Жер-ананың құшағына бердiк. «Жатқан
жерлерiң жәннатта болсын» деп топырақ салдық.
Әруақтарыңа бағыштап аят оқылды. Егiлiп, езiлiп
тұрып, қош айтыстық.
Бiрақ сол кезде бiз әлi ол аварияның қалай бол
ғанын бiлмейтiн едiк. Әркiм әртүрлi айтады, әртүр
лi қисын келтiредi. Тiптi, мен өзiм алғаш
қыда
Сайлаубектiң аяқ астынан Астанаға жол тартқанын
түсiнбей, дал болдым. Өйткенi, бiз бiр күн ғана бұ
рын жұмыста бiрге болдық. Әншейiнде бiрер сағатқа
сұранып немесе айтып кететiн ол Астана жайында
бiр ауыз сөз қозғамаған.
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Сөйтсем, Зибагүлдiң айтуынша, жолға шығу
мәселесi шұғыл түрде шешiлiптi. Осында, Алма
тыда iссапармен жүрген Сәнжарбек қайтар кезi
жақындағанда, машина сатып алады. Ал, Сайлаубек
баласын ұзақ жолға жалғыз жiбергiсi келмей, оны
мен бiрге Астанаға дейiн барып, келесi күнi керi
қайтпақ болады. Әйтеуiр, не керек, ертеңiне ертелеп
жолға шығады.
Сонымен... Алматы-Астана трассасының 270-шi
шақырымында машина апатқа ұшырайды. Апат
қалай болды? Неден болды? Мiне, осы сұрақтарға
әлi күнге жауап жоқ. Тағы да машина өзi жүрiп келе
жатқан жағына емес, трассаның қарсы бет жағына
аударылған. Оған не себеп?
Екеуi де аударылған жерде ұзақ уақыт бойы
жатып қалған. Құдай-ау, трасса үстi ағылып жатқан
машина ғой. Ол машиналардағы адамдардың бәрi
де жол жиегiнде жайрап жатқан жандарды, қирап
жатқан машинаны сөз жоқ көрдi ғой. Солардың қайқайсысы да тиiстi орындарға дер кезiнде хабар бе
руге болады ғой. Әлде, хабар берiлсе де, тиiстi орын
дар не шабандық, не салғырттық танытты ма? Әлде...
Әлде... Әйтеуiр, ойлансаң-ақ самсап шыға келетiн сан
сұрақтың түбiне жете алмайсың.
Ең сұмдығы, Сәнжарбектiң қалтасындағы ұялы
телефоны мен сексен мыңдай теңгесiн әлдекiм
дер алып кетiптi. Кiмнiң алғаны белгiсiз. Анық
бiлмегеннен кейiн, мынау шығар деп болжам айтуд ың
өзi де күнә. Өлiп жатқан адамды да тонайтын қандай
зұлым, қандай қаскөй, қандай қатыгез заманда өмiр
сүрiп жатырмыз, Құдай-ау! Осындай сұмдықтарды
көре-көре немесе ести-ести кейде мына өмiр
ден
мүлде шығынып, қос қолыңды төбеңе қойып, безiп
кеткiң келедi...
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II
Сайлаубек пен менi, әлгiнде айтып өткенiмдей,
сарыала күздiң тамылжып тұрған бiр күнiнде, маған
әрi ағайын, әрi ауылдас болып келетiн Балтакестi
Өтебеков деген жiгiт таныстырып едi. Мен ол
кезде республикадағы жоғары оқу орындарының
қара шаңырағы болып саналатын Абай атын
дағы
педагогикалық институттың екiншi курсында оқып
жүргем. Ал, Сайлаубектердiң ҚазМУ-дың бiрiн
шi
курсына ендi түскен беттерi. Ол кезде бәрiмiздiң де
сымға тартқандай талдырмаш, тарамыс кезiмiз.
Сайлаубек екеумiз танысқан бойда табысып
кеттiк деуге болады. Бiрден-ақ ежелгi сыралғы
достай емен-жарқын әңгiме-дүкен құрып, өзiмiз де,
сөзiмiз де жарасқандай боп, ешқандай тосырқамай
да, бiр-бiрiмiзге тосын мiнез көрсетпей де, тiзе қосып,
қатар жүрiп кеттiк. Ә, дегеннен бiр-бiрiмiздi жақын
тартып, бiр-бiрiмiзге құлай жығылғанымыз сонша,
ендi ол маған жерлес десе жерлес, ағайын десе
ағайын, Балтакестiден де жиi келетiн болды. Мен де
жиi-жиi iздеп барамын.
Сол кездесулерде әңгiмемiз махаббат, қызқырқыннан гөрi, әдебиетке көбiрек ойысып кете
беретiн. О бастан-ақ қазақ әдебиетiн жақсы оқыпбiлiп келген ол, көп ұзамай, орыс, шетел әде
биетi туралы да жиi-жиi айтатын болды. Әсiресе,
оған бұл тұста жақын нағашы боп келетiн Асқар
Сүлейменовтiң әсер-ықпалы көп тидi деуге болады.
Ол кезде Асқар Сүлейменовтiң есiмi зиялы қауым
арасында, әсiресе, жастар арасында үлкен құрметпен
аталатын. Оның бiлiмпаздығы, шешендiгi, қайтпас
қайсарлығы ауыздан ауызға аңыз болып тарайтын.
Әлi есiмде, Сайлаубек екеуiмiз 1966 жылы
Қазақстан жазушыларының кезектi құрылтайы
253

Сайлаубек Жұмабек

на қатыстық. Әрине, оған бiз сияқтыларды кiргiзе
салмайды. Өйткенi, Жазушылар одағының мүшесi
емеспiз. Мен Жұмекен ағадан, ал, ол Асқар ағасынан
бiр-бiр шақыру қағазын қолға түсiргенбiз. Сонымен
кiрдiк.
Құрылтай жүрiп жатыр. Төрде Мәскеуден, Одақ
тас республикалардан келген атақтары жер жара
тын небiр жақсылар мен жайсаңдар отыр. Жазушы
лардың бiрiнен соң бiрi шығып сөйлеуде. Байқаймыз,
көбiсi бiрiн бiрi қайталайды. Алдымен, коммунис
тiк партияның көрегендiгi мен кемеңгерлiгiн мақ
тайды. Социалистiк реализмдi әспеттейдi. Буржу
азиялық қоғамды түкке алғысыз етiп, буржуазиялық
реализмнiң итсiлiкпесiн шығарады. Социализм
нiң мәртебесi мен мерейiн асыратын жар
қын
шығармалар беру керектiгiн айтады. Жат
танды.
Әуелде желпiнiп кiрген Сайлаубек екеуiмiз әрiберiден кейiн жалыға бастадық. Бiр кезде сөз Асқар
Сүлейменовке берiлдi. Мен Асқар ағамыздың терең
бiлiмдi, аузымен құс тiстеген жүйрiк шешен еке
нiн сонда көрдiм. Ол ондаған жылдар бойы сананы
сартап, талғамды таптаурын етiп келген, қатып-семiп
қалған сiрескен схемалар мен қасаң стандарттард ың
быт-шытын шығарып сөйледi. Ол мiнбеден түскен
нен кейiн, жиналысты жүргiзiп отырған төраға оған
қатқыл дауыспен зекiгендей болып, ескерту жасады.
Асекеңнiң таймас қайсар мiнездi адам екенiн сонда
көрдiк. Жөнсiз жасалынған ескертуге қарсы
л ық
ретiнде Асекең және Әбiш Кекiлбаев, Алтын
шаш
Жағанова үшеуi құрылтайды тастап шығып кеттi.
Сол күнi Сайлаубектiң нағашысы үшiн мақтанғанын
көрсеңiз. Шынында да, ол мақтанса мақтанатындайақ оқиға едi.
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Мiне, сол Асекең Сайлаубектi көп баулыды. Ол
тәрбиенiң ықпал-әсерi, Сайлаубек арқылы маған да
тиiп жатты. Асекеңнiң айтуымен ол мынадай-мына
дай жазушылардың мынадай-мынадай шығарма
ларын оқып жатырмын дейдi. Жалпы менiң бойымда,
ол қаншалықты жақсы, қаншалықты жаман, оны
бiлмеймiн, бiреуден қалмайын деген ұмтылушылық,
бүгiнгi тiлмен айтқанда, бәсекелестiк қабiлет қатты
дамыған. Содан ба, мен де Сайлаубектен қалмайын
деп дәл iргемiздегi Пушкин кiтапханасына жиi-жиi
барып, кiтап дүкендерiн жиi-жиi аралайтын болдым.
Жалпы мен өз өмiрiмде, бағыма орай, көп оқитын,
көп iзденетiн адамдарға жақын жүрдiм. Бұл тұр
ғыда маған Жұмекең, Әбiш ағаларымның, кейiнiрек
Сайымжан ағамның ықпалдары көп тидi. Олард ың
қай-қайсысы да бiлiмдерi ауқымды азаматтар болды.
Бұл қатарға мен Сайлаубектi де қосар едiм.
Сайлаубек, сөз жоқ, Асқар Сүлейменов ағасына
көп елiктедi, тек елiктеп қана қоймай, одан бойына
көп қасиеттердi сiңiре де бiлдi. Ең алдымен, оның
Асекеңнен алғаны, қай нәрсеге де, белгiлi бiр
шығармаға болсын, айналада болып жатқан құбы
лыстарға болсын, адамдар арасындағы қарым-қаты
настарға болсын, жұрттың айтуымен жығыла кет
пей, өз көзқарасы болу керектiгiн қалыптас
тырды
дер едiм. Алғашқы жылдары, басқаны былай қой
ғанда, оның күнделiктi өмiр сүру жүйесiнен де, тiптi,
сөйлеу мәнерiнен де Асқар Сүлейменовтiң әдетi мен
салты көрiнiп тұрушы едi. Мәселен, ол да күйлерд iң
пластинкаларын жинап, соларды ұзақ уақыт бойы
тыңдап отыратын.Шахматты да жақсы меңгерiп
алды. Небiр күрделi дебюттердi жатқа бiлетiн. Әрине,
о бастағы бұл балаң елiктеулер, жалаң елiктеу ғана
болып қалған жоқ. Олардың бәрi Сайлаубек бойына
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терең тамыр салып, бара-бара оның да әдетi мен
салтына айналып, оны бұрынғыдан да байыта түстi
деп ойлаймын. Жанында жүрген адамның жандүниесiнiң бай болуы, дүние-танымының кең болуы,
бiле бiлсең, ол да бiр Алла тағаланың басыңа берген
бағы ғой.
Кезiнде мектептi күмiс медальмен үздiк бiтiрген
Сайлаубек университеттi де жақсы тәмамда
д ы.
Жақсы тәмамдап қана қоймай, аспирантура
сына
түстi. Қорғайтын тақырыбын да бекiтiп алды. Бiрақ
ол бiр күнi нiлдей бұзылды да, ғылыми жұ
мыс
пен айналысқысы келмейтiнiн айтып, аспиранту
раны тастады да кеттi. Сонан кейiн, ол таза сын
шылық жолға түстi. Әрине, сыншы болу үшiн
талант-таралғы, қабiлет-қарыммен бiрге, жан-жақты
үлкен бiлiм керектiгi бесенеден белгiлi болса керек.
Ғалым деген, не болғанда да, көбiне-көп белгiлi бiр
тақырып аясында ғана қалып қояды. Оны бiз бүгiнгi
таңда да жиi көрiп жүрмiз. Әсiлi, Сайлаубек осыны
ерте түсiнген болу керек. Оның бастамай жатып,
ғылыммен тез қоштасуына осы жағдай себеп болды
ма деп ойлаймын.
Оның үстiне, Сайлаубек те, бәрiмiз сияқты тұрмыс
тапшылығын көрудей-ақ көрдi. Пәтерден соң пәтер
жалдап, әлдекiмдерге тәуелдi болып, күркешiктерде
де отырды. Бiрақ, Құдай оңдап, күндердiң күнiнде
ол қазiргi әкiмдiк тұрған жердiң маңынан туған
туыстарының көмегiмен, құрқылтайдың ұясын
дай ғана жер үй сатып алды. Үш-төрт адам зорға
сиятын тап-тар үй. Бiрақ өз үйi! Дүниеге балалар да
келе бастады. Ал оларды аспиранттың стипендиясы
мен асырай алмайсың ғой. Оларды тек қызмет iстеп
жүрiп қана дұрыс жетiлдiруiң мүмкiн. Мiне, бұл
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тұрмыстық фактор да Сайлаубектiң ғылымнан қол
үзуiне себепкер болса керек.
Сөздiң ретi келiп тұрғанда айта кетейiн,
Сайлаубек пен Зибагүл екеуi төрт ұл сүйдi. Екеуi де
бала тәрбиесiне аса мұқият, аса тыңғылықты қара
ды. Екеуi де оларға талап қойғыш болып шықты.
Балаларының жүрiп-тұруын, қандай кiтап оқу керек,
қай уақытта сабақ оқу керек, әйтеуiр, бәрiн-бәрiн
белгiлеп, солардың орындалуын қатаң қадағалайтын.
Ал бұлардың бәрi адамнан қаншама күш-қуатты,
қаншама қайрат-жiгердi қажет ететiнi кiм-кiмге де
белгiлi болса керек. Сайлаубек пен Зибагүл бойынан
сол ерiк-жiгер мен қайрат-қуат табыла бiлдi. Олар
сол төккен тер мен берген қуаттың жемiсiн де көрдi.
Барлық баласы мектептi алтын, күмiс медальдармен
бiтiрiп, жоғары оқу орындарына еш қиналмас
тан
өз күштерiмен түсiп кеттi. Сайлаубек оларды оқуға
түсiру үшiн адам да iздеген жоқ, ол адамға беретiн
қаржы да iздеген жоқ. Балалары оқуға түскенде,
жууға ғана шығынданғаны болмаса, басқаға басын
ауыртпады, жүгiрiп табанын тоздырмады. Қазiр ол
балаларының бәрi сан салада қызмет iстеп жүр.
Сайлаубекке құдай Зибагүлдей асыл жар бердi.
Зибагүл Сайлаубектiң де қасы мен қабағына қарап,
келiмдi-кетiмдi қонақтарға да қызметiн көрсетiп,
төрт баланың да жағдайын жасап, оның үстiне, өзi де
ғұмыр бойы жұмыс iстеп, бiр тыным таппайтын. Бұл
үймен қаншама қарым-қатынаста жүрген бiз Зиба
гүлдiң бiр рет не ренжiп, не қабақ шытып, тымы
райып отырғанын көрмеппiз. Ол – Сайлаубектiң
шын мәнiндегi жан жары, Құдай қосқан қосағы
болды!
«Достың достығы басына iс түскенде бiлiнедi»
деген тап рас. Ол кезде Сайлаубектiң қай жерде
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жұмыс iстеп жүргенi дәл қазiр есiмде жоқ, әйтеуiр
мен қазақ телевизиясында жүргем. Бiр күнi әкең
қатаң жатыр дегеннен кейiн буынып-түйiнiп, әйел
бала-шағаларыммен ауылға кеттiм. Анам бiр жыл
бұрын қайтыс болып кеткен. Төсек тартып жатып
қалған әкеме қарайтын жан жоқ. Содан әкемдi төрт
ай күтiп, ақтық сапарға шығарып сап, Алматыға
қайта келсем, менi жұмысқа кешiктi деп қызметiм
нен босатып жiберiптi. Бұл өмiрдiң әкең өлiп қалса да
қайырылып қарамайтын қайырымсыз қаталдығын
сонда алғаш бiлдiм!
Содан далада қалдым. Вокзалға барып жүк
түсiрдiм, ет комбинатының тоңазытқыш цехын
да жүкшi болдым. «Малая станица» деген мекенде
ақ амур дейтiн балық өсiретiн көлшiктер бар екен,
сонда жұмысшы болдым. Қолым қалт еткенде,
редакцияларды аралап, жұмыс iздеймiн. Бәрiн
дерлiк әлденеше рет адақтап шықтым деуге болад ы.
Бiрақ бiр де бiреуi табалдырығынан аттатпақ түгiлi,
маңынан жүргiзбейдi.
Мiне, осындай моральдық жағынан күйзелтiп,
тұрмыстық жағынан жаншып жiберетiн қиындық
та жүрген кезiмде менiмен бiрер адам ғана қатыс
ты. Менi бiрер адам ғана iздедi. Соның бiрi, тiптi,
бiрегейi – Сайлаубек айналайын болды. Қай жерге
көшiп кетсем де, қай жерде қолымды күс, иығымд ы
жара етiп, қан сорпам шығып, жұмыс iстеп жүрсем
де, әйтеуiр, ол менi тауып алатын. Әңгiмесiн айта
тын, қабаржып жүрген көңiлiмдi көтеретiн, әдебиет
те болып жатқан қылт еткен жаңалықты жеткiзетiн,
кейде ол кезде Зибагүлдiң елiнен келiп тұратын майы
сорғалаған қайаз деген балықты қағазға орап алып
кеп, сыраханаға алып кететiн. Әйтеуiр, Сайлаубек
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сол бiр жаным жүдеу тартып, шаршап жүрген жыл
дары қасымнан табылды.
Күндердiң күнiнде бiр де бiр редакция менi
табалдырығынан аттатпай қойғаннан кейiн, балашағамды шұбыртып, Маңғыстау қайдасың деп тар
тып отырдым. Ол кезде Маңғыстаудың атағы жер
жарып, дүниенi дүңкiлдетiп тұрған кезi. Тек барсаң
болд ы, ақшаны күреп тауып, қапшыққа сала беретiн
дей сөздер айтылады. Жаспын ғой, сол сөздерге
қатты елiккен болуым керек. Әбден тұрмыс қажы
тып, дiңкелеп жүрген адам ондай сөздерге елiкпей
қайтсiн!
Жиған-терген аз-мұз кiтабымды Сайлаубек пен
Дүйсенбектiң үйiне теңдей бөлiп, аманат етiп қал
дырд ым да, жолға шықтым.
Иiнi келiп тұрғанда, айта кетейiн, менi Маңғыс
тауға ешқандай да романтика емес, тұрмыс айдап
барды. Сол кеткеннен мен ол жақта 25 жыл жүрдiм...
Бұл жерде де менiң айтайын дегенiм, алыста қиян
шет, қиыр өлкеде жүрсем де, айналайын Сайлау
бек тағы да жанымнан табылды. Яғни, үздiксiз
хабарласып тұрды. Бiр де бiр хабарын үзген жоқ.
Бiршама уақыттан кейiн, ол «Қазақ әдебиетi» газетiне
ауысты да, менiмен хабарласуын бұрынғысынан
да үдетiп жiбердi. Сөйтiп жүргенде, күндердiң бiр
күнiнде аса бiр құрмет тұтып, сыйлайтын ақын
ағам менiң шығармашылығым туралы «Қазақ
әдебиетiнiң» бетiнде қатал мақала жариялады.
Әрине, ол мақаланың, бiлген адамға, пайдалы, құлақ
қояр жақтары аз емес. Бiрақ ол мақаладағы құрыл
ған жүйе, яғни, менiң кемшiлiгiмдi тым қазба
лап,
жерге тыққандай етiп тұқыртып сөйлегенi жаныма
қатты батты. Мен ол мақала шыққанға дейiн көлем
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дi сын мақала түгiлi, рецензия жазып көрмеген екем.
Амал жоқ, өз позициямды қорғауым керек болды.
Сайлаубекке хабарластым. Ол «жазам десең өзiң
бiл, Шер-ағаңа (Шерхан ағамыз бас редактор) ұсы
нып көрейiн» дедi. Қарсы мақаламды жаздым да
жiбердiм. Әдеби сындағы тұңғыш мақалам болса
да, жаман шықпаған сияқты. Көп ұзамай, ол мақала
жарқ ете қалсын.
Сол мақаладан кейiн-ақ өлеңмен бiрге сын
жанрын да қатар алып жүретiн болдым. Сын мақа
лалар кiтабым жарық та көрiп үлгердi. Бүгiнде ойлай
мын, егер, сол тұста Сайлаубек «Қазақ әдебиетiнде»
жұмыс iстеп жүрмегенде, ол мақала жарық көрер
ме едi, көрмес пе едi деп. Ал, ол мақала жарық көр
месе, менiң одан әрi қарай сын жанрына бара қоюым
екiталай едi. Яғни, менiң сынға баруыма, әдебиет
тiң қыры мен сырына одан сайын қанығып, оның
проблемаларын талқылауға қатысуыма Сайлаубек
бiрден бiр ықпал еттi деп ойлаймын.
Сайлаубектiң сыншы болып әбден қалыптасқан
кезi де, жұртқа кеңiнен танылған тұсы да сол «Қазақ
әдебиетi» газетiнде жұмыс iстеп жүрген жылда
ры
деп бiлемiн. Ол жылдар – «Қазақ әдебиетi» газетiнiң
де сын жанрының өркендеуiне айрықша көңiл бөл
ген жылдар едi. Әрине, ең алдымен, басшыға байла
нысты ғой. Дәлiрек айтсақ, қай жерде редактор болса
да, сол жердiң бағын ашатын Шер-ағаңның iскерл i
гiнiң арқасы. Солай бола тұра, сол газет бетiнде қазақ
сынының беделi мен мерейiн көтеруде бел буып, бiлек
сыбанып жұмыс iстеген Сайлаубектiң де ең
бегiн
жоққа шығаруға болмайды. Сол жылдары «Қазақ
әдебиетi» газетiнiң бетiнде, әсiресе, қазақ сыны
ның маңдайы жарқырап ашылуына Сайлаубектiң де
еңбегi зор деп бiлемiн.
260

Жаныңды түсiнетiн, не нәрсенi де айтқызбай-ақ
қас-қабағыңнан ұғатын жақын доспен бiрге жұмыс
iстеген қандай жақсы! Жұмыста не болмайды. Бiр
де күн шыққандай қуансаң, ендi бiрде бұлт басқан
дай ренжисiң. Ондайда жақын досың қуанышың
мен де, ренiшiңмен де бөлiсiп отырады. Бiр-бiрiңдi
жебейсiң, бiр-бiрiңе демеу боласың. Несiн айтасың,
бiз бұрынғыдан да жақындаса түстiк.
Бәрiмiз жақсы бiлемiз, 2002 жылы Қазақстан
жазушыларының кезектi құрылтайы болды. Жазу
шылар одағының бiрiншi хатшылығына бiраз
жұрт қолдау көрсетемiз дегеннен кейiн, мен де
кандидатурамды ұсындым. Өтпей қалдым. Несiн
жасырам, құлап қалған оңай ма, күйреп, күйзелiп
кетпесем де, жанымның жабырқап қалғаны рас. Сегiз
ай, сегiз күн жұмыссыз үйде жаттым. «Жұмыссыз
ұзақ жатып қалдың ғой» дегендерге, «Құлағанда да
қатты құлаған екенмiн, жамбасымды әлi ала алмай
жатырмын» деп әзiлдейтiнмiн. Кейiннен «Ақиқат»
журналына бас редактор болып тағайындалдым. Көп
ұзамай, неге екенi белгiсiз, Сайлаубек те Жазушылар
одағынан кетiп, «Қазақ әдебиетiнде» жұмыс iстеп
жүрген. Бiр күнi ол: «Темке, бұрынғыдай емес, мына
жер маған, жас келiп қалғаннан кейiн бе, ауырлау
болып жүр, егер, мүмкiндiк болып жатса, сен жаққа
ойыссам қайтедi» дедi. Көп ұзамай, күтпеген жер
ден бiр орынның да орайы келе қалғаны. Әрине, бұл
әңгiменiң бәрiн тәптiштеп айтып отырған себебiм,
негiзгi айтылар сөзiмiз жұртқа неғұрлым түсiнiктi
болсын деген ниеттен туып отыр.
Менiң туған күнiме, жыл сайын, бала-шағам
нан басқа, тек Сайлаубек пен Зибагүл ғана келетiн.
Алматыға көшiп келгелi, олардың келмей қалған кезi
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болған емес. Сол дәстүрмен екеуi әдеттегiдей гүл
дерiн құшақтап келе қалды. Дастарқан басына жай
ғастық. Өткен-кеткендi айтып, әңгiме-дүкен құрдық.
Несiн жасырам, ащы судан да алып қойып отырмыз.
Бой қызды, ой кеңiдi, тiл шешiлдi. Бiр кезде неге еке
нiн бiлмеймiн, Сайлаубекке төтесiнен: «Сен осы
өткен сайлауда кiмге дауыс бердiң, маған ба, әлде
Нұрланға ма?» дегенiм. Сайлаубек ешқандай мүдiр
местен: «Нұрланға дауыс бердiм» дедi. Сайлау
бек
өзiн де, өзгенi де алдау дегендi бiлмейтiн. Досты ал
дау, қанша ауыр болса да, ол үшiн күнә болып сана
латын. Әрине, шындығын айтты. Мен ренжiп қалдым.
Пендешiлiкпен артықтау сөздер де айтып жiберген
болуым керек. Ол сөздерiм Сайлаубектiң көңi
л iне
тидi ме, тимедi ме, бiлмеймiн, өйткенi, ол ештеңе дей
қойған жоқ, тек Зибагүлдiң қабағын шытып отырып
қалғаны есiмде.
Ертеңiне екеумiз де жұмысқа бардық, бiрақ
арамызда түк болмағандай, кешегi әңгiменi қайта
қозғап, бықсытқан жоқпыз. Бiраз уақыт өткен
нен кейiн, тiлiмнiң тағы да қыши қойғаны бар емес
пе: «Сайлаубек, байқаймын, осы Нұрлан екеуiңнiң
араларың салқын тартып қалғандай. Не боп қалып
едi?» дедiм. Ол: «Ештеңе де болған жоқ. Оның тек
менi маған емес, сiзге дауыс бердi деп, iштей өкпелеп,
күдiктенiп жүруi мүмкiн. Ал, мен кiмге дауыс
бергенiмдi өткен жолы өзiңiзге айтқам. Құдайды да,
өзiмдi де, өзгенi де алдай алмаймын ғой. Шыным сол.
Басқаша, Нұрланмен сөзге келген емеспiз» дедi.
Мен бұл әңгiменi бүге-шiгесiне дейiн қалдырмай
айтып отырған себебiм, Нұрлан мен туралы не десе
о десiн, о дүниелiк болып кеткен адамның соңынан
пендешiлiк жасап, ғайбат сөз айтпасын деп айтып
отырмын...
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Мен ендi бұл жерде Сайлаубектiң адами тiршi
лiктегi бiрер ерекшелiктерi туралы да айта кеткендi
де жөн көрiп отырмын.
Сайлаубек, әдетте, сырт көзге салдыр-салақтау
болып көрiнгенмен, жұмысқа келгенде, аса мұқият
едi. Бiр iсiнен де шашау таппайтынсың. Бәрi орын
орнында хатталып, қатарласып тұра қалатын. Мен
оның бiр де бiр рет қойын қалтасына телефонблокнот салып жүргенiн көрген емеспiн. Жады өте
берiк едi. Бейне бiр анықтама бюросы сияқты едi.
Қаншама автобустардың нөмiрлерi мен маршру
тын сұрасам болды, жатқа айтатын. Бұдан үш-төрт
жыл бұрын, бiрер рет қана телефон шалған адам
ның телефон нөмiрiн ойланбастан айтып бе
ре
тiн.
Шетелдiң болсын, өзiмiздiң болсын, жазу
шылар
шығармаларындағы өзiне ұнаған абзацтарды түйдектүйдегiмен соғатын. Бiрақ ол қабiлетiн көрсетiп,
бiлгiшсiнiп көзге түсе бермейiн дейтiн болуы керек,
кез келген жерге килiктiре бермейтiн. Орайы мен
оңтайы келгенде ғана айтатын.
Бұл жерде тағы да айтпауға болмайтын нәрсе,
Сайлаубектiң кiтапханасы дер едiм. Сайлаубектiң
кiтапханасы – мен бiлетiн кiтапханалардың iшiндегi
бай кiтапханалардың бiрi. Тағы да бiр тектi емес, әр
тектi: музыка, өнер, философия, архитектура, тарих,
әдебиет боса-болмасын, әйтеуiр, бәрi қамтыл
ған.
Сайлаубектiң дүниетанымының кеңдiгi содан болса
керек. Ол ғұмыр бойы кiтап жинап өттi.
Кiтапханасын кез келген адамға көрсетпек тү
гiлi, табалдырығынан аттатпайтын. Тiптi, балалары
ның өзiне рұқсатты сирек беретiн. Ал, бiрақ маған
келгенде, кең жайлау едi. Маңғыстаудан келген
сайын, кiтапханасында жататынмын. Көңiлi жақын
бiреулер керек кiтабын таба алмай, ақырында Сайлау
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бекке кеп: «Сенде ол кiтап бар ғой, шамалы уақытқа
бере тұршы, қарап шыққан бойда керi қайтарып
берем», — деп қиылып сұрап қоймаса, кiтапты берсе
де, қолхат жаздырып алып қана беретiн. Бiрде оның
осы мiнезiн айтып күлiп отырғанбыз. «Ойбай, Темкеау, несiне күлесiз, ондай қолхатты сiз де жазғансыз»
дегенi. «Қой, Сайлаубек, мен сенен ешқандай кiтап
алған емеспiн» дедiм. «Бұдан жиырма бес жыл бұрын
француз ақыны Аполлинердi алғансыз, қолхатыңыз
үйде тұр, сенбесеңiз ертең әкеп көрсетейiн» дедi.
Ертеңiне әбден сарғайып кеткен бiр қағазды әкеп
тұр. «Мiне, қолхатыңыз». Бүктеуiн жазып ашып қа
расам, шынында да, менiң қолхатым. «Түу, саған дауа
жоқ екен» дедiм...
Сайлаубек туралы айта берсем, сөз көп. Құбылып
тұрған бұл өмiрде қуансам да, ренжiсем де алдымен
көз алдыма Сайлаубек келедi. Ондайда сырлас та
мұңдас досымды аңсап, жападан жалғыз қалған дай
боп, iштей мүжiлiп, iштей егiлiп, үн-түнсiз отырып
қалам. Қимас, асыл досым-ай, орның бөлек екен ғой.
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ҚАРАҒАЙДЫҢ ҚАРСЫ БҰТАҒЫНДАЙ
Қансейіт ӘБДЕЗҰЛЫ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың профессоры,
филология ғылымдарының докторы

Қазақтың қабырғалы қаламгері Шерхан Мұртаза
әдебиет сыншысы Сайлаубек Жұмабек інісіне арнаған
сөзіне осылай деп тақырып қойыпты. Ары қарай сөз
дің құнарын түйіп сөйлейтін жазушы сыншы еңбе
гін бір ауыз сөзбен былайша қорытады: «Сайлаубек
шығарманы, жалпы әдебиетті өзге сыншылардан гөрі
жете таниды. Сол танығанын бүкпесіз, риясыз, тек
өзіне тән турашылдықпен айта біледі. Бірақ «турасын
айтсаң – туғаныңа жақпайсың» деген де бар. Шын
сыншының тағдырын Құдай солай жаратқан. Бірақ
үйтіп үркектеп қалған Сайлаубек жоқ, қарағай тектес.
Сынса да шарт сынады. Әсте иілмейді». Шер
ағаң
сыншы болмысын айна-қатесіз дәл жеткізіпті. Сыншы
Сайлаубек Жұмабек шын мәнінде туған әдебиетінің
болмыс-бітімін, оның көркемдік сапасын терең
нен
қозғап, өз шығармаларына арқау ете білді.
Кішкене шегініс жасасақ, қазіргі қазақ әдебиеті
сынының тарихына, оның жүріп өткен жолы
на көркемдік сапа деңгейі тұрғысынан қарағанда
бірнеше айтулы кезеңдерді атап өтуге болар еді.
ХХ ғасырдың 20–30 жылдарында Алаш арыстары
негі
зін қалаған, осылардың арқасында жаңаша,
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ұлттық танымдық-көркемдік биігіне көтерілген
әдеби-көркем сынымыз, ең бастысы, осы арқылы сол
кезеңдегі туған әдебиетіміздің тарихын, теориясын,
көркемдік ізденістерін бір жүйеге түсіруге деген
талпыныс, барлығы да зая кеткен жоқ.
Сол жылдардағы А. Байтұрсынов, Ж. Аймауытов,
М. Әуезов, С. Сейфуллин, С. Мұқанов, Х. Досмұха
медов, Ғ. Мүсірепов, Қ. Жұмалиев, Е. Ысмайылов,
Б. Кенжебаев бастаған және осы ізденістер арнасын
ары қарай сәтті жалғастырып кете алған кейінгі
толқын әдебиет зерттеушілері мен сыншылары да
ұлты-мызға теңдессіз мол мұра қалдырды. Қазір
қолымызда қалған осынау баға жетпес құнды мұра
бүгінгі әдебиетін іздейтін, әдебиетін сүйетін жас
ұрпаққа да таптырмас рухани азық екендігін айтып
жату артық. Демек, қазіргі қазақ көркем сыны тақыр
жерден басталған жоқ, құнарлы мектептен, телегей
теңіз әдебиетіміздің өз қайнарынан қуат алды.
Қазақтың ұлттық әдеби сыны мен әдебиеттану
ғылымындағы осынау күрделі жылдарда қалып
тасқан, өркен жайған құнарлы дәстүр 60–90 жыл
дары, керек болса, бүгінгі тәуелсіз әдебиетіміз бен
өнеріміз үшін де баға жетпес биік тұғыр, эстетикалық
құндылық болып отыр. Осы жылдар аралығында
осынау құнарға табан тіреген, содан нәр алған
бірнеше буын қазақ сыншылары да өсіп-жетілді,
әдебиет айдынына шықты.
Жетпісінші жылдардың ішінде жазған дүние
лерімен оқырманын елең еткізіп, осынау құнарлы
көшке келіп қосылған З. Серікқалиев, Т. Тоқбергенов,
А. Сүлейменов, С. Әшімбаев Ж. Әбдірәшев, т.б. сын
еңбектері әдебиетке соны леп алып келді. Осынау
талантты, тегеурінді, ең бастысы, әлемдік әдебиет
тен тоқығаны, түйгені мол білімді, білікті әдебиет
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сыншылары буынының бел ортасында көрнекті
қаламгер, кәсіби сынның ауыр жүгін ауырсынбай
арқалап, осы әдебиет сынын ондаған жылдар
бойында өз тағдырына балап, әдебиеттің барлық
жанрларын бірдей қамтып, өндіре жазып, жемісті
еңбек еткен Сайлаубек Естайұлы Жұмабекті бүгінгі
күні еске алсақ артық емес.
Әдебиет пен сынның биік белесіне сирек дарын,
тума талантымен, ешкімді қайталамайтын өзіндік
стилімен, жазу мәнерімен, ең бастысы, осынау ұзақ
жылдардың өн бойында тынымсыз ізденіс пен таза
еңбекке ғана арқа сүйеген Сайлаубек Жұмабек
тің қазақ оқырманына ұсынған сын жинақтары аз
емес. Мезгілсіз дүниеден өткен қарымды қаламгер
дің қаламынан қалған, қағазға түсіріп, жоспар
лап
қойған, туған әдебиетіміздің туын ұстаған бірне
ше іргелі тұлғалардың шығармашылығын әр қыры
нан талдап-таразылайтын еңбектері, өкінішке орай,
көзі тірісінде жарыққа шығып үлгермеді. Өзі бақи
лық болғаннан кейін іле-шала қазақтың қабырғалы
қаламгері Қалтай Мұхамеджанов туралы кітабы
ғана оқырман қолына тиді. Бұрынғы жарық көргені,
кейінгі жылдары жарық көргені бар, сыншы
ның
қазір қолымызда қалған дүниелерінің өзі бай мұра.
Бүкіл ғұмырын әдебиетке арнап, қазақтың
қабырғалы қаламгерлері туралы қадау-қадау еңбек
тер жазып кеткен көрнекті сыншымыз Сайлау
бек
Жұмабектің «Сын пернесі» («Жазушы»), «Ғ. Мүсі
репов» («Рауан»), «Сын әуені» («Елорда»), «Шер
хан Мұртаза. Жұлдызы нұрлы суреткер» (екін
ші басылымы) («Өлке»), «Тахауи Ахтанов. Талант
тектоникасы. (Ахтанов – Ахтановтың көзімен)»
(«Күлтегін») атты қадау-қадау еңбектері, дүниеден
өтіп кеткен, қазақ руханиятына қайталан
бас
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көркем мұра сыйлаған Ғ. Мүсірепов, Т. Әлімқұлов,
Ә. Әлімжанов, Ә. Тәжібаев, М. Мақатаев, Қ. Мұхамед
жанов, М. Қаратаев, Ж. Нәжімеденов, Б. Соқпақбаев,
О. Әубәкіров, Қ. Тұрсынқұлов, А. Сүлейменов,
З. Серікқалиев, Қ. Мырзалиев, қазір де қолынан
қаламы
түспеген
Ә.Нұрпейісов,
Ә.Кекілбаев,
Ш. Мұр
таза, Ф.Оңғарсынова, Т. Молдағалиев,
Ә. Тарази, Т. Медетбек, К. Ахметова, Н. Оразалин
сынд ы шынайы суреткерлер жайындағы толымды,
тағыл ымы биік әдеби-эстетикалық эсселер мен әдеби
тал
дау мақалалар шоғыры, осының барлығы әде
биет сыншысының кейінгі он, он бес жыл көлемінде
тыным
сыз ізденіс үстінде толғана жүріп, өндіре
жазған, бүгінгі әдеби үдерісті кең қамтып қорытқан
туындылары десек қателеспейміз.
Сыншының осынау жемісті еңбегінің бір көрі
нісі ретінде жоғарыдағы санымен емес, көркемдік
сапасымен оқырман назарын өзіне аударған
еңбектерінің қатарына жекелеген әдеби зерттеулері
мен газет-журналдарда әр жылдары жарық көрген
әдеби-сын мақалаларын да қоссақ артық болмайд ы.
Әрқайсысы қазақ әдебиетінің бір-бір шоқты
ғына
айналған жоғарыда аты аталған қаламгерлердің
шығармашылық зертханасының, олардың көркемдік
әлемінің сыншы кітаптарында қазіргі әдебиеттану,
бүгінгі сыни-эстетикалық дүниетанымымыз
д ың
биігінен талдау арнасында қарастырылуы басты
рухани олжамыз дер едік.
Осынау пікір-байламдардың орнықтылығына
оның 1990 жылдардың басында «Жазушы»
баспасынан жарық көрген тұңғыш сын жинағы
«Сын пернесі» атты кітабын қолға алғанда бірден
көз жеткіземіз. Автордың алғашқы кітабының өзі
әдебиетке не қосып, не алды, несімен қымбат, қалың
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оқырманына қандай ой-пікірлер айта алды деген
сұрақтарға бір оралып көрсек. Бұл арада, ең алдымен,
кітапқа сыншының әр кезде жарық көрген немесе
жаңадан жазылған ең таңдаулы, соқталы деген
сын еңбектерінің (мақала, сұхбат, эссе) іріктеліп,
топтастырылғандығын айтар едік.
Бұл, ең алдымен, кітаптың мазмұнын, мән-мағы
насын, сапалық деңгейін көтерген. Себебі, кітапқа
енген мақала, сұхбат, эсселердің қай-қайсысы
болсын мәнді мәселені көтереді, яғни олардың тақы
рыптық арқауына қазіргі әдеби процестің арна
л ы,
кіндік «мәселелері» өзек болған. Айталық, «Ұнам
ды қаһарман» атты беташар мақалада шынайы
реализм әдебиеті мен өнеріндегі кіндік мәселелердің
бірінен саналатын көркемдік жинақтау, кейіпкер
проблемасын, оның арғы-бергі тарихын, болмысбітімін бірегей, біртұтас көркемдік құбылыс ретінде
саралай келіп, оны қазіргі әлемдік әдеби үдеріспен
сабақтастыра сөз етеді.
Аталған проблеманы шешудегі басқа да ұлттар
әдебиетінің әр кезеңде қол жеткізген табыстарын
саралай келіп, сыншы негізгі әңгіменің арқауын
Ш.Айтматовтың «Боранды бекет», Ю.Бондарев
тің «Таңдау», Ә.Нұрпейісовтің «Сең» романдарын
талдауға құрады. Әсіресе, осынау шоқтығы биік
шығар-малардағы қаламгерлер сәтімен тауып,
суреткерлік деңгейде бейнелей алған Едігенің,
Владимир Васильевтің, Жәдігердің әдеби кейіп
керлер ретіндегі қайталанбас характерлері, мейлін
ше дараланған мінез-мүсіні, олар көтеретін әлеумет
тік-көркемдік жүк іргелі әңгімеге өзек болып, жинақ
тау мен саралаудың арнасында ашылады. Мысалы:
«Осы романдағы характерлер қақтығысы, сюжеттік
желі тікелей іс-әрекет динамикасынан гөрі, ой-сана
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мен психологиялық шарпысулардан тұратын иірім
дерге негізделген», – деп түйінделетін ой-пікіріне
ден қоймасқа болмайды.
Сонымен, жоғарыда сыншының кітабында,
негізінен қазіргі қазақ әдебиетінің қабырғалы
қаламгерлерінің,
айтулы
ақын-жазушылардың
творче
ствосын тілге тиек ететіндігін астын сыза
айттық. Және бірнеше мақалалар қазақ прозасына
олжа салған қаламгерлеріміз Е. Домбаев, С. Берді
құлов, Б. Нұржекеев, О. Бөкеев, К. Ахметбеков,
М. Байғ ұт, Қ. Қараманұлы, М. Мәжит шығармаларын
талдауға арналыпты.
Нақтырақ айтсақ, «Роман және әлеуметті талдау»
деп аталатын көлемді мақаладағы сөз болатын
Е.Домбаевтың «Жаман Жәутік», О.Бөкеевтің «Өз
отыңды өшірме», Б.Нұржекеевтің «Бір өкініш, бір
үміт» романдарындағы қол жеткен көркемдік табыс
тар мен орын алған кемшіліктер нақты бір проблема
төңірегіндегі, яғни осы шығармалардағы әлеу
мет
тік талдау деңгейінің ара-салмағымен өлшенуі көп
сырдың бетін ашқан. Осы орайда көркемдік талдау,
кейіпкер шынайылығы, жазушының тіл ше
берлігі
сияқты мәнді мәселелер де назардан тыс қалмайды.
Бұл ыңғайдағы мақалалардың ішінен, біздің
ше, халқымыздың арқалы ақындары, қайта
ланбас
дарындар – Ә. Тәжібаев пен М. Мақатаев, Ф. Оңғар
сынованың шығармашылығына арналған дүниелерд і
ерекше бөліп айтуға болар еді.
Ал енді сыншының құлашты кеңге сермеп,
ағынан жарыла, ақтарыла сөйлейтін тұсы – саң
лақ суреткерлер Шерхан Мұртазаның «Қызыл
жебе» романының екі кітабын, Әбіш Кекілбаевтің
«Үркер» және «Елең-алаң» романдарын талдайтын
мақалаларында.
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Бұл қаламгерлердің көп жылғы шығармашы
лық ізденістерінің жемісті екендігін, олардың қала
мынан туған шығармалардың көркемдік әле
мін,
танымдық-тағлымдық
мән-мағынасын,
руханифил
о
софиялық парасатын, қала берді суреткерлік
қол
таңба ерекшеліктерін егжей-тегжейлі иін қан
дыра әңгімелейді. Мысалы, «жазушы әке мен бала
қарым-қатынасын педагогикалық, эстетикалық,
философиялық өрімде өзгеше біртұтастық сақ
тап, екі кітаптың өн бойында осы өрімді ылғи ірі
планда көрсетіп отырады», – дей келіп, сыншы
«Қызыл жебе» романындағы орталық кейіпкер
лер Рысқұл мен Тұрар тұлғаларын даралаудағы,
оларды типтік образ биігіне көтеру мақсатындағы
жазушы ізденістеріне, романның реалистік қуа
тына, романтикалық тынысына ерекше әсер еткен
көркемдік факторларды кеңінен сөз етеді.
Ал, әдебиет классиктері Ғ.Мүсірепов және
М.Қаратаевпен арадағы сұхбат-диалогтарда, алды
мен туған әдебиетіміздің кешегісі мен бүгінгісі,
әлі де қолымыз жетпей жатқан асуларымыз бен
көркем
д ік мақсат-мұраттар сөз болады. Бүгіндері
арамызда жоқ, айтулы сөз зергері, үлкен суреткер
Ғабит Мүсіреповтің қаламдас інісіне ағынан жары
лып, аманат еткендей, абыз ойларын бүкпесіз ортаға
салуы, оны қолға ұстатқандай жіліктеп жеткізуі –
оқырман үшін ерекше қымбат, қастерлі болуға керек.
Тағы да бір мақаланы жеке-дара, бөліп алып
әңгімелеуге толық негіз бар. Ол, әйгілі жазушы
Шыңғыс Айтматовтың айтулы туындысы «Жан
пида» атты романына арналған «Әлеуметтік әділет
тартысы» атты көлемді мақаласы. Кезінде роман
ның ізін суытпай, іле-шала «Қазақ әдебиеті» газе
тінде жарық көрген бұл мақаланың басты құнды
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лығы, оның сол кезеңдегі одақтық пікірге дер
кезінде үн қосып, алғашқы пікір – байламның бірі
болғандығында ғана емес, сонымен бірге, автор
дың терең таным-талғамын, биік парасат-пайымын
байқатқандығында.
Жалпы, кітапты оқып шыққаннан кейін, біздің
ойымызша, сыншы қаламына тән басты ерекше
лікті ажыратып айту ләзiм. Ең алдымен, оның сөз
етіп отырған тақырыбына байланысты қай мәселені
көтермесін, соны немқұрайды сөз етпей, терең
нен толғап, сезіммен шалқуы, нені айтса да жүрек
түбінен тебіреніп айтуы.
Ал, енді кітапқа енген басқа да шолу, талдау
мақалалардың арқауында жатқан кіндік мәселелер,
негізінен 60–80 жылдар прозасының, поэзиясының
тақырыптық, жанрлық, стильдік ізденістерін қам
тып айтуға арналады. Осы арнада енді таныла бас
таған, алғашқы тырнақалды шығармаларымен оқыр
манға жол тартқан жаңа толқын қаламгерлердің
аяқ алысы туралы да сыншының ой-толғамдары, пі
кір-байламдары орынды, орнықты көрінеді. Сыншы
әдебиетіміздің ертеңгі күнінен де суыртпақтап сыр
тартады.
Жалпы алғанда, Сайлаубек Жұмабектің сын
шылдық қолтаңбасын барлық кітаптарында бірден
ажыратамыз. Әсіресе, ой-пікірді поэтикалық аяда
айшықтап жеткізу, стильдік тұрғыдан шегелей,
ширықтыра қайыру мақсатында әдеби-теориялық
терминдерді, халықаралық лексикадағы танымд ық
аясы кең, өткір, танымал сөздерді сыншы өте ұтым
ды ұстайды. Ұстайды да оларды контекст тініне ойна
қы, тігісін жатқыза кіргізіп, киік сақасына қорғасын
құйғандай, сөзіне салмақ үйіреді. Бұл – сыншы
ның ұтатын тұстары. Мысалы, көркемдік эволю
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ция, сүреңсіздіктің барометрі, қайсар иммунитетті,
барша парадокс, тағы басқа сол сияқты жеке сөздер,
бірқатар сөз тіркестері бұған дәлел. Сыншы
ның:
«Жазушы Әбілқайыр, Тевкелев, Бөгенбай, Есет,
Мәті, Тайлан образдарына ретушь жасамаған
д ық
тан, қайта тарих пен тарихи тұлғаның қоғамдық тұтас
бірлігін құрайтын әлеуметтік шифрды, суреткерлік
кодты, шығарманың саяси-философиялық тонусын
дәл тапқандықтан бұл образдар өзінің биік көр
кем
д ік дәрежесіне көтерілген», – деген ой-толға
мында шығарманың әлеуметтік салмағын, көркемд ік
сапасын дөп басып аңғаруын көреміз («Тарих және
көркемдік шешім парасаты», 195-бет). Осындағы
ретушь, шифр, код, тонус сөздері сыншының ойарнасында жарасым тауып, көздеген нысанасын
дәл көрсетіп, дөп басуға, пікір байламын түйіндеп
ұсынуға жол ашады.
Ал енді сыншының көзі тірісінде жарық көрген,
Т. Ахтановқа арналған әдеби-танымдық еңбегі
әде
биет сынындағы, жалпы, соңғы жылдар беле
сінде оқырман қолына тиген әдеби-талдау, әдебисын еңбектердің ішіндегі жаңа белес десек, артық
айтпаймыз. Тахауи Ахтановтай қазақ әдебиетіндегі
орны бөлек, қайталанбас қаламгердің сан қырлы
шығармашылығының тереңіне бойлайтын бұл
кітаптың басты құндылығы – жазушы портретінің
бүгінгі тәуелсіз санамыздың, тәуелсіз танымның
биігінен сомдалғандығы.
Сыншының бұл жолы да қаламгер туралы өзіне
дейінгі жазылған дүниелерді қайталамай, Т.Ахта
нов қаламынан шыққан: «Қаһарлы күндер», «Маха
ббат мұңы», «Дала сыры», «Боран», «Ант», «Шыра
ғың сөнбесін», «Күй аңызы», «Жоғалған дос» сияқты
көркемдік жаратылысы бөлек шығармалардың
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суреткерлік болмыс-бітімін, ең бастысы, осынау
туындылардың қазақ руханияты мен ұлттық мүдде
тұрғысынан қандай олжа салғандығын терең
нен
тартып сөз ететіндігі айырықша көзге түседі.
Бір ерекшелігі, сыншының әдеби-эстетика
л ық
талдаудың тосын, әрі қызықты, әрі өнімді көрінетін
әдісі – Тахауи Ахтановты Ахтановтың өз көзімен
ашуға ұмтылуы әсерлі шыққан. Суреткер қаламгердің
эстетикалық көзқарастарын туындыларымен және
әр алуан тақырыптағы әдеби-талдау мақалаларымен
жарыстыра отырып, яғни сол кездегі әдеби үдеріс
тегі қалам қайраткерлерінің көркемдік жүйесі мен
жаңашыл ізденістерін қатар қарастырады. Сол тұста
әдеби ағымдағы көзге түскен көркемдік ізденістер
дің барлығын жарыстыра, салыстыра қарастырып,
соның егіз өрім, бір өзек табиғатын, яғни та
лант
тектоникасындағы ішкі, әрі сәулелі қасиет
терін
аршып көрсетеді. Осының барлығы өз кезе
гінде
сыншы үшін қаламгер пор-третін іштен ашуға, іштен
танытуға таптырмас кілт болған.
Сыншының Тахауи Ахтановтай суреткер қа
лам
гердің шығармашылығына арналған осы еңбе
гін ҚР Ақпарат министрлігінің арнайы бағ
дар
ламамен мемлекеттік тапсырыс арқылы «Күл
тегін»
баспасынан
жарыққа
шығарғандығын
үлкен игілік дейміз. Осы дәстүр жалғасып, мемле
кеттік
бағдарламамен
қазақтың
қайталанбас
қаламгерлерінің: Тәкен Әлімқұлов, Бердібек Соқ
пақбаев, Жұбан Молдағалиев, Мұқағали Мақатаев
шығармашылығына арналған жеке-жеке сын
кітаптары жарыққа шықса, қанеки. Осынау қалам
герлерге арналған әдеби-сын еңбектер, зерт
теу
лер қолжазбасының дайын мәтіні жекелеген зерт
теушілер, әдебиетші-ғалымдар қоржынында бүгінгі
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күні дайын. Осы тұста сыншы С.Жұмабектің атал
ған еңбегі кейінгі жарық көретін жинақтарға жақсы
жолашар, тағылымды өнеге болды.
Сыншының осыдан біраз жылдар бұрын
қазақтың тағы да бір еңбекқор, қабырғалы қаламгері
Қалаубек Тұрсынқұлов шығармашылығын арқау
еткен «Қазығұрттың перзенті» атты сын жи
нағы
әдебиетіміздің ең бір беделді, айбынды сыйлығы –
Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығына ие болды.
Тәкен Әлімқұлов, Асқар Сүлейменов, Зейнолла
Серікқалиев, Шерхан Мұртаза, Әбіш Кекіл
баев,
Қадыр Мырзалиев, Қалаубек Тұрсынқұлов, Нұр
лан Оразалин, т.б. шығармашылығына сыншының
әр жылдары қайта-қайта айналып соғып, олардың
туындыларындағы көбіміз аңғармай, айта алмай
жүрген
көркемдік
құндылықтарды
тереңнен
тартып, талдау арқылы жіліктеп, арналатып жа
зып жүргендігін айтқанымыз абзал. Сыншы
ның
шынайы әдебиет жанашыры ретінде осынау сирек
таланттарға құрметпен қарап, ал дүниеден ерте
өтіп кеткен дарындардың қаламынан қалған көр
кем дүниелерге бір-бір кітап арнап немесе олар
дың таңдамалы жинақтарына алғысөз жазып, тал
дау мақалаларының арқауына негіз етуі таным
дық астарын былай қойғанда, өнегелік, кісілік,
тағылымдық мәні зор қадам.
Сайлаубек
Жұмабектің
айта
қаларлықтай
құнды еңбегі – сөз зергері Тәкен Әлімқұловтың
шығармаларына байланысты ой-пікірлері. Тәкен
шығармаларын көзінің қарашығындай қадірлеуші еді. Тәкен тақырыбына байланысты сөз бола
қалса жанымен тербеліп, жүрек түкпіріндегі
қымбатын қайта тапқандай, қайта қауышқан
дай
төгіле сөйлейтін, төгілте пікір айтатын, бірнеше
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кітаптарына Тәкен туралы жазған көлемді талдау
мақалаларын кіргізді.
Тәкен Әлімқұловтың 2003-ші жылы «Раритет»
баспасынан жарық көрген «Телқоңыр» атты
таңдамалы әңгімелер жинағына «Тұңғиық тағдыр
– тылсым тамырлы сөз» атты терең талдау құрыл
ған, тағылымдық-танымдық маңызы өте биік соңғы
сөз жазды. Мақаласының соңын: «Тәкен Әлімқұлов,
сөз жоқ, өзінің ең таңдаулы туындыларында әрқа
шан «өмірдің ащы-тұщысын көп татқан, ойланған,
толғанған кішіпейіл санаткер» ретінде, «өткен дәуір
мен осы мезгілдің ішкі байланысын көзге ілін
бес
нәзік нәрселерден ұғуға тырысқан» ұлы сурет
кер
ретінде көркемдік шырқау биікке көтерілген.
Біз де, бәлкім, осы Болмыспен – ұлы суреткер Тәкен
Әлімқұловпен ұзақ сырласамыз. Келер ұрпақтар да өз
Тәкен Әлімқұловымен ұзақ сырласа беретіні мен үшін
кәміл. Өйткені, ана тілінің сөздік қорын сүлгетайл ық
феноменмен, созақтық феноменмен өзінше ғажайып
байытқан менің Тәкен Әлімқұловым, сөз жоқ, ұлы
суреткер!», – деп аяқтапты. Шын мәнінде, Тәкендей
сөз зергерімен Сайлаубек Жұмабек жазғандай қазақ
оқырманының ұзақ сырласа беретініне ешқашан
күмән тумаса керек.
Сайлаубек Жұмабектің 2005-ші жылы «Алатау»
баспасынан жарық көрген таңдамалы бір томд ығы
«Сын симфониясы» атты еңбегін жеке-дара атап
өткен орынды. Әдебиетіміздің үш ғасырлық тари
хын қамтитын, сонау ХVIII ғасырдағы жырау
л ық
поэзиямыздан бастап, XIX ғасырдағы демократ
тық-ағартушылық классикалық әдебиетіміз, ХХ
ғасыр басы – Ахмет Байтұрсынұлы бастаған Алаш
арыстары шығармашылығы, кеше ғана өзіміз тағдыр
кешкен ХХ ғасыр әдебиеті, барлығы тарау-тарау
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болып, ой елегінен өтеді. Осынау ғасырлар көшіндегі
әдебиетіміздің жүріп өткен жолы, алған белестері
нақты тарихи тұлғаларымыз арқылы баяндалады.
Бұл кітабында Ахмет Байтұрсынов сынды әдебиет
алыбына бөлек тарау арналған. Әдебиетіміздің көш
бастаушысы, тұңғыш теоретигі, ұлы ойшыл, ғұлама
ғалым Ахаң шығармашылығы бүгінгі жаңаша,
жаңғырған көзқарас, яғни жаңа ұлттық дүниетаным
тұрғысынан таразы басына түсуі, әрі тосын, әрі
тағылымды. Бұл іргелі мақаланың танымдық тереңдігі
де оқырманды баурайды. С. Жұмабек әдебиетіміздің
осынау Алтын ғасырының көшбасында тұрған,
соның іргетасын қалаған тұл-ғаның туынды
ларын
кең қамтып, терең талдап көрсете алғандығы бірден
көзге түседі. Сыншылық сергектік, ой қорыту, пікір
түйіндеу тұрғысындағы жаңалықтар, яғни жаңашыл
ой-толғамдар мақаладан тайға таңба басқандай
аңғарылады.
Ал енді осынау кітаптағы Әбіш Кекілбаев
тың барлық жанрдағы туындыларын түгелдей
қарастыратын «Ой Олимпіндегі Ойшыл Суреткер»
атты көлемді мақаланың орны бөлек. Сайлау
бек сыншы бұл туындысында ой ауқымын
кеңге салған, қаламына қанат біткендей, екін
ші тынысы ашылғандай, қапысыз қалам тер
бейді. Ә. Кекілбаевтың бірде-бір туындысы назар
дан тыс қалмайды. Барлығын бір тақырып
тық
ар
нада, бір-бірімен сабақтастыра отырып, ой
толға
ғанда сыншының зерт-теушілік қарымы, өз
объектісін терең білетіндігі тәнті етеді. Ең бас
тысы, Ә.Кекілбаевтай ғұлама, суреткер қаламгердің
шығармагерлік ерекшелігі, қаламгерлік қолтаң
басын оның нақты туындыларына табан тірей оты
рып, пікір түйетіні сәтті шыққан.
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Әсіресе, жазушының «Абылай хан» атты тарихи
дастандық драмасына байланысты ой-толғам
дары
бүгінгі тәуелсіздік идеяларымен іштей тамырласып
жатады. Сыншының: «Тарих та, бүгінгі күн де –
тіршіліктің тартыс майданы. Мұның өзі – суреткер
туындылары арқылы көрініс табатын адамдар
тағ-дырлары үшін тиек болған көркемдік сахна
ғана болып табылады. Ал, Әбіш шығармаларының
басты өзегі – тарих пен тағдырлар философиясы.
Ол осы көркемдік призма арқылы – тарихи-әлеу
меттік ұстаным арқылы тағдырлар философиясын
алуан-алуан тұрғыдан мейлінше саралап, мейлінше
даралап көрсетеді. Мұның бір шырқау көріністеріне
– «Үркер» мен «Елең-алаң» роман-дило
гиясын,
«Абылай хан» халықтың қаһармандық дра
малық
дастанын, ұлы ақын Махамбет туралы «Шандоз»
тарихи баянын жатқызар едік», – деп ой қорытуы
өте орынды.
Осы тұрғыдан, яғни тарихи-салыстырмалы
тұрғыдан ой қорыту, жан-жақты қамтып айту,
әдебиет тарихындағы айырықша орны болған туын
ды
ларды бір-бірімен сабақтастыра сөз ету мыса
л
дарын осынау кітаптағы Мұхтар Әуезов («Хан Кене»
тарихи драмасы туралы), Әбділда Тәжібаев, Тәкен
Әлімқұлов, Бердібек Соқпақбай, Қалтай Мұха
меджан, Мұқағали Мақатаев, Зейнолла Серікқалиев,
Жұмекен
Нәжімеденов,
Асқар
Сүлейменов,
Оспанхан Әубәкіров, Сейдахмет Бердіқұлов, Әкім
Тарази, Қадыр Мырза-Әли және т.б. қаламгерлер
туралы жазылған сүбелі мақалалардан молынан
кездестіреміз. Жалпы, ХХ ғасыр әдебиетінің негізін
қалаған классиктерден бастап, кейінгі шаңырағын
көтеріскен қабырғалы қаламгерлеріміздің бір де
біреуінің шығармашылығы сыншы назарынан тыс
қалмапты.
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Туған әдебиетіміздің өсіп-өркендеу жолындағы
осынау суреткерлердің еңбегін Сайлаубек Жұмабек
жоғары бағалайды. Әдебиетіміздегі әрқайсысының
тарихи орнына сыншы ретінде, оқырман ретінде
иненің жасуындай да қиянат жасамайды. Әсіресе,
өмірден ерте өтіп кеткен арыстарымызға деген сыншы
ілтипаты айырықша. Олардың қаламынан қалған
асыл мұраға деген құрмет, ілтипат ерекше сезіледі.
Бір ерекшелігі, Сайлаубек қаламгер ретінде, сыншы
ретінде соңғы жылдары арыстарымызды көп жаз
ды. Соларды көп жоқтады. Солардың шығармашы
лы
ғына жиі-жиі ат басын бұрып отырды. Соның
барл ығында да, ылғи да кішіпейілділік, перзенттік
адалдық танытып, арыстарымыздың туындыларын
әдебиет төріне қарай биіктетуді мақсат етті. Қаламы
ның қанаты бар еді. Өзі жарыққа шыққанын көре
алмай кеткен соңғы туындысы «Титан драмат ург»
атты кітабы да Алаш арысы Қалтай Мұхамеджанов
шығармашылығы туралы еді. Сыншы қаламы
ның, оның қаламгерлік қуатының осылайша Алаш
арыстарына игілік болып оралғаны, сол арқылы
әдебиетіміздің қаншама қымбат дүниелерінің хатқа
түсіп қалғандығы бүгінгі басты олжамыз дер едім.
Түйіндей айтқанда, қазіргі қазақ әдебиетінің ең
бір зәру, ділгір мәселелерін дер кезінде оқырман
талқысына салып отыру, жекелеген қабырғалы
қаламгерлеріміздің күрделі шығарма-шылығын да
қалт жібермей, қадағалап, қадап жазып, олардың
рухани мұрасына бір-бір әдеби-сын еңбек арнау
мақсатында өнімді еңбек етіп, қазіргі қазақ көр
кем сынына сүбелі үлес қосып, ең бастысы, осы
жанрдың ауыр жүгін жарты жолда тастап кетпей,
соңғы отыз жыл бойында адал арқалап келген қажырлы сыншының жарық көрген еңбектері қазақ
әдебиетінде өз орнын анықтаған дүниелер.
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Сондықтан да өз шығармашылығына қандай
тақы
рыптарды арқау етсе де, тереңнен қазып,
көтеріп отырған мәселенің түп-төркініне үңілетін,
соны барлық қырынан қамтып, төгілтіп, тебірентіп
айтуды өз қаламына дарытқан дарынды сыншы
ның әдебиетімізге адалдық танытып, басқа жанр
ларға ат басын бұрып кетпей, табанды түрде бүгінгі
қазақ сынының көшін бастап келе жатқанына
қуанатынбыз. Ендігі шығармашылық белестерде де
қазақ оқырманының қолынан сыншы Сайлаубек
Жұмабектің тың туындыларын, жаңа кітаптарын
көруді тағдыр маңдайымызға жазбады.
Туабітті болмыс-бітімінде ақыл мен парасатты,
сабыр мен тұрақтылықты тұғыр еткен сын
сардарынан абайсызда, күтпеген тұста көз жазып
қалдық. Алматы мен Астананы жалғастырып жатқан
ұлы күре жолдың бойында әке мен баланы күтіп
тұрған бір қатерді алдын-ала кім болжай алды? Сол
күннен бастап әдебиеттегі ұстазым, қимастай ағам
Сайлаубек Жұмабек маған өзінің кезекті бір ұзақ
сапарында жүргендей көрінеді. Аман жүргенде,
әрине, Сайлаубек Жұмабек бүгін алпыс деген үлкен
белестің бел ортасына табан тіреп, осынау туған
әдебиетіміздің адал перзентіне құрмет көрсетер едік.
Амал қанша! Бірақ көңілге медеу болары енді әдебиет
тарихында дарынды сыншы Сайлаубек Жұмабектің
мәңгілік өмірі, рухани өмірі басталды. Ол – оның
қаламынан қалған қасиетті әдебиетіміздің тари
хы
мен тағдырын толғаған құнарлы еңбектерінің ендігі
жерде ұзақ жылдар қалың елімен, қалың қазақ
оқырманымен бірге жасай беретіндігі.
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ӘКЕ мен БАЛА
Көлбай Адырбекұлы

Қапияда өмірден озған Сайлаубек пен Санжарбек
Жұмабектер хақында бір үзік сыр

Олар әкелі-балалы еді. Көрнекті сыншы Сайлау
бек Жұмабек пен Республика Президенті аппараты
күзет бөлімінің қызметкері Санжарбек Жұмабек.
Сайлаубек аға білімді әрі білікті жан еді. Оқы
ған, тоқығандарын есте сақтау қабілетін айсаңыз
шы. Мамандығы әдебиетші, оның аса қиын жанры
сыншылық болса да, ұлттық, әлемдік өнердің басқа
салаларына да жетік болғаны соншалық, сөз қозғай
қалса, тереңнен тартып талдайтын. Әлі есімде. Бірде
«Лениншіл жас» газетінің бөлім қызметкер
лері
маған симфониялық оркестрдің дирижері Төлепбер
генов туралы мақала жазуды тапсырды. Дирижерд ің
халықаралық байқауда немістің атақты Фон Караян
атындағы сыйлықты жеңіп алып, елге оралған беті.
Фон Караян өмірде қандай адам болған? Орта
лық кітапханадан біраз кітаптарды ақтаруыма тура
келді. Көп кешікпей мақала газетте жарық көрді.
Бөлім қызметкерлері: «Сыншы Сайлаубек Жұмабек
өнер адамдары туралы жинақ құрастырып жатыр.
Мына мақалаңды ұсынып көр», – деп ой сал
д ы.
Сәкең сол кезде «Қазақ әдебиетінің» қызметкері
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екен. Жазушылар одағы үйінің үстіңгі қаба
тын
дағы редакциядан әлдебір дауыс жаңғырып шы
ғып жатты. Іздеп барған кісім сол дауысы қатты
шығып жатқан Сәкең екен. Мақаламды газеттен
оқып қойыпты. Ал содан симфония жанры туралы,
Фон Караян жайында әңгімені бастасын. Менің
апта бойына кітаптарды ақтарып жазғаным, оның
айтқандарының жанында түк те болмай қалды.
Әдебиетті былай қойғанда, әлемдік музыка саласы
өнер шеберлерінің аттары мен шығармаларын еш
мүдірмей аузына алып, кәнігі өнертанушылар секілді
талдағанда, іштей таңданбасқа лажым қалмады.
Мақаланы қайта қарап, толықтыруыма тура
келді. Сайлаубек ағамен алғаш рет осылай таныс
тым. Оның домбыра ұстап күй тартқанын, қолына
қылқалам ұстап сурет салғанын көрген емес
пін.
Бірақ өткен ғасырлардағы атақты күйшілердің, орыс
суретшілерін былай қойғанда Қастеевтен бастап
бергі суретшілердің шығармаларын жік-жікке бөліп
әңгімеге арқау еткенде құлақ құрышымның қанғаны
тағы бар.
Біз ағалы-інідей сыйласып тұрдық. Атақты
Шыңғыс Айтматовтан бас-тап, Қазақ әдебиеті
нің мүйізі қарағайдай жазушыларының шығармаларына жазған сындарын оқып, шөлім қанған
дай
күй кештім. Олардың шығармашылық шеберліктері
нің астарын түсінуіме көп көмегі тиді.
Бірде «Орбита» мөлтекауданындағы үш бөлмелі
пәтерінде әдеттегідей тағы кездестім. Есігін құлып
тап ұстайтын тау жақ беттегі шағын бөлме Сәкең
нің жұмыс орны екен. Қабырғалардағы еденнен
төбеге дейінгі сөрелерде көз жауын алып, тізілген
кітап
тар. Белгілі қаламгерлердің үйінен әлемдік
жазушылардың
шығармаларының
арасынан
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қазақ әде-биетінің ірі тұлғалары болмаса кейінгі
жазушы
лардың еңбектерін көре алмасың хақ. Ал
Сәкеңде сол классиктер қатарында ұлт әдебиетінің
барлық авторларының туындылары бар. Тіптен
«Жұлдыз» журналының бірнеше жылдық жиынты
ғын көрдім. Үйіне тағы бір барғанымда ол: «Қалтай
Мұхамеджанның драматургиясы туралы «Тита
ник» деп аталған кітап жазып шықтым. Осы биыл
баспадан жарық көріп қалар», – деген еді. Алайда
сол кітабын Жаратушы иеміз оған көруге жазбапты.
Өзі өмірден өткен соң барып жарыққа шықты.
Сәлден соң әңгімеміз бала тәрбиесіне ауысты. Ол:
«Менің төрт ұлым өзім секілді. Телеарналарда аса
бір маңызды бағдарлама болмаса, көре бер
мейді.
Олардың көп уақыттарын сабақтарын оқуға, қала
берді әр алуан тақырыптардағы кітаптар оқуға
қалыптастырғанмын», – деді.
Сәкең ұлдарының тәрбиесін бала кездерінен
тия
нақты қадағалап отырған. Сондықтан болар
төртеуі де зерек болып өсті. Бәрі орта мектепті
үздік бітірді. Өмірден таңдаған мамандықтары
әке секілді әдебиетші болмаса да, көркем сөз өне
рін талдауда қара жаяу емес. Ұлттық және әлемдік
классик жазушылардың шығармаларын бір жан
дай біледі. Дегенмен «Ерназардың сегізі бір төбе де,
Ер Төстігі бір төбе» демекші, кенжесі Санжарбектің
орны басқаларынан бөлек болатын. Ол жастайынан
мейірімді, аса кішіпейіл болып өсті. Анасы Зибагүл:
«Өзі таңертең сабағына асығып бара жатып, көше
ден жүк көтеріп келе жатқан қарт көршілерді көрсе
болды, қолындағысын алып, үйіне дейін жеткізіп
салатын», – деп есіне алады.
Санжарбек қаладағы №145 қазақ орта мекте
бін
үздік бітірген соң, Әскери академияны таңдаған.
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2005 жылы оны да үздік бітіріп шықты. Ана тілі
нен басқа бірнеше шетел тілдерін де игеріп, қатар
ластарының алды болды. Оның зеректігін, ерекше
білімділігін бағалаған академия басшылары Қазақ
стан Республикасы Президенті аппаратының күзет
қызметіне бағыттаған. Санжарбек қызметте де
жақсы қырынан тез танылды. Білім-біліктілігі
нің
арқасында өзгелерден бөлекше құрметке бөлен
д і.
Басшылары болашағынан зор үміт күтті.
Бірақ жас талап Санжарбек пен әкесі Сайлау
бек
тің тағдыр талайы күтпеген жерден үзіледі
деп кім ойлаған? Әкел-балалы екеуі Алматы –
Астана бағытындағы күре жолда апатқа ұшырап,
қапияда өмірден озды. Қаралы жиында сөз алған
Санжарбектің қызметтес жора-жолдастары: «Сан
жарбек білімділігімен, ақыл-парасатымен бәріміз
ден жоғары еді. Өзі лейтенант дәрежесінде болса
да, полковниктердің дәрежесіндегі жұмыстар
ды
мүлтіксіз атқаратын. Сондықтан да ол жоғары бас
шы
лардың назарына ерте ілікті. Мемлекет
ара
л ық
ресми құжаттар хаттамасын қазақ тілінен бас
қа
ағылшын, қытай, орыс тілдерін сауатты түсі
ре
тін.
Оның өмірден тым ерте кеткені біз үшін, әс
кери
лер үшін орны толмас өкініш», – дегені күні бүгінге
дейін жиынға қатысқандардың құлағында тұр.
Сол Санжарбек тірі болғанда 1 тамызда отыз
жасқа толар еді. Бәлкім әскери дәрежесі тез өсуі
мүмкін еді-ау. Тағдырдың қатал үкіміне амал бар ма.
Ол өмірден жас кетсе де, артында жолдастары, әскери
қатарластары жыр қылып айта-айта жүретін ізгіл ікті
ісі мен адами қасиеттері қалды.
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