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ӨТПЕЛІ ДƏУІР
ПОЭЗИЯСЫ

ӨТПЕЛІ ДƏУІР ПОЭЗИЯСЫ
Қазақ республикасының 40 жылдық мерекесі қарсаңында
советтік поэзияның өткен жолдары мен асқан асуларына көз
салу өте орынды. Өйткені поэзия – бүгінде бүкіл Одаққа,
қала берді, бүкіл дүние жүзіне танылып отырған қазақ совет
əдебиетінің шығар биігін даярлаған негізгі арна.
Қазақ совет поэзиясының қалыптасу дəуіріне тəн болған
негізгі əдеби процестердің өркендеу заңдылықтарына назар аударған уақытта, түбегейлі мəселелер төңірегінде, атап
айтқанда, əлеуметтік-саяси жағдайларға, поэзияның айбынды түрі – саяси лирикаға, оның ерекшелік сипатына, советтік
поэзияның қалыптасуын аңғартатын шешуші факторларға,
халықтық жəне профессионалдық поэзияның арасындағы
қарым-қатынастарға, жаңа творчестволық əдістің игерілу сатыларына тоқтап, ой жүгірткен жөн.
І. ҚАЗАҚ СОВЕТ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ
ӨСУ ЖОЛЫНДАҒЫ КЕЗДЕСКЕН ҚИЫНДЫҚТАР
Қазақ совет əдебиетінің, əсіресе, поэзияның күрес майданында туып-өскенін, шыңдалғанын əрқашан айтамыз да,
оны нақты материалдармен дəлелдеуге көңілді аз бөлеміз.
Сондықтан да біздің өркендеу жолымызда ешқандай қиындық
болмағандай. Октябрьден кейін совет поэзиясы осы күйінде
киімшең туа қойғандай ұғамыз, тіпті, солай насихаттаймыз да.
Бұл тарихи шындыққа қайшы.
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Қазақ совет поэзиясының қалыптасу дəуіріне байыпты көз
жіберсек, саяси-əлеуметтік жағдайларға байланысты туған, ең
аз дегенде, үш қиындықты көреміз.
Қазақ совет поэзиясының тууы кезіндегі бірінші қиындық – пролетариат бағытындағы творчестволық күштердің аздығы мен балаңдығы. Басқаша айтқанда Октябрьдің мəн-мақсатын жете түсініп жырлауға, азаттық жолындағы күресті насихаттауға, өмір шындығын реалистік жолмен суреттеуге қазақ
ақындарының айқын бағдары, нақты программасының болмауы, халық бақытын тілеген ақындардың бір сəтке тұйыққа
тірелуі. Ағарту идеясын насихаттаушы, бірақ күрес жолына түсе алмаған Сұлтанмахмұт Торайғыровтың, Сəбит
Дөнентаевтың, Бейімбет Майлиннің идеялық бұралаң жолмен жүруінің, аз уақытқа болса да ұлтшылдардың шылауында
кетуінің өзі пролетариаттың таптық күресін жырлауға олардың
дайын еместігін көрсетеді.
Ал, революция қарсаңында тарихи сахнаға шыққан, 1914
жылы ағарту идеясына толы «Өткен күндер» атты өлеңдер
жинағын жариялаған, февраль революциясы тұсында күрес
майданына белсене араласқан Сəкен Сейфуллиннің, мүлде
жаңа таптық позицияда болуы, Октябрь идеясын іркілмей
бірден жырлап кетуі бұл қиындықтан құтылуға аздық қылды.
Орыс, украин, грузин, т.б. əдебиеттерінде Октябрь революциясы қарсаңында болған пролетарлық творчестволық күштер
біздің жағдайымызда уақыт жағынан кейінірек топтасты.
1919 жылға, тіпті, 1920 жылға дейін Сəкен Сейфуллин жаңа
əдебиеттің əлемінде жалғыз болды деу ағаттық емес.
Сəкен Сейфуллиннің пролетарлық бағытының шыңдала,
беки түсуіне Ақмола қаласында Совдепті ұйымдастыруға белсене араласуы, сол үшін Анненковтың азап вагонында, Колчактың түрмесінде зорлық пен зомбылық көруі үлкен саяси мектеп болды. Оның бұдан кейінгі саналы творчестволық өмірі ел
бақытын, халық азаттығын, Коммунистік партияның ұлы идеяларын жырлауға арналды, кейбір саяси мəселеде шəлкемшалыс
басып алғанына қарамастан, лениндік жолдан айныған жоқ.
Қазақ əдебиетінде өзінің пролетарлық позициясын қатаң сақ5

тап, өз теңірегіне жаңа, жас творчестволық күшті жинап, топтастыра білді. Міне, осындай əлеуметтік жағдайлар жəне
Сəкеннің творчестволық мол мүмкіншіліктері оны қазақ совет
əдебиетінің негізін қалаушы деп тануға негіз болды.
Революцияның алғашқы жылында жеке-дара тың жол тартқан Сəкен Сейфуллиннің ізін баса Баймағамбет Ізтөлин, Сəбит
Мұқанов, аз-мұз іркіліспен Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Мəжит Дəулетбаев əдебиет сахнасына шықты. 20-шы
жылдардың бірінші жартысының аяқ шеніне таман Шолпан Иманбаева, Самат Нұржанов, Жақан Сыздықов, Асқар
Тоқмағамбетов, екінші жартысында Қалмақан Əбдіқадыров,
Өтебай Тұрманжанов, Тайыр Жароков, Əбділда Тəжібаев,
Ғалым Малдыбаев, т.б. косылды. Қазақ совет поэзиясының творчестволық күштерінің, шамамен алғанда, он жылға таяу уақыт
ішінде топтасу, идеялық-творчестволық бір платформаны
басшылыққа алу процесінің өзі көркемдік даму жолындағы
өсу қиындығын аңғартса керек. Қазақ совет поэзиясының алғашқы жылдарындағы творчестволық күштерге зəрулігі 20шы жылдардың екінші жартысынан былай қарай белгілі бір
қиындық болудан қалды. Өйткені поэзия өмірі сарқылмайтын
арнадан – еңбекші халықтан жаңа, тың таланттарды молынан
алып, өркендеп отырды. Енді көркемдік шеберлік мəселесі күн
тəртібіне қойылды.
Қазақ совет поэзиясының өсу-өркендеу жолында кездескен
екінші қиындық идеялық мəселелер төңірегінен тармақтанады.
Жұртқа мəлім, Октябрь революциясына дейін қазақ халқы
əдебиет əлемінде үш саладан нəр алып, қоғамдық ой-пікірі
ояна бастаған болатын. Абай негізін қалаған жазба поэзияның,
Ыбырай Алтынсарин желісін тартқан қазақ прозасының халықты ағарту, өнер-білімге шақыру идеясы 1905 жылғы революциядан кейін барынша кең насихатталды, халықтың сана-сезімін
оятуға күшті əсер етті.
Мұнымен қатар патша өкіметінің жауыздығы мен отаршылдығын бетке ұстап, «қайран қазағым» деп зар қаққан, ұлтшылдық дертін тартқан ақын-жазушылар болды. Сондай-ақ, исламның діни-мистикалық догмаларын уағыздаған жырлар да кез6

десті. Осының бəрі де қазақ халқының сана-сезіміне əсер етті.
Өнер-білімге ұмтылған өр талап ислам шариғатынан мұқалса,
шын азаттықты атар таңдай күткен ел еңбекшілерінің арманына ұлтшылдық көлденең тұрды. Ағартушылық идеясына емінеркін жол бермеген соңғы сарындар Октябрь революциясынан
кейін бірден тарих сахнасынан шықты деуге келмейді. Алашшыл ақындардың Совет өкіметіне өлеңімен де, қаруымен де
қарсы шығып, əрекет еткенін, революцияның айбынды жылдарында өздерінің таптық позициясы мен көркемдік платформасын айқындай алмай, аз уақытқа болса да ұлтшылдардың отына тамызық болған кейбір дарындардың идеялық жағынан
шəлкем-шалыс басып алғанын ескеретін болсақ, тек əдебиет
əлемінде ғана емес, халықтың қоғамдық сана-сезімінде де
қайшылықты процестердің жүріп жатқандығын түсіну онша
қиын емес.
Осы саяси-идеялық мəселемен қатар, экономикалық жайттарды да естен шығаруға болмайды. Жұртқа мəлім, əлгі екі идеялық
сарынның біраз уақыт сақталуына белгілі дəрежеде экономикалық негіз де болды. Совет өкіметі тұсында қазақтың байфеодалдары өздерінің қанаушылық ниеті жағынан тежелгенімен
де тап ретінде 1928 – 1929 жылдарға дейін жойылмай келген болатын. Бұл жағдайдың өзі діни-мистикалық сарыны басым
ұлтшылдық поэзияның көнін сүйретуіне едəуір астар болғандығын бүктесінде қалдыра алмаймыз. Себебі, бай-феодалдарды
конфискелемей, экономикалық негізін талқандамай олардың
идеялық қондырғысынан айрылуы мүмкін емес еді.
Бүкіл қазақ еңбекшілеріне жаңа заманның мəн-мақсатын түсіндіру, насихаттану үшін, олардың өмірін көркем сөз айнасына
түсіру үшін қазақ совет ақындары ұлтшылдар поэзиясына, əсіресе,
Мағжанға қарсы күрес жүргізуге, зиянды пікірсымақтарын əшкерелеуге тиісті болды, сөйтіп, қазақ еңбекшілерін социалистік идеология негізінде тəрбиелеуге кешті.
Қазақ совет поэзиясының өсу қиындықтарының енді бірі
творчестволық мəселелер төңірегінен тармақталады. Бұл ретте ақындардың көркемдік шеберлігі мен творчестволық əдісті
басшылыққа алу мəселелері ерекше сөз етуді тілейді.
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Байшыл-ұлтшылдық ой-пікірді, діни-мистиканы уағыздаушы
ақындар Октябрь революциясынан кейін əлеуметтік сахнадан ығыстырыла бастағанмен, олардың жазған шығармалары
ел арасынан əбден аласталған жоқ. Бұл жағдайдың өзі алашшыл ақындар үшін қолайлы да болды. Ел еңбекшілерін əуелінде
«қыбырлаған қоңыздар мен қорсылдаған доңыздарға» теңеген
Мағжандардың кейіннен мистикаға салынып, өлім күйін шертуі
əншейін бола қалған процесс емес. Өздерінің идеалынан айрылып, мақсаты күңгірттенген ұлтшылдар ертегілер мен аңыздарды
өлең-жырға айналдыра бастады, бұл дүниеден, бүгінгі тіршіліктен
безіп, о дүниенің рақатын, жұмағын іздеді. Сөйтіп, халық санасын кейінге, өткен күнге тартты. Міне, осы арада ислам жаршылары даярлаған негіз ұлтшылдарға ұра болып, алғашқы кезінде
«таза искусство» ұранымен басталып, артынан декаденттік,
символистік қоқыстармен толысқан реакцияшыл романтизм əдісі
туды. Бұл ұлтшыл ақын-жазушылардың творчестволық əдісі болды. Ашық даттаудан, мұқатудан ештеңе өнбейтініне көзі жеткен
ұлтшыл ақын-жазушылар жылап-сықтап, мистикаға ден қойды,
«енді бір жүргенім де, өлгенім де» деп өлім күйін шертті.
Қазақ совет поэзиясы мүлде жаңа бағытта өркендеді. Советтік өмірді жырлайтын поэзия туды. Творчестволық кадрының
алғашқы кездегі аздығына, идеялық күрестің күшті болғандығына қарамастан, қазақ совет поэзиясы халық өмірінен нəр
алып, оны реализм жолымен суреттеп, революциялық романтикамен қанаттанды. Ел еңбекшілеріне Коммунистік партияның ұлы мақсаттары мен идеяларын жеткізіп отырды.
Творчестволық өркендеу барысында кемістіктер болмады
деген пікірден аулақпыз. Кейбір шығармаларда өмір материалын қорыта, жинақтай алмағандықтан, реализмнің орнына
натурализмнің, өршіл романтика өрісіне қол жетпегендіктен,
өмірлік нəрі жоқ футуризмнің, көркемдік шеберлік кемістігінен,
схематизмнің элементтері де кездескенін жасыруға болмайды. Мұндай ажарсыз көріністер əдебиеттің өсу қиындығынан
туған кінəраттар еді.
Көркемдік əуселесіндегі осындай қиындықтар қазақ совет
поэзиясының творчестволық тəніне туа біткен жайлар емес, тек
8

оның өсіп-өркендеу процесінде кездескен өткінші құбылыстар
екендігін естен шығармайық. Поэзия жанры дамуының
даңғыл жолы – саннан сапаға көшу, көркемдік шеберліктің
биігіне қол созу, үлкен полотнолар жасау, заманымыздың
ұнамды кейіпкерлерін тудыру, жаңа творчестволық əдісті игеру бағытында болды. Қазақ совет əдебиеті, оның жетекші
жанры – поэзия өзінің қалыптасу дəуірінде ел еңбекшілеріне
коммунистік көзқарастың, қоғамдық өмірдің шын сырларын
реалистік бағытта суреттей, келешекке барлау жасай отырып,
творчестволық табыстарға жетті.
ІІ. САЯСИ ЛИРИКАНЫҢ ҚАЗАҚ
СОВЕТ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ОРНЫ
Бүкіл совет əдебиетінің новаторлығы мен принциптік
ерекшеліктері жаңа шындықты, советтік өмірді реалистік
жолмен, революциялық даму барысында суреттеуден туды.
Жаңа шындықты жаңаша жырлау процесі барлық жанрдың
творчестволық мүмкіндіктерін пайдалануды, жетіспей жатқан
саланы жетілдіруді, жоқты тыңнан жасауды, тудыруды талап етті. Жаңа мазмұн ескі форманың ауқымына əрдайым сия
бермеді, көп жағдайда жаңа тың ізденістерге бастады.
Осыны қазақ поэзиясы қалай жүзеге асырды? – деген мəселелерге оралсақ, бірқыдыру соны процестерді көреміз. Талай
ғасырдан бері əдебиетіміздің қайнар бұлағы, өркендер арнасы
болып келген поэзия советтік дəуірде жаңа сапалық қасиеттерге ие бола бастады. Поэзиямыздың дəстүрінде көбіне лирикалық
сыңайда сюжетсіз жырланатын өмір шындығы, сондай-ақ, дидактикалық сазы қалың боп келетін қазақ поэзиясының түрлері
бұрынғыдан гөрі жетіле, өркендей түсіп, көркемдік даму барысында үлкен эпикалық шыңға қол сермеді, өлең техникасына ырғақ, ұйқас, ритм, мақам жағынан бірқыдыру жаңалықтар
ене бастады.
Қазақ совет поэзиясының өркендеу жолына көз салған
уақытта, ертеден қалыптасқан өлең өрнектерінің жана мазмұнымен, жаңа образды теңеулермен, соны ырғақпен, тың ақын9

дық леппен толыса түскенін байқаймыз. Табиғат лирикаларында пейзаждың көркі өзгеріп, адам куанышын əсірелейтін,
көңілін көтеретін көрікті де əсем бояулар көзге түссе, махаббат лирикаларында сүйіскен жастардың көз жастарының орнына, шаттық нұры жарқылдайтын болды. Сюжетті өлеңдер
мен циклдар, салмақты ойды сабырмен жеткізетін балладаның
алғашқы нышандары көріне бастады. Осының нəтижесінде
эпикалық кеңістікке шығу жолдары даярланып, реалистік негізі
қалың, сюжеттік желісі нық тартылған, қоғамдық оқиғаларды
қамтуы қомақтанған, типтік характерлер мен бейнелер жасауға талаптанған поэмалар дүниеге келді. Бұл ұзақ сонарлы процесте саяси лириканың кандай роль атқарғанына ерекше тоқтау
қажет, өйткені ол қазақ совет поэзиясының қалыптасу дəуірінде
жетекше түр болумен қатар, жаңа творчестволық мүмкіндіктерді
ашу, жаңа əдісті игеру, орнықтыру, көркемдік шеберлікке
жетілдіре түсу процесіне мұрындық болып отырды.
Халық өмірін жырлауды өзінің борышы деп таныған совет
əдебиетінің өкілдерінде поэзияның баска түрінен гөрі саяси
лирика ерекше басым болды. Совет ақындары Октябрь революциясының ұлы идеялары мен жаңа заманның шындығын
жырлаған уақытта, халық азаттығына, ұлттық теңдікке, жарқын
болашаққа тек күрес арқылы ғана жетуге болатындыған ұқты
жəне бұл идеяны еңбекші бұқараға жеткізу мақсатын көздеді.
Тарихты жасаушы – халық екендігін түсіндіру, оған еңбекші
бұқараның көзін жеткізу – жалғыз əдебиеттің ғана емес, бүкіл
коммунистік насихаттың негізі. Сондықтан да В.И.Лениннің:
«Жұмысшылар мен шаруалардың көпшілігі өздерінің Совет
өкіметін – еңбекшілер өкіметін қорғайтынын, жеңген күнде өздерінің жəне өз балаларының мəдениет игіліктерінің бəрімен,
адам еңбегінің бəрімен пайдалану мүмкіншілігін қамтамасыз
ететін істі қорғайтынын білген, сезген жəне көрген халық еш
уақытта жеңілмейді» (В.И.Ленин. Шығармалары, 29-том, 315бет), – дейтін данышпандық қағидасы – халықты саяси-ағарту,
мəдени-ағартудың, жеңіс жолына бастаудың программалық
талабы. Міне, осы мақсатты жүзеге асыра білген əдебиеттің
ғана келешегі мол болмақ. Мұндай жағдайда саяси лириканың
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тумасқа, дүниеге келмеске, халық əжетіне жарамасқа шарасы
жоқ.
Жалғыз поэзияда ғана емес, жаңа туып келе жатқан проза
мен драматургияда да осы күрес жолы басым болып, əдебиеттің
негізгі кейіпкері еңбекші бұқараның өзі болды. Осы арада
қазақ поэзиясындағы саяси лириканың нақты өмірден алынып, жалпылама суреттеу, жалпыға арнау арқылы шешімін тауып келгенін көреміз. Бүгінгі күннің тұрғысынан қарасаң, бұл
мін болып көрінер еді. Ал сол кездегі əдебиетіміздің көркемдік
дəрежесін еске алып салмақтасақ, бұл қазақ поэзиясындағы
табыстың алғашқы нышаны еді. Өйткені Сəкен, Бейімбет,
Ілияс, Сəбит шығармаларында жалпылықтан нақтылыққа көшу, образ жасау тенденциясы басым болып, өмірдің өзінен
алынған жағымды кейіпкердің тұлғасы көріне бастаған еді.
Алғашқы жылдарда сюжетті шығармалардың аздығы, нақтылықтың кемістігі белгілі дəрежеде саяси лирика дəстүрінің
солғындығына да байланысты туды. Абай мен Сұлтанмахмұтта
талай саяси лирикалардың барын ескергеннің өзінде де, олардың
жанрлық сипаты жоғары дəрежеге жеткен еді деуге келмейді.
Абай мен Сұлтанмахмұтта сыншыл реализмнің сатиралық сазы қалың əжуалағыш лирикалық болғаны рас, ал жаңаны орнықтыруға, күреске шақырып еді деу қиын. Міне, осы арада совет
əдебиетіндегі саяси лириканың жалпы поэзияның ескі аңызында
өніп шыққан тың, соны өнім екендігі аңғарылады.
Жаңа мəнді саяси лириканың дүниеге келуін сөз еткенде,
екі мəселені: біріншіден, қазақ поэзиясындағы творчестволық
жаңа əдістің мəнді принциптерін игеру процесі қалай басталғанын, жəне екіншіден, оның өсу-даму барысында қандай
қиындықтарға кездескенін көрсете кеткен жөн.
Адамзат қоғамын жаңа негізде өзгертіп, гүлдендіру, тарихты жасаушы еңбекші бұқараның қолына саяси өкіметті
алып беру жөніндегі марксизм-ленинизмнің ұлы идеялары
мен Коммунистік партияның практикалық шаралары Россия
шындығында пролетарлық козғалыстың қазанында қайнап
шыққан əдебиетті, көркемдік дамуда ілгері басқан қадам болып табылатын жаңа творчестволық əдісті тудырып, оның
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негізгі принциптерін анықтайды. М.Горькийдің «Ана» романы социалистік реализмнің тұңғышы болды.
Адамзаттың көркемдік дамуындағы осы жаңа бағыт қазақ
поэзиясына жалпы коммунистік қағида арқылы жетіп, ел еңбекшілерін жаңа өмірді құруға үндеді, советтік жаңа шындықтарды
орнықтыруға шақырды. Осындай жағдайда саяси лириканың
творчестволық мүмкіншіліктері мол пайдаланылып, оның
қанаттануына, ақындық қаламының бүгінгі шындықпен ұштала
түсуіне жол ашылды. Демек, поэзияның айбынды түрі – саяси
лирика зор мақсаттан туған идеяларды көркем сөзбен насихаттау, халыққа түсіндіру, ерлік пен еңбекке, ұлы күреске үндеу
арқылы жаңа əдістің мəнді принциптерін игеруге мұрындық
болды. Мұның өзі үлкен шығармалардың сəтті тууына негіз
дайындады.
Жаңа творчестволық əдістің мəнді принциптерін басшылыққа алу арқасында халық өмірін, ссжеттік заман шындығын жырлау, суреттеу арқылы ілгерілей өсіп-өркендеу процесі қазақ совет поэзиясында негізгі тенденцияға айналды. Қоғамдық өмірдің
қат-қабат салаларының сөз өрнегінде кестеленуі əрқашан көркемдік жағынан сəтті шыға берген жоқ. Эстетикалық əсері
күшті шығармалармен қатар, жаңалықтың ішкі сырын түсінбей,
сырттай тамашалаған өлеңдер де кездесті. Мұның өзі кейбір
ақындардың көркемдік шеберлігінің биік деңгейден табылмауынан еді. Шеберлікті игеру жолындағы талай соны, тың ізденістер
қазақ поэзиясының тек өлеңдік құрылысына ғана емес, ритмдік
əуеніне, мақамына өзгерістер енгізіп, ілгерілей даму бағдарынан
айрылмады. Саяси лирика осы салада жетекшілік роль атқарып,
шығар биіктерге барлау жасады.
Қазақ совет поэзиясының, əсіресе, саяси лириканың көркемдік шеберлік саласында кездестірген қиындығына, екінші
жағынан, ұлтшыл ақындардың қойған бөгеттері қосарланды.
Ұлтшылдар қазақ совет поэзиясына, əсіресе, оның айбынды
саласы – саяси лирикаға барынша көп шабуыл жасады. Қазіргі
қазақ ақындарының шығармаларында ешқандай көркемдік
құн жоқ, олардың өлеңдері «айғайға», үндеу-үгітке толы деп
даурығып, көркем əдебиеттің заңдылығына кайшы келетін процестің желі көтерілді деп даттамақ болды.
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Қазақ совет поэзиясының өркендеп, халықтың көңілінен
шыға бастаған кезінде, байшылдар мен ұлтшылдардың «желдеткен үндеу» мен «құрғақ айғайлар» деп көп даурығуы, ең
алдымен, əдебиеттің жаны болып табылатын бүгінгі өмір
шындығын жырлауды кемсіту, екіншіден, сол арқылы жас поэзияның өн бойына еніп бара жатқан жаңа творчестволық принциптерге қарсы шығу, үшіншіден, советтік жас ақындардың
өлеңдерін халыққа құнсыз, дəмсіз етіп көрсету мақсатын көздеді. Бірақ бұдан ештеңе өнбеді, өнуге тиісті де емес еді. Өйткені
олардың байбалам пікірлерінде ешқандай шындық, өмірге
жанасымдылық жоқ болатын. Қазақтың пролетариат бағытындағы ақын-жазушыларының еңбектерінің қандай əлеуметтік
мəні болғандығын «Жыл құсы» альманағының халыққа таралуы арқылы көрсете кеткен жөн. Бұл мəселе былай қарағанда
жай нəрсе болып көрінер, бірақ ойлана көз жіберсек, əдебиет пен өнердің арасындағы байланысты аңғартады жəне буржуазияшыл-ұлтшылдар дауырықпасының негізсіз, қисынсыз
жала екендігін көрсетеді.
«Жыл құсының» бірінші саны 4000 дана болып басылды. Газет-журналдар қуанышты рецензиялар жариялады. Соның ішінде «Лениншіл жас» газеті: «Жыл құсы» не деген сөз?
«Жыл құсы» қар кеткенде келетін жылдың құсы ма? Жоқ,
«Жыл құсы» деген аттың мəні басқаша. «Жыл құсы» – қазақ
əдебиетінің жыл құсы, онда да аты қазақтың əдебиетінің
емес, еңбекші кедей əдебиетінің жыл құсы. Солардың мұңын
мұңдап, жоғын жоқтайтын, жабыққан көңілін көтеретін, өз
тұрмыстарын маржандай тізіп, суретті, əшекейлі, пернелі сөз
қозғайтын жыл құсы» (23 декабрь, 1927), – деп жазды.
«Жыл құсы» халыққа тез тарады, тіпті, жетпей қалды. ҚазАПП басқармасына Риддер заводының жұмыскері Шыныбайұлы Қасымның: «Жыл құсы» деген кітапты тез жіберуіңізді
өтінемін, неге десеңіз, мұндағы жұмыскер бауырларыңыз
əрқашан сондай кітаптан сусап тұрады. Біз, алыста, қараңғы түпкірде жатқан өңкей қара жұмыскерлер, көзімізді ашсақ, осындай кітаппен, басқа сондай кеңес өкіметінің тəрбиесімен ашамыз. Сондықтан кітап керек» («Жыл құсы», №2, 1928), – деуі
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қазақ əдебиетінде жаңа процестің туғандығына, оқушы мен жазушының арасында байланыс жасала бастағандығына, демек,
əдебиеттің өмірмен қоян-қолтықтығының күшейе түскендігіне
нақты дəлел болмақ. Ұлтшылдар қанша даурыққанымен, мұндай бақытқа олар ие бола алмады, тіпті, оқушыдан жылы
емеурін де көре алмай, «жазушы жазады, оқушы оқиды» деген
ескі түсініктің аясында жүрген болатын.
Қазақ совет əдебиетінің өмірмен өзектесе туғандығын
дəлелдейтін талай мысалдар бар. Əлгі хат Алтайдан болса, енді бір хат Петропавл уезі, Қызылəскер болысының ауылдарындағы коммунистерден келді, онда: «Қара шаруа арасында «Жыл
құсы» кітабының маңызы өте зор болғандықтан, ел еңбекшілеріне көбірек таратуды мойынымызға алып, əлі де болса «Жыл құсы» жинағының 50 данасын жіберулеріңізді жолдастық жөнінен сұраймыз», – деп жазды. Гурьевтің Жылой ауданынан, Павлодардың Сейтен болысынан, Ойыл мен Ырғыздан,
Жаңақорған, Қарақұм, Бейнетқор, Баянауыл мен Бесқарағай
аудандарынан «Жыл құсын» көбірек жіберуді талап еткен хаттар келді. Осының өзі-ақ əдебиеттің өмірге қажетті екендігін
көрсетіп, жас жазушыларды қанаттандырды, игі іске бастап,
шалқар шабыт берді. Қазақ совет ақындары қоғамдық өмірде
болып жатқан ұлы өзгерістерді көркем ой елегінен өткізе, келешекке көз жібере отырып, реалистік негізі қалың шығармалар
жазды. Осы кезеңде туған шығармаларда, əсіресе, саяси лирика
саласында жаңа творчестволық əдістің ең бір мəнді принципі
күрес жолына үндеу тенденциясы əбден айқындалып, өмірді
орнықтыру принципінің алғашқы нышандары бой керсете бастады.
ІІІ. ҚАЗАҚ СОВЕТ ПОЭЗИЯСЫ
ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ШЕШУШІ ФАКТОРЛАРЫ
Қазақ совет поэзиясының қалыптасу процесі 20-шы жылдардың аяқ шеніне дейін созылды. Бүкіл поэтикалық тəжірибенің
шешуші, негізгі салаларына көз жіберген уақытта, Сəкен Сейфуллин творчествосында өмір шындығына табан тіреген өршіл
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романтикамен советтік заман бейнесінің шебер мүсінделуі,
екінші, Бейімбет Майлиннің ақындық практикасында сюжетті,
шағын өлеңдермен Мырқымбай сияқты ұнамды кейіпкердің
дүниеге келуі, үшінші, «Сұлушаштай» эпикалық шығармада
шын мəніндегі көркем образдардың жасалуы қазақ совет поэзиясының қалыптасу процесіндегі шешуші факторлар ретінде
бой көрсетеді.
Творчестволық осы үш процесс қазақ поэзиясының аз жыл
ішіндегі табыстарын да, өлең өрнектеріне сыздықтап енген
жаңалықтарды да, жанрлық түрлердің көбеюін де, көркемдік
шеберлікке жету жолындағы ізденістерді де қамтиды.
Қазақ совет əдебиетінің бүгінгі өмірді суреттеуі, еңбекші
көпшіліктің тіршілігін жыр етуі, халық көңілін таба білу талабы замана бейнесін жасау процесіне ерекше назар аудартты. Осының ең айқын творчестволық шешуін қазақ совет
əдебиетінде Сəкен Сейфуллиннің поэзиясынан табамыз.
Жүген, кұрық тимеген,
Жасынан ноқта кимеген
Алты жасар асауды
Ұстап міндім далада.
Ақырды асау – Жаңғырды дала.
Тулады, орғыды асау –
Дүбірлеп, күңіренді дала,–
деген асқақ романтика жаңа өмірдің айбынды қарқынын аңғартты. Заман бейнесінің көркем сөздегі романтикалық образы болған осы Асау тұлпар өмір шындығына əбден жанасымды туды. Октябрьден кейінгі тарихи уақиғалардың жеделдігі,
замана өзгерістерінің молдығы, жаңаның қарқындылығы, жаңа
өмір құру ниетінің қанаттылығы – міне, осындай дəуірге Асау
тұлпар балама бола алатын еді.
Осы мəселеге көркемдік даму тұрғысынан көз тастасақ,
бірімен-бірі сабақтасып, іштей қабысып жатқан екі нəрсені
аңғарамыз. Біріншіден, тұлпар бейнесі – қазақ əдебиетінде, əсіресе, халық əдебиетінде ерекше қастерленген образ, оның
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дəстүрлік сипаты бар. Сəкен Асау тұлпар образын жасағанда,
ғасырлар бойы қалыптасып келе жатқан дəстүрді пайдалану арқылы жаңа өмірге ұмтылған еңбекшілердің көңілінен
шығу, арман-тілегін көркем сөз өрнегіне түсіре отырып, əсер
ету мақсатын кездеді. Сондықтан да халық Асау тұлпарды
жатсынбай қабылдады. Екіншіден, Сəкен халық ұғымындағы
тұлпардың сыртқы бейнесін сақтай отырып, ішкі мазмұнына,
іс-əрекетіне мүлде жаңа сипат дарытты.
Романтикалық сазы қаншама қалың болса да, Асау тұлпар
өмірден алынып, реалдық бейнеге айналды. Оның нəрі, күші –
замана шындығында, сол кездің адуын тіршілігінде. Сондықтан
да ол советтік өмірдің алғашқы күрес жылдарына сай бейнеленген романтикалық образ болды.
20-шы жылдардың бірінші жартысынан бастап Сəкен творчествосында замана бейнесіне тəн екінші кейіптің бойы көріне
бастады: ол – отарба – экспресс. Болашақ бақытты қоғамның
тірегі техника саласынан табылатындығына сенген ақынның
отарбаны замана бейнесіне ұқсата жырлауы əбден орынды да
заңды еді. Сондықтан ол «Біздің тұрмыс – экспресс» деп жар салудан еш тартынбады. Оны көрегендікпен нанымды дəлелдеді.
Жаңа өмірдің қарқынына тек экспресс қана сай келетіндіктен,
қанша аяулы болса да, тұлпармен қош айтысуға тура келді.
Негізі жаңадан қалана бастаған советтік өмірдің бейнесін
осылай суреттеу – қазақ совет əдебиетінде мүлде жаңа, соны
тенденция. Өмірде болып жатқан ерен жаңалықтар мен мəні
зор уақиғалардың динамикалық қозғалысын тек осындай түрде
ғана суреттеуге болатын-ды. Осы реттен алғанда, əлі орныға
қоймаған, талай мəнді өзгерістер арқылы қалыптасатын жаңа
өмірдің алған бағытын айқындауда Сəкеннің «Советстан»
қазақ совет поэзиясындағы асқар асу болды.
«Советстанның» дүниеге келуі советтік қоғамның саясиэкономикалық дамуындағы белеңді кезеңмен тұстас. Бұл кезде «кімді кім жеңеді?» деген мəселе социалистік сектордың
пайдасына шешіліп, жаңа қоғамның экономикалық негізін
қалау күн тəртібіне нақты қойылған-ды. Осы тұрғыдан алып
қарағанда, қазақ поэзиясында «Советстанның» шоқтығы биік.
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«Советстан» тек өзінің көркемдік тұтастығымен, композициялық арқауының беріктігімен ғана емес, өлең өрнегіне енгізген жаңалығымен де ерекше қастерленеді. Заман бейнесін
жасау талабы жаңа түр туғызды. Абайға дейінгі поэзияда он
бір, жеті буын мен аралас буынды өлеңдер басым болса, ұлы
Абайдан кейін өлең түрлері барынша молайды, əсіресе, аралас буынды өлеңдердің өрнектері құбыла түсті. Сəкен поэзиясындағы жаңашылдық та осы төңіректен көп кездеседі.
Сəкен поэзиясында аралас буынды өлеңдердің Абай жасаған үлгісін де, бұрыннан қалыптасқан дəстүрлі үлгілерді де
көп қолданғанымен, буын ұйқастарынан туатын ырғақтан
гөрі айтар ойды интонациялық екпінмен жеткізу басым екендігі байқалады. Мұның өзі қазақ поэзиясына сіңе бастаған жаңалықтың нышаны, силлабикалық өлеңге тоникалық өлең элементтерінің ене бастауы еді.
Замана бейнесін жасау мақсатына ден қойған автор ше? – деп
қимылды, өзгерімпаздықты, екпінділікті он бір буынды қара өлеңмен беруге болмайтындығын түсініп, көбіне жыр өлеңдерінің
үлгісіне бой ұрып отырған. Ойды төгіп-төгіп, бастырмалатып
айту замана қарқынына біршама сай келеді. Сондықтан да Сəкен
өлеңдерінің шумақтары бұрынғы дəстүрден өзгеше, жол, буын
саны кейде артық кейде кем болып келсе де, олар логикалық ойды
түйіндеуге бағынып отырды.
Зырла, экспресс, ұш, зырла,
Жұлдыздай ақ, құлдырла!
Құйындай құтыр, бұлдырла,
Аямай жүгір бəрің де! –
деген өлеңнің бар динамикасы интонацияға құрылады да,
өлеңнің дəстүрлі ұйқасы екінші планға көшіріліп, айтар ой
ақырғы жолдың өзгешелігінен табылып отырады.
Ерлер мінсе, шыдасын,
Қорқақтар мейлі жыласын.
Шыдамаса, құласын,
Аямай сілте барыңды! –
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деген шумақтар аралас буынды өлеңнің ежелгі структурасының шет-жағасы сақталып, дауыс ырғағы алғашқы планға шығып, жаңа леп пайда болғанын көреміз. «Советстандағы» жаңа
түрдің негізі осындай новаторлық ізденістерден туған.
.
«Советстандағы» өлең шумағы 6 жолдан құрылады жəне
ритмика қатаң сақталады. Поэма негізінен алғанда 11;11;4;4;
4;11 буынды өлең үлгісімен жазылған. Силлабиликалық өлеңнің негізгі ұйқасы дұрыс сақталмағанымен де, тоникалық
өлеңдердің элементтері бірсыдырғы анық байқалады. Мұның
өзі қазақ поэзиясына интонациялық принципті еркін де мол
қолдануға болатындығына творчестволық дəлелдеме.
Айда, отарба, (күш аямай) айдап бақ (II)
Дөңгелегің (зырылдасын) тақ-тақ-тақ! (II)
Шаңқан жарық (4)
Шамға қарық (4)
Болсын халық, (4)
Электр жақ, (тынбай айда) жол ұзақ (II)
Осындағы интонациялық принцип өлең өрнегіне ортақ қазық
болып, əр қилы əуендік ырғақтарды өзіне бейімдеу арқылы жаңа
түр тудырған. Мұның өзі мүлде жаңа леппен замана бейнесін
жырлауға мүмкіндік беріп, тың өлең өрнегіне айналған. Поэманың əр тарауында əр түрлі сыңайда қайталанатын:
Кондуктор,
Қарап тұр!
Жол ұзақ,
Айдап бақ.
Уклон бар,
Терең жар,
Сақ бол, сақ!
Тақ, тақ, тақ!
Айдап бақ,
Рудзутак!
Трат-тат-тат! –
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сияқты аккордтар интонациялық ырғақты күшейте түседі.
Бұларда идеялық мəн болумен қатар, заман бейнесінің тамыр
соғуын сөз өрнегіне түсірген жанды, қимылды ритм бар.
Сайып келгенде, Сəкеннің суреткерлік тəжірибесінде
шешімін тапқан жаңалық советтік заманның образын жасауға
мүмкіндік берді. Революция біздің өмірімізге ғана емес, сөз
өнерімізге де талай жаңалық енгізіп, поэзиямызды мағына,
идея жағынан да, көркемдік жағынан да байытып, бір қадам
ілгері бастырды.
Сəкен заман бейнесін жасау жолындағы суреткерлік ізденісін «Советстанмен» тамамдаған жоқ. Халықтық «Көкшетау»
поэмасы арқылы қазақ совет поэзиясын тағы бір белеске
көтерді.
«Көкшетау» 1926 – 1928 жылдары жазылып 1929 жылы жеке кітап болып шықты. Советтік өмірдің мəнді принциптері
тұлғаланып бой көрсете бастаған, орнығу тенденциясы айқын
аңғарылған, бірақ түбегейлі қалыптаса қоймаған кезде философиялық тұрғыда жазылған бұл дастанында автор туған жердің
көрік-келбеті арқылы Отан дидарын жарқырата көрсету тенденциясын қатаң сақтады.
Поэманың негізгі ой астары «Болашақтағы Көкшетау» деген ақырғы, қорытынды бөлімде ерекше айқындықпен ашылады. Барлық сюжеттік желі де көркемдік мотивировка осы
бөлімнен шешуін табады.
Жер добы! Зырылдай бер диірменше,
Ұршық қып адам сені иіргенше.
Тұтқаңа Еңбек табы ие болып,
Əмір ғып: «Былай жүр!..» – деп үйіргенше.
дейтін асқақ романтикалық философияның астары:
Жұмсамақ Еңбек табы жігер, күшін,
Жасамақ жер-дүниеге жаңа пішін.
Жоқ қылып қайғы, қасірет, жарлылықты,
Жер добын ұжмақ қылмақ адам үшін! –
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деген ерен қиялмен толысып, бүкіл поэманың негізгі түйінін
айқындайды.
«Көкшетау» поэмасы Сəкеннің замана образын жасау жолындағы ізденістерін белгілі дəрежеде қорытындылаған шығарма.
Егер алғашқы кезде Асау тұлпар, отарба, экспресс айбынды қимыл, өзгеріс үстінде жасалса, қоғамдық дамуға сай социалистік
реализмнің өмір орнықтыру принципті айқын білінген уақытта,
монументальды «Көкшетаудың» тууы əбден заңды.
Қазақ əдебиетінде заманның реалистік астары қалың романтикалық образын жасау тенденциясы «Көкшетау» поэмасы арқылы бой көрсетуі қазақ совет поэмасының қалыптасу
кезеңін өткеріп, енді өркендеу процесіне көше бастағанының
айқын жəне шешуші белгісі болды.
Қазақ совет поэзиясында жаңа заманның ұнамды кейіпкерін
жасау тенденциясына ертеден ден қойған көркем сөз шебері
Бейімбет өзінің творчестволық бетін реализм дəстүрін басшылыққа алудан бастады. Асқақ романтика солғындау болғанымен, өмір шындығымен қанаттанған дəуір суреттері мен
кейіпкер оның шығармаларында барынша қастерленді. Поэтикалық практикада Бейімбет қысқа сюжетті өлеңдердің шебері ретінде бой көрсетті де, заман тілегіне сай туған шығармаларында жаңа кейіпкер, яғни ұнамды образ жасау мəселесіне
бар назарын аударды.
Ақын қоғамдық өмірдің əр саласына көз тастады, дəуірге
лайықты кейіпкер іздеді. Ел еңбекшілерінің тұрмыс-халін, ойарманын жіті білетін ақын типтік сипаты бар кейіпкерді бүкіл
қазақ кедейлерінің жиынтық образы болған Мырқымбайдың
іс-əрекеті, мінез-қылығынан тапты. Қазақ əдебиетінің образдар галереясының төрінен орын алған Мырқымбай бір күнде
туа салған жоқ жəне тек бір шығармада суреттелген жоқ.
Өмір бойы байдың тепкісін көрген, 1916 жылы қара жұмысқа алынған азамат соғысының аламан-асырында жапа шеккен, күн көріс қамынан арғыға бара алмаған, Совет өкіметі
тұсында еті тіріле бастаған Мырқымбайға Бейімбет Майлин
1922 жылы кездесті, яғни «Ей, Мырқымбай» деген өлең сол
жылы жазылды.
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Мырқымбайды бүкіл қазақ кедейінің жиынтық образына айналдыру мақсатын көздеген автор оны өмір өткелдерінің
ең бір шешуші белеңдерінде есіне алып суреттеп отырды. Мырқымбай алғашқы кезде егін салса, кейіннен бірлесіп
еңбек ететін жарлы-жақыбайлардың тобына қосылды. Ауылды
советтендіруде сайлау ісіне араласып, делегат та болды. Егістік
пен шабындық бөлу науқаны кезінде байлардың жерін кедейлерге бөліп беруге белсене араласты, қанаушыларға салық салып та шоңқитты. 1928 жылы өзін езген бай-феодалдарды
конфискеледі. Ел еңбекшілері колхозға кірген уақытта, «кедейдің кер төбелі – қажымас болат тракторды» ерттеп мініп, Мырқымбай құлаққа жағымды, көңілге қонымды:
Бəрін айт та, бірін айт,
Коллективтің жырын айт, –
деп əн шырқады.
«Мырқымбай кім?» – деген сұраққа екінші рет оралмау үшін
жəне оны дүниеге əкелген Бейімбет еңбегінің қандай құны
барлығын аңғарту үшін «Еңбекші қазақ» газетінің бетінде:
«Мырқымбай – анық қазақ, қазақтың нағыз қалың бұқарасы.
Бейімбеттің қазақ əдебиетінің алдында істеген зор еңбегі –
Мырқымбайдың өмірін, соның тұрмысын жазуы», – деген
пікірдің 1927 жылы айтылғанын ескерте кеткен жөн.
Мырқымбай образының жасалуында талай ерекшеліктер
бар. Ең алдымен, автор ойының ұзақ сонарлы сюжетке құрылмауы. Шынында, Мырқымбайдың іс-əрекеті Бейімбеттің басаяғы тұжырымдалған бір шығармасында емес, 1922 жылдан
1930 жылға дейін жазған көлемі жағынан шағын, сюжетті
өлеңдерінде кездесіп отырады.
Ұнамды образ жасаудағы Бейімбеттің көркемдік тəсілдері – қазақ совет əдебиетінде соны жаңалық. Бейімбет Мырқымбайдың ізіне түсіп, күнделікті тіршілігін бақылап отырмайды. Тіпті, оны айлап, жылдап ұмытып та кетеді. Советтік
өмірдің ең бір белеңді оқиғасын көркем сөз полотносына
түсіру қажет болғанда, Бейімбет қоғамдық өмірдің қуатты,
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келешегі мол буынына жармасады да, Мырқымбай образына
көркемдік бояуын жаға қояды. Шынында да, бұрын қаналған,
езілген, жекеменшіктік психологиясы басым Мырқымбайдың
коллективтік меншікке келу жолы бұралаңы мол сүрлеу, тартысы қалың өмір екендігін Бейімбет көркемдік нанымдылықпен
көрсетіп берді.
Сонсын, Мырқымбай – өскелең өмірдің өзінен ойылып
алынған шынайы образ болумен қатар, қазақ поэзиясының
түрі мен сымбатына, əуені мен ырғағына да жаңалық пен
ерекшелікті енгізе келген жанды тұлға. Революцияға дейінгі
поэзияда сюжетті өлең онша көп ұшыраса қоймайтын. Осы
тұрғыдан алғанда, белгілі бір ұнамды кейіпкерді жасау талабынан туған өлеңдер шоғырының өзі жаңалық еді.
Майлиннің Мырқымбайға арнаған я басқа тақырыпқа жазған өлеңдерінде ұзақ сонарлы сюжет, тарамданған ой астары
аздау болғанымен, оқушыны еліктіріп əкеткіш шытырманды
оқиға желісі нық тартылады. Мұның үстіне, Бейімбет ақынның
лирикалық «менінің» орнына «біз» деп айтқызарлық түр таба
білді. Диалогқа құрылған адам характерін автор баяндауы арқылы ашпай, оқиғаға араласқан кейіпкердің аузынан шыққан
ұтымды штрихтармен сипаттау, мінездеме беру Бейімбет поэзиясында жиі кездеседі.
Ұнамды образдың өнегелі жағы көп қой. Мырқымбайдан
қазақтың кедейлері үлгі алса, Бейімбеттің образ жасау принципінен біздің ақын-жазушыларымыз өнеге алмады деп айта
алмаймыз. Əр ақын-жазушы бір кейіпкердің етегінен ұстап,
оны көркемдік жағынан өсіруге талаптанды. Проза жанрында
Жиенғали Тілепбергенов Қалман атты кейіпкерді жасауға талаптанды. Мырқымбайдай болмағанмен, оның інісі дəрежесіне
жеткізді. Поэзия саласында Сəбиттің Шоқпытын айтпайақ қойған күнде, Асқар Тоқмағамбетов Қойбағарды, Самат
Нұржанов Қойшыбайды көрсету жолында біраз еңбек сіңірді.
Осыған орай айта кететін бір жай, біздің қазіргі поэзиямызда осындай ақындық тəжірибе елеусіз қалып келеді.
Біздің ақындар лириканы жеткіземіз, гүлдендіреміз деген
зор талапқа ден қойғандарына бірқыдыру уақыт боп бара22

ды, бірақ ақынның «менінен» басқа, немесе əлде қалай атала
салған жадағай кісі аттарынан басқа ештеңені де көре алмай
келеміз. Поэма жанрында образдар жасала жатар ғой, ал енді
шағын сюжетті өлеңдер негізінде Мырқымбайларды жасасақ
күнə бола ма? «Ескі тəжірибе» деп қомсынатын ештеңе жоқ.
Бейімбеттің əдісін азсынатын болсақ, Твардовскийдің Василий Теркині де əуелі фин соғысы кезінде майдандық газеттерде бой көрсетіп, жауынгерлердің сүйікті серігі, ал Ұлы Отан
соғысы жылдарында ұлы тұлға дəрежесіне көтерілгенін естен
шығармау керек. Сондықтан да жазып жүрген өлең циклдарында «етегінен» ұстайтын тұрақты біреудің ұшырасқаны өте жөн.
Əр ақынның айтар «менінен» оның творчестволық беті, жолы,
стилі аңғарылып, ал мəдениеті өскен оқушымыздың ойнапкүліп, ақылдасып отыратын сүйікті кейіпкері, əр ақынның
сыйға тартатын өз Мырқымбайлары болса, нұр үстіне нұр емес
пе!
Бейімбеттің Мырқымбай образын жасаудағы творчестволық
практикасы қазақ совет поэзиясында жаңалыққа ұмтылу
тенденциясы мен ізденушіліктің күшті болғандығын анық
көрсетеді. Мұндай процестерді Сəбит, Ілияс сияқты көрнекті
ақындарымыздан да, 20-шы жылдардың екінші жартысында əдебиет əлеміне келген Сыздықов, Дəулетбаев, Малдыбаев, Тұрманжанов, Тоқмағамбетов, Тəжібаев, Əбдіқадыров,
Жароковтардың шығармаларынан да байқаймыз. Бірақ поэзияның қалыптасуына бет алғандығының бір айқын белгісі – эпикалық шығармалар тудыру процесіне ойысқаны болатын.
Қазақ совет поэзиясында шын мəніндегі поэманың тұңғышы – Сəкеннің «Советстаны». Бүған дейінгілердің бəрі де
советтік поэма жанрын тудыру ниетіндегі игі қадамдар ғана
еді, өйткені Бейімбеттің «Разия қыз» бен «Өтірікке бəйге»,
«Хан күйеуі», Сəбиттің «Құрдас», «Науырыз күні», «Пионер»
атты шығармалары поэмаға баратын жолды барлаған туындылар, тіпті сюжетті өлеңнің көлем жағынан үлкейтілген түрі
ғана деуге болғандай. Ал, Ілияс болса, өзінің ақындық күшін
бұл кезде саяси, табиғат лирикаларында сынап, поэма жанрына 1928 жылдан кейін шындап назар аударған-ды.
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«Советстаннан» кейін қазақ поэзиясында үлкен эпикалық
шығармалар жасау тенденциясы басым болды, мұны Сəкеннің
«Аққудың айрылуы», «Чжан Цзо-лин», «Еңбек шарт – жалшылар қорғаны», «Лашын əңгімесі», Бейімбеттің «Кемпірдің
ертегісі», «Қанай», Сəбиттің «Жетім қыз күйі», «Тұлпар
жорығында», «Балбөпе», «Қанды көл», «Батырақ», «Бұрынғы
жалшы мен қазіргі жалшы», «Октябрь өткелдері», Иса Байзақовтың «Құралай сұлу», Ілиястың «Мəйек» пен «Кəнпескесі»,
«Күйі», Жақанның «Майкөл тамы», тағы сол сияқты поэмалардың екі үш жыл арасында тууы дəлелдейді. Бұл поэмалардың
кейбірі өзінің авторы үшін белесті шығармалар болғандығына
қарамастан, олар қазақ поэзиясында «Сұлушаштың» шығар
биігін даярлаған туындылар.
Шын мəніндегі көркем образ жасау проблемасы қазақ совет поэзиясында «Сұлушашпен» шешіледі де, поэзиямыздың
қалыптасқандығын, енді игеру, өркендеу, көркемдіктің биік
шыңдарына өрлеу, ұмтылу процесінің басталғандығын айқын
танытты. Сондықтан да «Сұлушаш» қазақ совет поэзиясының
өскендігіне өлшеу, қазақ совет поэзиясының тарихында дəуір
жасаған монументальдық шығарма («Қазақ совет əдебиеті
тарихының очеркі», 1958 ж. 246-б., М.Қаратаев. «Рожденная
Октябрем», 1958 ж., 246 б.) болып табылады.
«Сұлушаш» – мазмұны мен көркемдігі диалектикалық бірлікте шыққан, қазақ совет əдебиетін шын мəніндегі көркем образдар мен (Сұлушаш, Алтай, Қайсар, т.б.) байытқан, типтік
кейіпкерлерді типтік жағдайда суреттеп, өмір көріністерін
ерекше ұқыптылықпен жинақтай, қортындылай (обобщение)
жырлаған кезеңдік шығарма. Біз «Сұлушашты» көркемдік
жағынан талдау мақсатынан аулақпыз, өйткені оқулықтарда,
арнаулы ғылыми еңбектер мен зерттеулерде толық, біршама
дұрыс талданды.
Сонымен, Сəкен Сейфуллиннің жаңа заманды бейнелеген
романтикалық образы, онымен сабақтаса туған новаторлық,
Бейімбет Майлиннің сюжетті, шағын өлеңдер циклымен жасаған ұнамды кейіпкер Мырқымбайы, Сəбит Мұқановтың
Сұлушаш пен Алтай сияқты нағыз көркем образдары, сондай24

ақ, поэзияның ішкі түрлерінің өркендеуі, өлең өрнектеріне соны
жаңалықтардың енуі – қазақ совет поэзиясының қалыптасқандығын көрсететін жəне көркемдік дамуының даңғыл жолына түсіп, биік шыңдарға көтерілу процесінің басталғандығын
айқын танытатын əдеби факторлар.
ІV. ХАЛЫҚТЫҢ ЖƏНЕ ПРОФЕССИОНАЛДЫҚ
ПОЭЗИЯНЫҢ ТВОРЧЕСТВОЛЫҚ БІРЛІГІ ЖАЙЫНДА
Қазақ совет поэзиясының қалыптасу дəуірінде жəне онан
кейінгі өркендеу кезеңінде де халықтық поэзия мен профессионалдық поэзияның арасында творчестволық байланыс күшті
болды.
Қазақ совет əдебиетінде тең праволы екі саланың, яғни профессионалдық жазба əдебиет пен халықтық ауыз əдебиетінің
қатар өркендеп, бір арнаға құюы осы əдебиеттің ерекшелігінен
саналады. Бұл процесс 30-шы жылдары, əсіресе, Жамбылдың
творчествосы арқылы айқын көрінсе де, оның алғашқы арнасы
20-шы жылдардағы поэтикалық шығармаларда басталған болатын.
«Шындығында советтік халық поэзиясы бұрынғы фольклордың жақсы, прогрессивті дəстүрін сақтай отырып дамып,
гүлденді. Ол революциялық идеяны жырлауда, бір жағынан,
бұрынғы ауыз əдебиеті дəстүріне сүйенсе, екінші жағынан,
еліміздің мəдениет революциясының нəтижесінде дамып,
қалыптасқан советтік жазба əдебиеті өнерінен үлгі алды»
(Е.Исмайылов. «Ақындар», Алматы. 1956, 11-бет). Сондайақ, жазба əдебиет сөздің көркемдік қасиетін күшейтетін, ойға
өріс беріп, қанаттандыратын тəсілдерді ауыз əдебиетінен алып
отырды. Бір əдебиетте екі саланың өрімделе өркендеуі – қазақ
совет поэзиясының тез көркеюіне, əсіресе, реалистік поэма
дəстүрінің жасалуына, үлкен полотнолардың тууына ерекше
əсерін тигізеді.
Қазақ поэзиясының өркендеу процесіне ойлана көз жіберсек, халықтық поэзияның ең бір ерекше қанаттана түскен кезеңі В.И.Лениннің дүние салған жылы болды. Өзінің кемеңгер
25

көсемінен айрылған еңбекші ел жүректі кернеген қайғыны
өлең өрнегіне орап, талай толғау, жоқтау, сыңсу сарынындағы
жырлар тудырды. Сол халықтық жырдың кейбір авторлары
кейіннен өнер көрсетпегендерімен, əдебиетке Иса Байзақов,
Қайып Айнабеков, Нұрлыбек Баймұратов сияқты талай үлкен
дарындарды тарту етті. Бірқатар ақындардың шығармалары
«Таң өлеңдері» (1925), «Ақындардың шашуы» (1927), «Ленин»
(1928) атты жинақтардан өзіне лайықты орын алды. Алайда
бұларды халықтық поэзия өкілдерінің барлық творчестволық
мүмкіндіктерін толық пайдаланған жинақтар еді деп айта
алмасақ керек.
Халық творчествосы алғашқы кезде өз бетімен өркендегенін, оған белгілі бағыт-бағдар берген ешкімнің болмағандығын
ашып айту керек. Бұл жөнінен ҚазАПП-тың нигилистік поэзиясының көп зияны тиді. Октябрь революциясына дейінгі ауыз
əдебиетін өзінің теріс мақсатына пайдаланған ұлтшылдарға
қарсы пəрменді күрес жүргізе білмегендігі сияқты, советтік
ауыз əдебиетінің туып, пролетариат əдебиетімен бірге жасасып, одан үлгі-өнеге алып, сондай-ақ, оған поэтикалық практика жағынан мықты ықпал жасап, əсер етіп келе жатқандығын
ҚазАПП басшылары дер кезінде білмеді.
Қазақ совет əдебиетінде профессионалдық поэзияның қалыптасу процесінде ауыз əдебиетінің озық дəстүрінің ықпалы жиі
кездесіп отырады. Мұны екі түрғыдан қараған жөн: бірінші,
творчестволық дəрмені аздау ақындардың ауыз əдебиетінің «уысынан» шыға алмағандығы, мұны талдап жатудың қажеті аз, өйткені олар не ауыз əдебиетінің, не жазба əдебиетінің өкілі болып
ештеңені жарылқаған жоқ болса, екінші, жаңа жазба əдебиетті
өрге сүйреген тұлғалы ақындарымыздың шығармаларында екі
саланың творчестволық бірлікпен өрілгенін көреміз.
Бұл арада сөз теңеулері мен көркемдік бояулардың ұқсастығын ғана айтпаймыз, өлең-жыр өрнектерінің ауыз əдебиетіне
тəн мақамдары, əуендері, үлгілері жиі кездесетінін, оған
жаңа мағына беріліп, сөз қуатының арта түскендігін айқын
байқаймыз. Мысалға Ілиястың «Беташар» жырын алайық.
Түр, мақам жағынан халыққа талай ғасырдан белгілі, көңіліне
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мықтап орнаған беташардың барлық дəстүрін сақтап, оған
мүлде жаңа мағына берген.
Өз басыңды теңеуге
Білімнен шүйке шүйкелеп,
Өнерден өрнек тоқырсың...
Қағаз оқы, хат таны,
Сауатыңды аш, келін
Оқығаның өкіл боп,
Əлеуметке бас, келін.
Сондай-ақ, Сəкеннің «Келіншектің бесік жыры» атты шығармасы да:
Отқа темір қайнатқан,
Пұт балғаны ойнатқан.
Нанша илетіп темірді,
Ұста болар ма екенсің? –
деп адам баласының өміріне қажетті қаракеттердің бəрін сипаттайды. Ілияс пен Сəкен ауыз əдебиетінің дəстүрін саналы түрде пайдаланған. Неге? Халық көңілінен шығу үшін тек
жаңалық жолдарымен ғана емес, сонымен қатар бұрыннан
даңғылы бар, еңбекшіге түсінікті жолдардан да безбей, оған
жан бітіре, оған жаңа мағына бере отырып, айтпақ ойды көркемдікпен насихаттай білу қажет еді. Мұндай қажеттілік қазақ совет əдебиетінің қалыптасу кезеңінде жиі кездесіп отырғанын жəне ауыз əдебиеті дəстүрінде тəрбиеленіп келген ел
еңбекшілерінің эстетикалық мəдени дəрежесін естен шығаруға
болмайды. Қазақ совет əдебиеті осы алып арнадан өнеге алудан бойын тартпады, жеке өлең-жырлар ғана емес, көлемді
поэмалар да туды. Мысалы, Ілияс Жансүгіровтың «Күй»,
«Күйші», «Дала» атты позмалары – халықтық поэзияның озық
үлгілерін мейлінше көп пайдаланып, үлгі-өрнектерді мол алудан тартынбаған шығармалар.
Қорыта айтқанда, халықтық жəне жазба поэзиялардың арасындағы байланыс, олардың творчестволық бірлікпен өркен27

деуі – қазақ совет поэзиясының қалыптасуын жеделдете түскен
процесс.
Екі саланың творчестволық қарым-қатынасын сөз еткен уақытта, советтік поззияның үлгі-өнеге алған арналарын да айта
кеткен жөн.
Бүкіл қазақ совет əдебиетінің, əсіресе, поэзияның қалыптасу
жəне одан кейінгі өркендеу кезеңдерінде үлгі-өнеге болып,
творчестволық жағынан ықпал-əсер еткен екі қуатты арна болды: біріншісі – талай ғасырдан бері поэзия саласында көркемдік шеберліктің биік деңгейіне қол создырған жалпы қазақ
əдебиетінің, əсіресе, Абай жасаған озық дəстүрлер мен совет
ақындарының бір-біріне ықпал етуі, екінші арна – басқа əдебиеттерден, əсіресе, орыс əдебиетінен үлгі алып, үйрену жолдары.
Əдебиеттің даму жолдарына көз салған уақытта, үлгі-өнеге
алудың ең бір шұрайлы саласы – Абай жасаған жазба əдебиеттің
игі дəстүрлерін пайдалану болғанын айқын аңғарамыз. Қазақ
совет ақындары Абайдың ықпалынан сырт қалмағанын, Абайдың өлең құрылыстары мен бүкіл поэтикалық рухынан нəр
алғандығын көреміз.
Үлгілі сөз
Бола ма кез
Оқып-біліп жазбаса
Алтын мен жез
Алынбас тез
Еңбекпенен қазбаса, –
дейтін Шолпанның өлеңі Абай түрін ғана емес, дидактикалық
стильде келетін өлеңдердің ішкі сазын да аңғартып тастайды. Абай шығарған өлең түрлері, буын өлшемдері, ырғақ пен
ритмдер қай ақыннан болса да жиі кездеседі. Сонымен қатар,
Сəкен, Бейімбет, Сəбит, Ілиястардың шығармаларында оларды
жетілдіре түсу, қомақты ойды əсем көрікпен жеткізу үшін жаңа
түр таба білу талабы күшті. Мысалға Сəкеннің «Ұлтшылдың
сандырағы» деген 1922 жылы шығарған өлеңін алайық.
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Ұлтшыл ауру (4)
Ойбайлайды кұс төсектің үстінде: (II)
– Бауырым, бауырым! (4)
Ойбай, ауылым! (4)
Елім, жұртым, дауысымды есіттің бе? (II)
Қарны жуан (4)
Отағасы күбірлейді қасында (II)
Молда қу-ау, (4)
Өл деп тұр-ау, (4)
Қисаңдайды ақ сəлдесі басында,– (II)
деген өлең нақыштарын түр, ырғақ жағынан Абайдан іздестіру
орынсыз. Ал, өлең өрнегіне өзгеріс енгізу тұрғысынан Абаймен рухтас шыққандығын аңғармасқа болмайды. Бұл өлеңнің
буын саны, дауыс ырғағы, əуендік мақамы ешбір ақыннан
кездеспейді. Ал, осы түр Сəкеннің «Советстан» поэмасында
ерекше нақтыланып, жетілдіріп, енді басқалар өнеге алатын
дəрежеге дейін көтерілді.
Қазақ совет поэзиясының өтпелі дəуірдегі қалыптасу кезеңінде ұлтшыл ақындар түрлі сыңайдағы декаденттерден үйреніп отырғандықтарын жасырып, совет əдебиетінің өкілдеріне
орыс əдебиетінен үйренесіңдер, қазақ жырын жұлмалап жатырсыңдар, төсегін бүлдірдіңдер деп байбалам салды. Қазақ
поэзиясында жаңалықтың шеті көріне бастаса, оны жұрт алдында масқара қылуға асықты. Олар Сəкеннің, Сəбиттің Маяковскийден үйренуінің, өнеге алуының алғашқы кезеңін барынша даттауға тырысқанымен, ештеңе өндіре алмады. Олардың
ойланғандары болмады.
Əуелгі кезде Маяковскийге түр жағынан еліктеуден басталған бұл процесс кейінгі уақытта творчестволық жолмен
игеріліп, қазақ поэзиясында азаматтық лирика етек алды,
өлеңнің пəрменділігі артып, жаңа түрлер жасау процесіне саналы ден қоюшылар көбейді. Поэзияда Маяковский дəстүрінің
өркендеуі жолында Сəкен мен Сəбиттің ақындық практикасын ерекше атап айту керек, өйткені олар талай қиындықтарды
көріп, талай творчестволық сəтсіздіктерге ұшырап барып Маяковский дəстүрін қазақ поэзиясына енгізе бастаған-ды.
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Маяковскийдің поэтикалық дəстүрін үйренудің екінші жағы, яғни өлеңнің техникалық түріне еліктеушілік жағы да болмай қалмады. Сəкен мен Сəбиттің шын творчестволық жолмен игеруді көздеген ақындық сапарларында талай опық
жегенін үйрену заңдылығынан туған деп тапсақ, басқа ақындардың Маяковскийді Сəкен мен Сəбит арқылы «игеруге»
талаптанғанын айтпай өтуге болмайды. Қазақ поэзиясында
тек өлеңнің жолын шашыратып жазу арқылы Маяковскиймен
«жолдас» боламын дегендер өлеңнің құнын біраз түсіріп те
алды. Бұл, əсіресе, 20-шы жылдардың аяғы, 30-шы жылдардың
бас кезінде болды. Бақытқа қарай, əр ақынның «Маяковский
боламын» деген талабы ұзаққа бармай, тасыған судай арнасына кері қайтты, құдіреті Маяковскийдің оңайлықпен алдыра
қоймайтындығын түсінуге мəжбүр болды.
Қазақ совет поэзиясының қалыптасу дəуірінде халықтық
поэзиямен творчестволық байланыста болуы, біріне-бірінің
көркемдік жағынан ықпал етуі, Абайдың реалистік дəстүрінен
жəне озық орыс поэзиясынан, əсіресе, Маяковский дəстүрінен
үлгі-өнеге алуы советтік поэзияның кейінгі жылдарда шығар
биігін əзірлеген творчестволық арналар болды.
V. ҚОРЫТЫНДЫ
Жоғарыда айтылғандарды қайталамау мақсатын көздеп,
жаңа көркемдік əдісті игеру процесіне жалпылама түрде тоқтай
кеткен орынды.
Қазақ совет поэзиясы дүниеге келген уақыттан бастап өмір
шындығынан нəр алып реализм жолымен ілгерілей өркендеп
отырды. Октябрь революциясының жеңісі мен Коммунистік
партияның идеяларынан күш-қуат алған, жарқын болашаққа
ұмтылған халыққа тек бүгінгіні ғана айтып қоймай, ертеңгіні де
суреттеп көрсету қажеттігі өршіл романтиканы тудырды. Реализм мен өршіл романтика қазақ совет поэзиясында бір арнамен өріліп, жаңа творчестволық əдістің негізгі принциптерін
айқындау, игеру бағытында социалистік реализмнің қарлығашындай болды.
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Қазақ совет поэзиясының өтпелі дəуірінде халық көңілінен
шығатын, оның мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын, жарқын
болашаққа бастайтын, саяси идеясы көтеріңкі шығармалар
туды. Қоммунистік партияның тікелей жəрдеміне сүйене отырып жеңіске жетті.
20-шы жылдардағы əдебиеттің творчестволық практикасы,
бүкіл совет əдебиеті сияқты, ең негізгі мəселелерді қамтыды.
Ең алдымен, екі дүниенің, яғни ескі заман мен социалистік заманның белдесіп, майданға шыққан уақытында, біздің
əдебиет сырттан тамашалаушы, бақылаушы болмай, соған
өзі қолма-қол араласты. Көркемдік дəрежесі əрқашан биік
деңгейден табыла бермеген жалынды да айбынды, мазмұнды
шағармалармен эмоциялық жағынан əлі де болса өткенге жалтақтап, ал интеллектуалдық жағынан социалистік болашаққа
ұмтылған халықтың өз күшіне, өз жігеріне сенімін күшейтіп,
бақытты өмірдің тек күрес арқылы табылатындығына көзін
жеткізді.
Біздің ақын-жазушыларымыз таптың көзі, құлағы жəне үні
бола білді. Көркем сөз өнерпаздарына жүктелген міндет ауыр
да күрделі, жауапты болды. Ол міндет тек ескі шындықты сынау, əшкерелеу ғана емес, одан да гөрі зорырақ, яғни Горький
сөзімен айтқанда, біздің ақын-жазушыларымыздың міндеті –
«жаңа шындықты зерттеу, қалыптастыру, суреттеу жəне, оның
үстіне, орнықтыру» («О литературе», Москва 1953 ж., 371-бет)
болды. Осы тұрғыдан алғанда, қазақ совет поэзиясы өзіне тарих жүктеген міндетті абыроймен орындай алды.
Коммунистік партияның ұлы идеяларынан нəр алатын социалистік реализм əдісі негізінде өркендеген қазақ совет поэзиясы советтік заманның шындықтарын жырлау арқылы шын
мəніндегі професссионалдық өнердің даңғыл жолына түсіп, бүкіл Одақтық поэзияның жемісті саласына айналды.

ƏДЕБИЕТІМІЗДІҢ ҚАЛЫПТАСУ
ДƏУІРІНДЕГІ ИДЕЯЛЫҚ МƏСЕЛЕЛЕР
Октябрь революциясын қуанышпен қарсы алып, өзінің жалынды өлеңін қолындағы революциялық қаруына серік еткен Сəкен Сейфуллин, Баймағамбет Ізтөлин, халық өмірінің
шежірешісі Бейімбет Майлин, еңбекші елдің ой-арманын,
тілек-мұңын өз творчествосына арқау еткен Сəбит Мұқанов,
жалынды сөзін тасқындатқан Ілияс Жансүгіров жəне басқа
ақын-жазушылар жаңа өмірдің жаршысына айналып, əрбір
жаңалықты халыққа насихаттады.
Коммунистік партияның көркем əдебиет саласындағы саясатының негізі қазақ əдебиетінің Сəкен Сейфуллин сияқты дарынды ақын-жазушыларына коммунистік идеологияның дана
қағидалары арқылы жетіп, жалынды сөзді күрес қаруына айналдырды. Еңбекші елді теңдікке, жарқын өмірге жеткізу мақсаты ақ көңілден жарып шыққан асыл жырды коммунистк
сазға бөлеп, халық көңіліне ұялады. Сондықтан да Сəкеннің:
Намысы бар нашардың балалары,
Неше мың жыл құл болған бабаларың.
Жолдастар!
Сансыз нашар дүниеде салды ұран,
Сол нашардың жалғыз біз – паналары,.
Жолдастар!
Кедей ұлы жігерлі,
Бірігіп ұран салып қал!
Қызыл тулы майданда
Бостандықты алып қал! –
деген өлеңі бүкіл қазақ еңбекшілерінің гимніне айналды.
Жаңалықтың жаршысы болған бұл қуатты гимн, сонымен
қатар дүниеге жаңа келе жатқан қазақ совет əдебиетінің түсі
де болды.
Октябрьдің айбынынан нəр алған қазақ совет əдебиетінің
алғашқы үні қазақ даласына асқақ мақам, əсем сөз, ашық мағы32

намен жайылды. В.И.Лениннің «социалистік əдебиет өзінің
таптық сырын, партиялық бағытын жасырмайды, еңбекші
көпшіліктің ой-арманын, тілек-мақсатын ашып айтатын нағыз
халықтық əдебиет болады, «елдің гүлі, оның күші, оның болашағы болатын миллиондаған, он миллиондаған еңбекшілерге
қызмет етеді» (В.И.Ленин. Шығармалар, 10-том, 34-бет.), – деген ойы жүзеге аса бастады, шығармашылық арқауына айналды, қазақ əдебиетінде жаңа бағыт, жаңа ағым тудырды, яғни
қазақ совет əдебиетінің негізі қалана бастады. Коммунистік
идеологияны көркем шығарманың өзегіне айналдырып, өмір
бойы қорлық пен езгіде болған еңбекші тапқа өзінің тарихты
жасаушы күш екендігін танытып, пролетарлық əдебиетті өмір
талабына жаратуға талаптанды.
Октябрь революциясының идеясын қабылдаған дарындар
еңбекшілердің тілегін жырласа, қазақ халқын қанаушылардың
билеуіне бермек болған, февраль революцияның жартыкеш
нəтижесін қанағат етіп, керітартпа идеяны бұрынғыдан гөрі
мол жырлаған ақын-жазушылар Октябрь революциясына қарсы шығып қана қоймай, оның жарқын бетіне қара күйе жағатын талай өлеңдер шығарды. Жаңа өмір құруға ұмтылған еңбекшілерді «шірік, жүрек сасықтар, қыбырлаған қоңыздар», – деп
тілдеді. Совет өкіметіне қарсы күресті, бірақ көздеген мақсатына жете алмады, өмірден түңілетін, өлім тілейтін өлеңдер
жазуды машыққа айналдырды. Совет өкіметі нығайа түскен
сайын құла түзде қаңғырып қалған өздерін өлімге əлдилетті.
Сонымен, революцияның алғашқы жылдарында қазақ əдебиетінің көгінде халықты жаңа өмір құруға шақырған, қоғамдық дамудың даңғыл жолына түсуге үндеген қазақ совет
əдебиеті дүниеге келді жəне ескіліктің етегіне жармасқан, күні
өткен заманды көксеген, өлім күйін шерткен керітартпа əдеби
бағыт та болды.
Қазақ əдебиетіндегі осы бағыттардың арасындағы күрес бірқыдыру уақытқа созылды. Бұл тек қазақ əдебиетінде ғана
емес, орыс, украин, грузин, өзбек, т.б. əдебиеттерінде де болған құбылыс. Капитализмнен социализмге көшудің өтпелі дəуіріндегі, əсіресе, капиталистік дамуды басынан кешірмей,
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патриархалдық қарым-қатынастан социалистік қоғамға бірден
қадам басқан Қазақстан сияқты елдердің өркендеу заманында
мұндай идеялық күрестің болатындығы таңқаларлық жай емес,
көп реттерде шындықтың сырын ұғуға қиындық келтірді.
Қазақ совет əдебиетінің күрес майданында өсіп, шыныққанын
көрсету үшін жаңа əдебиеттің алғашқы кезеңдегі творчестволық
тұлғалары төңірегінде айтылған пікірлерге тоқтап, бағыттардың
арасындағы күрестің сыр-сипатын көрсету орынды.
Революцияның дауылды жылдарында Сəкен коммунистік
идеяны өз творчествосына арқау етіп, революционер ақынға
айналды. 1914 жылы шыққан «Өткен күндер» атты жинағынан
кейінгі жылдары жазған өлеңдерінің басын қосып, 1922 жылы
«Асау тұлпар» атты өлеңдер жинағын жəне «Бақыт жолына»,
«Қызыл сұңқарлар» пьесаларын бастырып шығарды. Міне,
осы еңбектер қазақ совет əдебиетінің кітап түрінде жарық
көрген тұңғыш күрделі туындылары болды.
Сəкеннің бұл шығармаларына екі идеологиялық тұрғыдан
баға берілді. Еңбекшілерді коммунистік рухта тəрбелеуді көздейтін партиялы сын Сəкен творчествосының пролетарлық
бағытын айқындап, көркемдік табыстарын тұжырымдады.
РКП(б) қырғыз облыстық комитеті «Известиясының» бетінде жарияланған сын ең алдымен негізгі бір мəселені шешіп берді. Онда Октябрь революциясынан кейінгі жерде болған қоғамдық өзгерістердің көркем сөз өрнегіне түскендігі айтыла келіп,
«жинақтың («Асау тұлпардың» – Т.К.) құндылығы мынада: біз
əрбір жылдың өзгерістеріне байланысты өлең мазмұнының
қомақтала түскеніне ерекше назар аударамыз, сонымен қатар
ерте кезде ұлтшылдық пен халықшылдық ықпалдың күшті
болғандығын аңғарамыз, авторға осы ықпалдардан арылу жəне
қырғыз əдебиетінде жаңа бағыттың, яғни оны пролетариат идеологиясына жақындату мағынасындағы жаңа бағыттың негізін
салу қаншама үлкен қиындыққа түскендігін көреміз.
Оның творчествосының ең соңғы кезеңінің, яғни 1922 жылдың айқын пролетарлық идеологиясы, таптық сипаты бар
жəне қазіргі қырғыз əдебиетінде əбден айқындалған ағымның жетекшісіне айналған («Аққу», «Жолдастар», «Жұмыс34

керлерге»), жаңа өмірдің жаңа жолына үзілді-кесілді көшкендігінің анық көрінісі соңғы өлеңінде («Біздің тұрмыс – экспресс») көркемдікпен суреттелген», (№2 – 3, 1923), – деп ашық
тұжырымдалды.
Сонымен, Сəкен творчествосы арқылы арнасы кең, алған
бағыты, көздеген мақсаты зор қазақ əдебиетінің идеялықтворчестволық бағыты белгіленді. Қоғамдық дамудың барысы социалистік жолмен жүретіндігін, жарқын болашақ тек осы
бағыттан табылатындығын айқын түсінген Сəкен Сейфуллин,
Баймағамбет Ізтөлин, Бейімбет Майлин, Сəбит Мұқанов бұл
бағыттың қазақ топырағында бірден-бір жетекші əдебиетке айналуы үшін шығармашылық өнері мен күш-жігерін жұмсады.
Қазақ əдебиетінің келешегіне басқа тұрғыдан қарағандар
да болды. Олардың ойынша, əдебиет жаңалықтың жаршысы
болмай, ескіліктің мұң-шерін шертетін күйрек көңілдің көлеңкесіне айналуға тиіс еді. Олардың өздері практикада істеп
көрді, алып адыммен алға кетіп бара жатқан жаңа өмірдің
жаршысы болуға тырысқан əдеби бағытқа қолынан келген
қастандықтың бəрін істеп бақты.
Алашшылдар қазақ совет əдебиетін өрге бастырмау мақсатын көздегенде оның таңдаулы ақын-жазушыларын, олардың
шығармаларын халыққа құбыжық етіп көрсетуге ерекше тырысты. Бұл үшін олар осы жаңа əдебиеттің негізін салған Сəкен
Сейфуллинді үнін шығармастай тұқыртып тастасақ, тіпті,
алған бағытынан шатастырып, теріс жолға салып жіберсек,
ең болмағанда халыққа жексұрын етіп көрсетсек, көздеген
мақсатымыздың орындалғаны деп үміттенді. Сəкенді мұқатсақ,
жаңадан туған, туып келе жатқан шығармашылық күштердің
қанатын қайыруға, оларды үндетпей тастауға құдіретіміз жетеді деп білді.
Сондықтан да Москвадағы «Темірқазық» пен Ташкенттегі
«Шолпан» журналдарында «Асау тұлпарды», «Бақыт жолына»
мен «Қызыл сұңқарларды» даттаған, Сəкенді творчестволық
тұлға ретінде мойындамаған сындар жарияланды.
Қазақ совет поэзиясының тұңғышы – «Асау тұлпардың»
мəн-маңызына, көркемдік жетістіктеріне назар аудармай,
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Сəкен Сейфуллиннің қарақан басын даттауды мақсат еткен
сын: «Асау тұлпарды» оқыған кісі өзінің кім, дүниенің не
екендігін білуі былай тұрсын, оң аяғы мен сол аяғын білмей
қалу ықтималы бар» («Темірқазық», №1, 1923), – деп жазды. Бұл сынның таптық мүддені көздегенін «Бақыт жолына»
мен «Қызыл сұңқарларға» жазылған рецензиялардан анық
байқауға болады. Алашшылдардың қайткенде де Сəкенді алған
бағытынан адастыру, ең болмағанда жұрт алдында абыройын
түсіру, кеміту ниеті тек оның шығармалары төңірегінде ғана
қалып қоймай, əрбір мəдени-саяси шаралар жайында сөйлеген
сөзі мен ісіне де бағытталып отырды.
Орынбор қаласында 1924 жылдың бас кезінде Сəкен Сейфуллин «Қазақ əдебиетінің қысқаша тарихы» деген тақырыпта
лекция оқыды. Оның қысқаша мазмұны «Еңбекші қазақ» газетінің 19 февральдағы санында жарияланады. Сəкенді ұнатпайтындар тағы да осы лекцияға шұқшиды. «Ақ жол» газетінің
412-ші санында жарияланған «Қазақ əдебиетінің тарихынан» деген мақала тікелей Сəкенге қарсы бағытталды. Осы
сынға Ғабит «Қисық сынға əділ төре» деген мақаламен жауап
беріп: «Сəкеннің əдебиет тарихынан оқыған лекциясы туралы
Сəкенді өтірікші, жас буынға қате ұғындырды дейді, мылжың,
соқыр, арсыз, əңгі дейді. Білгенінше жамандап, халық көзіне
үлкен мінді кісі қылып көрсетеді. Темірбайдың бар ойы: Сəкенді жұртқа жаман атты көрсетіп өту, одан басқа түгі жоқ.
Темірбайдың Сəкенге көзқарасын кім де болса біледі, оныкі – Сəкенді қаралау, əйтпесе, əдебиетке жаны ашып отырған
Темірбай жоқ» («Е.Қ», 24 март, 1924), – деп жазды.
Біз бұл сынға тоқтаған уақытта, біріншіден, Сəкенді жолынан адастыру үшін қару талғамағандығын, жібі түзу əдептілікті
бұлай қойып, өтірік-өсек, дөрекі сөзді қарша боратқанын,
екіншіден, екі бағыттың арасында түбегейлі бір мəселенің –
əдебиеттің қоғамдық ролі туралы проблеманың екі тұрғыдан
бағаланғанын көрсетуді көздедік.
Алашшылдар əдебиетті дүниедегі ең бір қасиетті нəрсе, оны
кім-көрінген түсіне де, жасай алмайды деген идеалистік тезисті
дəлелдеуге тырысты. «Еңбекші қазақ» газеті бұл пікірдің зи36

янды екендігін көрсетіп, «Əдебиет оқудың түбіне жеткен
ғалымдардың еншісі дегенге қосыла алмаймыз. Он екі пəнді
тамам қылған жолдас білсін деп отыра алмадық. Əдебиет аз
оқығанның да еншісіне тиеді. Əдебиетті қол жетпейтін көктің
періштесі деу қате. Əдебиет адамның тұрмысынан алынса, өз тұрмысына адам өзі тəңірі, олай болса, адам əдебиеттің
құлы емес, əдебиет – адамның құлы», – деп қарадүрсіндеу
қорытынды жасаған. Сөйтіп, халықтан əдебиетті, əдебиеттен
халықты алшақтату жөнінде көздеген мақсаттары жүзеге
аспай, дер кезінде тойтарыс тапты. Əдебиеттің қоғамдық ролін
жоғары көтере беру бағыты пролетарлық əдебиеттің өркендер
арнасына айналды.
Басқаша ойлайтындар ақын-жазушылардың шығармаларының зияндылығы баспасөз беттерінде үнемі əшкереленіп отырды. Партиялық баспасөз, Сəкен, Сəбит жəне Москвада оқып
жатқан қазақ студенттері таптық позицияны берік сақтап, ұлтшылдық идеологияға соққы беріп отырды. 1923 жылы «Қазақ
тілі» газеті бір ұлтшыл ақынның Колчак пен Керенский замандарын сағынғандықтан қаңғырып кеттім дегенін əжуаласа,
Сəбит Мұқанов өлеңмен қайтарған жауабында:
Сен құлан өз қағынан жүрген жеріп,
Ел аман, жұрт тынышта қайғыға еніп,
У жеген бір қасқырсың, сені қалай
Ел жазып, адам қылмақ емін беріп? –
деп мінеді. («Е.Қ.», 14 декабрь, 1924).
1924 жылы ноябрьде Күншығыс халықтарының коммунистік университетінде Москвадағы қазақ студенттері Мағжанның шығармаларын талқылап, мынадай қаулы алды:
«Мағжан өлеңінде көбіне өткенді көксейді, ескілікті іздейді,
ұлтшылдықты жырлайды, өзімшілдік, мен-мендікті дəріптейді.
Мағжан өлеңдерінің сырты əдемі, барлық сыртқы бояуын
сыпырып тастасақ, ішіне көз жіберсек, Мағжанның коммунист
партиясы мен кеңес үкіметінің негізгі жолына қарсы жерлері
бадырайып шыға келеді.
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Мағжанның ұстаған беті, негізгі пікірі – түрік атағын
көтеру, түрікшілдікті (пантюркизмді) тарату. Бұл бет қазақ
еңбекшілерін басқа жұрттардың еңбекшілерімен біріктіретін,
оңға бастыратын бет емес, ірітетін, теріске бастайтын, төңкеріс
жолынан адастыратын бет.
«Күн шығысым», «Алашым», «Қазағым» деп жырлағанда
Мағжан қазақтың байының, бұрын билеп-төстеген ханының,
биі, болысының, жуанының қамын қайғырады, соларды жырлайды...Қазақтың кедейі, момыны мен байдың күні де, күйі
де, тілегі де бір, кедей, бай деп қазақты тапқа бөлудің керегі
жоқ, – дейді. Бұл жол – қазақтың қалың бұқарасы – кедей, момын, жарлы-жалшыларына зиянды жол. Мұндай бояма жол
қазақ еңбекшілерінің ілгері басуына, жаңа туып келе жатқан
жас əдебиеттің өркендеуіне кедергі болады, зиян келтіреді
(«Е.Қ», 14 январь, 1925), – деп тұжырымдап, теріс бағыттағы
əдебиетке қарсы күресу қажеттігін ескертті де, пролетариат
ақын-жазушыларының идеялық бірлігін нығайтуға шақырды.
Осы күресте Сəкен жетекшілік роль атқарды.
Сонымен, 1925 жылға дейін əдебиеттің жеке өкілдері жөніндегі айтыс-талас түбегейлі бір мəселеге – қазақта тап
ақыны бар ма? – деген мəселеге арналып, «Еңбекші қазақ»,
«Қызыл Қазақстан», «Жас қайрат», «Ақ жол», «Шолпан»,
«Темірқазық», «Сана» жəне «Лениншіл жас» секілді газетжурналдардың бетінде қым-қиғаш пікірлер айтылды. Сол
кездегі идеологиялық күресті С.Мұқанов 1926 жылы былай
тұжырымдады:
«Коммунист ақындардың бетін айғыз-айғыз қылдық, тап ақынын жоқ қылып шығардық, ұлтшыл ақындарға жол аштық», – деп
ұлтшыл сыншылар жүрді. «Тап ақынын бар қылдық, ұлтшыл
ақындарға кедергі салдық», – деп коммунист сыншылар жүрді.
Бірақ ұлтшыл ақындардың қателігін, залалдылығын дəлелдеу
жағымыз болмаса, қазақта тап ақыны бар ма, яки бола ма? – деген мəселені біз күні бүгінге шейін тиянақтап шешкеніміз жоқ»
(«Е.Қ», 14 – 15 октябрь, 1926).
Осы шешілмеген мəселе 1926 жылы ҚазАПП бастаған айтыс проблемасына ұласты. Мəселе енді жеке ақын-жазушы38

лардың таптығы туралы емес, қазақта таптық əдебиет, пролетариат əдебиеті бар ма, ол болуға тиісті ме? – деген негізгі
проблеманың төңірегінде болды.
Алашшылдық бағыттың өкілдері қазақта жаңа мазмұнды,
еңбекшілердің тілегін жырлайтын əдебиет болуы мүмкін
емес, бұрынғы əдебиеттің соқпағымен жүре беруі керек. Қазақ
халқын тапқа бөлмей, жалпы қазақтың мұңын мұңдап, жоғын
жоқтау керек, – деп насихаттады.
Бұл ағымның өкілдері өздерінің осы пікірлерін «Ақ жол»
газеті мен «Шолпан» жəне «Темірқазық» журналдарында
ашық жазып, қазақ совет əдебиетіне қарсы шықты.
Сөзіміз нақты болу үшін мəні зор екі құжатқа жүгінеміз. 1924
жылы 19 ноябрь күні РКП(б) Орталық Комитетінің баспасөз
бөлімінде болған мəжілісте «Ақ жол» газетінің жұмысы сынға
алынды. Мəжіліс қаулысы «Ақ жол» газетінң партиялық жəне
идеологиялық бағытының ала-құлалығын, онда ұлтшылдықты
уағыздайтын мақалалардың, əңгімелердің, өлеңдер мен заметкалардың жиі басылатындығын атап көрсетіп, келешекте мұндайларға жол бермеуді қатты ескертті. (ҚКП Орталық
Комитеті жанындағы партия тарихы институтының архиві,
фонд. 139, ед. хр. 1064, 116-бет).
Алайда «Ақ жол» газеті осы нұсқауды толық орындады деу
қиын. Коммунистік партияның Орталық Комитетінің Бас хатшысы «Ақ жол» газетінің бағыты туралы 1925 жылы облыстық
партия комитетінің барлық бюро мүшелеріне арнайы хат жазып, газет редакциясын жаңадан құрып, партияда жоқ интеллигенттердің ықпалын азайту, сөйтіп газетті коммунистік
насихаттың органына айналдыру қажет деп ұсыныс жасады.
(бұ да сонда. фонд. 141. ед. хр. 479 а, 1-бет).
Совет өкіметі мен партияға ашық қарсы шығудан еш нəрсе
өнбейтінін білген соң алашшылдар айла-шарғыға салып, жасырын насихат жолына түсті. Бұл өте қауіпті болды. Теріс
пікірдің бұқпантайланып уағыздалуы əдебиет əлеміндегі атмосфераны бұрынғысынан да шиеленістіріп жіберді. Олар ең
алдымен халықтың ауыз əдебиетін жақтаушы, əдеби-мəдени
мұралардың қорғаушысы болып көрінуге тырысты. Ауыз əде39

биетінің үлгілерін жинап, бастыру, оларға алғы, соңғы сөздер
жазып, комментарий беру, кейде реті келсе арнаулы «ғылыми»
еңбектер жазу əдісін кең қолдана бастады.
Ал енді кейбіреулері халық мүддесін жырлаймын деп
өрекпіп, жалған шығарма жазды. 1927 жылы 9 августа «Еңбекші
қазақ» газетінің бетінде «Көркем əдебиет туралы» деген үлкен
мақала басылды. Бұл əдебиет айтысын сылтау етіп, ұлтшылдық
көзқарасты сыздықтап таратқан жарияланым болды.
Бұл мақалада əдебиеттің негізгі мəселелері ұлтшылдық
көзқарас тұрғысынан баяндалып, жаңа əдебиеттің сипаты қандай болмақ? – деген проблемаға троцкистік позицияда «талдау» жасады. «Пəле-жалаңнан, жұтыңнан сақтай гөр», – деп
күннің көзіне қарап, көктен жақсылық күтіп отырған елдегі
жаман тымақты қыруар кедейге машина əдебиетін ұқтыруға
келер ме екен, бұларың «айға шапқандық» немесе «сақалын
бояғандық» емес пе? Сенің жаман тымақты, мəдениеті көпей
қазағыңды былай қойғанда, əуелі, тіпті, əдебиеті марқа
орыстардың өздерінде де пролетариат əдебиеті жоқ, қашан болары да белгісіз» («Е.Қ», 9 август, 1927), – деп тұжырымдады.
Осы мақаланың авторлары еңбекші таптан шығып, күнненкүнге саяси жəне мəдени жағынан қалыптасып, əдебиет майданындағы күресте, шығармашылық тəжірибеде шынығып келе жатқан Сəкен Сейфуллинді, Бейімбет Майлинді, Ілияс
Жансүгіровты, Сəбит Мұқановты, Мəжит Дəулетбаевты,
Жиенғали Тілепбергеновты, Елжас Бекеновты, Сабыр Шариповты, Самат Нұржановты, Асқар Тоқмағамбетовты, Қалмахан
Əбдіқадыровты, Жақан Сыздықовты, Ғабит Мүсіреповты
жəне басқа ақын-жазушыларды көзге іліп алмай, «революция туғызған ақын-жазушылардың арасында еңбекші таптың
дүние тануын, жан дүниесін, тілегі мен арманын көркем өнер
моншағының көзінен өткізіп тізерліктей күшті қалам əлі
жоқ, көрінетін де сиқы жоқ, болар-болмасы неғайбыл, үгіт
өлең – өткінші дүние, ол көркем əдебиеттің негізгі мақсатын
бұзғандық, қасиетті əдебиетті ақ пен қараны айыра алмайтын, санасы кем, эстетикалық талғам-танымнан хабары жоқ
кедейлердің аяғының астына тастағандық», – деп сөкті.
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Олардың осы тақылеттес мақалалар мен еңбектер жазғандағы көздеген мақсаттары қазақтың жаңадан ғана өсіп келе
жатқан таптық, пролетарлық бағыттағы əдебиетін даму перспективасының дұрыс жолынан адастыру, сол əдебиетті
жасайтын ақын-жазушыларды өздерінің творчестволық
күшіне сендірмеу, сенімсіздік тудыру, сөйтіп жаңа əдебиетті
өркендетпеу, еңбекші бұқараны əдебиет пен мəдениеттің
игілікті əсерінен аулақтату еді.
Қазақ əдебиетінің тарихында жолбике ақын-жазушылар да
болғандығын айта кету керек. Олар белгілі бір ағым, жік болу
дəрежесіне жете алған жоқ. Қазақстанның экономикалық жəне
мəдени дамуында, революциялық шараларды нақты іске асыру жағдайларында олар бірде алашшылдық, бірде пролетарлық
бағыттың сойылын соғып, əрі-сəріде жүрді, өзінің идеялық
жəне көркемдік бейнесін қалыптастыра алмады.
Осы арада ҚазАПП-тың жолбикелерге көзқарасын айта кеткен жөн. РКП(б) Орталық Комитетінің «Партияның көркем
əдебиет саласындағы саясат туралы» 1925 жылғы тарихи қаулысында жолбикелермен дұрыс қарым-қатынас орнату, оларды жолдастық, достық қамқорлыққа алу, əдебиет «мамандары» ретінде барынша пайдалану, социалистік позицияға
бірте-бірте көшіру, мүмкіндігінше тəрбиелей білу мəселесі
ашық тұжырымдалған болатын. Бірақ ҚазАПП мұны дер
кезінде дұрыс жүзеге асыра алмай, көпшілік жағдайда РАППтың жетегінде кетті.
20-шы жылдардағы қазақ əдебиетінің өркендеу жолдарын
жəне күрес-тартыста өсіп, шыныққандығын Мұхтар Əуезов
былайша тұжырымдады: «Қазақ совет əдебиетінің негізін
туғызушы алғашқы қазақ жазушыларының зор қасиеті – олар
революция орнай салысымен Лениннің жарқын жолды іліміне
сүйене отырып, əуелгі адымдарынан бастап... реакциялық
ағымдардың бəріне қарсы бітімсіз күрес ашты».
Еңбекші қазақ халқының рухани мəдениетінің тарихында осы бағыт ең жемісті, зор жаңалық басы болып беки берді.
Қазақ совет əдебиеті анық үлкен, халықтық арна тапты («Қазақ
əдебиеті», 15 ноябрь, 1957).
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Əдебиет майданындағы осындай жағдай партияның көз жанарынан тыс қалмады. Социализмге көшудің өтпелі дəуірін
бастан кешіре бастаған уақытта Қазақстан Өлкелік партия
Комитеті өзінің 1929 жылғы декабрь айында болған V пленумында əдебиет пен мəдениет майданындағы жағдайларды
негізгі мəселелердің бірі етіп қарап, дұрыс қорытынды жасап, айқын бағыт сілтеді. ҚазАПП бастаған айтыстың барысына ерекше назар аударып, қазақта пролетариат əдебиетінің
барлығын, бірақ оның əлі жас екендігін, жедел өсіп келе
жатқандығын атай келіп, «қазақтың пролетарлық əдебиетін
нығайту жəне дамыту, оның бүкіл ұлттық көркем əдебиетке
жетекші рольге ие болуы үшін қазақ жəне шығыс ұлттары
коммунистерінің арасындағы қазіргі дəуірде пролетариат көркем əдебиетін жасаудың мүмкіндігіне сенбеушілік пен күдіктенушілік атаулыны үзілді-кесілді жоюды» талап етті.
Өлкелік партия Комитетінің қаулысы қазақ əдебиетінің 20шы жылдардағы даму ерекшеліктеріне қорытынды жасаған,
пролетариат əдебиетінің тарихи сахнаға шығып, күннен-күнге
өркендеп, өсіп келе жатқандығын, идеялық позициясы бекіп,
белең алғандығын анықтаған, оның зор болашағын айқындап
берген мəні зор документ болды.
Қазақ совет əдебиеті осындай идеялық-творчестволық күрестерде шынығып, қазір көп ұлтты, бір мақсатты социалистік
реализм əдебиетінің ең бір жемісті жəне қуатты саласына айналып отыр.
1959 жыл.
ƏДЕБИЕТІМІЗДІҢ КӨКТЕМІ
Октябрь революциясының ұлы дауылы қазақ халқына жаңа
дəуірдің жылы да жарқын көктемін алып келді. Ғасырлар бойы
темірдей қарыған тоң еріді. Көктем қызғалдағы ерте шешек
атып, жан жадыратар жаздың самал желі есті.
Қазір бар жанрда гүлдеп, дүниежүзінің көркемдік сахнасына шыққан қазақ əдебиетінің елу жылдық даму жолының 2042

шы жылдарын сөз еткенде, көрікті көктем мезгілі еріксіз еске
түседі. Ол дəуір – жаңару көктемі, өсіп-өркендеу көктемі болды.
Қазақтың советтік əдебиетінің ұрығын еккен де, оған күн
нұрындай жылу берген де, сөйтіп оның мəуелі баққа айналуына жағдай жасаған да – Ұлы Октябрь, Коммунистік партия!
Өткен дəуірлердің озық дəстүрлерін творчестволық жолмен
игере отырып, қазақ совет əдебиеті шын мəніндегі халықтық,
партиялық əдебиет болып қалыптасу жолына түсті. Əрине,
бұл оп-оңай, өздігімен бола қоймағаны белгілі. Көркемдік
шеберліктің алуан мəселелері жаңа заманның өскелең талаптілегі идеялық нысанасымен астасып жатты.
Революция қарсаңындағы қазақ əдебиетінің өнерпаздық
беті, идеялық нысанасы əр алуан болды да, олар бір-біріне
ықпал ете, бір-бірімен күресе отырып дамыды.
Қазақ совет əдебиетінің идеялық, көркемдік бағытын революциялық өзгерістер, дəуірдің жаңа рухы, еңбекші бұқараның
соны сана-сезімі белгіледі. Коммунистік идеядан шабыт алған
ақын жазушылар өмір тынысын дəл басып, нұрлы болашақты
жырлауға ден қойды.
(Мырзабек Дүйсеновпен бірлесіп жазылған).
Қазақ жазушыларының жаңа əдебиетке келу жолдары əрине
бірдей болған жоқ. Бұл ретте революцияға тікелей қатысқан
жазушылар жетекшілік роль атқарды. Сəкен Сейфуллиннің
есімі алдымен аталатыны да осыдан. Қаламына қаруын қоса
жұмсаған ол социалистік революцияны «Менің революциям»
деп жырлады. Ұлы төңкерістің алғашқы жылдарындағы ісі мен
жырларының тарихи маңызы зор. Оны қазақ совет əдебиетінің
негізін салушы жəне көп ұлтты совет əдебиетінің ірге тасын
қалаушылардың бірі дейтініміз осыдан.
Еңбекші халықтың арман-тілегін жырлаған, теңдікке, бостандыққа шақырған, əділетті қоғам орнатайық деп ұран салған
С.Сейфуллиннің тобы жылдан-жылға молығып, толығып отырды. Жалынды жыр жазған революционер ақын Баймағамбет
Ізтөлин, Сабыр Шариповтерге революция жылдары қолына
қалам алған Сəбит Мұқанов, Шолпан Иманбаевалар қосылып,
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Октябрь қарсаңында реалистік əдебиет туын берік ұстаған
бұқарашыл жазушылар: Сұлтанмахмұт Торайғыров, Сəбит
Дөнентаев, Мұқаметжан Сералин, Бейімбет Майлин, Ілияс
Жансүгіров, Мұхтар Əуезов жəне Жамбыл Жабаев, Нұрпейіс
Байғанин, Омар Шипин, Кенен Əзірбаев, Нартай Бегежанов,
Қайып Айнабеков сияқты ел ақындары мен жыраулары жаңа
өнерпаздық арна тапты. 20-шы жылдардың екінші жартысында жаңа əдебиетке Асқар Тоқмағамбетов, Жақан Сыздықов,
Иса Байзақов, Қалмақан Əбдіқадыров, Өтебай Тұрманжанов,
Əбділда Тəжібаев, Тайыр Жароков, Ғали Орманов, Ғабит
Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, Елжас Бекенов, Жиенғали
Тілепбергенов, Ғаббас Тоғжанов сияқты ақын, жазушы, сыншылар қосылды. Уақыт талабы мен жүгі оларды тез пісіріп
жетілдірді. Ұлы өзгеріс, қауырыт даму жас таланттардың иін
тез қандырып, ересектер қатарына қосты.
Революция дəуірі көркем сөз қайраткерлерінің саяси бағытын, таптық көзқарастарын анықтап берді. Советтік əдебиет
бағытындағы жазушылардың негізгі күшіне қайшы бір топ
ақын-жазушылар ескіліктен қол үзбей, буржуазияшыл-ұлтшылдық ой-пікірді уағыздап, əдебиет майданында керітартпа
күшке айналды. Сөйтіп идеология саласында осы екі бағыттың
күрес, тартысы принциптік мəнге ие болды.
Революция, бостандық, теңдік, ұлы өзгеріс туралы өлеңдер
қазақ совет əдебиетінің негізгі идеялық бағытын белгіледі
жəне бұқара халықты коммунистік рухта тəрбиелеуші құрал
бола бастағанын көрсетті. Совет үкіметі мен коммунистік партия жаңа əдебиеттің буыны бекіп, нығаюына əкелік қамқорлық
жасап отырды.
Қазақ совет əдебиетінің қалыптасу дəуірінің өзі іштей екі кезеңге бөлінеді. ҚазАПП құрылғанға дейінгі (1925) уақыт əдеби
күштерді жинау, жаңа əдебиеттің идеялық-творчестволық бетін айқындау, əдебиеттің ірге тасын қалау кезі болса, 1925–
1930 жылдар арасы – жанрлардың өркендеу, ішінара қалыптасу
шағы болды.
Жаңа əдебиеттің қалыптасу дəуірінде поэзия жетекші роль
атқарып, идеялық-көркемдік, тақырыптық жəне ішкі жанрлық
44

ерекшеліктері жағынан үздіксіз даму жолында болды. Бүгінгі
өмірдің жаңалықтарын толғана жыр еткен азаматтық лирика əр
алуан көркемдік сипатта кең дамыды.
Поэзияның тақырып шеңбері кеңейе түсті. Революция, бостандық, Ленин, өнер-білімге талпыну, халықаралық жағдай
мен жаңа өмірдің соны салт-санасы, моральдық сипаттары
толық қамтылды.
Əрине, өмір құбылысын жалпылама суреттеу 20-шы жылдардың алғашқы жылдарында жиірек ұшырасты, үгіттік сарын басым жатты. Дегенмен ол кезде түрден гөрі мазмұнның
айқындығы негізгі эстетикалық талап болғанын ұмытпаған
жөн. Өмірдің сан-салалы құбылыстарын қамту тілегі күшті
болғанымен қазақ ақындарының өнерпаздық мүмкіндігі жетпей жатқан шағын əдебиеттің кемшілігі емес, əлі балаңдығы
деп қараған орынды.
Ақындарымыздың жалпылықтан нақтылыққа көшу, көркем образ жасау тенденциясына ойысудың айқын мысалы –
Б.Майлиннің Мырқымбайы. Ал 20-шы жылдардың екінші жартысында бұл тенденция күшейіп, поэзиямызда үлкен
жаңалық нышаны көріне бастады. Қазақ ақындары ел өміріндегі жаңалықтарды көрсету, жаңа дəуір лебін анық таныту үшін соны көркем образдар іздеп, тауып отырды. Даланы
көркем образға айналдырған І.Жансүгіровтің, С.Сейфуллиннің
көптеген өлеңдері мен поэмалары əдебиет тарихында айрықша
орын алады. Қала өмірі мен техниканы жырлауда да жаңашыл
ізденістер бой көрсетті.
Көңіл-күйін, жан сырын классикалық үлгіде жырлау, философиялық терең ойға, ақындық сезім-сырға толы лириканың
жазылуы да қазақ поэзиясы үшін елеулі жаңалық болды.
Лирикалық кейіпкерлер де уақыт озған сайын даму процесін
бастан кешіре берді. Азаттық күреске, əлеумет ісіне араласа
бастаған Мырқымбайлар қазақ кедейлерінің алғашқы кезеңдегі
көңіл-күйін білдірсе, ендігі лирикалық кейіпкердің ой арманы, жалпы интеллектісі таныла бастады, жаңа адам бейнесі
жаңа нақыштармен көрініп жатты. Бұл жылдары ақындар жинақтағыш образдарды əрі батыл, əрі сəтті жасай білді. С.Сей45

фуллиннің замана образын жасаудағы үлгісіне тоқтай кету керек. Осы ұлы образдың алғашқы нақыштары Сəкеннің 1917
жылғы өлеңдерінде асау тұлпар бейнесінде көрінсе, кейін дəуір
қарқынына орай сол бейне өзгеріп, жаңарып, отарба, экспресс
тұлғасында көрінді. Сол сияқты І.Жансүгіровтың даланы – ел,
тауды – халық бейнесінде жырлауы да үлкен тапқырлықтың
айғағы еді. Өлең өрнегінде де сəтті ізденістер аз болған жоқ.
Сюжетті өлеңдер, өлең-очерк, баллада, сатиралық шумақтар
туды. Ақындарымыз халық поэзиясы мен Абай дəуірін кең түрде меңгерумен бірге, орыстың классикалық жəне бүгінгі поэзиясынан да үлгі-өнеге үйренді.
Қазақ əдебиетіндегі күрделі творчестволық мəселелердің бірі – поэма жанрын өркендету. Классикалық шығыс əдебиетіне
тəн шытырман оқиғаларды, жеке қаһармандардың басынан
кешетін күйлерді қызықтаудан арылып, кейіпкерлердің сезімкүйін, мінез-құлқын реалистік не романтикалық тұрғыда суреттеу қажеттілігі сезілді.
Осы кезеңде айрықша көзге түскен құбылыс – ақындардың
тарихи тақырыпты көркем шығарманың өзегіне айналдыру тенденциясы. Социалистік ұлт болып қалыптаса бастаған халыққа
оның кешегі өмірінің шындығын бейнелеу жəне ескішіл ақындардың өткен заманды аңсап, əдейі дəріптей жырлауының сырын ашу қажет болды.
Дəуір талабы жаңа мен ескінің арасындағы айырмашылықты ғана емес, солардың күресін дəйектілікпен суреттеуді
талап еткендіктен, қазақ ақындарында өткенді жаңа дүние таным тұрғысынан жырлау тенденциясы орын алды. И.Байзақовтың «Құралай сұлу», С.Сейфуллиннің «Көкшетау», С.Мұқановтың «Сұлушаш», Ж.Сыздықовтың «Майкөл тамы», т.б. поэмалары соның айғағы. Бұл шығармалардың көбі реалистік поэма
жасаудың алғашқы жемісті қадамы еді. Ал, С.Сейфуллиннің
«Аққудың айрылысуы», «Лашын əңгімесі», І.Жансүгіровтің
«Күйі» қазақ поэмасында сыршылдық, романтикалық суреттеу
тəсілінің сəттілігін аңғартты.
Бүгінгі күн жаңалығына арналған поэмалардың өмір шындығын əрі терең, əрі көркем суреттеу жағынан да, сюжеттік,
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композициялық құрылыс, портреттік бейнелеу жақтарынан
да елеулі олқылықтары болды. Кейбір схематизм, натурализм
элементтері бой көрсетіп, кейіпкерлердің жанды бейнелері
көбіне көрінбей, характерлері ашылмай қалып отырды. Бұл ретте С.Сейфуллиннің «Советстан» поэмасының жақсы үрдісін
атап айту орынды. Лирикалық кейіпкердің, ақынның ішкі толғаныстарын, тарихи оқиғалардың терең философиялық мəнмағынасын түйіп айтуға негізделген осы поэманың суреттеу
тəсілі де, өлеңдік өрнек-нақышы да жаңаша.
С.Сейфуллинмен қатар І.Жансүгіров творчествосы да қазақ
поэмасының өзгеше бір түрін дамытуға айрықша қызмет етті.
Толғау үлгілерінде көптеген өлеңдер жазған ақынның «Дала»
атты шығармасы осы дəуірдегі поэма жанрына қосылған елеулі үлес.
Сонымен қазақ поэзиясының ішкі жанрлары қалыптасып,
өмір шындығының бар саласын қамтыды. Жаңа мазмұнға жаңа
түр табуда елеулі табысқа жетті. Бірақ іздену тоқтаған жоқ.
Осы тұста кездескен кейбір кемшіліктердің келесі дəуірлерде
жөнделуіне негіз жасала бастады.
Қазақ əдебиетіндегі проза жанры да осы 20-шы жылдары
өзінің жарқын болашағын анық таныта бастады. С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу» атты мемуарлық романы жаңа мен ескінің арасындағы күрестің сырын, көзбен көріп, құлақпен естігенді нақты образбен түйіп, жарқын болашаққа барлау
жасаған шығарма. Қазақ əдебиеті тарихында оның айрықша
орны бар. Ал Б.Майлиннің прозалық шығармалары 20 жылдары қазақ ауылының тіршілігін үлкен суреткерлікпен, реалистік
жоспарда көрсете алған нағыз көркем туындылар. Оның əңгімелерінің негізгі өзегі – революциялық күштің жеңісі, соның
жемісі. Жазушы жағымды кейіпкер бейнесін жасау, өмір шындығын типтендіріп беру мəселесіне айрықша назар аударды. Өмірдің өсіп жетілуімен бірге жазушының өзі де идеялық-творчестволық жолда өскендігін айқын танытып отырды.
«Бейімбет Майлин əңгімелерінде терең шыншылдық бар, адам
бейнесі, қарым-қатынастары əрдайым нанымды боп шығады.
Жəне бұл шығармалардың түр үлгісінде дөңгелеп келген тұ47

тастық айқын айғарылады. Бейімбет əңгімелерінің көп топтары революцияның ең алғашқы жылдарынан бастап, отызыншы жылдардың ортасына дейін совет дəуіріндегі қазақ аулында болған өмірдің ұзақ көркем шежіресі деуге болады» деп
М.Əуезов ғылыми дəл жəне əділ бағалады.
Қазақ əдебиетінде көркем прозаның туып, қалыптасуына
айрықша еңбек сіңірген жазушының бірі – М.Əуезов. Əрине,
жазушының іздену жолы мүдіріссіз, біркелкі болмағаны белгілі.
Жазушы қазақ өмірінің шындығын дəл бейнелейтін көптеген əңгімелерінде бақытсыз сорлыларға жаны ашып, жетім баланың
қайғысына ортақтасады. Махаббаттың құпия сырын терең
психологиялық сипатымен ашып, романтикалық бояулармен
əсерлі суреттейді. Өмір шындығының осындай қырына назарды молырақ аударған жазушы жаңа дəуірдің жаңалықтарына
ден қоя бермеді. Кейбір шығармаларында реалистік негіз
жетіспей, бейтарап объективизмге түсетін кезі бар демесек, М.Əуезовтың жазушылық шеберлігі сол кездің өзінде-ақ
танылған. Оның «Қараш–Қараш оқиғасы», «Текшенің бауырында», «Оқыған азамат», «Көксерек», т.б. əңгіме-повестері
Қазақ əдебиетіндегі проза жанрының биік мəдениетін анық
танытқан көркем туындылар, қазақ прозасының қалыптасуына
елеулі ықпал жасаған шығармалар.
Бұл жылдары С.Мұқанов проза саласында да қалам тартып «Адасқандар» романын жазды. І.Жансүгіров, Е.Бекенов,
Ж.Тілепбергенов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин, Ө.Тұрманжановтар да прозаның əр саласында еңбек етті. Аталған жазушылардың əңгіме, повестерінің идеялық-көркемдік санасы əр
дəрежеде болды.
Прозаның жанрлық ерекшелігін игеру жолы оңай болған
жоқ. Ұлттық дəстүрі қалыптасып үлгермеген проза жанры
көптеген творчестволық мəселелерді игеруді талап етті.
Драматургия басқа жанрларға қарағанда шабан дамыды. Бұл салада қалыптасқан дəстүр жоқ-ты. Оның үстіне
жаңа туа бастаған драматургияның нағыз профессионалды
театрмен творчестволық байланысы жоқтығы да бұл жанрдың дамуын кешеуілдетті. Пьесасыз – театр болмаса, театр48

сыз драматургия дамымайтындықтан өкімет пен партия
бірқатар ұйымдастыру шараларын жүргізді. Театрлар ашылды. Пьесалар жазыла бастады. 1926 жылы қазақтың тұңғыш
драма театры ашылғанға дейін ірі-ірі қалаларда өнерлі
жастардың көркем үйірмелері ұйымдастырылды. М.Əуезовтің
«Еңлік–Кебек», С.Сейфуллиннің «Бақыт жолына», «Қызыл
сұңқарлар», Б.Майлиннің «Неке қияр» пьесалары ең алғаш
сол үйірмелерде қойылды. Кейін бұл жанрда Ж.Тілепбергенов,
А.Тоқмағамбетов, С.Абланов, Ж.Шанин, М.Дəулетбаевтар да
бірді-екілі пьесалармен көріне бастады.
Рас, драматургия жанры көркемдік сахнасына кеш шыққанына қарамастан қазақ пьесалары өзінің алуан түрімен көріне
бастады. Өмір шындығын нақтылап елестетуде, əсіресе, комедиялық жанрды өркендетуде Б.Майлиннің шағын актілі пьесалары маңызды роль атқарса, М.Əуезов пьесаларының трагедиялық жанрды тудыруда айрықша маңызы болды.
Ал, əдебиет сыны шағын рецензиядан бастап айтыс мақалалары үлгісінде көрінді де, жеке жинақ, кітап болып басылу дəрежесіне жетті. Бұл салада елеулі еңбек сіңірген жазушылардың өздері десек те, Ғ.Тоғжанов, Ы.Мұстанбаев, І.Қабылов, Б.Кенжебаев, Ə.Байдилдиндердің еңбектері əдебиет сынындағы айтарлық құбылыстар еді.
Қорыта айтқанда, қазақ совет əдебиеті – Ұлы Октябрь социалистік революциясының перзенті. Ол алғашқы күннен бастапақ революциялық ұлы идеяны жырлап, нағыз партиялық,
халықтық əдебиет екенін танытты. Қазақ совет əдебиетінің талантты дарындары көбейіп, бар жанры туып, жедел қалыптаса
бастады.
1967 жыл.
ӨТКЕННІҢ БƏРІ ТАРИХ
Социалистік əдебиет пен өнердің дұшпандары лениндік эстетиканың негізгі принциптері ескілді, қазір ілгері дамуға жол
сілтей алмайды, «догматизмге» апарып соқтырады, партия
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басшылығына көнген əдебиет өспейді, өркендемейді, өшеді деп
сəуегейлік жасауда. Буржуазиялық эстеттерді былай қойғанда,
Венгриядағы Тибор Деридің, Қытайдағы Дин Лин, Фын Сюэфын, Ай Цинның, Югославиядағы кейбір «білімпаздардың»
ревизионистік көзқарастары керітартпа оқымыстылардың қағидаларын қайталады. Сайып келгенде əдебиет саласындағы
ревизионистердің пікірі американ əдебиетшілері В.Эрлихтың,
Г.Струвенің, швейцарлық профессор Эдвард фон Тунктың,
Лейпциг профессоры Ганс Мейердің, тағы сондайлардың көзқарасымен іштей қабысып жатты. Осындай зиянды көзқарастардың салқыны біздің кейбір жазушыларымызға, сыншыларымызға, əдебиет зерттеушілеріне тимей қалмады.
Синявскийдей арамза, сатқындар да шықты. Сондықтан
да сырттан жасалған шабуылға жəне теріс сыңайды іштей
көңірсіткендерге совет мəдениетінің қайраткерлері тойтарыс
берді. Партиямыз совет жазушыларына сара жол көрсетіп,
жəрдем етті.
Қазіргі ревизионистер мен буржуазияшыл эстеттер совет
əдебиеті мен көркемөнерінің бірден-бір дұрыс творчестволық
əдісі – социалистік реализмді даттамақшы. Алып арнамен өркендеп отырған əдебиетімізді кері сүйремек. Совет əдебиетінің
20-шы жылдары – шіркін, тамаша дəуір еді ғой, сол дəуірден
айрылғаннан кейін өркендемей, ілгері баса алмай, бір орында
саз илеумен келе жатыр деп көлгірсиді. Егер олардың сарынына
еріп кетсек, 20-шы жылдардағы совет əдебиетінің ілгері басқан
зор адымдарын айтумен қатар, жаңадан негізі қаланып келе
жатқан əдебиетімізге кедергі жасап, пролетариат диктатурасына қарсы болған жазушыларға, буржуазия мəдениеті алдында тізе бүккен троцкизмге, толып жатқан формалистік ағымдар
мен топтарға, жіктерге, пролетариат бағытындағы жазушылар ұйымдары істеген қателіктерге жеңілдік жасауға, олардың
қайтадан жаңғыруына жол беруге тиісті болар едік. Бірақ тарихи даму кері айналмақ емес, əрқашан соны соқпақтармен ілгерілей бермек.
Міне сондықтан да коммунистік партияның көркем əдебиет
саласында жүргізіп келген жəне жүргізіп отырған саясатын
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оқушы көпшілікке түсіндіру, əсіресе 20 жылдардағы көркемдік
дамудың ішкі сырын ашу қажет. Бұл мəселелерге тек тарихи
тұрғыдан ғана емес, бүгінгі күннің көкейтесті мəселесі деп
қараған жөн.
Партияның көркем əдебиет саласында жүргізіп келе жатқан саясатын əңгіме қылған уақытта тарихқа көз салып, принциптік саясаттың негізі Октябрь революциясынан бұрын қаланғандығын жəне əрқашанда дəуір жаңалығына сай дамытылып келгендігін көреміз. Октябрь революциясының жеңісі
арқасында совет халқы жаңа қоғамның негізін экономикалық
жағынан да, рухани жағынан да қалай бастаған уақытта əдебиет пен өнердің атқарған ролі зор болды. Міне, сондықтан да
Коммунистік партия көркем əдебиет саласында принципті саясат жүргізуді өзімнің айбынды борышым деп біледі.
Партияның жүргізген саясатын тек бүкілодақтық көлемде
ғана əңгіме етпей, мүмкін қадерінше қазақ əдебиеті мен өнерінің дамуындағы болған шындықтарды қамти отырып баяндаған жөн деп білеміз.
***
Совет Одағының Коммунистік партиясы көркем əдебиетке
ерекше мəн береді. Біздің партиядай əдебиет саласында
принципті саясат жүргізген партияны тарих білмейді. Партия тарих сахнасына шыққан күнінен бастап көркем əдебиет – жалпыпролетарлық істің бір бөлегі, халықты тəрбиелеудің қуатты құралы деп таныды. Əдебиет өзінің ролін пролетариаттың таптық күресін, партияның саясатын басшылыққа
алып, көркем образдармен эстетикалық тəрбие бере алғанда,
озық мұратты насихаттағанда ғана атқара алады, сонда ғана
нағыз халықтың əдебиет бола адады деп насихаттап келеміз.
Əдебиет дүниені тану жəне өзгерту формаларының бірі болғандықтан əрқашан да нақты тарихи шындықпен, белгілі бір
қоғамның таптық мүдделерімен тығыз байланыста болады.
Сондықтан да ол таптық қоғамда таптық сипат алады. Буржуазия жəне оның уағызшылары əдебиетті тап мүдделерінен
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«жоғары», саясаттан «тыс» тұрады дейді де əдебиетің партиялығын мойындағысы келмейді. Бірақ өмірде мүлдем керісінше.
Біздің партиямыз буржуазиялық идеологтардың əдебиет саясаттан тыс тұрады деген жалған, зиянды пікірін əшкерелей отырып, əдебиеттің партиялық əдебиет болуға тиіс екендігін ұран
етіп көтерді. В.И.Ленин «Партиялық ұйым жəне партиялық
əдебиет» деген 1905 жылғы еңбегінде «Əдебиет партиялық
əдебиет болуға тиіс. Буржуазиялық мінез-құлыққа қарамақарсы, буржуазиялық əдебиет мансапқорлыққа, жекешілдікке,
«бариндік анархизмге» жəне пайдакүнемдікке түсушілікке қарама-қарсы социалистік пролетариат партиялық əдебиеттің
принципін ұсынуға, осы принципті дамытып, мүмкіндігінше
неғұрлым толық жəне тұтас формада оны өмірге асыруға тиіс»
(В.И.Ленин. Шығармалар. 10 том, 30-бет) деп жазды.
Партия əдебиет мəселесін пролетариаттың революциялық
күресімен тығыз байланыстырып отыруды көздеді. Партиялық
баспасөздер, əсіресе, лениндік «Искра» жəне «Правда» газеттері жұмысшылар арасынан шыққан таланттарға əкелік қамқорлық жасап, оларды қошеметтеді. «Искра» газеті азаттық
қозғалысына неғұрлым жақын болғысы келген жазушылар мен
суретшілердің ниетін үнемі қостап отырды. 1902 жылы өзінің
22-ші номерінде «Ерікті суреткерлер одағының» Петербургте
басып шығарған прокламациясын қайтадан жариялады. Онда
былай делінген:
«Халықпен жақындасқанда ғана жəне қоғамдық көңіл-күйді
айта білгенде ғана, тек сонда ана біз халықтың досы бола аламыз, сонда ғана халық бізді түсінетін жəне сүйетін болады.
Бостандықтан қорықпаңдар, тек бостандық қана біздің қолымызды бұғаудан босатады жəне кесепатпен күресуге күшті
құрал береді...
Бостандық – біздің туысымыз, біздің күшіміз, ол бізге дəрігерден де, инженерден де гөрі ерекше қажет».
ІІ съезде қабылданған партия программасы «ұждан, сөз,
баспасөз бостандығының... шексіз қамтамасыз етілуін» (КПСС...
қарарлары мен шешімдері, І бөлім, 43-бет) барынша дəйектілікпен жүзеге асырылуы керектігін атап көрсетті. Партия қо52

ғамдық өмірдің барлық саласында бостандыққа, азаттыққа ұмтылғандардың бəрін қолдап, буржуазияның, капиталға тəуелді
«азаттық, еркіндік» деген сөздерін əшкерелеп, пролетарлық бостандықты, партиялық əдебиеттің бостандығын ашық жариялады.
Сөйтіп, шын мəніндегі халықтың əдебиеті ретсіз тойғандықтан
маубастанған кейіпкерге, семіздіктен қайғы тартқан жəне азап
шеккен «жоғарғы он мыңдарға» қызмет етпейтін, қайта елдің гүлі,
оның күші, оның болашағы болып табылатын миллиондаған, он
миллиондаған еңбекшілерге қызмет ететін əдебиетті жасауды
міндет етіп қойды.
В.И.Лениннің партиялық əдебиет туралы программалық
еңбегі, Толстой мен Горький туралы жазған шоғыр мақалалары,
ревизионистер, ликвидатор, отзовистермен айтысы, философиядағы адасушылыққа қарсы жазылған шығармалары маркстік əдебиеттану ғылымының негізінен өсіп шыққан еді.
1905 – 1907 жылдардағы революциядан кейін партияның
ішіндегі ұсақ буржуазияшыл интеллигенттердің арасында теориялық адасушылық күшейіп, ыдыраушылық басталды, əртүрлі ағымдар көбейді. Партия жəне Ленин философия,
саяси экономия жəне көркемөнердің алуан саласында оларға
қарсы қатты күрес жүргізді.
Пролетариат ісінің құрамды бір бөлегі болып табылатын –
əдебиет саласында да принципті күрес жүргізу қажеттігі туды.
Бұл мəселеде М.Горький өте үлкен роль атқаруға тиіс болды.
Горький үшін күрес басталды. Бірақ Лениннің пəрменді күресі
арқасында Горький өзінің шалыс басқан қадамдарынан арылып, пролетариат ісіне адал қызмет етуді өзінің азаматтық борышы деп тапты.
Ленин əрқашан да Горький еңбектерінің большевиктік баспасөзде жариялануына ерекше назар аударды. Ревизионистер,
отзовистер жəне ликвидаторлармен күрес кезінде Горькийдің
большевиктер жағында болуы əдебиет майданының кіршіксіз
таза болуы үшін ерекше қажетті еді. Ленин Горькийді «Пролетарий» газетіне көмектесуге шақырды, 1908 жылы 25 февральда жазған хатында «Менің ойымша, Сіз бұған көмектесуіңіз
керек. Ал көмектескенде Сіз «Пролетарийде» əдеби сын, пу53

блицистика жəне көркем творчество, т.б. жөніндегі битарап
(яғни философиямен ешбір байланысы жоқ) мəселе бойынша
жұмыс істейсіз» (Лениннің Горькийге жазған хаттары, Партиздат, 1933, 17-бет) деп философия саласындағы айтысқа араласпай, творчестволық мəселелермен бірыңғай шұғылдануды
ұсынды.
Столыпин реакциясының азабы мол ауыр жылдары, тұрақсыз интеллигенттердің идеялық ауытқушылығы Ленин мен
Горькийдің арасына болмашы идеялық кірбің енгізгенімен,
екеуінің азаттық жолындағы күресте шынығып, қалыптасқан
достығын бұза алмады. Горький мүмкін қадерінше «Пролетарий», «Звезда» газеттеріне, «Просвещение» журналына атсалысып тұрды.
1913 жылы январь айында Лениннің «Правда» газетінің əдебиет бөлімін басқаруға Горькийді шақырғанын жан-тəнімен
қарсы алса да, пролетариат арасынан шыққан жас дарындардың
еңбектерін газетте бастырып тұрса да, редакция қызметіне
тікелей араласа алмады. Оның есесіне «Просвещение» журналында дəйекті қызмет істеп, 1914 жылы Пролетарлық жазушылардың бірінші жинағын шығару идеясын зор қуанышпен
қарсы алды, оған басшылық етті. Ол жинаққа алғысөз жазып, пролетариаттан шыққан жас таланттардың еңбегін əділ
бағалап, əдебиет майданының ерекше қиын екендігін атап
көрсетті, творчество шыңына көтерілу жолын кемеңгерлікпен
айқындап берді. Сол алғысөзде А.М.Горький: «əдебиетшінің
еңбегі өте-мөте ауыр: адамдар туралы əңгіме жазу дегеніміз
жай ғана əңгімелеп айтып беру емес, адамдар туралы əңгіме
жазу дегеніміз – суретшінің бояумен немесе қарындашпен
салған суреті сияқты, адамның суретін сөзбен салу деген сөз.
Суреттеліп отырған адам характерінің неғұрлым тұрақты
белгілерін таба білу, оның əрекетінің тереңде жатқан сырын
түсіне білу керек жəне оқушы кітап бетіндегі қара əріп жолдарынан, сөз шытырманынан адамның жанды жүзін көре алатындай, геройдың сезімі мен əрекетінің өзара байланысы ешбір
күдік тудырмайтындай етіп өте-мөте дəл жəне жарқын сөз бояуларын қолдану керек. Оқушы: оқып шыққанымның бəрі нақ
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осылай болуға тиіс, бұдан басқаша болуы мүмкін емес деп
сезінетіндей болсын» деп жазды.
Миллиондаған еңбекші халықтың сүйіктісі болған «Правда» газеті өзінің бетінде жұмысшыдан шыққан талантардың
шығармаларын үзбей басып отыруымен қатар, олардың
жетістік-кемістіктерін марксистік сын елегінен өткізіп, айқын бағыт беріп отырды. Өзінің шыға бастағанына екі жыл
толған мерекелік номерінде «Правда» газеті «Жұмысшы жазушылар» деген мақала басып, көптеген жас таланттардың
өлең, əңгімелері жарияланып келе жатқанын, «жұмысшы
ақындардың, жұмысшы беллитристердің» туып келе жатқанын
мақтаныш етіп: «Істің басы басталды. Əрбір жұмысшы дарынын, əрбір жарық еткен жұмысшы талантын мəпелеп қорғайық,
достық алақанымызға салып қошаметтейік.
Жұмысшы-жолдастар өздеріңізден редакторды, жұмысшы
журналистерді жəне əдебиеттің жұмысшы суреткерлерін даярлаңыздар. Бұл жөнінде үнемі қам жеңіздер, бұған күш пен уақыттарыңызды бөліңіздер» деп жазды («Октябрьге дейінгі
Правда» көркемөнер мен əдебиет туралы», Гослитиздат, 1937 ж.,
28-бет).
Партия, оның көсемі В.И.Ленин жəне партияның Орталық
Органы «Правда» жұмысшы творчествосының өркендеуіне,
пролетариат арасынан зор талант иелерінің шығуына ерекше
зер салып, басшылық етіп отырды.
Октябрь социалистік революциясы жеңгеннен кейінгі жылдарда компартия жаңа əдебиет, жаңа эстетика жолында күрес
жүргізді. Əдебиет майданында партия ең əуелі мəдениеттің
асыл қазыналарын халықтың рухани нəр алуы, оған халық
қолының жетуі үшін, бұрынғы əдебиет өкілдерінің ең тəуір, ең
құнды элементтерін совет өкіметі жағына шығару, пролетарлық
жас жазушыларды тəрбиелеу үшін аянбай күш жұмсады.
Партияның осы сара жолын жүзеге асыру оңай бола қойған жоқ. Əдебиет майданында партияның осы саясатына кедергі жасауға тырысқан толып жатқан əдебиет топтары мен
ағымдары болды. Олар көркемөнердің автономиялығын, Совет
мемлекеті мен Коммунистік партияның саясатынан əдебиеттің
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тəуелсіз болуын уағыздады. Сондықтан, партия əдебиеттегі
формализм, футуризм, символизм ағымдарымен, əсіресе, пролеткультшылдармен ерекше қатты күрес жүргізді. Осы күресте партия Горький, Маяковский, Демьян Бедный, Серафимович, тағы басқалар бастаған революциялық əдебиет күштеріне
сүйенді.
Партия негізгі соққыны Пролеткультқа қарсы бағыттады.
Өйткені олар философияда – махизмді, көркем өнер саласында – футуризмді уағыздаушылардың ұрасына айналған еді. Пролеткульт Октябрь революциясынан бұрын құрылған ұйым.
Оның қатарында бірталай өнерлі адамдардың, Совет өкіметін
жақтаған таланттардың болғандығына қарамастан, ол теория
жүзінде көркемөнер, əдебиет объективтік дүниені бейнелеудің
формасы, шындықты танудың, өзгертудің құралы емес дегенді
уағыздап, іс жүзінде партия мен үкіметтің мəдени құрылыс
саласындағы саясатына қарсы шықты. Пролеткультшылдардың
мəдени мұра мəселесіндегі нигилистік позициясы Лениннің
1920 жылдары сөйлеген сөздерінде, жазған еңбектерінде қатты
сынға алынды.
«Пролетарлық мəдениет туралы» Ленин жазған қарардың
жобасында Пролеткульттің ерекше бір мəдениетті ойдан
шығаруға ұмтылуын, өзінің оқшау ұйым болуға немесе мəдени-ағарту мекемелерінің ішінде өзінің «автономиясын» орнатуға тырысушылық əрекетінің бəрін теориялық жағынан қате,
практикалық жағынан зиянды деп тауып, біздің елімізде жаңа
мəдениет жасау мəселесін партия мен Совет өкіметінің саясатынан, социалистік құрылысты жүзеге асыру күресінен бөліп
алуға болмайтындығы ерекше атап көрсетілді.
Пролеткультшылдардың теориялық қате, практикалық зиянды ісіне берілген партиялық əділ бағаға қарсы олар байбалам салып, шулаған кезде партияның Орталық Комитеті
1920 жылы 1 декабрьде «Пролеткульттар туралы» өзінің арнаулы хатын жариялады. Керенский билігі кезіндегі Халық
ағарту министрлігінен тəуелсіз жұмысшылар ұйымы деп жарияланған Пролеткульт енді Совет өкіметінен «тəуелсіз»
ұйым болуға тырысатындығы жəне тағы бірқатар себептер56

мен Пролеткульқа əлеуметтік жағынан жат, ұсақ буржуазиялық
элементтердің қаптап кеткенін, олар кейбір кездерде Пролеткульт басшылығын өздеріне қаратып алғандығын атап көрсетті.
Футуристер, декаденттер, марксизмге қас идеалистік философияны жақтаушылар, ақырында, сəтсіздікке ұшыраушылар,
буржуазиялық публицистика мен философияның қатарынан
шыққандар Пролеткульт атынан əрекет ете бастады. «Пролетарлық мəдениет» деген желеумен жұмысшыларға идеалистік философияны, ал көркемөнер саласында дөрекі, бұрмаланған талғампаздықты ұсынды.
«Пролетар жастарының келелі оқып-үйренуіне көмектесудің, олардың өмір мен көркемөнердің барлық мəселелеріне
коммунистік тұрғыдан қарай білулерін күшейте түсудің орнына, – делінген Орталық Комитеттің арнаулы хатында, –
шындығына келгенде коммунизмнен алыс жəне оған қарсы
суреткерлер мен философтар өздерін шын пролетарлықпыз
деп жариялап, Пролеткульттарды өздеріне қаратып алып,
жұмысшылардың нағыз пролетарлық творчествоның даңғыл
жолына түсуіне кедергі жасады» («Партиялық жəне советтік
баспасөз туралы», изд. «Правда», 1954, 221-бет).
Сонымен, көркемөнер мен əдебиет саласындағы барлық ұсақ
буржуазиялық ағымдарға қатты соққы бере отырып, компартия,
оның көсемі В.И. Ленин Совет өкіметінің алғашқы жылдарындаақ халықтың мұңын мұңдап, жырын жырлайтын, оны күрес рухында тəрбиелейтін əдебиет үшін, партия мен үкіметтің саясатын үнемі басшылыққа алып, пролетарлық бағытты қатаң
сақтайтын əдебиет үшін пəрменді күрес жүргізді.
Коммунистік партияның мəдени мұра жөнінде пролеткультшыларға қарсы жүргізген күресіне біраз тоқтап, əлі күнге дейін
сарқыншағы сақталып келе жатқан нигилистік көзқарастың зиянды сырын ашып өту керек.
Марксизм-ленинизм классиктері, əсіресе, В.И.Ленин мəдени мұра жөнінде пролетариат табының, оның революцияшыл партиясының көзқарасын, ұстаған бағытын айқын баяндады. Пролетариат, оның авангарды – Коммунистік партия
адамзаттың сонау көне заманнан бері жасап келген мəдени
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мұрасынан еш уақытта бас тартпайды. Бірақ мəдени мұраға
ескі заман ескерткіші екен деп орынсыз бас ие бермейді, оларды сын елегінен өткізеді, пролетариатқа, жаңа қоғам орнату
жолында күресіп жатқан жауынгер тапқа өзінің септігін тигізетін, оған эстетикалық лəззат беріп, оны озық идеал тұрғысында
тəрбиелей алатын, күрес жолына үндейтін, жарқын болашаққа
ұмтылдыратын мұраның бəрін халықтың алтын қазынасы ретінде бағалайды, сақтайды, құрметтейді.
В.И.Ленин марксистердің мəдени мұра жөніндегі көзқарасын «Біз қай мұрадан бас тартамыз?», «Ұлт мəселесі жөніндегі сын заметкалар», «Жастар одақтарының міндеттері», «Пролетарлық мəдениет туралы» жəне басқа еңбектерінде айқын
тұжырымдады. Адамзат жасаған ұлы мұралардың қамқоршысы
В.И.Ленин əрбір ұлттық мəдениетте екі түрлі мəдениетті
элементі болатындығын, мəдени мұраға баға бергенде, оларға
талдау жасағанда ең алдымен олардың негізгі бағытына, қай
таптың идеологиясы тұрғысынан жазылғанына ерекше назар
аудару керек. Өйткені «біз əрбір ұлттық мəдениеттің ішінен
тек оның демократиялық жəне социалистік элементтерін аламыз, оларды алғанда тек қана жəне сөзсіз түрде əрбір ұлттың
буржуазиялық мəдениетіне, буржуазиялық ұлтшылдығына
қарама-қарсы» қою үшін аламыз (В.И.Ленин. Шығармалар,
20 том, 9-бет) дегенді əрқашан баса көрсетіп отырды. Таптық
түсінікті ылғи алға тартты.
Марксизм-ленинизмнің осы қағидасын оппортунистер үнемі бұрмалап келді. Олар нағыз маркстік қағидадан ауа жайылып
екі шетке шығып отырды: олар не нигилистік көзқараста болды, басқаша айтқанда, мəдени мұралардың бəрінен ат-тонын
ала қашты, халық мүддесіне ешбір септігі тимейді, қанауға
негізделген қоғамда жасалған мұраны еңбекшілерге ұсынуға
болмайды деген зиянды теориясымақты уағыздады, не болмаса буржуазиялық «бірыңғай ағым» теориясына жармасты, яғни
өткен заманнан қалған мəдени мұралардың бəрі де еңбекші
тапқа, езілген бұқараға қызмет атқара алады, олардың бəрі де
еңбекшілерді жақтаған шын мəніндегі халықтық мұралар деп
шатасты.
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Совет өкіметінің алғашқы жылдарында нигилистік көзқарасты ерекше қатты уағыздағандар, əсіресе, Пролеткультшылдар болды. Олар адамзаттың ғасырлар бойына жасап келген мəдени мұрасынан ештеңе де алмау керек, оны қирату,
талқандау керек, пролетариаттың жаңа мəдениетін ойлап
шығару керек деген жалған позицияда болды.
Міне, сондықтан да компартия, Ленин пролетарлық мəдениет жөніндегі мəселеге ерекше назар аударып, пролеткультшылдардың теориясын өлтіре сынаған болатын. Пролетарлық
мəдениет ғайыптан пайда болатын, адамдардың ойлап шығаратын нəрсесі емес. В.И.Ленин комсомолдардың ІІІ съезінде
сөйлеген сөзінде адамзаттың бүкіл тарихи дамуында қалыптасқан мəдени мұраларды құнттап білгенде ғана, оны қайта
қорыта білгенде ғана пролетарлық мəдениетті жасауға болатындығын айта келіп, «Пролетарлық мəдениет адам баласының
капиталистік қоғамның, помещиктік қоғамның, чиновниктік
қоғамның езгісінде жүріп жасап шығарған білім қорларының
заңды дамуы болып табылуға тиіс» (В.И.Ленин. Шығармалар,
31 том, 388-бет) деп тұжырымдады.
Пролеткультшылдар, тағы сол сияқты ағымдар əрбір ұлттық
мəдениетте демократиялық жəне социалистік элементтердің
болатындығын, əрбір ұлтта қанаушы тап пен езілуші бұқараның
барлығын, қаналушы бұқараның өмір сүру жағдайларының
өзі демократиялық жəне социалистік идеологияны туғызбай
қоймайтындығын еске алмады. Пролеткультшылдардың зиянды ықпалы Қазақстанның мəдениет құрылысы саласында
жұмыс істеп жүргендерге əсер етпей қойған жоқ. 20-шы жылдарда ұлтшылдардың, алашордашылардың айғай-шуының
мəнін түсінбей қалып, қазақтың кемеңгер ақыны Абайдан,
оның мұрасынан ат-тонын ала қашқандар болды, олар Абай
байдан, үстем таптан шықты, сондықтан оның еңбегінде
еңбекшілердің мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын ештеңеде
болуға тиіс емес дегенді желеу қылды.
Күні кеше ғана, 1951 – 1952 жылдарда қазақтың бай ауыз
əдебиетінен, оның ең таңдаулы үлгілерінен безу керек, кейбір ақын-жазушыларда, əсіресе Абайдан кейінгі көрнекті ақы59

нымыз Сұлтанмахмұттың творчествосында біз үшін пайдалы
ештеңе жоқ деген жаңсақ, шалағай пікір де айтылмай қалған
жоқ. Бірақ мұндай нигилистік көзқарасқа дер кезінде тойтарыс
берілді.
Марксизм-ленинизмнің сарқылмас ұлы идеяларынан нəр
алып отырған совет жазушылары мен əдебиет зерттеушілері
мəдени мұраны пайдалану, зерттеу саласында болған зиянды, кертартпа «бірыңғай ағым» теориясына өлтіре соққы
берді. Мұндай зиянды теориясымақтың ықпалына шалынған
кейбір қазақ əдебиетін зерттеушілер де, сыншылар да болды. Олар керітартпа ақындарды əлемге көтеріп, халық мұңын
жоқтағандар есебінде танытпақшы, сөйтіп олардың көзқарастарын көпшілікке таратпақшы болып əуреленеді. Бірақ оның
да сəті түсе қойған жоқ.
Марксизм-ленинизм ілімі мəдени мұраларды өңдеуге де,
сырлауға да болмайды, оларды маркстік тұрғыдан сын елегінен
өткізіп, халық мүддесіне сай келетіндерді молынан пайдалану, зерттеу, көпшілікке таныту керек, ал біздің қазіргі ісімізге,
даму барысымызға сай келмейтіндерін əжетке асырмау керек
деп үйретеді.
Мəдени мұра жөнінде əңгіме болғаннан кейін тек өткен
заманның ғана мұрасы болады, ал өзіміз жасап отырған
дəуірдің құнды мəдени мұрасы болмайды деп түсінушіліктің
ағаттық екендігін айтып, талдап жасатудың ешбір қажеттігі
жоқ қой дейміз. Біз енді советтік заманда жасалған кейбір мұралар жайын сөз етпекпіз.
Айтайын деп отырған пікірімізге тікелей қатысы болғандықтан «Литературная газетада» жарияланған Владимир
Бонч-Бруевичтің «Ленин кітаптар жəне жазушылар туралы»
деген естелігінен ұзақ үзінді келтірмекпіз. РСДРП Орталық
Комитетінің Женевадағы кітапханасында ескі журналдарды
қарап отырып, Владимир Ильич Кокаревтің «Саввушка» деген
əңгімесін сіздердің қайсыңыз білесіздер? деп сұрайды. Сонда
Бонч-Бруевич «Саввушканы» мен он төрт жасымда оқып едім
деп жауап қайтарады. Владимир Ильич бұған өте таңданады
жəне қуанып кетіп:
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«– Міне кішкентай ғана, – дейді ол, – мүлде ұмытылған жазушы, ал оның «Саввушкасын» қайтадан бастырып шығару
соншалықты қажет-ақ. Бұл мейлінше тамаша повесть! Оның
бұдан да басқа, онда күшті емес, бірақ қалай дегенмен тұрмыссалттық қызықты əңгімелері бар. Міне нақ осындай жазушыларды біз ұмытылып бара жатушылықтан шығарып алуға,
олардың шығармаларын жинап, міндетті түрде жеке кітап етіп
жариялауға тиіспіз... Бізде көбінесе өздерінің тамаша шығармаларымен аты шыққан жазушыларға назарды көп аударады.
Олардың шығармаларын қайта басып шығару дұрыс та, өйткені
олардың шығармаларын алушылар көп, бірақ, қайталап айтамын, кішкентай жазушылар да ұмытылып бара жатушылықтан
шығарылып алынуға тиіс жəне біздің оқушыларымыздың кітапханасына кіруге тиіс. Əрине, олардың қызметі мен шығармалары сынға салынып, оқушыларды олардың дəуірімен таныстыратын ескертулер, алғысөздер берілуі қажет» («Литературная
газета», №48, 21 апрель, 1955 ж.) деген екен.
Данышпан Лениннің осы пікірі сонау ерте заманның өкіліне
болсын, жоқ болмаса, күні кеше ғана өзімізбен қатар еңбек еткен қабілетті, ауызға алып əңгіме етерліктей шығармалар жазып,
артына мұра тастап кеткен адамдарға болсын бірдей қатысы
бар. Олай болатын болса, біздің қазақ совет əдебиет сыны, əдебиеттануы саласында жүрген жолдастар, баспа органдарының
қызметкелері қалың көпшілік үшін қажеті мəдени мұраларды
ыждаһаттап жинап, басып шығаруға, қайтадан «жарық дүниеге»
келтіруге міндетті екендігін айтып өтпеске болмайды. Рас,
эстетикалық талғамы өскен қазақ оқушылары өзінің сүйікті
ақын, жазушылары Сəкен, Бейімбет, Ілияспен қайтадан табысты, Шолпан Иманбаева, Саттар Ерубаев, Баубек Бұлқышев
сияқты жарық жұлдыздай қазақ əдебиеті əлемінде ағып өткен
талантты жастардың еңбектері біраз жиналып, жарық көрді.
Бірақ олардың мұрасынан да басқа, жарық көре алмай, қайтадан
«біздің оқушыларымыздың кітапханасына» кіре алмай келе жатқан ақын-жазушыларымыз да бар.
Біз «жоғалған пышақтың сабы түгелдей алтын еді» деп отырғанымыз жоқ. Олардың жетістіктері де, кемшіліктері де болған.
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Бірақ қазақ əдебиеттану саласы соны саралау жағына, əсіресе
Жиенғали Тілепбергенов пен Елжас Бекеновтың, Аманғали
Сегізбаевтың, Қадыр Тойшықов, Самат Нұржановтың, тағы басқалардың творчествосына нақтылы анализ жасау жағына,
қазақ совет əдебиетінде олардың алатын орындарын айқындау
жағына бара алмай келе жатыр. Бұлардың шығармалары
қазақ совет əдебиетінің қалыптасуы кезінде жазылғанын
еске алсақ, онда олардың қазақ совет əдебиетінің негізін
қаласуға белгілі дəрежеде ат салысқанын көреміз. Қазіргі
біздің гүлденген, өскен, бүкілодақтық, сонымен бірге дүниежүзілік аренаға шыққан қазақ əдебиетінің нақ берік негізін
қалаушылардың бірі болғанымен, сол көркем фундаментті қалау
үшін керекті тастарды, оның ішінде, əрине, асылы да, маржаны да бар тастарды тасығанын, көркем құрылыс участогінің
прорабының басқаруымен салынбақ зəулім көркем үйдің орнын
шөп-шаламнан тазартысқанын, қатардағы жұмысшы ретінде
творчестволық еңбектің «қуанышты азаптарын» тартқанын
көреміз. Олай болатын болса, біздің əдебиетші жұртшылығымыз
талантты ақын-жазушыларымыздың мұраларын архив дəрежесінде қалдырмай, олардың творчествосының қайта жарық көруіне жағдай жасауға тиісті.
Марксизм-ленинизм классиктері адамзат жасаған материалдық жəне рухани мұраға, оның тарихына қалай қараудың үлгісін жасап берді. Əрқашанда, əрбір мұраның пайда болған
кезін, дəуірін, атқарған ролін тарихи нақты анықтап алғаннан
кейін, өркендеп, өсіп отырған озат тап сол мəдени мұраны
өзінің қажетіне жаратады, тиімдісін пайдаланады. Сондықтан
да Коммунистік партия ұлттық мəдениетті кемсітетін, қазіргі
уақытта ұлттық мемлекет пен ұлттық мəдениет болуға тиіс
емес дейтін космополитизмге, өткен дəуірдің мəдени мұрасын сараламай нигилистік пікір айтқандарға, не болмаса «бірыңғай ағым» теориясына деп қойғандарға қарсы аяусыз
күреседі. Əрбір тарихи мəні бар мəдени мұраға, мұраны жасаушы жеке адамдарға маркстік тұрғыдан анализ жасау қажет
екендігін үнемі ескертіп отырады. Бұл ретте Лениннің мынадай данышпандық пікірін басшылыққа алу керек: «Тари62

хи қайраткерлердің сіңірген тарихи еңбектері олардың осы
күнгі талаптарға қарағанда жаңалық енгізбегеніне қарай
бағаланбайды, өзінің алдындағы өткендерге қарағанда олардың
қандай жаңалық енгізгендігіне қарай бағаланады» (В.И. Ленин, Шығармалар, 2 том, 195 – 196-беттер).
Пролеткульттің идеялық позициясы талқандалғанымен
оның зиянды көзқарасы 20-шы жылдарда əлі де болса басқа
жіктер мен ағымдарға сыздықтап еніп, орын тепті. Пролеткульттан 1920 жылы бөлініп шыққан «Кузница» тобы
көркемөнер саласында декаденттықтан аулақпыз дей отырып,
жадағай символикаға ұрынды. Ол топ пролетарлық əдебиет
қозғалысының таптық ерекшелігі жөнінде жар сала келіп, бұл
қозғалысқа басқа таптан шыққандар қосыла алмайды, олардың
бізге ешбір септігі тимейді деп шатасты. Нэптің алғашқы жылында антиреалистік бағыт ұстаған формалистердің тобы –
конструктивистер пайда болды, ал 1919 жылы құрылған «Серапионовы братья» қоғамы баяғы қалпынша искусствоның
қоғамдық функциясын жоққа шығарған теріс көзқарасын
уағыздай берді. «Перевал», «Леф» топтары да əдебиетке жат
пікірлерді таратты.
1925 жылы январь айында болған конференцияда ВАПП
(Бүкілодақтық пролетариат жазушыларының ассоциациясы)
заңды түрде құрылды, оның негізгі ұйтқысы – РАПП болып,
пролетариат əдебиетінің гегомониясы үшін күрес жүргізе бастады. Алайда РАПП-тың жүргізген бағыты дəйекті болмады, көптеген топқа бөлініп кетті. Оның ішінде «На литературном посту» деген топ РАПП-тың басшылығын иемденіп алып,
əдебиетке дөкірлікпен əкімшілік етіп, жікшілдікті күшейтіп
жіберді. Əр топ, əр жік күрес барысында пролетарлық көркем өнердің шын «досымын» деп жариялап, партия атынан сөйлей бастады. Біздің кемеңгер партиямыз əдебиет, искусство саласындағы терістіктерді дер кезінде байқап, 1924
жылы болған ХІІІ съездің қарарында «бірде-бір əдеби бағыт,
əдеби мектеп немесе топ партия атынан сөйлей алмайды жəне
сөйлеуге тиіс те емес» деп есептей келіп, партия көркем əдебиет
майданында «Совет Одағы халықтарының қалың бұқарасының
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мəдени өркендеу процесінде жұмысшы жəне шаруа жазушылары болып қалыптасып келе жатқан жұмысшылар мен
шаруалардың творчествосына сүйену» керектігін, «пролетар
жəне шаруа жазушыларын көтеру, оларға материалдық көмек
көрсету мейлінше көшейтілуге тиіс» екендігін тұжырымдады,
сөйтіп «Съезд жұмысшылар, шаруалар жəне қызылəскерлер
үшін көпшілікке арналған көркем əдебиет жасау қажеттігіне
ерекше назар аударды» (КПСС ... қарарлары мен шешімдері, ІІ
бөлім, 70 – 71-беттер).
Партияның ХІІІ съезінің қарары негізінде РКП(б) Орталық
Комитеті 1925 жылы 18 июльде «Партияның көркем əдебиет
саласындағы саясаты туралы» қаулы қабылдады. Бұл тарихи қаулы көркем əдебиетті дамытудың айбынды программасы
болды.
Коммунистік партияның жаңа экономикалық саясатты барынша дəйектілікпен жүргізуі нəтижесінде соғыстан қираған
шаруашылық қалпына келтіріліп, еңбекшілердің əл-ауқаты,
материалдық жəне рухани талаптары арта түсті. Біздің елімізде
мəдениет революциясы қанат жайып, күннен күнге өркендеді.
Алайда Россияның көп укладты шаруашылық системасында экономикалық күшті күрес жүріп жатты, кімді кім жеңеді
деген мəселе социалистік сектордың пайдасына қарай əбден
ойысқанымен, əлі де болса толық үстемдікке, шешуші рольге
ие болмаған еді. Экономикалық саладағы жойқын күрес идеология майданына əсерін тигізіп, əртүрлі көзқарастарды тудырды. Сондықтан да троцкистер СССР-де социализм орнатуға
ешқандай мүмкіндік жоқ деген теорияны қоғамдық өмірдің бар
саласына таратып, пролетариат əдебиетінің жасалу, қалыптасу
мүмкіндігін теріске шығарды.
Коммунистік партия олардың «теориясымағына» соққы
беріп, жұмысшы табы капиталистік қоғам өмір сүріп тұрған
кезде өзін жеңімпаз революцияға дайындай алғандығын, өз
арасынан басшы жəне жауынгер кадрларды шығарып, саяси күрестің тамаша құралдарын қолдана білгендігін ерекше
атап көрсетті, сонымен қатар пролетариат ол кезде «мəдениет
жөніне өзі езілген тап болғандықтан өзіне керекші əдебиет,
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өзіндік көркем форма, өзіндік стиль жасап ала алмады. Егер
қазір пролетариаттың қолында əдебиет шығармаларының
қайсысының болса да саяси-əлеуметтік мазмұны жөнінде
қателеспейтін критерийі бар бола тұрса да, ал көркем формалар жөніндегі барлық мəселелерге белгілі жауап берерлік
критерийі əлі жоқ», бірақ пролетариаттың «көркем əдебиет саласында позицияларды жеңіп алу ісі ерте болсын, кеш болсын,
факты болуға тиіс» («Партиялық жəне советтік баспасөз туралы», 1954 ж., 344-бет) деп тұжырымдады.
Бұл дəуірде партия пролетариат бағытындағы жазушылардың гегомониясы əзірге жоқ екендігін ескеріп, пролетариатшаруа жазушыларының бұл гегомонияға қолын жеткізу
үшін көмектесу қажеттігін атап көрсетті, бірақ бұл көмекті
əдебиет саласындағы ағымдардың бірін жақтау, көтермелеу,
өз қамқорлығына алу, оны «монополиялық» дəрежеге жеткізу
мағынасында түсінуге ешбір болмайды. Партия əдебиеттегі
ағымдар мен топтардың еркін жарысуын жақтайтындығын,
«пролетарлық жəне пролетарлық шаруа əдебиетін материалдық
жəне моральдық жағынан қолдай отырып, «жолбикелерге»
жəрдемдесе отырып, топтардың қандайына болса да, тіпті
өзінің идеялық мазмұны жағынан ең пролетариаттық деген
топқа да, монополия беруге партия жол бере алмайды, бұлай
ету ең алдымен, пролетариат əдебиетін құртқандық болып
шығар еді» (бұ да сонда, 346 – 347-беттер) деп ашық айтып,
принципті саясат жүргізді.
Əдебиеттің көркемдік əдісі туралы мəселеде де нақ осындай көзқарас болды. СССР-да болып жатқан «барлық жағдай
дəуірге сай стиль жасалады деп ойлауға мүмкіншілік беріп
отыр, бірақ ол басқаша əдіспен шешілмекші жəне бұл
мəселенің шешілуі əлі белгіленіп болған жоқ» деп ашық айтты. Экономикалық жағдайдың қат-қабатының үстіне жазушылар идеология жағынан əртектес болды. Пролетариат бағытындағылар басым бола тұрса да, жаңа экономикалық саясатты
жүргізу барысында жаңа, НЭП-мандық буржуазияның пайда
болуы сияқты, əдебиет майданында ескі капиталистік дүниенің қайта орнауынан үміт еткен, тарихи дамудың барысын
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аңғара алмаған жазушы жіктері де пайда болмай қалмады.
Жолбикелер социалистік идеология бағытына əлі ден қоя алмады. Мұның үстіне, троцкистердің, сменавеховшылардың,
бухариншілердің теріс пікірлерін əдебиет саласында нақтылай
жүзеге асыруға тырысқандар болды. Осының салдарынан
əдеби топтар мен ағымдар арасындағы айтыс-тартыс мейлінше
күшейген еді. Осы жағдайлардың бəрі бірыңғай ұйым құрудың
ерте екендігін айқын көрсеткен болатын.
Партияның тарихи-программалық қаулысын Горький, Новиков-Прибой, А.Толстой, Л.Леонов, тағы басқа көрнекті жазушылар жыға ұққанымен, ВАПП-тың, РАПП-тың басшылығына
иемденіп, оны өзінің теріс пікірлерінің ұрасына айналдырмақ
болғандар партияның əдебиет саласындағы саясатын практикалық істе өрескел бұрмалап отырды. Сондықтан да идеялықсаяси қателіктер жасады. Бұл пролеткульттің теріс пікірінің
қалдықтарынан, партиядағы жазушыны партияда жоқ жазушыға қарсы қоюдан, жікшілдіктің күшеюінен, схематизммен
күресуді бетке перде етіп, ішкі дүниесі қайшы, айтқан сөзіне
ішкі психологиясы сай келмейтін «жарымжан адамның» образын жасау жөніндегі жел сөзден көрінеді.
Партияның жолбикелер арасында жіктелу процесі бар екендігін жəне əдебиеттің ысылған «мамандары» екендерін,
олардың арасында толқушылық барлығын əбден есепке
ала отырып, «олармен сыпайы қарым-қатынас жасау, оларды баулу, яғни мүмкін қадерінше олардың неғұрлым тезірек
коммунистік идеология жағынан шығуына барлық жағдай
жасалуы, жолдастық қатынастың болуы керек екендігін айқын көрсетіп бергеніне қарамастан РАПП-тың басшылары,
жолбикенің керегі жоқ, «доспысың əлде қаспысың?» деген зиянды позицияда болды, көптеген адал жанды жазушыларды
əдебиеттен аулақтатты. Пролетариат əдебиетінің даму барысын
əкімшілік жолмен басқаруға ден қойып, атышулы əдебиеттің
«диалектикалық материалистік əдісі» дегенді уағыздады, шынына келгенде бұл «əдістің» негізгі тамыры дөрекі социализмнен, марксизмді меньшевиктік жолмен бұрмалаудан шыққан
болатын.
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Партия осы қаулыда Совет Одағының «республикалары
мен облыстарында ұлт əдебиетін өркендетуге де мейлінше
көңіл бөлу қажет» («Партиялық жəне советтік баспасөз туралы». 1954 ж., 347-бет) екендігін атап көрсетті. Лениндік ұлт
саясатының арқасында социалистік құрылыстың даңғыл жолына түскен Украина, Белоруссия, Закавказье, Орта Азия республикалары мен Қазақстанда 20-шы жылдардың орта шенінде
ВАПП-тың ұлттық ассоциациялары құрылды. Олар негізінен
алғанда екі үлкен міндетті – бірінші еңбекшілерден шыққан
дарынды жастарды ұйымдастырып, пролетариат бағытындағы
ұлт əдебиетін өркендету, екінші – əдебиет пен мəдениетте ірге
тепкен буржуазиялық ұлтшылдарды əшкерелеп, бұл саладан оларды аластау міндетін шешті. Алайда, олар РАПП-тың
кейбір өрескел қателерін қайталамай қалған жоқ, оның үстіне
«жергілікті» қателерді де қосып алғандары болды.
Осыған орай, ҚазАПП-тың (Қазақстан пролетариат-қара шаруа жазушыларының ұйымы) ісіне тоқтап өту керек. Пролетариат бағытындағы жазушылардың басын біріктіру, ұйымдық сипат беру мəселесі Қазақстанда 1924 жылдан басталды. 1924 жылдың аяқ шенінде Орал қаласында шығатын «Красный Урал»
жəне «Қызыл Ту» газеттері жергілікті жердегі творчестволық
күштерді, əсіресе жұмысшы, ауыл-село тілшілерін біріктіріп,
Пролетариат-қара шаруа жазушыларының Оралдық ассоциациясын (УАПП) құрды. РАПП-тың 1925 жылғы конференциясына қатысқан жəне оның басқармасы мүшелігіне сайланған
Н.Феоктистов УАПП-қа басшылық етті. Олардың азды-көпті шығармалары газет бетінде жарияланып, əдеби кештер
ұйымдастырылып тұрды. УАПП бюросы 1925 жылы 30 июльде
əдебиетпен əуестенушілердің атақты жазушы Всеволод Ивановпен кездесуін ұйымдастырды. Чапаев атындағы бақшада
болған əдеби кешке 300-ден аса адам қатысты. («Красный
Урал». 30/VІІ жəне І/VІІІ, 1924 ж.). Бұл ұйымның жиналысы үнемі болып, онда əркімнің шығармалары талқыға салынды. Жергілікті кино органдарының тапсырмасы бойынша
Оралға бірінші рет самолет ұшып келуге байланысты қазақ
өмірін фильмде елестете алатын сценарий жазып берді. УАПП
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мүшелері март айында «Дала оттары» атты жинақ шығарды.
Сонымен, УАПП – Қазақстанда құрылған жазушылардың
бірінші ұйымы болды, тек жергілікті ақын-жазушыларды ғана
қамтыды.
1925 жылы 22 мартта Семей қаласындағы ақын, жазушы, драматургтердің жəне түрлі əдебиет үйірмелері мүшелерінің жиналысы болып САПП (Семейлік пролетарлық жазушылардың ассоциациясын) құру жөнінде қаулы алып, нақты іске
басшылық ететін бюро сайланды. Екі жұманың ішінде 32
адам мүше боламыз деп арыз берді. Семейдегі «Степная Правда» газеті САПП-тың бағыты жөнінде көлемді басмақала жазып, оның платформасын айқындап берді («Степная Правда»,
1925 жыл, 20/ІІІ, 25/ІІІ, 4/ІV, 28/IV қараңыз). Əдебиет жұмысы
жандана бастады. САПП-тың мүшелері Баспасөз көрмесін
ұйымдастыруға, оны насихаттауға ерекше жігермен қатысты.
9 май күні Ауызша журналдың бірінші санын шығарды. Олар
жиналған халықтың алдына өз өлең, əңгімелерін оқып, пьесаларын қойып берді. САПП мүшесі Мих. Величконың өлеңəңгімелер жинағы жеке кітап болып шықты.
1925 жылы Қоянды жəрмеңкесі кезінде САПП «Ярморочный вестник» газетін шығаруға қатысты. Қазақша баспа газет
болмағандықтан, ауызша газет шығаруға тура келді. Бұл газет
қазақ еңбекшілері арасында зор беделге ие болып, 14 номері
шықты. САПП-тың белді мүшелерінің бірі «Иса Байзақов осы
газеттің тұрақты «əдеби қосымшасы» болды. Кім біледі, осы
жанды газет өз табысының тең жартысына Иса Байзақовқа борыштар шығар?» деп жазды Н.Анов («Советская степь», 16
сентябрь, 1925 ж.). Сонымен, САПП – Қазақстанда құрылған
жергілікті мəні бар екінші жазушылар ұйымы болды.
1925 жылы 12 июньде қазақ облыстық партия комитетінің
қаулысы бойынша ҚазАПП құрылды. Бұл – бүкіл Қазақстандағы пролетариат бағытындағы ақын-жазушылардың басын
біріктіретін республикалық көлемдегі ең алғашқы ұйым болды. ҚазАПП-тың ұйымдастыру бюросы 1925 жылы 16 июльде «Еңбекші Қазақ» газетінде жəне 6 августа «Бостандық
Туы» газетінде ВАПП-тың платформасын қабылдайтынын
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айтып, жер-жерде ҚазАПП бөлімшелерін құру жөнінде нақты нұсқаулар берді. ҚазАПП күшті айтыс-тартыс, күрес жағдайында туып, аяқтанды. Мағжан «Алқа», Жүсіпбек «Бұқарашыл
жазушылар» ұйымын ашу керек десе, Садуақасов пен Тоғжанов қазірден бастап-ақ Совет жазушыларының одағын құрайық, бұғанасы қатпаған пролетариат əдебиетінің өкілдері мен
ұлтшылдарды, жолбикелерді бірге қосып «тəрбиелейік» деп
ұсыныс жасады. Осы қиын күресте партияның жəрдемімен
ВАПП платформасына негізделген ҚазАПП жеңіп шығып, өз
алдына ұйым болды, күнделікті жұмысты басқарып отыратын арнаулы басқарма құрды. ҚазАПП-қа 76 адам мүше болды, олардың
басым көпшілігі Қызылордада (38 адам) тұрды, ал Оралдағы
(9), Петропавлдағы (5), Семейдегі (5), Қостанайдағы (3), Ташкендегі (13), Алматыдағы бөлімшелер əдеби кештер ұйымдастыру, жергілікті газет-журналдарда жазғандарын жариялау мəселесімен шұғылданды. 1928 жылы ВАПП-тың бірінші
съезіне ҚазАПП-тан Асқар Тоқмағамбетов, тағы басқалар делегат болып сайланды («Советская степь», 26/ІV. 1928 ж.).
ҚазАПП-қа қараған журнал не газет болмады. 1927 жылы ҚазАПП мүшелері «Жыл құсы» альманағының бірінші номерін,
Петропавлдағы орыс секциясы 1926 жылы Н.Феактистовтың
редакциясымен «Звено», қазақ секциясы 1930 жылы Сəбиттің
басқаруымен «Жарыс», Оралда 1930 жылы «Жусан», Семейде 1932 жылы «Көктем егісі», Қызылордада Мұқановтың редакциясымен «Ақындар шашуы» (1927), «Ленин» (1928) атты
жинақтар шығарды. Сəкен, Бейімбет, Ілияс, Сəбит, Асқар,
Ғабит, Елжас Бекенов, Жиенғали Тілепбергенов жəне тағы
басқалардың өлең-əңгімелері жеке кітап болып басылды.
Бұл жинақтар мен жеке ақын-жазушының шығармалары көркемдік сапасы жағынан əртүрлі дəрежеде болды. Бірақ олардың басым көпшілігіне социалистік құрылысқа белсене қатысу, əралуан
шаруашылық-саяси мəселелерге араласу, жаңаны орнықтыру тенденциясы ортақ екенін айқын аңғаруға болады.
1928 жылдан бастап Қазақстан мемлекет баспасының жанынан «Жаңа Əдебиет» журналы шығып, көптеген ақын-жазушылардың өлең-əңгімелері, сын, айтыс мақалалары басылды.
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Кейіннен бұл журнал ҚазАПП-тың ресми органына айналды.
ҚазАПП мүшелері 7 жыл ішінде бір-ақ рет шын мəнінде басын
қосып, 1932 жылы февраль айында өзінің бірінші съезін өткізді.
Бірақ бұл кезеңде ҚазАПП-тың ғана емес, бүкілодақтық АПП
бірлестіктерінің де тарихи сағаты соғылған еді.
Өлкелік партия үнемі болмағанымен ҚазАПП-қа басшылық
етіп отырды. 1929 жылы 11 – 16 декабрьде болған V пленумда
қазақтың көркем əдебиеті туралы қаулы қабылданды, қазақтың
пролетариат əдебиеті бар, бірақ ол əлі жас дей келіп, «қазақтың
пролетарлық əдебиетəн нығайту жəне дамыту жəне оның бүкіл
ұлттық көркем əдебиетте жетекші рольге ие болуы үшін қазақ
жəне шығыс аз ұлттары коммунистерінің арасындағы қазіргі
дəуірде пролетарлық көркем əдебиет жасаудың мүмкіндігіне
сенбеушілік пен күдктенушілікті үзілді-кесілді жоюды талап»
етті (V пленумның қаулы-қарары, Алматы, 1929, 82-бет). Бұл
қарар троцкистік идеясымақты жымысқылап таратып жүрген,
қазақта пролетариат жоқ, олай болса пролетарат əдебиетінің де
болуы мүмкін емес дегендерге өлтіре соққы болып тиді.
Алайда ҚазАПП көптеген қателіктер жасады. РАПП-тың
идеялық жетегінде болған ҚазАПП басшылары Плехановтың
əдебиет жөніндегі теріс пікірлеріне сын көзімен қарай алмады, пролетариат əдебиетін демьяншылдандыру, буржуазиялық
жазушыларды қуып жетіп, басып озу, троцкистердің пкірін
уағыздау, жолбике жазушыларға дұрыс басшылық етіп, көмек
көрсете алмау, керелеуге, оларды мəдениет – əдебиет майданынан аластауға, олардың ықпалымен күресуге белгілі
дəрежеде кедергі бола білсе де өзара айтыстардың салдарынан жікшілдіктің етек алып, топсымақтардың көбеюі,
пролетариаттың творчестволық жас кадрларын тəрбиелеуге
назардың аз аударылуы, əдебиет пен искусствоның өзіне тəн
ерекшеліктерін ескермей социализмге ұрыну, маркстік сынның
принциптері сақталмағандықтан қыңыр, сыңарезу сын мен
сыншылардың дөрекі əкімшілікті қолдануы сияқты ірі-ірі
қателер жасады. ҚазАПП-тың екі міндеті – пролетариаттық
бағыттағы творчестволық күшті топтастыру, сөйтіп кезеңге
ылайық еңбек беру жəне байшыл-ұлтшыл жазушыларды
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əшкерелеу, олардың ықпалын тежеу міндетін негізінен орындап шыққанын ерекше атап көрсетумен қатар, жасаған үлкен
кемшіліктерін жасырып қалуға, не болмаса оның саяси мəнін солғындатуға ешбір болмайды. ҚазАПП-тың құрылуы,
жаңаны орнықтыру үшін ескі, кертартпа күшпен күресуі тарихи жағынан қажет жəне прогрессивті болғандығын ескере отырып, оның жасаған қателіктерін ашық айту керек.
Нэптің алғашқы жылдарында жат элементтердің едəуір
əсері бар кезде, ал пролетариат əдебиетінің кадрлары əлі
жас болған кезде партия пролетариат жазушыларының позициясын нығайту мақсатын көздеп, өз алдына пролетариат
ұйымдарын құруға жəне оларды нығайтуға барынша жəрдем
етіп отырғанын біз жоғарыда біршама айтып өттік. Бірақ
халық шаруашылығында социалистік системаның негізі берік
қаланып, жеңістен жеңіске жетіп келе жатқан кезінде «пролетариат əдебиеті мен көркемөнерінің кадрлары өсіп, жетілген
кезде, заводтардан, фабрикалардан, колхоздардан жаңа жазушылар мен суреткерлер шығып отырған кезде пролетариаттық
əдебиетшілер мен суреткерлердің қазіргі ұйымдарының (ВОАПП, РАПП, РАПМ жəне басқалардың) шеңберінің көлемі тар
жəне көркем шығарманың құлаш жайып, өріс алуына едəуір
кедергі бола бастады. Бұл жағдай совет жазушылары мен
суреткерлерін социалистік құрылыс міндеттерінің төңірегіне
неғұрлым көбірек жұмылдыру орнына, бұл ұйымдарды тұйықталған үйірме қалпында қалдыру қаупін, қазіргі кездегі саяси міндеттерден сырт қалдыру жəне социалистік құрылысқа
тілектес жазушылар мен суреткерлердің едəуір топтарынан қол
үздіру қаупін туғызады», – деп атап көрсетті БКП(б) Орталық
Комитеті өзінің 1932 жылы 23 апрельде алған қаулысында.
Социалистік экономика халық шаруашылығының барлық
саласында үстемдік етіп, елімізде социализм орнап жатқан кезде, көркемөнер қызметкерлерінің басым көпшілігі социалмстік
идеология позициясына көшіп, халық арасынан жаңа күштер,
тың таланттар шығып жатқан кезде алынған бұл тарихи қаулының нақты қалай жүзеге асқанын Қазақстан жазушылары
ұйымының жұмысынан да анық аңғаруға болады.
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Орталықта жəне одақтас республикалардың астаналарында
Совет жазушылары одағының ұйымдастыру комитеттері жұмысқа кірісіп, оған М.Горький басшылық етті. Олар өздерінің
негізгі істерін Одақты заңды түрде құратын, Ұлы Октябрь революциясынан бергі əдеби дамуды тиянақты қорытындылайтын,
келешектегі көркемдік биіктерді игеруге бағыт сілтейтін
жазушылардың Бүкілодақтық І съезіне дайындалу рухында
жүргізді. Одақ көлеміне жайылған бұл қозғалыстан Қазақстан
ақын, жазушылары да сырт қалған жоқ.
ВКП(б) Орталық Комитетінің қаулысына сəйкес Қазақстан
өлкелік партия комитеті 1932 жылы 9 майда «Көркем əдебиет
ұйымдарын қайта құру туралы» қаулы алып, ұйымдастыру
комитетінің құрамын бекітті.
Қазақстан жазушылар одағы ұйымдастыру комитетінің 1932
жылдың 26 – 31 декабрінде болған І пленум Ілияс Жансүгіровтің «Əдебиет ұйымдарын қайта құру жəне кеңес əдебиетінің
Қазақстандық отрядының міндеттері», Ғабит Мүсіреповтың
«Қазақ əдебиетіндегі жаңалықтар», Михаил Баталовтың «Орыс
əдебиетінде Қазақстан тақырыбы» деген баяндамаларын тыңдап, талқыға салды.
Қазақ совет əдебиетінің туу, қалыптасу, өсіп-өркендеу кезеңдеріне үнемі араласып, өзінің ағалық ақылын айтып келген
жəне өз бетінде əдебиет мəселесін көтеруге ешуақыт тарлық
жасамаған «Социалды Қазақстан» (бұрынғы «Еңбекші қазақ»)
газеті дүниеге жаңа келген творчестволық ұйымға ерекше
қамқорлық көрсетті. Оның бетінде қазақ совет əдебиетінің
мəселелеріне арналған жеке авторлардың мақалалары ғана
емес, сонымен қатар ірі проблемалар бойынша арнаулы əдебиет беттері де жиі беріліп тұрды. Газет Қазақстан жазушылар
одағы аяғынан тұрып, буыны бекігенше өзінің осы бағытынан
еш айнымады.
«Социалды Қазақстанның» бұл игілікті бастамасын «Казахстанская правда» газеті, «Ауыл коммунисі», «Қазақстан большевигі», «Большевик Казахстана» журналдары мен республика жастарының органдары – «Лениншіл жас» пен «Ленинская смена» газеттері қолдады.
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Өзінің тарихқа келген күнінен бастап, партия мен совет
ұйымдарының, бүкіл оқушы жұртшылықтың, баспасөз органдарының жəрдемі мен қолдауына кезіккен жазушылар одағының
ұйымдастыру комитетінің пəрменді ісін аңғару үшін бірқатар деректер келтірейік: Одақ мүшелігіне 81 адам тартылып, 5 облыста жəне Қарағанды, Балқаш, Риддер, Гурьев сияқты өнеркəсіп
ошақтарында ұйымдастыру бюролары жұмыс істеді. Кəсіподақ
жəне комсомол ұйымдарымен байланысы күшейіп, əдебиет пен
баспасөз кабинеттері ұйымдастырылды, жазушылармен кездесу
кештері өткізілді, жастарға консультация беру, өнерге баулу істері
жүргізілді. Əңгіме, шағын пьесаларға бəйге жарияланды. Ақын,
жазушыларды творчестволық командировкеге жіберу тəжірибесі кең қолданылды.
Осының нəтижесінде 1933 жылы қазақ ақын, жазушылары мал шаруашылығындағы екпінділердің І өлкелік съезіне
қатысқан озаттармен бірлесе отырып, «Социалды түлек» атты
он баспа табақ «қызыл кітап» шығарды. Оның екінші кітабын
баспаға беруге дайындық жұмыстарын жедел қолға алды.
Шығыс Қазақстан облысының ұйымдастыру бюросы «Еңбек»
атты альманахтың үш санын шығарды. Ал Қарағандыдағы
ұйымдастыру бюросы шахтерлерге тарту етіп – көлемі 5 баспа табақ «Қарағанды қаламы» деген жинақ шығарды. Бұл жинаққа 50-ге тарта жас авторлар қатысты.
Сол сияқты Батыс Қазақстан облысының ұйымдастыру бюросы да елеулі еңбек етті. Олар Қазақстан жазушыларының
бірінші съезіне «Біздің еңбек» атты жинақ тартты. Алтынды
Алтайдың ақын, жазушылары Горький үлгісі бойынша, «Риддер тарихын» жазуға шұғыл кірісті.
Ұйымдастыру комитетінің елеулі еңбегінің бірі – көңілдегі
көрікті ойға трибуна тауып беру болды. 1928 жылдан шығып келе жатқан «Жаңа əдебиет» журналы қаулап өскен творчестволық күштерге аздық қылды. Осыны анық түсінген
республиканың партия ұйымы қазақтың мемлекеттік көркем
əдебиет баспасын құру, 1934 жылдан бастап «Қазақ əдебиеті»
газеті мен орыс жазушылары үшін «Қазақстан» альманағын
шығару мəселесін шешті.
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Өркені өсіп келе жатқан қазақ əдебиетін Одақ көлеміне
шығару ісі де өзекті проблеманың бірі болды. Н.Сидоренко,
П.Скосырев бастаған Москва жазушыларының, қазақ əдебиетінің досы Леонид Соболев бастаған Ленинград жазушыларының бригадаларының сол кезде игілікті жұмыс істегенін
айрықша айту қажет.
1934 жылы 12 – 18 июньде өткен Қазақстан совет жазушыларының тұңғыш съезінде «Қазақ кеңес əдебиетінің бүгінгі күйі, келешектегі міндеттері» туралы ұйымдастыру комитетінің председателі Ілияс Жансүгіровтың негізгі баяндамасымен қатар «Қазақ театры мен драматургиясының өсу
белеңдері» (Орымбек Беков), «Драматургияның бүгінгі жайы
мен алдағы міндеттері» (Мұхтар Əуезов), «Қазақ поэзиясының
халы жəне келешектегі міндеттері туралы» (Сəбит Мұқанов)
қосымша баяндамалары талқыға салынды. Сəкен Сейфуллин
съезді ашардағы жəне жарыссөз кезінде сөйлеген сөзінде баяндамада көтерілген мəселелерді толықтырумен қатар, əсіресе көркем
əдебиеттің тілі, ескі мұраны пайдалану, əдебиет тарихын зерттеу
проблемаларына назар аударды. Съезде ұлт республикаларындағы творчестволық күштермен байланыс жасау, балалар əдебиетін, кинодраматургия жанрын қолға алу, поэзияның жанрлық
мүмкіндігін толық пайдалану, түр іздеу, жазушылардың мəдениетін арттыру сияқты көптеген мəселелер айтылды.
Қазақстан жазушыларының съезінде жасалған баяндамалар
мен жарыссөзде көтерілген проблемалардың бəрін талдаудың
мүмкін еместігін ескере отырып, əдебиетіміздің келешектегі
дамуына жол-жоба болған мəселелерді топтастыра, жинастыра, тұжырымдап көрсеткен жөн.
Қазақстан жазушыларының съезі тұжырымдаған негізгі қорытындыны – осы съезге жолдаған құттықтау өлеңінде пролетариаттың атақты ақыны Демьян Бедныйдың:
Он-ақ жыл, Троцкий бастап кері,
Көзіне ақ сүйектің тұрып шелі:
«Пролетар өзіндік əдебиетін
Жасаған жоқ, жасамақ емес» деді.
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Міне көр. Кең қанаты құрып шебін
Көп тілді, бір дауысты төңірегін.
Гүлденген əдебиет құттықтаймын
Одақтың өнері өскен барлық елін
дегенінен (Қазақстан кеңес жазушыларының тұңғыш съезі. Алматы, 1934 ж., 158-бет) айқын көруге болады. Басқаша айтқанда:
қазақ совет əдебиеті тарих сахнасына шықты, гегомонияға ие
болды, «қазақ əдебиеті өсудің кең жолына түсті. Түрі ұлттық,
мазмұны социалистік əдебиетіміз Кеңес Одағындағы пролетариат əдебиетінің ұлы арнасына құйды» (Бұ да сонда, 33-бет).
Орыс совет əдебиетінің негізін қалауға өзінің творчествосымен үлес қосқан Федор Гладков: «17 жыл қазақ əдебиеті өсті,
өркендеді. Қазақ əдебиеті зерттеуге, ағайындас басқа елдердің
тілдеріне аударуға тұратын, еңбегіңді өтейтін əдебиет» (Бұ
да сонда, 159-бет) – деп бағалады. А.Серафимович, Лахути,
А.Безыменский, Л.Сейфулллинадан жəне совет жазушылары ұйымдастыру комитетінен, Ленинград, Түркпен, Қырғыз,
Өзбек жазушылар ұйымдарынан съезге келген құттықтауларда
қазақ əдебиетінің профессионалдық жолға түсуі, алдағы
міндеттерді табыспен орындау тілектері айтылды.
Қазақстан жазушыларының бірінші съезі профессионалдық
жолға түсе бастаған қазақ əдебиетінің өрісін кеңейту мəселесіне ерекше назар аударды. Сондықтан да өлкелік партия комитеті Кеңес жазушыларының Қазақстандық тұңғыш съезіне жолдаған құттықтауында: «Қазақ кеңес əдебиеті жалғыз ғана қазақ
жазушыларының жазғандарымен емес, одақ жəне жержүзілік
пролетариат əдебиетінің ең көрнектілерін аударумен де баюы керек. Осы себептен Қазақстан жазушылары осы күнгі орыс кеңес
əдебиетінің ең көрнектілерін жалпы қазақ жазушыларының,
жалпы əдебиет оқушы бұқараларының қолына тигізуі, оқитын
етуі керек. Сонымен қатар қазақ əдебиетінің үлгілерімен одақ
бұқараларын таныстыру керек» (бұ да сонда, 147-бет) – деп, аударма жұмысын келешек күннің басты міндеті етіп қойды.
Озық дəстүрі дүние жүзіне аян болған орыс əдебиеті жəне
басқа да туысқан республикалардың əдебиеттерімен тығыз бай75

ланыс жасау, жақсы үлгілерден өнеге алу, игілікті ықпалдарды
бойға сіңіріп, жаңалыққа ұмтылу мақсаты съезд ұсынған
негізгі, кезекті міндеттердің бірі болды. Сондықтан да бұл
мəселе «Қазақ əдебиетінің орыс тілінде шығуына үлкен күш
салуымыз керек. Орыс əдебиетіне аралассақ, қазақ əдебиетінің
ұлы көпірге басқаны, жер жүзі əдебиетімен ұштасқаны» (бұ
да сонда, 25-бет) – басқаша айтқанда «Осы күнгі қазақ кеңес
əдебиетін бүкіл Одақ оқушыларының кəделі əдебиетіне айналдыру керек. Одақ кеңес əдебиеті бүкіл Одақтағы күллі елдер
жазушыларының бірегей күшімен өсіп, өркендейді» (бұ да сонда, 42-бет) деген негізгі тезиске айналды.
Партияның 1932 жылғы қаулысын орындау жолында жəне
Бүкілодақтық І съезд қарсаңында қай республикада болсын,
осы тақілеттес мəдени-əдеби шаралар жүргізілді. Мұның өзі
совет халықтарының экономикалық жағынан нығайып, саяси
моральдік бірлігінің арта түскендігін, мəдениетінің қарыштап
алға басқандығын көрсетеді. Осындай жағдайда шақырылатын
əдебиет съезі орасан зор творчестволық мəселелерді шешуге
тиісті ғана емес, міндетті болды.
Москва қаласында 17 августан 1 сентябрьге дейін совет жазушыларының өнер шыңына өрлеткен ұлы жиыны – тұңғыш
съезі болды. ВКП(б) Орталық Комитетінің атынан сөйлеген
А.А.Ждановтың сөзінен кейін данышпан Горькийдің негізгі
баяндамасы, С.Маршактың балалар əдебиетіне арналған
қосымша баяндамасы тыңдалды. Одан кейін украин, белорусс, татар, грузин, армян, азербайжан, өзбек, түрікпен, тəжік
əдебиеттерінің жай-күйі жөнінде баяндамалар жасалды.
«Қазіргі дүниежүзілік əдебиет жəне пролетариат көркемөнерінің міндеттері», В.Кирпотиннң, Н.Погодиннің, В.Киршонның, А.Толстойдың «Поэзия, поэтика жəне СССР-дың поэтикалық творчествосының міндеттері туралы» деген баяндамадан кейін Н.Тихоновтың «Ленинград ақындары туралы», В.Ставскийдің «Біздің елдің əдеби жастары туралы»,
К.Горбуновтың «Баспаның жас жазушыларымен жұмыс істеуі
туралы», ең ақыр-аяғында П.Ф.Юдиннің «Совет жазушылары одағының уставы туралы» баяндамалары тыңдалды. Съез76

ге 52 ұлттан 591 делегат (шешуші дауыспен – 376, кеңесші дауыспен – 215) қатысты, Қазақстаннан М.Баталов, І.Жансүгіров,
Б.Майлин, С.Мұқанов, С.Сейфуллин, Х.Закиров, Н.Қабылов,
Ғ.Тоғжанов делегат болып барды. Шетелдерден 40 қонақ келді,
олардың ішінде Мартин Андерсон Нексе, Иоганнес Бехер
сияқты ірі ақын, жазушылар болды.
М.Горький жазушылардың Бүкілодақтық І съезін ашарда
сөйлеген сөзінде ең алдымен съездің маңызы – «біздің барлық
республикалардың алуан тайпалы, алуан тілді əдебиеті Советтер елінің пролетариаты алдында, барлық елдердің революцияшыл пролетариаты алдында жəне бүкіл дүние жүзінің бізге дос
əдебиетшілері алдында бір тұтас əдебиет ретінде бой көрсетіп
отырғандығында», ал «біздің мақсатымыз – əдебиетті бір тұтас,
мəдени революцияшыл күш етіп ұйымдастыру» (А.М.Горький. «О литературе», Москва, «Советский писатель». 1953 г.
690 – 691-беттер) болып табылады деп зор мақтанышпен атап
көрсетті.
А.М.Горькийдің совет əдебиетінің өркендеуі жайында жасаған баяндамасында жəне партияның көркем əдебиет саласындағы данышпандық саясатын баяндап, көп тілді, бір мақсатты,
дүние жүзіндегі ең озық, ең идеялы, ең революцияшыл
əдебиеттің келешектегі даму программасын партия атынан
сызып берген А.А.Ждановтың сөйлеген сөзінде дүниеге
жаңа əдебиеттің келгендігі, оның азғана жыл ішінде орасан зор табысқа жеткендігі қорытылды, социалистік реализм
əдебиетінің өркендеу процесі айқындалды.
Əрине, бүкілодақтық І съездің орасан зор маңызын бірекі ауыз сөзбен айтып жеткізе алмайтын болғандықтан оның
социалистік реализм жөніндегі негізгі қағидалары мен ұлт
əдебиеттеріне жүктелген міндеттеріне тоқтап өткен жөн.
Социалистік реализм əдісінің мəнді принциптерінің бір
қатары М.Горькийдің «Ана» романы арқылы белгіленіп,
кейінгі уақытта тармақтана, құнарлана түскені көпшілікке
аян. Октябрь революциясынан кейінгі жерде совет əдебиеті
халық мүддесін жақтап, ұлы істерге, ерлік еңбекке бастайтын
идеялық-творчестволық ұранды басшылыққа алып, жаңаны
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орнықтыруға күш жұмсады. Өткенді еске алып, жаңаны жырлап, келешекке көз тастау, барлау жасау біздің əдебиеттің
негізгі қасиетіне айналды. Маяковский, Гладков, Серафимович, Фурманов, Фадеев, Шолохов, Сейфуллин тағы басқа ірі
творчестволық тұлғалардың шығармаларында социалистік
реализм əдісінің негізгі принциптері айқын бой көрсетіп,
қалыптасу тенденциясына ойысты. Жаңа творчестволық əдісті
қалай игеру де сол кездің басты мəселесі болды. Бұл əдіске
«Жанды адам жасау», «диалектикалық материалистік əдіс»,
«динамикалық реализм», т.б. деген сияқты толып жатқан атаулар аталып, айдар тағылған кездерді де ұмытудың орны жоқ.
Бұлардың ешқайсысы да жаңа əдебиеттің көркемдік əдісінің
шын мəнін түгел қамти алмады. Осы ізденулердің бəрі де игі
тілектен туды. Əлеуметтік-экономикалық негіздер мен саясиидеялық ынтымақтарға қол жеткен уақытта «социалистік реализм» деген бірден-бір дұрыс атау қабылданды.
Партияның Орталық Комитеті өзінің құттықтауында «адам
жанының инженерлері» дегеннің ішкі сырын ашып, оған жүктелетін міндеттерді белгілеп берді. «Көркем шығармаларда
өмірді шын көрсету үшін, көрсеткенде схоластикалық түрде
өлі, жай ғана «объективтік шындық» түрде емес, шындықты
революциялық даму үстінде көрсету үшін өмірді білу керек»,
бүгін негізі қаланып жатқан ертеңгіні көрсету, яғни революцияшыл романтиканы басшылыққа алу керектігін ерекше атап айтты. Көркемдік əдіс жөніндегі ойлар мен пікірлерді, теориялық
қағидалардың бəрін жинақтап, М.Горький өзінің баяндамасында данышпандық тұжырымдар жасады.
Съезде сөйлеген ақын-жазушылардың бəрі де социалистік
реализм мəселесіне назар аударып, өз ойын ортаға салды.
Сөйтіп, бүкіл совет халқының, партия-совет жұртшылығының жəне ақын, жазушы, сыншы, драматургтердің творчестволық ақыл-ойы өзінің ұлы шешуін тауып, жазушылар одағының уставында айқын тұжырымдалды.
І съезд ұлт əдебиеттерінің өсіп-өркендеуі жөніндегі мəселеге айрықша көңіл бөлді.
Бұған ерекше тоқталу керек. Өйткені «біздің Одақтың көптеген республикалары мен облыстарындағы ұлт əдебиеттерінің
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өркендеуіне ерекше назар аудару қажет» деген 1925 жылғы
партияның нұсқауын РАПП орындай алмаған болатын. РАПП
басшылығы ұлт əдебиеттерінің өсіп, жетіліп келе жатқандығын
көрмеді, оны менсінбеді. Міне сондықтан да М.Горькийдің
«Совет əдебиеті жалғыз орыс тілінің ғана əдебиеті емес – бүкіл
одақтың əдебиеті» (А.М.Горький, «Əдебиет туралы», Алматы. 1954 ж., 200-бет) деген пікірді бірнеше рет қайталап айтуында үлкен саяси мəн бар еді. Горький «тарих орыс жазушыларына қандай жауаптылық жүктесе, оларға да сондай
жауаптылық жүктеп отыр» (А.М.Горький, «Əдебиет туралы»,
Алматы, 1954 ж. 199 жəне 214-беттер) деген лениндік ұлт саясатына негізделген пікірді ерекше айқындықпен тұжырып, ұлт
əдебиеттеріне ұлы жол көрсетті.
Егерде осы М.Горькийдің пікірінің сырын терең ұғынсақ,
бұл уақытқа дейін басы ашылмай жүрген бірнеше мəселені
аңғарамыз. Экономика мен саясат саласында лениндік ұлт саясаты пəрменді жүргізіліп, орасан зор табыстарға жеткізді.
Ал көркемөнер саласында, əсіресе əдебиет саласында РАПП
басшылығы патияның нұсқауын дəйекті, қалтқысыз жүргізді
деу қиын. Сондықтан М.Горький совет əдебиеті тек орыс тілінің
ғана əдебиеті емес, көп тілді, бір мақсатты совет ұлттарының
əдебиеті деген тезисті өзінің баяндамасының, сөйлеген сөздерінің, практикалық істерінің негізгі арқауына айналдырды.
Шындығына келгенде, біздің елімізде социалистік құрылыс
басталған уақытта мазмұны жағынан пролетариаттық, формасы жағынан ұлттық мəдениеттің негізі салына бастаған болатын. Троцкистер мұндай мəдениеттің болуын құптамады. Ал
енді басқа дұшпандар пролетарлық мəдениеттің ұлт мəдениетін жоймайтындығын, қайта оған мазмұн беретіндігін, ал
ұлт мəдениеті пролетариат мəдениетін жоймайтындығын,
қайта оған алуан түрлі форма беретіндігін түсінбеді, түсінгісі
келмеді. РАПП басшылығы да бұдан ұзап кете алмады.
Осыны терең түсінген М.Горький социалистік мəдениеттің
ең бір мəнді саласында – көркем əдебиет саласында – социалистік құрылыстың барысында əбден пісіп-жеткен мəселеге
бүкілодақтық съездің де, оқушы жұртшылығының да назарын
79

аударуды қажет деп тапты. Сөйтіп, ұлт əдебиетіне немқұрайды
қараудың РАПП-тық сарқыншақтарына өлтіре соққы берілді,
ұлт əдебиеттеріне тұсау болып келген кедергілер алынып тасталды.
М.Горькийдің осы тезисі, екінші жағынан, ұлт əдебиеттерінің барлық мүмкіндіктерін кеңінен, толығынан ашуға, ұлт əдебиетінің географиялық аумағын кеңейтуге, советтік заманда
ғана басталған өзара байланыстар мен ықпалдардың күшеюіне
кең жол ашты.
Буржуазияшыл ұлтшылдар ұлт əдебиетінің өрге басып
өркендеуіне, Одақ көлеміне шығуына қарсы болды. Олар
көркем əдебиеттің құнын түсіруге, қоғамдық ролін кемітуге
дейін барды. Ғабит Мүсіреповтың сөзімен айтсақ: «байшыл-ұлтшылдар жаңа туып келе жатқан қазақ əдебиетін ұлттық шеңберге қамап, Советтер Одағының революциялық
əдебиетінің арнасына түсірмеуге тырысты» («Əдебиет жəне
искусство» журналы, 1946 ж., № 2 – 3, 5-бет).
Бұл кездері Коммунистік партияның ішінде троцкистер мен
бухариншілердің, ұлтшылдардың агенттері мен сарқыншақтарының барлығы əбден аян еді. Тіпті өңгені былай қойғанда,
олар Жазушылардың бүкілодақтық съезінде совет əдебиетінің
негізгі творчестволық əдісі – социалистік реализмге қарсы
шығып, өмірге ешбір жанасымы жоқ теориясымақтарды
ұсынды. Партияның басшылығына сүйенген совет жазушылары бұл жат пікірлерге аяусыз соққы беріп, ұлт əдебиеттерінің
алдында тұрған жаңа міндеттерді белгіледі.
Осы негізгі проблемадан тармақтана тарайтын туынды мəселелерге де съезд делегаттары көп назар аударды. Əр
əдебиеттің озық үлгілерін совет халқының рухани қазынасына
айналдыру, ұлттық характерлерді бүкілодақтық сахнаға шығару, жанды творчестволық байланыстар жасау, сөйтіп совет заманында басталып отырған туысқандық ынтымақты,
əдебиеттердің бір-бірінен үйрену, бір-біріне əсер ету процесін
күшейте түсу қажеттігі кең талқыланды. Аудармашылар кадрын даярлау, туысқан əдебиеттермен жанды байланыс жасау
мəселесіне Қазақстан делегаттарынан І.Жансүгіров ерекше на80

зар аудара сөйлесе, Сəкен Сейфуллин орыс тілінде жазылған
шығармаларда ұлт өкілдерінің типтік характері жасалуы,
экзотикалық бояулардан сақтану жайында орынды пікір айтты.
Съезде əдебиетке байланысты мəселелердің бəрі де түгелдей
түбегейлі əңгімеленіп тұжырымдалды. Сондықтан да совет
жазушыларының бүкілодақтық ұлы жиыны совет əдебиетінің
социалистік реализм негізінде онан əрі өркендеуіне, орталықта
болсын, ұлт республикаларында болсын ақын-жазушылардың
жемісті еңбек етуіне, творчестволық күштердің идеялық-көркемдік жағынан өсіп-жетілуіне орасан зор əсер етті.
Социалистік құрылыстың өзінен туып, аяулы ана – партияның мəпелеуімен өскен совет əдебиеті дүние жүзіндегі алдыңғы қатарлы, ең идеялы, революцияшыл əдебиетке, бүкіл дүниежүзілік прогресшіл əдебиет бағдар алатын жарқыраған Темір
Қазық жұлдызына айналды. Тарихи съезден кейін біздің көп
ұлтты əдебиетіміз зор арна, алып қарқынмен дамыды. Тау
өзенінің тасқынындай тасыған халықтың творчестволық таланты 1936 жылы формалистердің, натуралистердің құрмақ
болған тоғанын шайып кетті.
Əдебиеттің жаңа мазмұнына сай əр алуан форма өркендей
бастады. Жанрлардың көбеюі, олардың жадағайлық көріністерден айырыла бастауы, эпикалық баяндамаларды емін-еркін
қолдану, сөйтіп əдебиеттің халықты тəрбиелеудің күшті құралына айналу процесі бұрынғыдан да гөрі барынша жедел дами
бастады. Соғысқа дейінгі советтік басшылықтар кезінде проза
жанры ерекше дамыды. Замандастарымыздың жарқын бейнесін
жасау жəне өткендегіні социалистік реализм əдісін басшылыққа
ала отырып, көркемдік нанымдылықпен суреттеу қажеттігі
талай эпопеялық шығармаларды туғызды. Шолоховтың
«Тынық Доны» мен «Көтерілген Тыңының» бірінші кітабы,
Панфиловтың «Брускиі», Н.Островскийдің «Құрыш қалай
шынықтысы», С.Мұқановтың «Ботакөзі», Б.Майлиннің «Қазақ қызы», тағы басқалар шықты. Ал А.Толстой, Шишков,
Новиков-Прибой, Сергеев-Пенский, Əуезов жəне тағы басқа
жазушылар тарихи романдар жазып, Отанымыздың ертеде
өткен ұлы өкілдерінің жарқын бейнесін жасай бастады.
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Социалистік құрылыстың алып қарқыны осы жылдары прозаның шағын формаларының өркендеуіне ерекше əсер етті. Жазушыларымыз орнығып жатқан жаңа өмірдің ізін суытпай суреттеу үшін оперативтік жанр – көркем очерк пен əңгімені өте
жиі де мол қолданды. Сол сияқты драматургия да жедел дамыды, саннан санаға көшу процесін өткеріп, замандастарымыздың жарқын бейнесін суреттеді.
Осы дəуірде Совет Одағы халықтарының достығын жырлау ерекше өркендеді, Коммунистік партияның данышпан басшылығымен интернационалдық рухта тəрбиеленген советтің
ақын-жазушылары ұлы достықты өз творчествосының мəнді
өзегіне айналдырды. ХХ ғасырдың Гомерлері – Сүлеймен
Стальский мен Жамбыл Жабаев бүкіл совет халықтарының
жыршысына, ашугіне, ал данышпан Пушкин біздің елді мекендеген əрбір ұлттың кемеңгер ақынына айналды. Октябрь революциясының арқасында əрбір ұлт, əрбір ел, қазақ халқының
ақ жүрек, адал ниетін білдірген Мұқановтың сөзімен айтқанда,
«Пушкин – біздің де ақынымыз» деуге правосы болған еді.
Əдебиет саласында халықтар достығының айқын көрінісі
болып табылатын екі мəнді арна бар. Бірінші – əр ұлттың, əр
халықтың данышпандық творчествосын, оның жеке ақын, жазушыларының шығармаларын бір тілден екінш тілге аудару,
екінші – бір ұлттың жазушысы екінші бір ұлттың тұрмысынан,
өмірінен өз творчествосына арқау тауып, көркемдік нанымдылықпен шығарма жазу. Осындай творчестволық процестің
арқасында көп ұлтты совет əдебиетінің байланысы ғана емес,
сонымен қатар бір-біріне əсер етуі де көбейе түсті.
Пушкин, Лермонтов, Горький, Маяковский, Шолохов, Тычина, Купала жəне басқа əйгілі жазушылар қазақша сөйлей
бастаған кезде, біздің данышпан Абай, жыр атасы Жамбыл,
көрнекті жазушыларымыз Сəкен, Бейімбет, Ілияс, Сəбит, Мұхтар, Ғабиттар орысшаға жетіліп алып, украинша, грузинше,
өзбекше, белорусша сөйлей бастады. Сөйтіп ұлт əдебиетінің
географиясы кеңейе де, үлкейе де түсті.
Азербайжан ақыны Украина тұрмысын, белорусс ақыны
өзбек, қырғыз өмірін жырласа, украин жазушысы А.Десняк
1940 жылы қазақ батыры Аманкелдінің ерлік ісін баяндай82

тын «Торғай сұңқары» атты роман жазды. «Аманкелдінің образы революциялық қызмет үстінде де, өзінің жеке өмірінде де
толық жасалған. А.Десняк өз кейіпкерлері характерінің ұлттық
белгілерін, əсіресе қазақ халқының өмірі мен тұрмысын жəне
қазақ даласына Октябрь революциясы əкелген жаңалықта
көрсете алған» («Украин совет əдебиеті тарихының очеркі,
Москва, 1954, 335-бет). Сөйтіп əр халықтың тұрмыс, өмір
ерекшелігі, еңбектегі ерлігі мен майдандағы батырлығы əрбір
ұлт жазушысының шығармасына арқау бола бастады. Бұл
процестер Ұлы Отан соғысынан кейін бұрын-соңды болып
көрмеген қарқынмен өркендей түсті.
Гитлершіл басқыншыларға қарсы соғыс біздің бүкіл жүйемізге үлкен сын болды. Совет əдебиетіне патриоттық шығармалар беру, халықтың рухын көтеру, əділеттілік ісінің
жеңіп шығатындығын насихаттау міндеті жүктелді. Сын сағатта, қан майдан кезінде, Сəбиттің сөзімен айтқанда жасалды «ақындардың сөзінен армиялар, корпустар, сансыз полк»,
«сын – теңіз, қалам – кеме», «кітаптың қағаздары самолет боп»
ұшты.
Күркіреген күн, дауыс, дауыл екпін,
Құлағын керең қылып жер мен көктің,
Проза атқарады қызметін –
Ауыр артиллерия да зеңбіректің.
Күндіз демей, түн демей жанталасып
Қанды майдан ішіне араласып,
Очерктер разведка қызметін
Атқарды тынбастан хабар тасып.
Адамзаттың қас дұшпаны герман фашистері мен жапон
империалистері талқандалып, бейбітшілік орнады. Соғыстан
бүлінген халық шаруашылығы жедел қарқынмен қайтадан
қалпына келтіре бастаған кезде біздің данышпан партиямыз
1946–1948 жылдары идеологиялық мəселелерге ерекше назар аударды. Партия əдебиет пен искусствоның жоғары идеялы болуын, негізгі назарды совет өмірін суреттеуге аудару
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керектігін, бисаясаттыққа қарсы, «искусство искусство үшін»
дейтін зиянды көзқарасқа, тамыр-таныстыққа, либерализмге
қарсы, буржуазиялық мəдениетке бас июшілікке қарсы күресу
қажеттігін атап көрсете келіп, «Совет əдебиетінің, дүние
жүзіндегі ең озық əдебиеттің күші оның халық мүдделерінен
басқа мүдделері жоқ жəне болмайтын да əдебиет екендігінде.
Совет əдебиетінің міндеті – жастарды дұрыс тəрбиелеуде,
оның тілектеріне жауап беріп отыруда, жаңа ұрпақты сергек, өз
ісіне сенетін, кедергілерден қорықпайтын, кедергі атаулының
бəрін де жеңе білетін етіп тəрбиелеуде мемлекетке көмектесу»
(КПСС ... қарарлары мен шешімдері, ІІІ бөлім, 533-бет) болып
табылатындығын тағы да айқын тұжырымдап берді.
Партияның идеологиялық мəселелер жөніндегі қаулы-қарарларымен қаруланған совет жазушылары заман тілегіне жауап
беретін, халықты коммунистік рухта тəрбиелейтін шығармалар
жазып, көркемдік дамудың ілгері сатысына ұмтылумен қатар
1949–1952 жылдарда космополиттік көзқарасқа қарсы, пролеткульт пен раппышылдықтың күні өткен қалдықтарын
қайтадан жандандыруға əрекеттенгендерге қарсы, сындағы
«солшылдыққа», буржуазиялық ұлтшылдыққа, классикаық
əдебиеттің дəстүрін жоққа шығармақ болған антипатриоттық
сыншыларға, совет шындығын тек бояп көрсетуді уағыздаған
тартыссыздық теорияға қарсы батыл күрес жүргізді.
1954 жылы декабрь айында Совет жазушыларының
Бүкілодақтық екінші съезі ашылды. Егер бірінші съезд буыны бекіп, идеялық-көркемдік платформасының негізі қалана
бастаған жас совет əдебиетінің дамуына қорытынды жасаған
болса, ал екінші съезд – əбден қалыптасқан, барынша жетілген,
молыққан адамзат көркемдік дамуының жоғары сатысында
тұрған, бүлкі прогрессивті əдебиетке үлгі болуға, ұстаздық
етуге жараған көп ұлтты совет əдебиетінің өткендегісін
қорытындылап, келешегін айқындады. Коммунистік патияның
басшылығымен өркендеген түрі ұлттық, мазмұны социалистік
совет əдебиеті көп тілде, əрқилы дəстүрлерде, алуан түрлі
ұлттық ерекшелігі бар бояуларда жазылған шығармалардың
нəтижесінде, олардың бір-біріне өзара əсер етуі, сөйтіп
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көркемдік дамудың жоғары сатысына көтерілуі арқасында
дүние жүзіндегі ең беделді, ең озық əдебиетке айналды. Егер
1934 жылы тек 96 жазушының шығармасы ғана шетел тіліне
аударылса, 1945–1953 жылдардың ішінде 900-ден астам совет
жазушыларының еңбектері 44 тілге аударылды. Тек 1951–1953
жыл арасында совет əдебиеті 94 миллион 196 мың дана болып
басылды. Яғни, К.Фединнің съезде сөйлеген сөзімен айтсақ:
«Бір кезде: «Совет əдебиеті деген не?» деп сұраған заман болса, енді қазір дүние жүзінің кітап дүкендерінде: «Сіздерде совет əдебиетінен нендей кітаптар бар?» деп сатушыға сұрақ
қойылмайтын күн кемді-кем» дəрежеге жеттік.
Біздің көп ұлтты совет əдебиетіміз мұндай дəрежеге тек
Коммунистік партияның данышпандық басшылығы арқасында
жетті. Партияның Орталық Комитеті жазушылардың бүкілодақтық Екінші съезіне жолдаған құттықтауында əдебиетіміздің қолы жеткен табыстарын, қате-кемшіліктерін ашып көрсетіп, совет көркем əдебиетінің қоғамдық өзгертуші жəне
белсенді тəрбиелік ролін арттыра түсу үшін «Совет адамдарының кең сарайлы ішкі дүниесін терең ашып беретін шыншыл искусствоны, зор ойлар мен сезімдер искусствосын жасап беру, өз кейіпкерлерінің образдарында олардың еңбектегі
жұмысының, қоғамдық тұрмысы мен жеке тұрмысының алуан сапалы барлық жақтарын тығыз біріктіре отырып бейнелеп беру – совет жазушыларының борышы. Біздің əдебиетіміз
жаңаны бейнелеп қана қоймай, сонымен бірге оның жеңуіне
барынша көмектесіп отыруға міндетті... Совет əдебиеті,
дүние жүзіндегі ең озық əдебиет ретінде, еңбекшілер ісіне
қызмет етуге, сөйтіп, дүниежүзілік суреткерлік творчествоның
биік шыңында болуға міндетті» екендігін тағы да ерекше
айқындықпен тұжырымдады.
Біздің жан-жақты өркендеген əдебиетіміз əрқашанда партияның басшылығымен совет халқының өмірін, еңбектегі ерлік
істерін шынайы қалпында суреттеп, көркемдік нанымдылықпен
орнықтыруға ат салысып келеді. Идеология майданының
ең қуатты қаруының бірі болғандықтан, біздің əдебиетке
адам санасындағы күні өткен идеялар мен көзқарастардың
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сарқыншағымен, капиталистік психологияның қалдықтарымен
күресу, елімізде коммунизмді орнату жолындағы практикалық
іске қатысу, коммунистік идеологияның жаңа принциптерін
орнықтыру, сөйтіп совет адамдарын ең озық идеал рухында тəрбиелеу міндеті жүктеліп келеді. Шындығына келгенде,
біздің жазушыларымыздың көркем шығармалары оқушыға тек
эстетикалық лəззат беріп қана қоймай, еңбек ұйымдастырудың жаңа, прогрессивтік үлгілерін қолдануға ұмтылдыратындай болуы
керек. Басқаша айтқанда, совет жазушылары өз оқушыларының
алдында болуға, олардың ойын қобалжытып отырған мəселелерді
нанымдылықпен суреттеуге, туып келе жатқан жаңаны жасқанбастан жырлауға, оқиғалар тізбегіндегілердің ішінен ең маңыздыларын, келешегі зорларын іріктеп алып, типтендіруге тиіс, яғни
олар болашақ жарқын өмірдің ең алдыңғы сапындағы өршіл де
өжет барлаушылары болуға тиіс.
Сондықтан да компартиямыз өзінің ХХ съезінде əдебиет
пен өнер көпшілік жағдайда өмірден, совет шындығынан кейін
қалып келе жатқандығын, кейбір жазушылардың өмірмен
байланысының бəсеңдегенін, əлі де болса арзан қолды, тартымсыз, жадағай шығармалардың кездесетіндігін, əдебиет
пен искусство саласындағы творчестволық еңбек коммунизм жолындағы күрестің рухында болуға, көңілге қуат беруге, социалистік саналылық пен жолдастық ынтымақты дамыта түсуге тиісті екендігін айта келіп, «Біздің елдің искусствосы мен əдебиеті мазмұнының байлығы жағынан ғана емес, сонымен қатар көркемдік күші мен шеберлігі жағынан да дүние
жүзінде алдыңғы қатарлы болуға күш сала алады жəне күш
салуға тиіс» деп тұжырымдады.
Коммунистік партияның ХХ съезінен жəне Орталық Комитет Пленумының «Жеке адамға табынушылықтың зиянды зардаптарын жою туралы» алған қаулысынан кейін интеллигенция арасында, əсіресе жазушылардың арасында партияның
бірден-бір дұрыс жүргізіп отырған саясатын түсіне алмай,
берік позициядан табаны тайғанақтай бастаған, бірқыдыру
ірі идеологиялық мəселелерге баға беруде белгілі дəрежеде
қобалжыған, тұрақсыздық көрсеткен кейбір адамдар болды.
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Сонымен қатар партияның жеке адамға табынушылықты сынауын теріс ұғынып, ертерек кезде қабылданған қаулы мен
қарарлардың дұрыстығына шүбə келтіргендер де кзедесіп
қалды. Əдебиет пен искусствоның партиялығы туралы лениндік принципті тек партияның ішкі талас-тартысына саюшылық, искусстводағы буржуазиялық-декаденттік құбылыстар
мен «таза искусство» ұранымен күресуді ілтипатқа алмау, көркемөнер мен əдебиетке партияның басшылық ету ролін даттау сарқыны, 1946 – 1948 жылдағы партия қаулыларының дұрыстығына күдіктенушілік сияқты теріс сыңай байқатқан
зерттеушілер мен жазушылар да кездесті.
Мұндай кемшіліктің кейбір шет-жағасы «Қазақ əдебиеті»
газетінің қазақ мəдениетінің кейбір мəселелерін байыпты
талқыға салмай, даурықпалы əуенге түскенінен де көрініп
қалды. Республиканың партия ұйымы мен баспасөз органдары бұл мəселелерді қалауын тауып шешті де, асқындырып
жібермеді.
Совет жазушыларының арасында «тартыссыздық», «өмірді
бояп көрсету» теориясымақтарымен күресуді желеу етіп
өзінің творчествосында советтік шындыққа қара күйе жағуға
ұрынғандар да болмай қалмады. Бұл арада Б.Дудинцевтің
«Тек құлқынның құлы емес» деген романы, Д.Граниннің «Өз
пікірі» деген əңгімесі, Кирсановтың «Аптаның жеті күні» деген поэмасы, біздің Қазақстанда Н.Кузьминнің «Авария» деген повесті əдебиеттің даңғыл да кең жолынан ауа жайылған
шығармалар болғандығын атап өткен жөн.
Партияның ХХ съезінде əртүрлі системадағы мемлекеттердің бейбіт қатар өмір сүру мəселесі бұрын-соңды болып көрмеген биікке көтерілген соң идеология майданындағы күресті
солғындату қажет шығар деп ойлап қалғандар да кездесті. Империалистік жыртқыштардың жалдамалы малайлары біздің
елде жеке адамға табынушылықты сынауға жəне Венгриядағы контрреволюциялық бүліктің шығуына байланысты буржуазиялық насихатты күшейтіп жіберді.
Міне осындай жағдайда компартия идеология майданына, оның ішінде əдебиет пен искусствоға дер кезінде көмек
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көрсетіп, ілгері дамудың даңғыл жолын сызып берді. 1957
жылы біздің партиямыз əдебиет пен көркемөнердің халық
өмірімен тығыз байланысты болуы, оның партиялығы мен
халықтығы принципі барынша сақталуға тиісті екенін
ескертті. Біздің советтік қоғамның күші Коммунистік партия мен халықтың мызғымас бірлігінде. Міне сондықтан да
біздің жағдайымызда партияның саясатын жүзеге асыруға
белсене қатыспай-ақ халыққа қызмет етуге болады деп ойлау,
түсіну барынша адасқандық. Партия көзқарасын, оның саяси
бағытын мойындамай халық тілегінен шығу, халықпен бірге
жүру мүмкін емес. Кімде-кім халықпен бірге болғысы келсе,
ол партиямен бірге болады, кімде кім партияның позициясында берік тұрса, оның саясатын қалтқысыз жүзеге асырса, ол əр
уақытта халықпен бірге болады. Осыны айқын түсінген ақынжазушылар, искусство қайраткерлері халыққа қызмет етудің
жолын ешбір қысылмай-ақ өз еркімен, өзінің зор сенімімен,
қабілет дарынымен, өзінің жан-тəнімен таңдап алады да,
əдебиеттің қасиетті босағасынан сығалап жүрген кейбіреулер
сияқты «партиның басшылығы менің творчествомды құрсаулап
отыр» деп даурықпайды, өзінің жүрек əмірімен сенімді де пайдалы еңбек етеді.
Компартия əрқашанда да тарихи шындықтың даму барысына сай тұжырымды қорытындылар жасап, жазушыларды
жаңаның жаршысы, жарқын болашақтың барлаушысы болуға
бастап отырады. Осының айқын үлгісін КПСС Орталық Комитетінің совет жазушыларының Бүкілодақтық ІІІ съезіне жолдаған құттықтауынан анық көреміз. «Əдебиет пен искусство халықтың өмірімен əрқашан да тығыз байланысты болып, біздің
социалистік өмір шындығының байлығы мен алуан салалылығын
шыншылдықпен бейнелеп беруге, совет халқының қайта жаңартушы ұлы қимылын, оның талаптары мен мақсаттарының парасаттылығын, жоғары моральдық қасиеттерін айқын жəне көз
жеткізе көрсетіп отыруға тиіс. Коммунизм орнатуда жаңа табыстарға жету жолындағы күреске халықты жұмылдыру – əдебиет
пен искусствоның қоғамдық борышы» деп əдебиеттің негізгі
өркендер бағытын айқын көрсетіп берді.
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Совет Одағы Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің
«Ұлы достық», «Богдан Хмельницкий» жəне «Шын жүректен»
операларына баға берудегі қателерді түзету туралы» 1958
жылы 28 майда алған қаулысы – кемеңгер партиямыздың
əдебиет пен көркемөнер саласында жүргізіп келе жатқан
принципті саясатының айғағы. Марксизм-ленинизм идеяларын
қалтқысыз жүзеге асырып отырған біздің партия əрқашанда тарихи дамудың келешегіне көз жіберіп отырады. Сондықтан да
бұл қаулының тек советтік музыка өнеріне ғана емес, сондай-ақ
көп ұлтты, бір мақсатты социалистік мəдениетіміздің барлық
саласы үшін аса зор маңызы болмақ.
Шындығына келгенде, КПСС Орталық Комитетінің 1948
жылғы 10 февральда Б.Мураделидің «Ұлы достық» операсы туралы қаулысын, К.Данькевичтің «Богдан Хмельницкий» операсы туралы алған қаулысы, Г.Жуковскийдің
«Шын жүректен» атты операсына жазылған «Правданың»
редакциялық мақалалары негізінен алғанда советтік музыка
өнерін ойдағыдай өркендетуде пайдалы роль атқарды. Советтік
көркемөнер социалистік реализм принциптері негізінде халық
өмірімен жəне халық творчествосының демократиялық
дəстүрлерімен тығыз байланыста болуы керектігі аталып
көрсетіліп, музыкадағы формалистік сарын, жалған «жаңашылдық» орынды сыналды, қызымырлана айтылды. Дегенмен советтік музыканың талантты қайраткерлерінің еңбегіне
баға беруде субъективтік пікір де айтылмай қалған жоқ,
кейбір шығармалар ауыр сынға ұшырап, оның авторларына
формалистік бағыттың өкілі деген атақ тағылды.
Міне сондықтан да КПСС Орталық Комитеті өзінің осы
қаулысында талантты композиторларымыздың творчестволық ісіне берілген бағаны түзетуді қажет деп тапты.
Біздің партия осы жолы да В.И.Лениннің: «Талант – сирек
кездесетін нəрсе. Оны үнемі жəне сақтықпен қолдап отыру керек. Егер сіздер талантты қызметкерді өздеріңізге тартпасаңыз, оған көмектеспесеңіз, күнəкəр, көп күнəкəр ... боласыз» деп көркемөнер шеберлеріне əкелік қамқорлықпен
айтқан қағидасын нақты жүзеге асырды.
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Партияның ХХІІ съезі қабылдаған жаңа программасының
бұрынғы программалардан мəдениет саласындағы бір ерекшелігі – барынша нақтылығы мен кең тыныстылығы. Мəдениеттің
əрбір саласы арнайы сөз болып, нақты да жауапты міндеттер
жүктелген. Соның ішінде əдебиет пен өнердің тəрбиелік ролін
арттыру мəселесіне айрықша мəн беріліп, советтік əдебиеттің
жаңашылдық сипатын айқындаған.
«Оптимизмге жəне өмірді орнықтырушы коммунистік идеяларға толы совет əдебиеті мен өнері орасан зор идеялық-тəрбиелік роль атқарады, совет адамының бойына жаңа дүниені орнатушыға өзекті қасиеттерді дамытады. Олар миллиондаған
адамдарды жігерлендіріп, қуанышқа бөлейтін қайнарбұлақ болып қызмет етуге, сол адамдардың еркін, сезімі мен ой-пікірін
білдіруге, олардың идеялық жағынан баюына жəне адамгершілік
тəрбие алуына қызмет етуге тиіс» деп көрсетілді программада.
Көп ұлтты, бір тілекті совет əдебиетінің сыр-сипатын жанжақты қамтыған бұл анықтама əдеби еңбектің маңызын бұрынсоңды болып көрмеген дəрежеге көтеріп отыр. Партиялық
баға біздің ақын-жазушыларымыздың алдына ерекше міндет
жүктейді. Қазіргі коммунистік құрылыс заманында əрбір
көркем шығарма «өмір кетігіне кірпіш болып қалануға» тиіс,
ал коммунизм құрылысшыларының жан-дүниесін, ерлік ісін
шынайы да сүйсіне жырлау арқылы үлгі-өнеге қазынасына
айналғанда ғана оның практикалық мəні арта түспек.
Бүкіл адамзат қауымына, оның ішінде коммунистік қоғамды орнатып жатқан совет халқына қажетті əдебиеттің өркендер арнасы, сара жолы, негізгі бағыты – «халықтың өмірімен
байланысын нығайту, социалистік шындықтың байлығы мен
алуан түрлілігін шыншылдықпен, асқан көркемдікпен бейнелеу, жаңа, шын мəнісіндегі коммунистік құрлысты зор шабытпен айқын етіп көрсету жəне қоғамның алға басуына бөгет
атаулыны əшкерелеп отыру» деп көрсетілген осы дана документте.
Совет əдебиетінің тарихы өркендеу жолы бұл қағиданың
бірден-бір дұрыстығын дəлелдейді. Өмір шындығынан туған
көркем туындылар өзінің озық өнегесімен коммунистік адам90

гершілікті паш етіп, орасан зор ықпалы бар тəрбие құралына
айналуда.
Совет əдебиетінің алтын қорындағы байлықтың бəрін
жіпке тізбей-ақ, оның кейбіреулерін атап өтсе де болғандай.
Н.Островскийдің «Құрыш қалай шынықтысы» тек совет жастарының ғана емес, азаттықты аңсаған бүкіл əлем жастарының
жан серігіне айналғандығы баршаға аян. М.Шолоховтың «Көтерілген тыңы» жаңа өмір құрып жатқан халықтық демократия
елдері шаруаларының табынатын «құраны» емес пе!
Ал қазақ əдебиетінің даму сатыларын айқындаған дəуір дауылпазы С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешуін», «Советстанын», Б.Майлиннің замананың көркем шежіресі болған тамаша əңгімелерін, І.Жансүгіровтің өрен дауысты өр поэмаларын,
советтік өмірдің əрбір құбылысын жырлап, көркем əдебиеттің
зəулім сарайын салысуға ерен еңбек сіңірген С.Мұқановтың
«Сұлушашын», «Ботагөзін», «Аққан жұлдызын», қазақ əдебиетін əлемге танытқан М.Əуезовтің «Абай жолын» мақтаныш
сезіммен атаған орынды. Совет əдебиетінің алуан тілді, бір
мақсатты тамаша ақын-жазушылары замана дамуын терең толғайтын, өткендегіні екшей ойлап, жарқын болашаққа жетелейтін көркем туындыларды жасап, өнеге-үлгі көрсетуде.
Өмір əжетіне жарап, халықтың өскен эстетикалық талғамын
өтейтін шығармалар бүгінгіден ертең көп керек. Сондықтан
да біздің ақын-жазушыларымыз советтік тамаша шындықпен
қоян-қолтық араласып, əрбір құбылыстың мəнін терең түсінуге,
қылтанақтап өсіп келе жатқан жаңаны бар талантының қуатымен жақтауға, коммунистік болмыстарды орнықтыруға,
аяқтан шалар ескіліктер мен кедергілерді жоюға өткір де ойлы
қаламдарымен ат салысуға, сөйтіп коммунистік партияның айбынды көмекшісі деген айбарлы атақтың дəрежесін көтере
түсуге міндетті.
Совет Одағы Коммунистік партиясының осы ұлы программасы «Жеке адамның творчестволық бастамасын, асқан шеберлігін көрсету үшін, творчестволық формаларды, стильдер мен
жанрларды алуан түрлі ету үшін жазушылардың, суретшілердің,
музыканттардың, театр мен кино қайраткерлерінің алдында
кең өріс ашылады» деп көрсетіп отыр.
91

Таңғажайып ерлік еңбекке толы совет шындығын асқан
көркемдік шеберлікпен бейнелеуде жаңашылдыққа жол ашық
екендігі өзінен өзі аян. Алайда жаңалыққа ұмтылу процесі
социалистік реализм əдебиетінің партиялық принциптерін
қатаң сақтай отырып, бүкіл адамзаттың көркемдік дамуындағы
прогрессивті дəстүрлерін пайдалану жəне дамыту арқылы
жүзеге асуы керек.
КПСС Программасында айқын тұжырымдалған осы қағиданың теориялық жəне практикалық жағынан үлкен мəні бар.
Ең алдымен совет əдебиетінің қас дұшпандарының, əсіресе
ревизионистерінің арам ниетті ойларын күл-талқан етеді, олардың совет жазушыларында өзіндік творчестволық бет жоқ, бəрі
де зорлықпен жазылады, тың форма мен стильдер таба алмайды деген сандырақтарын əшкерелейді.
Ал екінші жағынан, жаңашылдықтың жалған соқпағына
түсіп, адамның көңілі дауаламайтын түрлер мен тəсілдер
іздеушілерге де тосқауыл қояды. Жаңалық керек, өте қажет,
бірақ ол көркемдік дамудың табиғи заңдылығына сай туып,
қалыптасуы абзал. Сондықтан да жаңашылдық пен дəстүрдің
ара қатынасындағы құнарлы да пайдалы өңірден дəмді де мəнді
жеміс еніп жатса нұр үстіне нұр.
В.И.Ленин пікірінен нəр ала қалыптасқан социалистік реализм əдісі творчестволық еңбектің осы жағына ерекше мəн
беріп, қатаң талаптар қояды.
Социалистік мəдениеттің, əдебиет пен өнердің өркендеу
барысынан хабары жоқтар қаншама байбалам салса да, «Коммунистік патия əдебиет пен өнердің дамуында дұрыс бағыт
болуы жөнінде, олардың идеялық жəне көркемдік дəрежесі
жөнінде қамқорлық жасап отырады» деп айрықша атап көрсетілді жаңа программада.
Əдебиеттің таптық сипаты жəне пролетарлық істің құрамды бір бөлегі екендігін əрдайым анық жариялап, Коммунистік
партия оның дұрыс бағытта өркендеуіне жағдай жасап келеді.
Кемеңгер В.И.Лениннің «Партиялық ұйым жəне партиялық
əдебиет» атты программалық еңбегінен бері қарай бұл ұрын
əдебиеттің өркендеу арнасына жол сілтеген темірқазық жұлдызындай.
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Осы ұлы бағыттан еш уақытта айнып көрмеген совет əдебиеті
жарты ғасыр ішінде өзінің қоғамдық-əлеуметтік мəнін арттырып
қана қоймай, үлгі-өнегесі мол классикалық шығармалар берді,
сөйтіп əлемдік əдебиетті, прогресшіл мəдениетті байытты.
М.Горький мен В.Маяковский дəстүрін өркендете отырып совет əдебиетін əлемдік аренаға шығарған сөз зергерлеріне –
М.Шолохов, К.Федин, Н.Тихонов, Л.Леонов, А.Корнейчук,
М.Турсунзаде, П.Тычина, А.Упитқа, т.б. социалистік еңбек ері
деген абыройлы атақ берілуінің өзі – совет əдебиетінің қоғамдық-əлеуметтік күшке айналғандығының мəнді бір көрінісі.
Елу жыл ішіндегі ұлы жаңалықтарды аңғарып алуға, партия
жүргізіп келген жəне жүргізе беретін кеменгерлік саясаттың
құнарлығын аңғартуға айғақты дəлелдің бірі болатын қазақ əдебиетіне көз салсақ, Сəкен, Бейімбет, Ілияс шығармаларының
тұңғыштығын, Сəбит, Мұхтар, Ғабит дарындарының кең
құлашын, Əбділдə, Ғабиден, Қасым, Ғабдол қаламгерлігінің
мəнділігін, əдебиетіміздің бүгінгі дамуына еселей үлес қосып
келе жатқан жас та жасамыс ақын-жазушылардың өнері гүлдене
түскенін зор мақтанмен атаймыз. Өйткені жаңа заманның
перзенті – қазақ совет əдебиеті өзінің көсілген кең даласына сыймай одаққа, дүниежүзіне танылғаны партияның осы
кемеңгерлік саясатының жемісі. Бұл тек Қазақстанға ғана емес,
басқа ұлт республикаларына да тəн құбылыс. Партиямыздың
ХХІІІ съезінде Л.И.Брежнев жолдас «одақтас республикадағы
өнер қайраткерлерінің көптеген талантты жаңа шығармалары
бүкіл одақтық кең аренаға – тіпті бүкіл одақтық қана емес,
халықаралық аренаға шықты» деп айрықша атап көрсетті.
Елу жылдан астам уақыт ішінде өзінің көркемдік дамуында орасан ұлы табыстарға ие болған совет əдебиетінің əлі
де алар қамалдары мен биіктері де жоқ емес. Сондықтан да
біздің кемеңгер партиямыз советтік өнер қайраткерлерін, əсіресе, жазушыларды – «дүниені революциялық жолмен қайта
құру жолындағы белсенді күрескер» деп таниды да, біздің
социалистік мəдениетіміздің негізгі арналарының бірі – əдебиетке «суреткерлік творчествоның түрлері мен əдістерін
жетілдіре отырып, бұдан былай да өміріміздің алуан қырларын
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бүкіл кемелінде жəне бүкіл байлығымен шынайы көрсететін
болсын, совет халқының биік, игілікті мұраттарға жету жолындағы алып еңбегі мен күресінде оған шабыт беріп отырсын»
деген өте жауапты да абыройлы міндетті жүктеді.
Совет əдебиетінің үлкенді-кішілі қаламгерлері советтік
шындықтан творчестволық шабыт алып, кемеліне келген коммунистік құрылыс дəуірінде көркем сөздің айбыны мен
қуатын бұдан былай арттыра түсетіні партиямыздың тарихи ХХІV съезінде айрықша тұжырымдалды. КПСС Орталық
Комитетінің Бас секретары Л.И.Брежнев жолдастың ХХІV
съезде жасаған баяндамасында, ұлы оқиғаларға байланысты
сөйлеген сөздерінде совет əдебиетшілерінің абыройлы да жауапты еңбектеріне зор баға беріп, əдебиет пен өнерді онан əрі
дамыта түсу жөнінде келелі ой-пікірлер айтуда.
Партияның əдебиет пен өнерді өркендету жолындағы əкелік қамқорлығының тамаша бір көрінісі – КПСС Орталық
Комитетінің 1972 жылы «Əдеби-көркем сын туралы» алған
қаулысы болды. Өнерпаздық өмірдің жаңа бір белесіне шығуына мүмкіндік беріп, жол ашқан қаулыны жүзеге асыруға бар
əдебиетшілер зор шабытпен жұмыла кірісіп отыр.
Совет Одағы Коммунистік партиясының басшылығы арқасында бүкіл совет халқы өзінің творчестволық еңбегімен
коммунизмнің жарқын болашағына қарай ілгерілей береді.
Халықтың ерлік ісінен күш-жігер шабыт алған біздің жазушыларымыз заман тілегіне жауап беретін, халықты озық идеал рухында тəрбиелейтін, сөйтіп көркемдік дамудың жоғары
сатысына ұмтылдыратын талай эпопеялық шығармалар тудыратындығында шүбə болмасқа керек. Оған лениндік дана партияның басшылығы мен қамқорлығы кепіл.
ҚАРЫШТЫ ҚАДАМ
Ұлы Октябрь Социалистік революциясының əрбір мүшелді
мерекелері əрқашан өткенімізді еске түсіріп, бүгінгіміздің мəнін ұғуды, ертеңгі жарқын болашаққа қиял көзін тастап, ғылы94

ми барлау жасауымызды талап етеді. Өйткені адамзат тарихы
үдіре көшкен көшке ұқсайтын болса, Октябрь жаңа заманның
жаңа календарын бастаған, жаңа дəуірдің жаңа үлгі-өнегесін
ұсынған ұлы асу. Сондықтан кеше кім едік, бүгін қандаймыз,
ертең кім боламыз? деген замана сауалдарын қоғамдық өмірдің
əр саласына ыңғайлай, бейімдей қойып, соған тиісті жауаптар
іздеуге тиістіміз.
Замана сауалдарының сырын түсінуге ұмтылған əлеуметтік
ой-сананың алдыңғы легінде негізі жаңа қалана бастаған совет
əдебиеті болғаны айдан-анық. Өйткені оның ұшқыр да алымды
жанрлары орасан зор өзгерістің мəн-жайын, оның терең сырларын қолан келсе поэтикалық образбен, ең болмаса оралымды да өрнекті – ұғымды тілмен айтып беруге талаптанған болатын. Соның қазақ даласындағы тұңғышы:
Зұлымдық пен
Əділдіктің
Алысқанын айтайық.
Жер жүзіне
Бай мен кедей
Шабысқанын айтайық.
Кедей сүйер,
Байлар күйер,
Ауыздан от шашайық.
Салып ұран:
«Кедей құрал»
Кедейден тон жасайық, –
деген өрелі ой, өрен əуеннен басталып, əдебиетімізде жаңа жол
салған-ды. Қазақ əдебиетінің дəстүрінде пролетарлық күрес
əуеніне бөленген бағыт-бағдардың болмағанына қарамастан
революцияның алғашқы күндерінде осындай шығарманың
тууы кездейсоқтық емес еді. Өйткені Россия еңбекшілерінің
азаттық жолындағы күресінің дүмпуі мен əсер-ықпалы қазақ
даласына еміс-еміс жетіп жатумен қатар, сол кезеңдегі екі
бірдей езгінің астында болып, қанау мен қорлықты көп көрген
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халықтың əлеуметтік санасы теңдік алуға даяр болатын. Оны
1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісі нық аңғартқан-ды.
Енді бостандық күні туған шақта халыққа түсінікті жырлар жазылуы, оның барар жерін, басар тауын, алар қамалын
көрсететін көркем сөздің атой салуы заңды да еді. Өйткені
В.И.Лениннің «Партиялық ұйым жəне партиялық əдебиет»
атты программалық еңбегінде совет əдебиетінің нағыз ерікті
əдебиет болатындығы, «оның қатарына көптеген жаңа күштерді пайдакүнемдік пен мансапқорлық тартпайды, социализм
идеясы мен еңбекшілерге ниеттестік тартатын болады. Бұл
нағыз ерікті əдебиет болады, себебі ол ретсіз тойғандықтан
маубастанған кейіпкерге, семіздіктен қайғы тартқан жəне
азап шеккен «жоғарғы он мыңдарға» қызмет етпейді, елдің
гүлі, оның күші, оның болашағы болатын миллиондаған, он
миллиондаған еңбекшілерге қызмет етеді» деп айтылған ойдың
қазақ даласына Сəкеннің əр үнімен, мəнді мағынамен атой салуы əбден заңды.
Жаңа заманның жаңа əдебиеті өзінің алғашқы адымынан бастап-ақ халықтың жүрегіне жол табатын, көңіліндегі
көкейтесті мəселелерін шертетін, жан-сырын ақтарып, алға бастайтын əдебиет болуға ұмтылды. Кеше өмірден қағажу жеп, кімкөрінгеннің тепкісінде, езгісінде жүрген еңбекшілер, жалшыжақыбайлар өкімет билігін қолына алып, жаңа заманның негізін
қалады. Ғажап кітаптың бетін ашып, көркем образдар галереясынан өзінің түр-келбетін көре бастады. Көңіл күйін де жасырмады.
Сен жыласаң – көзден жасым тамшылар
Сен қуансаң – қайғы-шерім аршылар.
Айт өлеңді ен даланы жаңғыртып,
Қойшы-қолаң, кеше жүрген жалшылар, –
деп Мырқымбайлар өзінің ер де өрелі даусын шығарып қана
қоймады, қазақтың жаңа əдебиетіндегі жағымды кейіпкерлердің алды болып, əркімнің сырласып-мұңдасып отыратын құрбысына айналды. Өзінің ұлттық сыр-сипатын, мінез-қылығын қалтқысыз сақтап, жаңа социалистік мазмұнға ие бола келді.
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Идеялық нысананың айқындығы, таптық позициясының
бекемдігі, сол кезеңдегі эстетикалық талап-талғам деңгейінде
өрнектелген жыр шумақтары Баймағамбет Ізтөлин, Шолпан Иманбаева, Сəбит Мұқанов, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет
Майлин, Самат Нұржанов, Мəжит Дəулетбаев, Сабыр Шарипов, Жиенғали Тілепбергенов, Елжан Бекенов, Əбдірахман
Айсариннің өлеңдері мен əңгімелерінде айқын танылып,
оқушы санасына жол тауып жатты. Уақыт өткен сайын советтік жаңа əдебиеттің өкілдері өркен жайып, творчестволық
күштердің азғана жыл ішінде есейіп қалғандығы аян болды.
ВКП(б) Өлкелік партия комитеті С.Сейфуллин, Б.Майлин,
Əбдірахман Байдилдин, Николай Феоктистовтан 1925 жылы
12 июньде ұйымдастыру бюросын құрып, қазақтың пролетар жазушыларының ассоциациясын (ҚазАПП) ашуды қажет
деп тапты. Мұның өзі жаңа заманның жас жазушыларына
творчестволық ұйым берумен ғана емес, үлкен үміт, зор сенім
білдірумен қымбатты еді. Өйткені əр жерде əр өлкеде, əрбір
мəдени мекеме төңірегінде жүрген жас таланттардың идеялықэнерпаздық консолидациясын жасау, күш-қуатын біріктіріп,
ынтымағын арттыру орасан зор мəні бар құбылыс еді.
Əдебиетімізге Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин, Жақан Сыздықов, Ə.Тəжібаев, А.Тоқмағамбетов, Т.Жароков, Қалмақан Əбдіқадыров, Қажым Жұмалиев, Қадыр Тайшықов, Жұмат Шанин, Ғаббас Тоқжанов, Ə.Байдилдин, Хамза Жүсіпбеков,
Мұстафа Көшеков, Өтебай Тұрманжанов, Бейсембай Кенжебаев, Орынбек Беков сияқты дарындар келіп қосылып, аз жыл
ішінде қазақ совет əдебиетінің көсегесін көгертті. ҚазАППтың ыждаһатымен «Жыл құсы» альманағының екі саны, ақынжазушылардың ұлы көсемге арнаған жыр-əңгімелерінен «Ленин» есімді жинақ, Октябрьдің он жылдығына «Ақындардың
шашуы» атты топтама, 1928 жылдан бастап «Жаңа əдебиет»
(қазіргі «Жұлдыз») журналы шығып, еңбекші елдің, социализм
орнатып жатқан құрылысшылардың жансерігі болатын жаңа
шығармаларды бірінен соң бірін жарық дүниеге əкеле бастады.
Елдің рухани талабын, уақыт парызын өтеуге ұмтылды. 1929
жылы Өлкелік партия комитетінің V пленумында қазақтың
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пролетариат бағытындағы əдебиеті бар, бірақ ол əлі жас, оның
өркендеуіне партиялық қамқорлықты күшейту қажет деген
қарар алынып, əдебиетіміздің жаңа замандағы алғашқы дəуірін,
яғни қалыптасу шағының шындығы бір тұжырымдалған болатын.
Өмірдің өзекті арнасын уақыт биігінен шола қарағанда
осындай қуанышты да жетелі құбылысты көреміз. Тарихта солай жазамыз. Кезең табы жойылып, ескелең өміршеңдікпен
берілетін жетекші тенденция бүгінгі гүлденген, шалқи да төгіле
өркендеген кезіміздің алғашқы бастамасы болып көрінеді.
Алайда біздің кейбір зерттеушілеріміз бұл дəуірдің үлкен мəнін
айтқанда, қиындығын жасыра, қайшылығын түзете, кем-кетікті
жамай-жасқай баяндағанды қалайтындай сыңай танытады. Өткен тарихты жарқыраған жеңіс жолы деп танығысы келетіндер
кездескен қиындықтарды көрсетпей-ақ бүгінгінің жарқындығын суреттей беруді талап ететіні де жоқ емес. Бұл өте
жаңсақ ұғым, теріс түсінік. В.И.Ленин тарихты əшекейлеуге,
жамап-жасқауға болмайтындығын, əрбір адамның іс-əрекетін
сол кезең деңгейінен қарап бағалауды талап еткенін естен
шығарып алып жүргендер де жоқ емес. Октябрьдің ұлы табысы қиындық пен тосқауылды жеңе білгендігімізге қарай даралана да зорая беретінін естен шығармағанымыз абзал.
Қазақ совет əдебиеті қым-қуат күресте өскен, идеялықкөркемдік биікке көтерілуде талай тосқауылды жеңіп, қасқой
пікірді аяқ асты етіп ер жеткен əдебиет. Бұл жəй əсіресе оның
қалыптасу дəуірінде болды. Сондықтан біраз мəселені саясиэстетикалық деңгейде əңгімелеген орынды.
Октябрьге дейінгі қазақ əдебиетінің «картасына» көз
салыңыздаршы. Туған елімізге есте жоқ ескі заманнан бері
рухани азық болып келген халық творчествосы 1916 жылғы
ұлт-азаттық қозғалысы кезінде бір дүр сілкініп, бостандық,
теңдік жырын жырлай алатындығын танытты. Бұл тенденция
советтік əдебиеттің бағытымен іштей ұғынысып, кейіннен бірбіріне ықпал ете өркендеді. Жамбылдай кең-дария дарынның
арқасында бүкіл одаққа, қала берді дүние жүзіне əдебиетіміздің
даңқы шықты. Бұл өміршең сала еді.
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Əдебиетіміз туар шақта «кітаби ақындар» творчествосының
негізгі арнасы сарқылғанымен олардың өнерпаздық əсерықпалы жоққа сайылмаған болатын. Оқушы жұртшылық
шығыстан келген классикалық туындыны да, діни уағызды да
қосарлай оқып, қажеттісін көңіліне тоқып, қажетсізін уақыт
тезіне беріп жатқан-ды. «Кітаби ақындардан» қалған көнетоз
көп мұраның іске татымдысы, көңілге көрік берері таяу арада «Ғашықнама» жинағында топтасып, 70-шы жылдардағы
оқушының қолына тиді. Олар қызықтай оқып, шығыс поэзиясының алыс маржандарының революцияға дейін бізге жеткен
үлгілерімен таныса бастады. Демек, көркемдік өмірде бұл сала
да өзінің азды-көпті тірлігін аңғартып жатты.
Ал Абай тұсынан үлкен арна тапқан қазақтың жазба əдебиеті революционер заманында жыртыла екіге айырылды.
Ағартушы демократтық дəстүрді берік сақтаған С.Торайғыров,
М.Сералин, А.Көбеев, Б.Өтетілеуов, С.Дөнентаев, Таһир Жомартбаевтардың шығармалары жаңа мəн-мағынаға ие болып,
ұласар арна іздеді. Ал Шаңгерей Бөкеев, Əріп Тəңірбергенов,
Мəшһүр Жүсіп Көпеев, Нармамбет Орманбетов, Көппай Жанатаев, Омар Қарашев, Мұхаметсəлім Кəшімов, Ыбрай Сандыбаев сынды дарындар өздерінің ағартушылық тенденциясымен
көрінгенмен, жетекші өңірге қол соза алмады.
«Қазақ» газеті төңірегіне шоғырланғандар, сол кездегі
ой-пікірді өлең шумағына түсірген М.Жұмабаев қазақтың
алашшыл əдебиетінің ағымына өнікті арна іздеді. Октябрьге
дейін өздеріне серік болар соны күштерді бай-феодалдардың
оқығандарынан таппаққа тырысты. Ұлы революцияға қарсы
шығып, аяғына оралғы болмаққа да ниеттенді.
Бай қайдасың ортаға малыңды сал,
Азды-көпті аямай барыңды сал.
Жаны тəтті жақсылар қайдасыңдар
Мұсылманның жолына жаныңды сал, –
деп төңкеріс дауылына қарсы тұрмақ болды. Бірақ одан ештеңе
өнбейтінін көрген соң:
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Шірік жүрек сасықтар,
Арамдыққа асықтар.
Жетілді, жетті мұратқа,
Қыбырлаған қоңыздар.
Қорсылдаған доңыздар
Тілегің болды, қуан күл, –
деп тілдеуге көшті. Жаңа дəуір мұндайды құлаққа іліп алмайтынын, өзінің жасампаз қуатымен жаңа тұрмыс құрып,
«қыбырлаған қоңыздардың» шат-шадыман дəуренін орнататынын күн өткен сайын айқындай берді. Міне осындай шақта
өзінің идеалынан айрылған, қысыр мақсаты тас-талқан болған
байшыл-ұлтшыл əдебиеттің өкілдері
Жалғанның мен көрермін көп пен азын
Өмірімде енді болмас жылы назым.
Енді бір жүргенімде, өлгенімде
Қолымнан ұшқаннан соң қоңыр қазым, –
деп гөй-гөйледі, мистикаға беріліп, қазақ əдебиетінде писсимистік сарынды реакцияшыл романтизм аясында күңіретті.
Мұның өзі қазақ даласында орнап жатқан жаңа өмірге ғана
емес, оның үні, оның əуені, оның рухани азығы болып келе
жатқан қазақ совет əдебиетіне жасаған идеялық қарсылыққа
пара-пар еді.
Қарсы мəндес өлең шығарумен ғана шектеліп қоймай, олар
талай теориялық қисынсымақтар да шығарды. Қазақ елі тапқа
бөлінбеген ел, демек оның тапшыл əдебиеті болуға тиісті
емес. Қазақта пролетариат болған емес, демек оның пролетар əдебиеті дегеннің қарасы көрінуге де тиісті емес. «Тоғыз
қабат тас үйді, қаңғыр-күңгір заводты, əуені шарықтаған аэропланды жырлағанша, қазақтың қара лашық үйін, жер ошағын,
майсыз арбасын, бақырауық түйесін жырлаған жақсы» деген
«кеменгерлікті» «күн шығыс қанды қазақ табиғаты, жалпы
тұрмысы жеке реализмді көтермейді. Ал романтизм мен сентиментализмнен қол үзуге болмайды» деген сияқты қисынмен
жалғастырды.
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Осы дəуірде қазақ əдебиетінің болашағы кімдікі, ол қандай
көркемдік əдісті басшылыққа алу керек деген проблемалар күн
тəртібіне қойылғанда алашшыл ақын-жазушылар мен сыншылар осындай топшылау жасады. Жаңа əдебиеттің, советтік
көркем сөздің нысанасын өзгертуге тырысты.
Олар жаңа əдебиеттің негізін салушы С.Сейфуллинді қасқой
сынның, қысыр өсек-аяңның астына алып, творчестволық
тұлға ретінде жоқ етпекке, ең болмаса бетін қайтарып, қаламын мұқалтуға талаптанып көрді. Одан ештеңе өнбеді.
Сəкенге Сəбит, Сəбитке Бейімбет пен Ғабит, Ілияс қосылып,
жаңа əдебиеттің туын жоғары көтере берді. Еңбекшілдің тілекмұратына жауап беретін əдебиетті, оның негізгі көркемдік
бағытын айқындап алды.
«Сентиментализм мен романтизм бағытына əуреленбей, қазақ еңбекшілерінің қазіргі керегіне жауап, келешегіне демесін
болатын ашық тілек, айқын ұғыммен суреттелген нағыздық (реализм) бағытындағы жəне осы бағыттың жан серігі, бұрынғысоңғы, бүгінгі өмірдің деректерінен туатын, болашақтағы тегістік тұрмысты суреттейтін төңкерісші сарындамалық (романтизм) бағытындағы əдебиет жұрнақтарын молайту керек.
Бұл көптің тілегі, қазіргі заманымыздың тілегі. Сондықтан
бұдан былай əдебиетте айтылған нағыздық пен төңкерісші
сарындамалық бағыты көркеймек» деген тұжырымды пікірдің
1926 жылы «Еңбекші қазақ» газетінің бетінде айтылуы əдеби
ағымдар арасындағы идеялық-творчестволық талас-тартыс пен
күрестің күшті болғанын көрсетіп қана қоймайды, теориялық
ойдың, сыншылық пікірдің өнімді өлкелерге көз салғанын да
танытады.
Қазақ совет əдебиетінің қалыптасу дəуірін əңгімелеген уақытта бүкіл əдебиетіміздің арғы-бергі тарихына жəне көркемдік дəрежесіне тікелей қатысы бар бір жайды айта кеткен орынды. Кейбір əдебиетшілер социалистік реализмнің туу, орнығу
процесін совет өкіметінің алғашқы күнінен бастап, əрқилы творчестволық ізденіс болмағандай, Октябрьге дейінгінің бəрі бір
күнде өзгеріп, жаңаша сипат алғандай баяндайды. Өркендеу
жолының жалпы аңғарын осылай əңгімелегендіктен көркемдік
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ізденістің кейбір мəнді салалары елеусіз қалып та қоятын кезі
аз емес.
Қазақ əдебиеттану ғылымы 60-шы жылдардан бері қазақ совет əдебиетінде сыншыл реализм дəстүрінің едəуір көрініс бергендігін зерттей бастады. Қайсыбіріміз сыншыл реализм қазақ
əдебиетінде атымен болмаған еді, көбіне ағартушы реализмді ғана
игерген еді дегендей сыңай танытсақ, енді біреулеріміз советтік
дəуірдің алғашқы кезеңінде сыншыл реализмнің дəстүрінде шығарма жазған авторлардың социалистік реализмге ұласқанын айтып дəлелдеудеміз. Соңғы көзқарастың өнімділігі,
пайымдылығы ғылыми негізде екені анық.
Көркем өнер саласында тарихи сабақтастық заңдылығы сақталатыны айдан-анық, олай болса сыншыл реализм сілемдерін
бірден жоққа саю, жаңа сипатқа көшіре қою орынсыз. Социалистік реализмнің ірі өкілдерінің бірі Бейімбет Майлин
қаламгерлігіне көз салсақ 1918 жылғы «Сексен сом» новелласын былай қойғанда, 1922 жылғы «Күлпəш» əңгімесін мысалға
келтірудің өзі-ақ жеткілікті. Аштыққа шыдамай күйеуі мен баласын тағдырдың талқысына тастап, өзінің шыбын жанын
сақтау үшін бір байшікешке тоқалдыққа кетіп қалған Күлпəш
күндестерінің қорлығын, жаңа күйеуінің тепкісін көргенде
«адамгершілік ары» оянады. Үйіне қайтып келсе, баласы мен
күйеуінің өлігінің үстіне шығады.
Шығар жолды таба алмау, жарқын болашаққа үндей алмау –
сыншыл реализмнің хас белгісі. Осындай принциппен жазылған шығармалар бізде аз емес. Оған Сəкеннің «Аштардың
рухтары» (1922), М.Дəулетбаевтың «Жүн жайғанда» (1927),
«Түнгі көбелек» (1929), Ж.Тілепбергеновтың «Қайран елімай» (1918), М.Əуезовтің «Оқыған азамат», «Жуандық» сияқты
көптеген əңгімелері айқын дəлел бола алады. Сыншыл реализм
дəстүріндегі шығармаларды мансұқтауға, совет əдебиетінің
даму бағдарына жат құбылыс еді деп санауға еш болмайды.
Қайта бұрынғы өнімді көркемдік əдіспен шаңа шындықты
игерудің бір амалы, яғни социалистік реализмге ұласудың ең
бір мəнді де жемісті арнасы ретінде танысақ қана көптеген
социологиялық сауалдардың сырын ұғамыз да, əдебиетіміздің
эстетикалық негізінің құнарлы екенін аңғарамыз.
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Осы күрделі идеялық-көркемдік проблемаларға байланыстыра бір мəселеге тоқтай кету қажет. 1927 жылы С.Сейфуллин
«Қазақтың көркем əдебиеті туралы» деген тұжырымды мақаласында «Қазақ əдебиетінде қазір екі саяси айқын бет
бар. Бірі – байшыл, ұлтшыл, бірі – еңбекшіл, тапшыл. Жəне
əдебиеттің бұл екі айқын бетті жазушыларының арасында
бірен-саран шөре-шөре жазушылар бар. Бұларда айқын бет
жоқ. Кейде о жаққа, кейде бұ жаққа ауысып жүреді. Бірақ бұл
азғантай шөре жазушылар жыл санап еңбекші тап жағына
ойысып келеді» деп жазған болатын. «Шөре» жазушыларды
кейінгі зерттеулерде «жолбикелер» деп атап жүрміз. Олардың
қатарына Мəжит Дəулетбаев, Сəбит Дөненбаев, Қошмұхамбет
Кеменгеров, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Əуезовті, тіпті
Ілияс Жансүгіровті, сыншылардан Əмина Мəметова, Даниял
Ысқақовтарды жатқызған кездер болды.
Коммунистік партия өзінің 1925 жылғы 18 июньдегі «Партияның көркем əдебиет саласындағы саясаты туралы» программалық қаулысында жолбикелерге жолдастық қамқорлық
көрсетіп, олардың еңбекші тап жыршысына айналуына айрықша көңіл бөлу керек деп ескерткен болатын. Осы принцип
қазақ əдебиеті жағдайында барынша дəйектілікпен жүзеге
асырылды деуге келе бермеген кездері де жоқ емес. Бұған
көбіне алашшыл жазушы-сыншылардың ықпалы себепші болды. Олар ҚазАПП құрылғаннан кейін өздерінің «Алқа» дейтін
ұйымын ашпақ болып, теріс көзқарастарын, пікірлерін кейде
бұқпантайлап, кейде ашық жариялады.
1925 – 1928 жылдарда əдебиет мəселесін талқылау мақсатымен газет-журналдар материалдар жариялаған тұста əсіресе,
«Ақжол» газеті арқылы алашшылдар өз ойларын сапырылыстыра баяндаған болатын. Олардың насихаттап жатқан ойларын əшкерелеуде ҚазАПП едəуір пайдалы қызмет атқарды. Жас
творчестволық күштерді өзінің аясына тартып, шығармаларын
жариялаумен, идеологиялық күрес майданына салып шыңдады.
Осындай қауырт істер кезінде жолбикелерге жеткілікті көңіл
бөлінбей қалған, кейде ойысып келген дарынды ожар пікірмен
кері итеріп тастаған кез де кездесті. 1928 жылы ірі бай-фео103

далдарды конфискелеу науқаны алашшыл жазушылардың экономикалық негізін, одан тарамданатын идеологиялық қондырғысын
талқандаған үлкен революциялық шара болды. Осындай ұлы
жеңіс арқасында бірқыдыру идеялық қамалдарды алған ҚарАПП
этаптық шараның мəн-мағынасын жыға түсінбей, бұрынғы
қарқынынан қайтпай, енді советтік күштерден байшылдықтың
«қалдығын» іздей бастады. Сөйтіп өзара жік пен талас-тартысқа
жол беріп алды. Бұл жай тар өрісті бола бастаған РАПП жүйесіне тəн болып, əдебиетті əкімшілік жолмен басқармасқа
ниеттенді. Ұран мен айғайдың дауылы көтеріліп, дөрекі социологиялық сын өріс алды да, көркемдік дүниесінің біраз сыры
пролеткультшылдықтың құрбандығына шалынды. Совет əдебиетін өркендетуге ниеттенген ұйымдар мен топтар тар өрісті болып, замана жүктеген міндеттерді орындай алмаған соң ВКП(б)
Орталық Комитеті «Көркем өнер ұйымын қайтадан құру туралы»
1932 жылы 23 апрельде тарихи қаулы алып, социалистік реализм
əдебиетін өркендетудің оң жолын көрсетіп берді.
Жаңа жұртшылдық пен партияның қамқорлығын көрген,
елдің ынта-тілегіне эстетикалық жауап іздеген совет жазушылары идеялық-көркемдік қиындықтарды жеңе отырып
жас əдебиеттің негізін бар жанрда қалай бастады. Қазақ совет əдебиеті Сəкен Сейфуллиннің «Кел жігіттерінен» басталып, халықтық гимнге айналған «Жас қазақ марсельезасы»,
«Жолдастар», «Жас ұлан», «Жұмыскерлерге» ұласты. «Қызыл
сұңқарлар» арқылы жаңа адамның алғашқы қалығашы –
Еркебұлан сынды революционер бейнесі көркемдік сахнасына шықты.
Октябрьдің дауылды толғағы Сəкенмен қатар Баймағамбет
Ізтөлин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Сəбит Мұқанов,
Мұхтар Əуезов, Сабыр Шарипов, Шолпан Иманбаева сынды дарындарды тудырып, жаңа əдебиетіміздің бар жанрында жалындай еңбек еткен, өздерінің асыл да ажарлы шығармаларымен советтік дəстүр жасаған ақын-жазушылар жасағын
қалыптастырды.
Ұлы революция жасампаз екпін, шипалы қарқынмен келген
уақытта əдебиетіміздің бұрыннан өркен жайған жанры гүлдене
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өркендеді де, жаңадан ғана өзіндік келбетке ие болып келе
жатқан тың салалары тез марқайды, қауырт жетілді.
Қазақ прозасының 20-шы жылдардағы дамуы оның əр саласына барлау жасаумен ғана емес, əңгіме, повесть жанрларын
түбегейлі игерумен дараланатынын айтсақ та жеткілікті. Ең алдымен өзі өмір сүріп жатқан дəуірдің көркемдін шежіресін жасау
үлкен өнерпаздық табыс еді. Осыны біз Бейімбет Майлиннің
классикалық əңгімелерінен көреміз. Адуынды өмірдің өзінен
ойылып алған көркем көріністер мен ақыл-санасы жетіліп келе
жатқан қазақ кедейінің психологиясы Бейімбет əңгімелерінің
қадір-қасиетін арттыра түсірді. 1926 жылы «Еңбекші қазақ»
газеті «Бейімбеттің əңгімелерін ел тұрғындары, малайлар
сүйсініп оқиды. Шала сауаты барлардың өздері-ақ іздеп жүріп
оқиды. Қазақтың қазіргі сауатсыз, əдебиетке ыңғайы болмай
тұрған кезінде романнан, қалың кітаптардан гөрі жеңіл тілмен
қысқа жазылған əңгімелер, фельетондар керек» деп жазуы сол
кезеңдегі эстетикалық талапты ғана аңғартып қоймайды, сонымен қатар Бейімбет əңгімелерінің өміршеңдігін, бүгінгі
тіршілікке қоян-қолтық араласып кеткендігін көрсетеді. Өнер
үшін, жазушының шығармасы үшін бұдан артық бақыттың
керегі жоқ. Осыны айқын сезген, білген Бейімбет қазақ əңгімесін чеховтік көркемдік айла-тəсілдермен жарқырата түсіп,
өшпес, қайталанбас естен кетпес бейнелер жасады.
Қазақ прозасының абырой-атағын өрелі биікке көтеріп,
оның жанр ретінде дəстүр жасауына орасан зор үлес қосқан
дарын – Мұхтар Əуезов. Өзінің алғашқы əңгімелерінен бастап европалық прозаның деңгейіне көтеріліп, үлкен жазушылық мəдениет танытты. Мұхтар əңгімелерінде эпикалық
сипат қалың, образды нəшіне келтіре, иін қандыра кəстерлеу,
кейіпкердің жан-дүниесін жарқырата ашып, көркемдік мотировкені сомдау жағы басым болғандықтан «Қорғансыздардың күнінен» басталатын өнімді де өзекті желіні жолжөнекейгі реалистік əңгімелермен шыңдай отырып дара
күрестің, адуынды қимылдың иесі Бақтықұл («Қараш–қараш
оқиғасы») арқылы «Қилы заманға» дейін дамытуы қазақ
прозасының повесть жанрын игеруге мүмкіндігінің мол екенін
аңғартқан көркемдік құбылыс болды.
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Қазақтың көркем қара сөзінің оқушы жүрегіне жол табу сырына келгенде С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешуінің»
ролін айрықша айтқан орынды. Тарихи-мемуарлық роман өмір
шындығын көркем шығарманың арқауына айналдырған, зор
сеніммен суреттеген, замананың шынайы шындығының оңы
мен солын, жарығы мен көлеңкесін сарапқа салып, оқушыны
толғандыратын, тарихи деректермен, өмір құбылыстарымен
байытатын, əділеттілік жолындағы күреске үндейтін туынды
болды. Халық өзінің кешегі күрес күндерін көркем шежіреден
қайта оқып, мəн-мағынасына ой жүгіртті. Сондықтан ол, Сəбит
Мұқанов тұжырымымен айтсақ, «бір жағынан – тарих, екінші
жағынан – саяси сауат ашқыш, үшінші жағынан – оқушыны
өзіне еріксіз тартып отыратын өте көркем шығарма» болуымен
қазақ прозасының қалыптасуына орасан зор үлес қосты.
Қазақ драматургиясы – өмірдің өзі тудырған жанр. 1920 жылы 7 декабрьде «Еңбек туы» (қазіргі «Социалистік Қазақстан»)
газетінде жарияланған Əбдірахман Айсариннің «Көтеріл жастар» атты мақаласында «əсіресе оқымаған ел адамдарына айна
болатын əдебиеттің бірінші басқышында тұрған театрды іске
асыруымыз керек» деп жар салуы тегін еместі. Осы пікірді
Б.Майлин да қостап, нақты жүзеге асырған болатын. Ел-ауыл
сахнасына арналған өз актілі пьеса, скетч, водевильдер туып,
жас өнерпаздар арқылы қалың көпшілікке жетті. Жанды бейнеден айтылған жаңа мағыналы сөздер құнарлы жүректерде еселей өніп, елдің сана-сезімін өсіруге септігін тигізді.
1926 жылы 13 январь күні қазақтың ұлттық профессионалды театрының шымылдығы ашылуы мəнді пьесаны, мағыналы
репертуарды талап етті. Абай аулында 1917 жылы қойылған
«Еңлік-Кебек», 1918 жылы 1–2 майда Ақмола қаласында үш
рет қойылған «Бақыт жолына», оларға үзенгі қағыса келген революцияшыл «Қызыл сұңқарлар», өткір күлкімен-ақ көп сырды ашқан «Неке қияр», «Шаншар молда», «Талтаңбайдың
тəртібі», «Торсықбай», «Айдарбек», «Сорпақбайлар», ел өмірінің қыямпұрысын көрсеткен «Бəйбіше-тоқал», «Қаракөз»,
«Арқалық батыр» трагедиялары, «Тілші», «Перизат – Рамазан», «Он алтыншы жыл», «Зарлық», «Шахты» драмалары
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қазақ сахнасының шығармаларына айналып, кезең талабына
жауап берді. Қайсыбірі қазақ репертуарының алтын қорына
қосылып, жас жанрды игерудің озық үлгісін танытты.
Эстетикалық ой-пікірдің өріс алуы көбіне баспасөзге байланысты. Тіпті қазақ баспасөзі қазақ совет əдебиетінің бар өкілін
тəрбиелеп шығарған ұлы мектеп десе де артық болмас. Солай
болса да онымен жең ішінен жалғасып жататын сала – əдеби сын.
Октябрьге дейін өріс таба алмай тығылып келген эстетикалық
ой-пікір жаңа əдебиетті тудыру, орнықтыру, өркендету кезінде атой салды. Идеялық-көркемдік айтыс-тартыс кезінде сыншылық ой шыңдалып, өзінің дарынды қаламгерлері барын
анықтады. Өнімді де айбынды пікір толғаған ақын-жазушылармен қатар Ғаббас Тоқжанов, Əбдірахман Байдилдин,
Ыдырыс Мұстамбаев, Бейсенбаев Кенжебаев, Əлкей Марғұлан, Əмина Мəметова, Ілияс Қабылов, Балқай Байтоғаев,
Мұстафа Көшеков, Смағұл Садуақасов, Даниял Ысқақов, Абдолла Байтасов, Жекен Сəрсембин, Шаймерден Тоқжігітов
сынды дарындар өздерінің саяси-əлеуметтік қызметтерінен
қол үзбей, сыншылық ой-пікірді өркендетуге үлестерін қосуға
талаптанды. Əрине, олардың көркемдік танымы, айтар ойы,
баяндар пікірі бар деңгейде емес, əр түрлі идеялық бастаудан
нəр алғанын да байқаймыз. Ғаббас, Əбдірахман, Бейсенбай,
Əмина сияқты профессионал сыншылардың тұлғалары дараланып, əдебиет сақшыларына айнала бастады.
Бұлардың бəрі де төңкерістің алғашқы олжалары еді. Қабындай қаулаған өнерпаздық дарын, жасампаз күш-қуат алып
қарқынмен əр салада жарқырай түсті. Алайда əдебиетіміздің
анасы іспеттес, бағзы заманнан бері бір халықтың сусындар бұлағы, шер тарқатар, көңіл тасытар рухани азығы болып
келе жатқан поэзия өзінің ағалық ролінен айырылмай, жаңа
əдебиеттің қалыптасу дəуірінде көш бастап, жаңа сипаттарға
ие бола бастады. Əдебиетіміздің дəстүрінде көбіне лирикалық
əуенмен сюжетсіз жырланатын өмір шындығы, сондай-ақ дидактикалық сазы қалың болатын өлең-жырлар енді эпикалық
кеңістік іздеді. Көркем образдар арқылы оқушы қауымға жету
тенденциясына ойысып, поэзия мəдениетін шырқау биікке

көтерді де, жас əдебиеттің қалыптасу процесінің көрсеткішіне
айналды. Бұл проблеманың үш арнамен ағып келіп, əдебиет
теңізіне құяр сəтін бағар болсақ, көркемдік шеберліктің тың да
соны көріністеріне тап боламыз.
Қазақ совет əдебиетінің бүгінгі өмірді суреттеуі, еңбекші көпшіліктің айбынды да адуынды тіршілігін жыр етуі, дүниені өзгертіп, жаңа тұрмыс орнатуға ниеттенген халық көңілін таба білу талабы замана бейнесін жасау процесімен қатар жүріп отырды. Осының
ең айқын творчестволық дəлелдемесін қазақ совет əдебиетінің негізін салушы Сəкен Сейфуллиннің поэзиясынан табамыз.
Жүген, құрық тимеген,
Жасынан ноқта кимеген,
Алты жасар асауды
Ұстап міндім далада.
Ақырды асау –
Жаңғырды дала.
Тулады, орғыды асау –
Дүбірлеп күңіренді дала –
деген асқақ романтика жаңа өмірдің айбынды асаулығын аңғартады.
Замана бейнесінің романтикалық образына айналған Асау
тұлпар өмір шындығына əбден жанасымды еді. Октябрьден
кейінгі тарихи уақиғалардың жеделдігі, өзгерістің молдығы,
жаңаның қарқындығы, соны өмір құру ниетінің қанаттылығы
Асау тұлпар образы арқылы жарқырап көрінді.
Көркемдік тұрғыдан көз тастағанда, бірімен бірі сабақтасып, іштей қабысып жатқан екі процесс аңғарылады. Біріншіден – тұлпар бейнесі қазақ əдебиетінде, əсіресе, ауыз əдебиетінде
ерекше кəстерленген образ. Демек, мұның дəстүрлік сипаты
қалың. Сəкен Асау тұлпар образын жасағанда қазақ халқына
ғасырлар бойына тəн болып келе жатқан дəстүрді пайдалану
арқылы жаңа өмірге ұмтылған еңбекшілердің көңілінен шығу,
арман-тілегін көркем сөз өрнегіне түсіре отырып əсер ету мақсатын көздеді. Сондықтан да халық Асау тұлпарды жатсын108

бай қабылдады. Екіншіден, Сəкен трактовкасында тұлпардың
тек сыртқы түрі сақталып, ішкі мазмұны, көздеген мақсаты,
мінез-қылығы мен іс-əрекеті мүлде жаңа болды. Осы тұрғыдан
алғанда қазақ поэзиясында Сəкен қалыптастыра бастаған жаңалық, новаторлық қадам əуелінде ескі дəстүрге сиымды болып, соның құрсағында ер жету, өсу процесін өткерді де жаңа сəйкестік,
жаңа түр, дəстүр тауып алу тенденциясын айқын танытты. Соның
арқасында Асау тұлпар қаншама романтикалық сазы қалың болса да реалды бейнеге айналып, оның нəрі – өмір шындығында,
бүгінгі адуынды тіршілікте екенін аңғарылды.
20-шы жылдардың орта тұсында Сəкен творчествосында
заман қарқынына біршама сай келетін екінші кейіптің бойы
көріне бастады. Ол – отарба, экспресс.
Бұрын атым – тұлпар еді, бəйгі көк,
Енді міне, поезд болды, тұлпар жоқ.
Ұзақ жолға!
Тұлпар қол ма?
Мейлі жорға!
Тұлпа міну – Сарыарқаға жүрсең тек, –
деген тұжырымды ой поэтикалық образға арқау болды.
Негізі жаңадан қалана бастаған советтік өмірдің бейнесін
осылай суреттеу – қазақ совет əдебиетінің сол кездегі зор табыы жəне көркемдік саласындағы жаңалықтың алғашқы мəнді
көрінісі еді. Орнықпаған, əлі де талай өзгерістер арқылы
ғана қалыптасатын жаңа өмірдің алған бағытын айқындауда
Сəкеннің романтикалық планда, нағыз публицистикалық
стильде 1925 жылы жазылған «Советстан» поэмасының қазақ
совет поэзиясының асқар асуы болғандығы да осыдан еді.
«Советстан» тек Сəкен творчествосында ғана емес, бүкіл
қазақ совет поэзиясында новаторлықтың үлгісі. Бұл поэма замана бейнесін биік деңгейге көтерумен бірге, қазақ өлеңінің
структуралық құрылысына, əуендік мақамына, ритміне, талай
жаңалықтар ала келді де, «Альбатрос», «Социалистан» поэмаларына ұласып, айрықша мəнді триптих жасады.
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Эпикалық аумағы мол, романтикалық сазы қалың замана
бейнесі еңбекші елдің ынта-тілегін анық аңғартқан этаптық
құбылыс болса, оның реалистік көрінісі қандай еді, жаңа заманның жаңа адамының қалыптасып келе жатқан бет-бейнесі мен түр-тұлғасы қандай еді дегенге назар аударсақ, онда
Бейімбет жасаған Мырқымбайға сəлем бермей өте алмаймыз.
Өйткені 1927 жылы «Еңбекші қазақ» газеті «Мырқымбай –
анық қазақ, қазақтың нағыз қалың бұқарасы. Бейімбеттің қазақ
əдебиетінің алдында істеген зор еңбегі – Мырқымбайдың
өмірін, соның тұрмысын жазу» деген тұжырым жасаған болатын. Күні бүгінге дейін Мырқымбай өзімізбен бірге жасап,
өсіп-өркендеп, ұрпағының қызығын көріп отырған образ.
Мырқымбай образының жасалуында талай ерекшеліктер
бар. Ең алдымен автор замыселының ұзақ сонарлы сюжетке
құрылмауы. Шынында, Мырқымбайдың іс-əрекеті Бейімбеттің
бас-аяғы тұжырымдалған бір шығармасында емес, 1922 жылдан 1930 жылға дейін жазған көлемі жағынан шағын сюжетті
өлеңдерінде кездесіп отырады.
Жағымды образ жасаудағы Бейімбеттің көркемдік айлаамалы қазақ совет əдебиетінде соны жаңалық. Бейімбет Мырқымбайдың ізіне түсіп, күнделікті тіршілігін бақылап отырмайды. Тіпті оны айлап, жылдап ұмытып та кетеді. Көші ілгері кетіп
бара жатқан советтік өмірдің ең бір беленді оқиғасын көркем
сөз полотносына түсіру қажет болғанда Мырқымбайдың өзі
автордың қасынан табыла кетеді. Яғни Бейімбет қоғамдық
өмірдің тарихи заңдылықпен өрлеуінің ең бір қуатты, келешегі
мол буынына жармасады да, Мырқымбай образына көркемдік
бояуын қастерлей қояды.
Мырқымбай өскелең өмірдің өзінен ойылып алынған шынайы образ болуымен қатар, қазақ поэзиясының түрі мен сымбатына, əуені мен ырғағына да жаңалық пен ерекшелікті енгізе
келген жанды тұлға. Диалогке құрылған, адам характерін автор баяндауы арқылы ашпай, оқиғаға араласқан кейіпкердің аузына ұтымды штрихтер салып жіберетін жаңа тəсіл, соны əуен
Мырқымбай образына қонымды да жарасымды.
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Бейімбеттің Мырқымбай образын жасаудағы творчестволық
практикасы қазақ совет поэзиясында жаңалыққа ұмтылу тенденциясы мен іздеушіліктің күшті болғандығын анық көрсетеді.
Сəбиттің Шоқпыты, Жиенғалидың Қалманы, Мəжиттің Боранбайы, Асқардың Қойбағары, Əбділданың қазіргі Дəужаны
Мырқымбайдың інілері, балалары іспеттес болуы жаңалықтың
құнарлығынан екені белгілі. Образдар галериясының төрінде
Мырқымбайдың шалқайып отыруға құқы мол.
Қазақ поэзиясында эпикалық шығармалар жасау тенденциясы күшті болды. Мұны Ілиястың «Мақпал», «Рүстем
қырғаны», «Кəмпеске», «Мəйек», «Күй», Сəкеннің «Аққудың
айрылуы», «Чжан Цзо-лин», «Еңбек шарт-жалшылар қорғаны»,
Бейімбеттің «Кемпірдің ертегісі», «Қашқан келіншек», «Разия», Сəбиттің «Жетім қыз күйі», «Тұлпар жорығында»,
«Балбөпе», «Қанды көл», «Батырақ», «Октябрь өткелдері», Иса
Байзақовтың «Құралай сұлуы» Жақанның «Майкөл тамы»,
тағы сол сияқты поэмалардың көптеп тууынан көреміз. Бұл
поэмалардың кейбірі өзінің авторы үшін белесті шығармалар
болғанымен қазақ поэзиясында «Сұлушаштың» шығар биігін
даярлаған өткінші туындылар еді.
Шын мəніндегі көркем образ жасау проблемасы қазақ совет
поэзиясында «Сұлушашпен» шешіледі де, поэзиямыздың қалыптасқандығын, енді ілгері өркендеу, көркемдіктің биік шыңдарына өрлеу, ұмтылу процесінің басталғандығын айқын танытты. М.Қаратаевтың пікірімен айтқанда «қазақ совет поэзиясының тарихында дəуір жасаған монументалдық шығарма –
«Сұлушаш» болды да, көркемдік шеберліктің биік мұнарасын
белгіледі. Өйткені ана тілінің лексикалық байлығын еркін де
сəтті пайдалану, сюжеттік желіні нық өрбітіп, шығармаға ажар
беретін көрік-келбеттер мен көріністерді, табиғат құбылыстарын
мол суреттеу, композицияны ширықтыра да шымыр құрау
арқылы қазақ совет əдебиетінде толық қанды көркем образдарды (Сұлушаш пен Алтай) жарық дүниеге əкелді.
Қазақ совет поэзиясының көркемдік шеберлігін шыңдай
түсу жолында аянбай еңбек сіңірген ақындардың ішінде биік
таудың жотасындай болған Ілияс Жансүгіровтің ұлы қалам111

герлігінің алғашқы дүмпулері осы кезеңде анық сезіле бастады. «Күй» мен «Дала» поэмалары келешекте туатын, қазақ
поэзиясын өрелі биікке шығатын «Күйші» мен «Құлагер»
дастандарының жыл құсындай болды.
Қазақ совет əдебиетінің қалыптасу дəуірі өзінің жаңа проблематикасының молдығымен, қиын-қыстау күндерінің айтыс-тартыс майданының көптігімен ғана емес, солардың көркемдік шешімдерінің табылуымен де, эстетикалық жаңа
түсінік-тұжырымдардың, айла-əдістердің қалыптасуымен де
қадірлі. Міне əдебиет көктемінің осындай мол да бай, сəнді де
салтанатты құбылыстардан басталып, қисапсыз көрікті өнім
беруі, гүлдене өркендеуі кімді болса да шадыман шаттыққа
бөлейді.
1977 жыл.
ШЫНДЫҚТА ШЕК ЖОҚ
Октябрьдің 70 жылдың мерекесінің мəн-маңызын маған
дейінгі баяндамашылар жеткізе айтты. Əрине, менің де қосарым барына қарамастан, қазақ совет əдебиетінің қалыптасу
дəуіріндегі негізгі мəселелерге бірден орағытпай барғанымды
жөн көріп тұрмын.
«Мы стыдливо замалчиваем тот факт, что в первые годы
советской власти некоторые писатели делали попытки (части небезуспешные) выразить коммунистическое содержание
не только в реалистических или романтических формах, но и
в формах символизма, экспрессионизма, неоклассицизма ... »
дейді белгілі ғалым А.И.Овчаренко өзінің «Социалистік реализм жəне қазіргі əдеби процесс» (1968, 104 б.) деген кітабында.
Бұл ой соңғы кезде мүлдем өріс алып, практикалық істе өзінің
нақты шешімін таба бастады.
Алғашқы кезде əртүрлі измдердің болғандығына қазақ əдебиетшілері бүгінге дейін сенгісі келмейді, сондықтан ғылыми
ізденіс жасау қажет деп таппайды. Əрине, өмірді реалистік, ро112

мантикалық, сатиралық тұрғыдан суреттеу, көрсету саласында
талай стильдік ізденістер болғанын былай қойғанда, бұрынғы
əдіс-тəсілдің жаңа қырынан көрініп, қайсібір жазушылардың
социалистік реализмге сыншыл реализмнің озық тенденцияларын дамыта отырып келгендігін орыс əдебиетшілері еш уақытта жасырған емес.
Ал біздің ғалымдар Октябрьден кейін бірден социалистік
реализм өріс алды да, бəрі де сабасына түсе қалды деп айтып та, жазып та келе жатыр. Бұл концепцияда антиисторизм
бар демегеніммен, шындықтың бетіне дұрыс қарай алмау, сонау пролеткультшылдық көзқараспен ойланбай тартып келе
жатқанымызды көрсетеді. Бұл жалғыз əдебиетте ғана емес,
біздің бүкіл идеологиялық тіршілігімізде орнығып, əбден ендеп алған көзқарас. Қазақ əдебиетшілері арасында осы өңірді
шыр айналдырып таптаурын еткендер аз емес. «Социалистический реализм далеко не сразу стал ведущим методом советской литературы. Встречающиеся до сих пор попытки представить дело так, будто сразу же после встрела «Авроры» все советские писатели стали социалистическими реалистами, нельзя квалицифировать иначе как наивные» деген атақты Юрий
Андреевтің ойына құлақ аспағандар қаншама.
«Никто не сомневается, что вступление в Союз писателей
еще не приобретает художника к социалистическому реализму» (107 б.) дегенге шошына қарайтындар толып жатыр. Ол ол
ма, 50 жылдардың екінші жартысында, əсіресе, В.Дудинцевтің
«Не хлебом едином» романы шыққаннан кейін «в советской
литературе, наряду с социалистическим реализмом, возраждается критический реализм» деген ойды Борис Сучков «Гораздо серьезнее вопрос о том, какую роль играет в советском искусстве тенденции критического реализма, насколько они благотворны ... Ряд произведении, появившихся в последние годы
и вызвавших большие споры, с моей точки зрения, был выдержан в традициях критического реализма, а не реализма социалистического». Осы ойды ары қарай жалғастыруға мəн бермей,
өзіміздің қалыптастырып алған стильымыздан таймай, тартып
келеміз.
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Бұл ойлардың өрісі тарылмай, кеңіп жатқанына 80 жылдарда, осы қазіргі уақытта шығып жатқан кітаптар қуаттай түспей
ме? Шыңғыс Айтматовтың, В.Астофьевтің, В.Дудинцевтің,
В.Беловтің, Рыбаковтың, Данил Гранинның жəне Сергей
Калединнің соңғы кездегі шығармалары осы процестердің
əлі жүріп жатқаны, тағы басқалардың еңбектерінде қайтадан
жанданғаны аңғартпай ма?
Олай болса əсіресе 20-шы жылдардағы қазақ əдебиетінде
талай творчестволық ізденістердің болғанына еш шүбə келтіре
алмаймыз. Оны зерттеп білу парыз, өйткені 1926 жылы-ақ
Əбдірахман Байдилдин «Сентиментализм мен романтизм»
бағытына əуреленбей, қазақ еңбекшілерінің қазіргі кезеңіне жауап, келешегіне демесін болатын ашық тілек, айқын ұғыммен
суреттелген нағыздық (реализм) бағытындағы жəне оның
жан серігі, бұрынғы-соңғы, бүгінгі өмірдің деректерінен туатын, болашақтағы тегістік тұрмысты суреттейтін төңкерісші
сарындамалық (романтизм) бағытындағы əдебиет жұрнақтарын молайту керек» дегенді айтып-жазып кетсе, қалайша біз болғанның өзін болмағандай, айтылғанның өзін айтылмағандай сыңай көрсетіп, атақ-дəреже алғанымызды,
қалтамызда бірнеше диплом жүргеніне мəз бола бермекпіз.
Сол дабырайған атақ даңқты маңдай терімен, сүбелі ойларымызбен ақтайтын уақыт келмеді дей аламыз ба?
Біз көпшілік жағдайда Лениннің ой-пікірлерімен талай цитаттар келтіріп, өзіміздің түсінігімізге ыңғайлай беретін əдетті
соңғы кезде қатты үйреніп алдық. Тарихты мадақтауға да,
жамандауға да, жамап-жасқауға да болмайды. Ол шындық
деңгейінде көрсетілгенде ғана истаризм принципі сақталады деген ойды оңды-солды айғайлап айтуға келгенде алдымызға жан
салмаймыз, ал нақты істе өз жөнімізге бұрылып кете береміз.
Басқа саланы былай қойғанда, қазақ совет əдебиетінің мектептік, вуздық оқулықтарында Қазақ ССР Ғылым академиясының М.Əуезов атындағы əдебиет пен өнер институтының
жарияланған еңбектерінде 20 жылдары ұшыққан таптық күрес,
идеологиялық тартыс болғандығын, талай қиянкесті жағдайдан
туындаған шындықтарға көзімізді жұмып, оқушы сенер-сенбес
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деңгейде баяндаймыз, қайшылықтар мен қателіктерді сөз топанымен көміп тастауға тырысамыз.
Ал əдебиетімізде екі бағыттың өкілдері болғанын, олардың
арасындағы шөре-шөреде жүрген ақын-жазушылар болғанын,
ашық айтуға, оның сыр-сипатын ашуға бара бермейміз.
Мұндай құбылысты аузымызбен айтуға жасқансақ, онда
сол кезеңнің ыстық-суығын бірдей көрген, ешуақытта жалған
сөйлеп көрмеген лениндік позициясы мығым болған қазақ
совет əдебиетінің негізін қалаушы С.Сейфуллиннің ой-пікірін мұзжарғыш кемедей неге пайдаланбаймыз? Сəкенді ұнатпаушылар бар екен, содан бағы байланып жатыр деген көшенің
əңгіме-өсегін қашанға дейін малдана бермекпіз. Тыңдаңыздар,
1927 жылы Сəкен Сейфуллин өз заманындағы əдеби процесті
қалай түсініп, қалай баяндағанын: «Қазақ əдебиетінде қазір екі
саяси айқын бет бар. Бірі – байшыл, ұлтшыл, бірі – еңбекшіл,
тапшыл. Бұл айқын бетті жазушылардың арасында бірен-саран
шөре-шөре жазушылар бар. Еңбекші таптың балалары өнербілім үйреніп, жарыққа шығып келеді. Ұлтшыл-байшыл жазушыларды жəне олардың дəріптеп көтерушілерді еңбекші
таптың өсіп келе жатқан екпінді күші жаз таянған сайын іріген
қардай ірітіп бітірмек, қазақтың көркем əдебиеті енді еңбекші
таптікі болмақ».
Бұл мəселені қадап айтып отырған себебім – біздің басшы
қызметте отырғанымыз да, əсіресе баспасөз төңірегіндегілер
де сауысқаннан сақ болып, саяси қырағылықтарын рабайсыз
шектен асырып келеді. Кейбір еңбектерде өздері білмейтін
өткен дəуірдегі қайраткердің, ақын-жазушы, журналистпублицистердің аты аталса зəресі ұшып, өзінен-өзі үрейленіп,
талай мекемелерге телефон шалып, əлгі кісінің аты-жөнін, тарих бетінен аластауға жанталасады. Қазақтың «өзің білме,
білгеннің тілін алма» дегені біздің жігіттердің көкірексанасына көп сіңген, өзі отырған орындық үшін тарихты
саудаға салу былай тұрсын, сатып жіберуге талаптанғандарды
талай кездестірдік қой.
Осы орайда қалың оқушыны өзіне тартып алып, мен-мен
деп кеудесін соғып жүргендердің кітаптарының қадіріне көз

салдырмай, тарихи тақырыптағы романдарды орынсыз сөзге
қалдырмағанымызға да бірталай уақыт болды. «Айдағаның бес
ешкі, ысқырығың жер жарады» дегенді қазақ тегін айтпағанын
əлі ұқпай келеміз. Бүкіл ақын-жазушылар тарихи тақырыпқа
ауып кеткендей өзіміз сөйлейміз, өзгені сөйлетеміз, əкімшілік
шара қолдануға дейін барамыз.
КПСС Орталық Комитетінің Бас секретары М.С.Горбачев
осындай қисынсыз көзқарастардың барлығын ескере келіп:
«Когда растет, повышается культурный уровень всех народов
и народностей, даже самых маленьких вырасла своя интеллигенция. Она изучает своего происхождения, порой это приводят к обожествлению истории и всего что с ней связано» дей
келіп, «Историю надо видеть такой как она есть. Все было,
были ошибки и тяжелые, но страна шла впереди. И упращать
не надо. Было и то, другое, и радостное и горкое. Это жизнь,
реальность. Это судьба народа со всеми противоречиями: и с
достижениями, и с ошибками» («Правда», 15 февраль, 1987 г.).
Мен бұған назар аударғанда, бір нəрсені ашық айтуды,
əдебиетіміздегі алашшылдық бағыт 1928 – 1929 жылға дейін
өмір сүргенін, бұлтақтағандарды айбармен үйіріне қайтарып
отырғандарын ескерткім келіп тұр. 1929 жылға дейін өмір
сүргендігін неге ашық айтпаймыз? Қашанғы көрбілтелей
береміз. Өйткені, ол біріншіден, тарихта болған құбылыс, оны
көрмей-білмегендей сырғытып өтіп шыға беруімізге енді жол
жоқ, себебі бай-феодалдарды конфискелеу əшейінгі əкімшілік
шара ғана емес, үлкен саяси мəні бар құбылыс болатын. Неге
десеңіз, экономикалық базисін талқандамай, мыңғырған малын алмай, оларға тежеу салмай солардың əсер-ықпалымен
өмір сүрген идеологиялық қондырманы түсінік-танымды, ойпікірді тию мүмкін емес еді.
Өзгені былай қойғанда, тіпті ойға кіріп-шықпайтын арналарды олар пайдалануға да тырысқандары бар. 1925 жылы шыққан
«Есеп құралында» мынадай тапсырма бар: «бір кедейдің төрт
қойы бар еді, соның екеуін кеңес милициясы параға алып кетсе, нешеуі қалады?» дегендей есептердің көздегені белгілі ғой.
Осындай айла-шарғылармен қарсы күрескен əдеби ағымның
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бар шындығын тарихи дəлдікпен жеткізуге тиіспіз. Болғанды
болғанша, кездескенді кездескен күйінде айтып-жазсақ қана
шындық анық көрінеді. Солай етпеудің салдарынан көне
замандағыны былай қойғанда, ХІХ ғасырдың екінші жартысынан былайғы əдеби дамуымыздың шындығын дұрыстап көрсете
алмай келеміз. «Зар заман» өкілдерін, олардан идеялық өріс
алған ХХ ғасыр басындағы алашшыл əдебиеттің шындығын
зерттеп, тарихи ақиқатын көрсете алмай келеміз.
Осы кезеңге арналып орыс əдебиеті тарихында қалыңқалың үш том жазылды. Ал Сəбит Мұқановтың 1932 жылғы,
ХХ ғасырдағы «Қазақ əдебиеті: ұлтшылдық, байшылдық
дəуірі» деген еңбегін бұл күндері мүлде ұмыттық, ал ойында, көкейінде жүргендер ақырын сыбырлап айтқанның өзін
батырлық, жүректілік санайды. Сол дəуір 1932 жылдан кейін
осы уақытқа дейін бірде-бір рет тиянақты зерттелген жоқ,
шындығы ашылған жоқ, əрқашан қасеует деңгейінен аса алмай
келе жатыр. Қорқыту-үркітудің жалауына айналды. Ол жазушылар совет заманында жым-жылас құрып кетпей, өздерінің
идеялық-көркемдік ықпалынан айнымай келгені тағы да тарихи шындық.
Бұл салада біз В.И.Лениннің ескертпесін басшылыққа алмаумен келеміз. Россия самодержавиясына қарсы күрескен
күштердің қай-қайсымен болсын біз келісуге тиіспіз деген тактикалық ойын елемей, 1932 жылы ККП Орталық
Комитетінің жанындағы Партия тарихы институтында өткен
бір кеңесте алашшылдардың іс-əрекеттерін революцияға
дейінгі жəне кейінгі деп екі кезеңге бөлмей тұтас қарастыру,
олардың қызметінің қате, теріс болғандығын əрқашан көрсетіп
отыруымыз керек деген тоқтам болды. Сол шешім күні бүгінге
дейін қаймағы бұзылмай келеді. Соның салдарынан болмашы, түкке тұрмайтын əңгіме-сөзге арна тауып алдық та, содан малтығып шыға алмай келеміз. Басқа республикалардағы
əсіресе озық өнегесі бар орыс əдебиеттшілерінен үлгі ала алмай қойдық.
Атақты Буниннен бастап революцияның алғашқы кезінде
саналы түрде өзінің Отанын тастап кеткен орыс жазушы117

лардың шығамалары түгелге жуық жарияланып, көпшіліктің
кітапханасынан орын алды. Ғылыми зерттеуден өтіп жатыр.
Өзімізбен көршілес, бауырлас қырғыз ағайындар да осындай озық үлгіден үйреніп, Сəлімжан Жігітовтің «Обретение
новых традиций» деген монографиясында алашшылдарынан дəріс тыңдап, сарқытын ішіп, сөйтіп қателескен Қасым
Тыныстановтың өмірі мен творчествосын кең көлемде 80-шы
жылдардан бері ашық жаза бастағаны тағы бар.
Шығармаларын жариялау біз атқарар істің басы ғана екенін
В.Баранов «Революция и судьба художника. А.Толстой и его
путь к социалистическому реализму» деген мəнді еңбегінде
мынандай қомақты ой айтып отыр. «Еще никто не задумался
всерьез над судьбами тех деятелей искусства, которые волью
обстоятельств оказались в дали от родины. Еще никто не написал исполненную сурового драматизма историю той ветви
русской культуры, которая взяла силы от глубоких национальних корней и оказавшись за границей, несмотря не временные вспышки лихорадочного цветения, увядала неуломина»
(196-бет) дегенін А.Нинов «М.Горький и Иван Бунин» дейтін
қалың да мазмұнды кітабында дамыта қайталады. Қазіргі
уақытта бұл мəселе бұрынғыдан да қатты қойылып, шешімін
іздетіп жатыр.
Ал енді алашшылдарға келетін болсақ, Мұстафа Шоқаевтан басқасы өз Отанын тастап кеткен емес, олардың паналаған
жері – Ташкент шаһары, егер оны шартты түрде эмиграция деп
түсінген күннің өзінде де, қазақ халқының бір бөлегі Түркістан
советтік автономиялық республикасының құрамында болғанын естен шығара алмаймыз. Олар Отанынан айырылу азабын
тартпағандықтан, екі автономиялық республикада алашшылдықты уағыздаумен болды. Одан ештеңе өнбегенін көргенде,
бүкіл алашшыл əдеби ағымның жиынтығы болып табылатын Мағжан Жұмабаев «Тоқсанның тобын» жазды, халықты
езіп-қанап келген оннан аулақ екенін, одан бөлініп шығуға
ниеттенгенін жазғанда əр саққа жүгірттік.
Кейбір, əсіресе солшылдар, Шəймерден Тоқжігітов сынды
публицистер «тонын айналдырып киген қасқыр» деп бағалап,
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буржуазиялық мамандар мен жолбикелерді тактымен пайдалану, инабатты күрес жолымен өз жағымызға шығарып
алу жөніндегі «Партияның көркем əдебиет саласындағы саясатын» бұрмалауға дейін барды. Оны Əбдірахман Байдилдин үдеде қостады. ҚазАПП сыншыларының сөзі де, ісі де
өрелі биіктерден шыға алмай жатты. Сəбит пен Сəкен де оң
қабақ көрсетіп, ішке тарта қойған жоқ. Оған «Сейфуллиншина», «Тогжановшина», «Рыскуловшина», «Садвакасовшина»,
«Мендешевна» деген шиналардың арасындағы қырғи қабақ
тартыс жол бермеді. Өздері мен өздері жұлысумен жүргенде,
алашшылдардың «Алқа» ұйымында ашпақ ниетіне оның іштей
ыдырау, жіктелу процесіне дұрыс баға беру жетіспеді.
Сол кездегі түсінік кейінгі кезде жүйелі көзқарас болып қалыптасып кетті. Оның артық-кемін сарапқа салып, кем-кетігін
айтып, жазып жатқан қазақ əдебиеттану ғылымы болмады,
осыны шындап зерттесек деген пиғыл, соны аңызға түсіп,
жаңаша толғайыншы деп ұмтыла қойғандар табылмады, осындай проблеманы түбегейлі зерттеу қажеттігін ойластырған
академиялық мекеме болмады. Соның салдарынан баяғы
ескі сарынмен тартып келеміз. Москва – Ленинград арқылы
Мұхтар Мағауин, Рүстем Жанғожин, Олжас Сүлейменов
мақалаларында Шəкəрім мен Мағжан аттары кездескеніне
одырая қарап, соларды атағаны үшін жауапты, кінəлі етуге
тырбаңдағандар да аз емес арамызда.
Тарих еріккеннің ермегі емес, ол бізге жат құбылыс емес,
«Забытых имен, белых пятен ни в истории, ни в литературе не
должно быть. Иначе это не история, а искусственные, коньектурные конструкция» («Правда», 15 февраль, 1987 г.) деген
түсінікті басшылыққа алатын уақыт жетті. Енді бұған ешкім де
қарсы бола алмайды.
Атақты алашшылдар төңірегіндегі айқай-шудаың арасында
босқа кетіп жүрген дарындар болғанын, олардың дағдырын ойластыратын кез келгенін айтпауға тиістімін. Бернияз Кулеевтің
бір жинағын шығарып, шалажансар күйде қалдырдық. Əдебиет тарихында оның орны əлі айқындалған жоқ. Қай жаққа
жіберерімізді білмегеннен кейін, үйдей пəледен үндемей
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құтылуға көштік. Бернияз сияқты таланттар сол дəуірде бірқыдыру болғанын айтуға ұяламыз, тіпті білмейміз.
Қазақ əдебиетінің біраз өкілдері революция кезінде дағдарып, қайда барарын білмегендер де болды. Солардың ішінде
қалтасында партиялық билеті барлығы үшін дұшпандары өлтіріп кеткен Ғұмар Қарашев жайында деректермен дəлелдеген
азуы алты қарыс Салық Зиманов сияқты академиктің ешбір
нəтижеге жете алмауына қарай дəлел таппақпыз. Академиктің
қолынан келмегенді жаңадан талпынған жас талап орындай
қояды деп сене аламыз ба? Бұған белгілі ғылыми мекемелер
сырттай бақылаушы болмай, шындап араласатын күн қашан
тумақ?
Тарихи дағдыры бұдан да гөрі сонақ болып жатқан Нармамбет, Нұржан Наушабаев, Мұхаметсəлім Кешимовты, тағы
басқаларды зерттеу ісі қашан қолға алынбақ? Тере берсе өтпелі
дəуірде болған құбылыстар өте көп, соны тəптештеп, тарихи
шындығын архив арқылы ашатындар қашан болмақ?
Идеялық кемшіліктері мен қателіктері, түсінбестігі болғандардың жай-күйі осындай деңгейде болса, даусыз дарындарымызға жасалып жатқан сый-құрмет те, зерттеп-тексеру де
өз дəрежесінде дей алмаймын. Өзім зерттеп жүргендіктен емес,
жалғыз қазақтың ғана емес, бүкіл совет елінің мақтанышы
болуға жарайтын Сəкен Сейфуллиннің төңірегінде ойланарлық
көп жай бар.
Сырттай қарағанда, Сəкеннің насихатында кемдік жоқ
сияқты. Абайдан кейін мол зерттеліп, белгілі Сакентану ілімі
қалыптасып келеді. Соңғы уақытта айрықша насихатталып,
ыждағат бөлінген М.Əуезов жайында əлі күнге дейін кесек
те тоқтамды монографиялар, зерттеулер жасалмай, тек қана
қасиетті есімі кейбіреулердің жағынып қалудың, атақ-шенге
ұмтылып, алып қалудың амалына айыпталғаны болмаса, шын
ғылыми талқылаудан өтпегенін, Сəкен жайындағы ізденістен
де кемшін соғып жатқанын көріп отырамыз. Мадақтауымыз
болмаса, зерделі істегеніміз, тындырғанымыз əлі аз. Насихаттауымыз жетіспейді, қазақтардан басқалардың Сəкенді білуі
өте төмен.
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Қазіргі жастардың Сəкен, Ілияс, Бейімбет атын атағаны болмаса, жарытып оқығандары шамалы. Бұған кейбір объективтік
себеп бар: кітаптары əлсін əлі басылып тұрмауының үстіне,
оларды насихаттауға басшылар арасында ниет-құлақ бола
бермегені рас. Оны 1964 жылдың өзінде-ақ көргенбіз. Атақты
жазушы Галина Серебрякова «к несчастью имеются еще люди,
даже наперекор истории и безусловным фактам, стремящие доказать, что Сакен не является родоначальником славной ветви
всего нашего многонационального искусства» дегенін, Сəкеннің
жан жолдасы, қазақ совет əдебиетінің негізін қалаушылардың
бірі, осы процестің бар ыстық-суығын Сəкенмен бірдей көрген
ұлы Сабит Мұқановтың талай рет қайталап, шегелеп айтқан
ойларын, яғни «Сəкен Сейфуллин қазақ əдебиетіндегі жаңа
эра. Сəкен Сейфуллин – қазақ совет əдебиетінің атасы, негізін
қалаушы, 1917 – 1920 жылдар арасында онымен тізе қосып, бірге қимылдағандар болмағанын, тарих жүктеген осы міндетті
жападан-жалғыз атқарғанын» деген тұжырымына құлақ аспағандар біздің арамызда əлсін-əлі кездесіп қалып жүр.
Естеріңізде болар, Сəкеннің 80 жылдығы жетім қыздың тойындай өтіп жатқанда, əдебиетіміздің тарихына жаны ашиды ғой
деген сол кездегі басшымыз Əнуар Əлімжановтың аузы-мұрны
қисаймастан, Сəкен жаңа əдебиетіміздің негізін қалаушы көптің бірі ғана, оны орынсыз дəріптеп жүргендер бар, олар
қателеседі деп оңды-солды сөйлеген болатын. Екі кітап етіп
шығаруға болмайтындай, Сəкен мен Ілиястың шығармалары
«Большая серия поэма» дейтін абыройлы жинақта қосақтап,
бірге жариялағанда, Ілиястың шығармаларын бірінші етіп
орналастырғанын көріп отырсыздар. Мұндай əрекеттің саналы
қадам екені талай істен байқалады.
Жазушы одағының конференц-залына Сəкен атының қойылмауы да Əнуардың тұсы. «Тар жол, тайғақ кешудің» үстінен
арыз жазылып, қазақтың оқығандарын мұрнынан тізіп берген теріс кітап деген қауесетті таратушылар, таптық позициядан ауытқушылар кездескені, теріс ойлаушылардың өсіп-жетілгендері заңды түрде істелуге тиістіні істетпегені де кешегі
келеңсіз кезеңіміздің жемісі. Тіпті осы конференц-залдың
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қабырғасына Сəкеннің суретін ілу қажет пе, жоқ па дегенді
Одақ басшыларын дүрдіараз еткенін білеміз. Осындай болмашы кіркілжіңдер халық мақтанышына айналатын азаматтың
биік деңгейде көрінбеуіне кеселін тигізді, аяғынан шалды,
дұрыстап насихатталуына кедергі болды. Сəкен өзі күресіп
өткен рушылдықтың, жерлестіктің, жікшілдіктің салқыны,
ызғары əрқашан сезіліп, білініп жүр. Соның салдарынан Ғабит Мүсірепов сынды ұлы классиктеріміз өзінің шын ойын
бұлаңдатып айтуға мəжбүр. «Сəкен Сейфуллин – қазақ совет
əдебиетінің негізін қалаушылардың көш бастаушысы» деп сөйлеуіне тура келгені тағы бар. Айтқысы келгені анық, бірақ сөзі
бұлаң.
Мен бұған айрықша назар аударғанда екі-үш мəселені
Сəкен арқылы айқындап алмақ ниеттемін. Жаңа əдебиеттің
негізін қалаушы болу үшін қандай істер тындыру керек, оны
əдеби-тарихи тұрғыдан қалай пайымдак керек? деген сауалға
ғылыми жауап беруіміз керек. меніңше, бірнеше шартты айтып, көлденең тартсақ, айтысшыл-тартысшыл, өзіне икемдеушілер тоқталар деп ойлаймын. Ол шарттың ең үлкені –
жаңа əдебиеттің идеялық нысанасын айқындау проблемасы.
Қазақтың жаңа əдебиетінің бірінші сөзі –
Зұлымдық пен əділдіктің
Алысқанын айтайық.
Жер жүзінде бай мен кедей
Шабысқанын айтайық,
Кедей сүйер
Байлар күйер
Ауыздан от шашайық.
Салып ұран:
«Кедей құрал»
Кедейден тон жасайық. –
дегеннің Сəкеннен басқаның аузына түспегені рас қой. Қызыл
туды бірінші болып көтергеннің абырой-даңқы неге төмендетілмек? Жазығы неде?
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Одан кейін осы идеялық нысананы, мазмұнды оқушыға
жеткізетін түр-форманы тапқан, қазақ поэзиясында ұлы новатор болып дүрілдеткен де Сəкен Сейфуллин емес пе? Сəкеннің «Асау тұлпарына» серік болғандар 1925 жылы отарба –
қараайғыр – экспресті жырлаған тарихи шындықты қайда
қоямыз? Ал бұл шындық сол кездегі социалистік дамуымыздың көрінісі, басымыздан өтіп жатқан кезеңнің бейнесі екенін
яғни замана образы екенін, оны жасаған Сəкен Сейфуллин екенін кім жоққа шығармақ? Оған кім дауласпақ?
Содан соң əдебиеттің əр жанрында болмағанды болдыру,
жетіспегенді жетістіру үшін құнды да мəнді шығармалар беру
қажет. Сəкен қолынан шыққандарда мін жоқ, кемшілік жоқ деп
ешкім айта алмайды. Тіпті Сəкен қаламы қалай жазды екен деп
өкінетін шығармалар, өлеңдер де кездеседі, жаңашылдық ашамын деп қазақ поэзиясымен ойнаған кезінде омақасып құлап
жатқан шағы да болғандығын айтқан да драматургия жанрында 1920 жылы «Қызыл сұңқарларды» жазып, Еркебұлан сынды революционер бейнесін жасап бергеніне, проза саласында атақты «Тар жол, тайғақ кешуді» 1922 жылы жазуға кірісіп,
1927 жылы жеке кітап етіп шығарғанына, баспа орнынан кітап
дүкеніне түспей, пышақ үстінен тарап кеткен шығарманың
бүгінгі күннің шындығын көркем шығарманың өзегіне айналдыруда үлгі көрсетіп, тарихи-мемуарлық романның тұңғышы,
революция заманының справочнигіне айналғанына кім шүбə
келтірмек, кім дау айтпақ?
Тіпті жоғары оқу орындарына арналған оқулықты жасаған
да Сəкен ғой. 1932 жылы «Қазақ əдебиеті. Қазақ əдебиетінің
билер дəуірі» деген еңбегі қазақ əдебиеттану ғылымының
негізіне қаланған кесек дүние емес пе? Рас, 1927 жылы Мұхтар
Əуезов «Əдебиет тарихы» деген еңбек жазып, кітап етіп
шығаруға ниеттенгенімен, тиражы дайын тұрған кезде оқушы
қолына жетпей тұралып, өрттеліп кеткен болатын. Ол еңбек
М.Əуезовтың 20 томдығына 1985 жылы əзер кіріп, қайтадан
жарияланған уақытта қасқыр тартқандай əр тарауынан үзіпжұлып алып қалғанымыз да шындық қой. Мұраны қадірлеу былай тұрсын, оған қол көтеру, кесіп-пішу дегендер астымыздағы
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орындығымыздың аман-саулығы үшін қашанғы құрбандыққа
шалына береді.
Мен Ілиястың ұлы ақындығын, Бейімбеттің тамаша классиктігін, Мұхтар Əуезовтың салған жерден европалық
деңгейдегі тамаша шығармаларымен көрінген кеменгерлігін,
Сəбит Мұқановтың жауынгерлік жалынды партиялық-халықтық туындыларын қаншама биік қадірлегеніммен, шындықтан
асып кете алмаймын, 1914 жылы шыққан «Өткен күндерін»
советтік əдебиеттің қарлығашы болған «Асау тұлпарға» саналы түрде жалғастырған Сəкен болғаны еш шүбə тудырмайды.
Тарихи шындық осы, кейбіреулердің қысыр мақсаты əшейінгі
бос сөз.
Сонсын, талабы, дарыны барлардан, бақыршы баладан, газет тілшісімен, хат жазуға саусағы əзер иілген дарынды қойшы,
жалшылардан совет əдебиетінің өкілдерін даярлау ісін бастаған да Сəкен. Тоқалдықтан əзер құтылған Шолпан Иманбаеваны əдебиетке əкелген, бойындағы дарынын аңғартқан Ғабит пен
Сəбитті өз үйіне жатқызып, басқалардың ықпалына түсірмей,
өнер биігіне сүйрелеген, Сабыр Шариповтың газет-журнал
беттерінде шашылып жатқан «Алтыбасарын» тірнектей жинап, кітап етіп бастырған, өзімен теңдес, тағдырлас Бейімбет
Майлинді сонау Қостанай даласынан астанаға алып келіп, «Еңбекші Қазақтың» бар билігін қолына тапсырған, түсуіне себепкер болған Сəкен екеніне кім дау айтпақ? Советтік əдебиеттің
алғашқы буынын жасақтап, 1925 жылы Қазақтың пролетарлық
жазушыларының ассоциациясын – ҚазАПП-ты ашып, ұйымдастырған Сəкен емес пе? Осындай тарихи шындықты елемей, оның орнына қызығуда қандай мəн болмақ? Орынсыз,
қисынсыз жерге қыстырылып, дау-дамай шығармай жүрсек
ішіміз кебе ме біздің? Осындай ырду-дырдудың салдарынан
біз күні бүгінге дейін жазықсыз жапа шеккен, əдебиетімізді
өрге сүйрелеген дарындарымыздың, ұлыларымыздың бас қосар музейін жасай алдық па, Алматының əсем көшелерінен
ескерткішін көре алдық па?
Мен бұл жерде жалғыз Сəкенді ғана емес, жаңа заманның
ұлылары мен қайраткерлерін түгел ескеріп отырмын. Ол ол ма,
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олардың мүшелді тойларын одақтық көлемде өткізуге күшіміз
жетпей, құлқынымыз соқпай, əр қайсысын өз ауыл-ауданына
апарып, көктем, жаз кезіндегі ауыл-шаруашылығының сабантойымен, қойшылар мейрамымен бірге өткізіп жүргенімізді
немен ақтай аламыз. Сəкен, Бейімбет, Ілияс, Сəбит, Ғабит,
Ғабиден, Тұрар Рысқұлов, Нығмет Нұрмақов есімдерімен
аталған аудан, қалалар қайда? Алматыда əзер өткізілетін жиынмен шектеп қана қоямыз ба?
Жарайды, бұлардың бəрі үкімет шешімімен болатын қиын іс
дейік, ал енді 60 жылдары алты том болып жарияланған Сəкен,
Ільяс, Бейімбет шығармаларына ешбір жаңалық қосылмағаны
былай тұрсын, бұрынғы көлемінен азайып, көп шығармалары
қысқартылып, 5 том болып 20 жылдан кейін шығып жатқанына,
бұрынғыдан төмен күйде шығып жатқанын жетістігіміз дей
аламыз ба? Осыған жауап беретін бір мекеме бар ма, жоқ
па? Ілгерілеудің орнына кейіндеп, шегіне беруіміздің мəнмағынасын түсіндіріп айтатындар табыла ма? «Үндемеген
үйдей пəледен құтылады» деп жүре береміз бе?
Сəкен, Ільястардың шығармаларына осындай зорлық-зомбылық болып жатқанда советтік заманда өмір сүріп, өзінің
қал-қадірінше еңбек сіңірген, азды-көпті туынды тастап кеткен
Жиенғали Тілепбергенов, Елжас Бекенов, Рахыметжан Малабаев, Əбдірахман Айсарин, Мəжит Дəулетбаев, Самат Нұржанов,
Кенжеғали Габдуллин, Ғаббас Тоғжанов, Əбдірахман Байдилдин, Ыдырас Мұстамбаев, Орынбек Беков, Жүсіпбек Уəлитов,
тағы басқа толып жатқан, бірақ бүгінгі оқушыларымыз біле
бермейтін дарындар зерттелмеген күйінде қала бермек пе?
Сонда 100 шақты ғылыми қызметкері бар Əдебиет пен
өнер институты не бітірмек? ҚазГУ мен ҚазПИ, ЖенПИ-дегі
ұстаз болып жүрген ғалымдар сабақты сылтау қылып қашанға
дейін жүре бермек? Сұрақты көбейткен уақытта соған жауапты басқа біреу береді деп тұрғаным жоқ. Мұны бəріміз жабылып істеуге тиіспіз. Ел ісіне, халық абыройына үлес қосамын
дегендерге айтар тілек көп. Тіпті, дау-дамайы жоқ Шолпан
Иманбаеваның өлең-жырлары 1950 жылы Мариям Хакимжанова мен Қайнекей Жармағанбетов шығарғаннан бері қайтадан
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жарық көрмеуін, елеусіз қалып келе жатқанын айтқан уақытта,
басқа біреу келіп орындап береді деп тұрғаным жоқ. Бəрі де
өзіміз илейтін терінің пұшпағы, осыған ашына назар аударып
тұрмын.
20-шы жылдардағы əдебиетіміздің идеялық-көркемдік ізденістері жөнінде, басқа да толып жатқан мəселелерді көтеруге
болар еді, бірақ кешеуілдетуге болмайтын, белгілі шешімін табатын мəселелерге ғана назар аударып, естеріңізге түсірейін
деп қана тұрмын. Жабылып көтерген жүк жеңіл ғой, тарихымызды жүдетпей, тың, соны еңбектерді көбейтіп, социалистік
мəдениетке қосқан үлесімізді еселей түсейік.
1987 жыл.
ПАРАСАТ БИІГІНЕН КӨРІНЕЙІК
Сіздердің «Мұратану» айдарымен берген алғашқы ашық
хаттарыңыз маған жолданғанына (26.07.90) əрі қуанып, əрі
қатты ойланып қалдым. Қуанған себебім – мұра десе бір пəлеге
ұрынардай, кесепатқа кезігердей ылғи сырдандаумен келген
жəне нақ осы мəселеде таптық көзқарастың бұрандасын сонау
«Еңбекші қазақ» заманынан бері қатты бұраған, өзгелерге де
бұратқызған партиялық газеттің қазақтың рухани байлығына,
өткен-кеткеніне, əдебиет-мəдениет тарихына оң көзімен
қарамаққа ниеттенуінің өзі игі құбылыс.
Шындықты айтсақ, қайта құру мен жариялылықты бес
жылдан бері жазып келе жатқанымызбен «Социалистік Қазақстан» газетінде соңғы 5 – 6 айдың беделінде елді селт еткізер,
жұртшылық көңіліне сəуле түсірер материалдардың шеті көріне бастағанына тəубе демеске болмайды. Мұз басылып, өзен
бетіне қызыл су шыға бастады, ал сеңнің арнаны кере жүруі əлі алда. Өйткені тек бір мұра төңірегінде бүлдіргеніміздің
өзі шаш етектен. Оңайлықпен өткел бере қоятын проблема емес.
Алғашқы хаттың маған жолдануы да пенделік тұрғыдан
шүкіршілік айтқызады, себебі азды-көпті жасаған еңбегім
елдің сана-сезімін оятуға септігі тиіп жатса, еленіп жатса ар126

ман не! Əрине, желге тұмсығын төсеп қойып мың құбылатын
жазғыштар, майда тіл мен мадақ сөзге шеберлер, басқалардың
сыбағасын үзіп-жұлып жеп, өзіне түсер олжа мен атақты ғана
ойлайтындар мұндайда қармаққа түспейді, ілінбейді.
Ал қатты ойланған себебім, осындай мəнді мəселені ертеден ойланып-толғанып, басын тауға да, тасқа да соққан, уақыт
теперішін көрген зиялы адамның жазбағаны өкінішті. Қаламды
қолына жаңа алған, қолпаш көріп көзге түскісі келетін жастық
меселін қайтару мақсатымен емес, мұндай қиын да дау-дамай мол мəселенің үдесінен шығу үшін, халыққа, тарихқа,
ғылымға пайда келтіру үшін «тісқаққанның» бастауы айрықша
қажет еді. Буынсыз қызыл тілді ағалап-апалар отырып безеу, бірді-екілі үзіндіні жалпы ой ағынынан бөліп алып бадырайта көрсету сырт көзге қызықты көрінуі ғажап емес. Бірақ
мақсатқа жетудің тура жолы дей алмаймын.
Енді əңгіменің өзіне келейік. Əмірхан Меңдекеевтің «Көрмейім десем көзім бар» деген мақаласының бар түйіні: Алаш
қозғалысына, оның басшылары Ə.Бөкейханов, А.Байтұрсынов,
М.Дулатовқа, əсіресе өзінің керемет поэзиясымен сол қозғалысты ажарлаған М.Жұмабаевқа қарсы 1962 жылдан 1988
жылға дейін неге пікір айттыңыз, əр кітабыңызда «толықтыра,
тереңдете» дамытып отырғаныңыз қалай деген сауалдар.
Сауалға мен де сұрақпен жауап берейін: 1917 жылдан 1988
жылға дейін алаш атаулыны мақтаған совет адамы, оның ішінде
қазақ азаматы, партия баспасөзі болды ма? Ресми көзқарасымыз қандай? Алаш қозғалысының бар шындығын, оған басшы
болғандардың сыр-құпиясын айтып, жазып отырғандар соңғы
кезде көп пе?! Қыңыр қарап отырған ғылыми-əлеуметтік мекемелер кəзір аз ба?!
Мұндай сауалдарды менің еңбектерімнен келтірілген цитат
арқылы «шешпекке» талаптанған автор да, редакция да шын
адресінен жаңылысып отыр жəне мұндай күрделі мəселені даудамайдан бастамау керек еді.
Бəрімізді жайлап кеткен індеттің сыры, дағдарыстың шындығы СОКП-ның ХХVІІІ съезінің шешімдерінде ашық та
толық айтылды. Сондықтан дəлел келтіріп жатудың қажеті аз.
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Алайда тарихи өткенге жаны ашып, тіл безеген автор жауапсыз
қалмауға тиіс.
Əрине, мен құралыптас жəне біздің өкшемізді басып келе
жатқан қазақ əдебиетшілерінің басым көпшілігі 30 – 50 жылдары қалыптасқан тұжырымдардың аясынан шыға алмады жəне
шығартпады.
Теперіштің қандай болғанын жəне шындықты қалай бұрмалағандарымызды көрсету үшін анау-мынауды емес, мүйізі қарағайдай, бəрін де өз басынан өткерген Мұхтар Əуезовті куəлікке
тартуға міндеттімін. Сонда қазір күпсіне өрекпитіндерге тарихи
тағылым болатын, қисынсыз дау-дамай, айқай-шудан аяқ тартуға септігі тиетін «мықты деректер» келтірейін.
«1917 жылдан бастап Мұхтар Əуезов 1932 жылға шейін
ұлтшылдық бағытта болды, пролетариат революциясы мен
совет өкіметіне қарсы күрес жүргізген контрреволюцияшыл,
ұлтшыл алашорда партиясының ықпалында болды. Біздің
əдебиетімізге жат əдеби бағытта болды» («Қазақ совет əдебиеті
тарихының очеркі» 1949, 43-бет). Бұл 30 – 50 жылдардың ешбір
өзгеріске ұшырамайтын, басқаша баяндауға болмайтын үкімі.
ХХ съезд болып, оның жылымығы бізге жете бастаған кезде «М.Əуезовтің басындағы қауіпті қайшылық шиеленісе түсті. Ол қандай қайшылық еді? Ол ұлтшылдық идеологияның
Əуезов творчествосын бірнеше жыл шырмау болған зиянды ықпалы» еді («Қазақ əдебиетінің тарихы», ІІІ том, І-кітап,
1967, 441-бет. Қазақшасына түсінбей қалсаңыздар, онда «Уже
будучи зрелым художником, Ауезов не мог до конца преодолеть в себе противоречий идейного порядка. На протяжение
ряда лет он находился под влиянием националистической идеологии». («История казахской литературы», Том ІІІ, 1971, 446-бет)
дегеннің өзін 60-жылдар иманжүзділікпен айттық деп есептедік.
Ал М.Əуезовтің өз пікірлеріне келетін болсақ, онда əркім əр
түрлі түсіндірмекке талаптанғанымен, 1932 жылға дейін «мен
марксизмге қас болған адаммын» деген тұжырымын өзгертуге,
түзетуге мүмкіндігі болғанымен оны жасай алмағанын
айтуға тиіспіз. Көркем шығармаларын бірнеше рет жөндеп,
редакциялағанымен 1932 жылғы «Ашық хатының» мəн-жайын
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айтып түсіндіруге талаптанбағанына қайран қалуға болмайды. Өйткені жалпы жағдайды М.Əуезов жақсы білді де, ел
көшкен дүрмекке данышпандық пенделікпен қосылып жүре
берді.
Тарихи ХХ съезд ел-жұртқа «Үһ» деп дем алғызып, Сəкен,
Ілияс, Бейімбеттер əдебиет тарихына қайтадан оралып, мəресəре болып жатқан кезімізде М.Əуезов «Октябрь өрені» деген
тақырыпта 1957 жылы баяндама жасап, газет-журналдарға бастырды. Сонда «Өзі қазақ сахнасында өскен ... буржуазиялық
ұлтшыл ... Жұмабаев ақынға оның туған өлкесі қорқынышты
өлі дүние тəрізді сезіледі. «Дала, дала, сар дала, бейне өлік айнала» деп күңіренеді. Немесе «Сар дала бейне елік сұлап жатқан,
кебіндей ақ селеулер бетін жапқан» дейді. Осылайша сахраны
сөз етсе, талай рет өлім күйін, құлақ күйдей қатар күңірентеді.
Бұл сарын оның шығармаларының арылмас дертіне айналған
«сар ауру» болатын... Революцияның алғашқы жылдарында пантюркистік, ұлтшылдық саналарын дамыта түсіп, Шыңғысханның, Ақсақтемірдің, Кенесарының аттарын да əйгілеу
бергіш болған... Кейбір жазушылардың буржуазиялық реакциялық романтиканы да үлгі еткісі келгені де мəлім еді...Бұлар
еңбекші елдің талап-талайына залалды мистика жолына түсіп,
əдебиеттің өсу бағытын теріске бұру талабында əрекет еткен
ақындар болды» (М.Əуезов. 12-том, 170 – 171-беттер).
1959 жылы қазақ əдебиетінің проблемасы мəселелері жайында мəнді конференция өтті. Оны М.Əуезов қорытындылады.
Əдебиеттанудың өзекті мəселелерін санамалай келіп «Ал
үшінші топ ақын-жазушылар – жоғары оқу орындарының
программасына да кірмейтін, шығармалары көпшілікке таратылмайтын кертартпа редакцияшыл ақындар болды. Бұларға
тек арнаулы үлкен монографиялар ішінде ғана теріс бағытты
мұралар есебінде сыншылдықпен əшкерелей баға беру шарт
болады» (Сонда, 226-бет) деп тапқаны замана талабына үндес
еді. М.Əуезов осылай деп жатқанда басқамызға не жорық!
Сондықтан əркімнің алаш жөнінде не деп айтқандарын теріп
жатудың еш қажеттігі жоқ. Өйткені біздің дүниетанымызды
осындай қате тұжырымдар өзгермес қағидадай қалыптасқан бо129

латын. Оларды бүгін ұяла, қызара оқуымызға тура келгенімен
ешкімді кінəлай алмаймыз.
Олай болса, газет редакциясы орынсыз дау-дамайға соқтыратын, тізгінін ұстай алмайтындарды арандататын материалды берудегі мақсаты не екен? деп қатты ойланудамын. Өйткені
қазақ үшін көбірек «таяқ» жеп жүргендердің бірі едім ғой деген ой көкейімнен кетпей, енді талай шындықтарды еріксіз
айтқызайын деп отыр.
ҚҚП Орталық Комитеті 1956 жылы 10 декабрьде «Қазақ
əдебиеті» газетінің қазақ тілінің тағдыры жайында көтерген
материалдары туралы қаулы алды. Сол қаулы «Социалистік
Қазақстан» газетінің «Қазақ халқының мəдениетін көркейте
берейік» деген редакциялық қос етек мақаласына айналғанда:
«Қазақстанда қазақ тілі жөнінде бейнебір озбырлық болып
отыр деген, қазақ еңбекшілерінің мүдделері мен тілектерін
ескерушілік жоқ деген, шаруашылық салаларында қазақ тілін білмейтін мамандардың жұмыс істеуі қолайсыз деген,
бейнебір «ұлтшылдықпен» қорқытушылық жəне лениндік
ұлт саясатының принциптерін бұзушылық бар деген пікірлері
дəлелсіз, əрі зиянды» деп табылып, «кеселді, зиянды пиғылдар
мен көзқарастардың «шырмауында жүргендердің бірі болып аталған едім. Өзімнің ел алдындағы парызымды орындап, бұл күндері өз ана тілін ұмытып барып ес жинай бастаған
ұрпағымның алдында арым таза екеніне қуанамын жəне менен
басқа біреу болса осыны жарнама жасап, талай рет кеуде соғар
еді-ау деп те шамалаймын.
1959 жылғы республикалық конференцияда ұлы М.Əуезовтің «Қазақ совет əдебиетінің ең алғашқы адымын, ұлтшылдықпен алысқан дəуірін лениндік эстетика жолымен зерттеп
жүрген Т.Кəкішев жолдастың сөзі де əдебиет тарихын зертеу
жөніндегі бағалы, елеулі еңбек деп санаймын» (12 том, 216 – 217
беттер) дегеніне қарамастан сол кездегі қызыл көздер Қазақ ССР
ғылым академиясының Тіл жəне əдебиет институтының партия
жиналысында Мағжандарды сынай атағаным үшін «буржуазный объективизмге салынушы» болып шыға келгенімді қазақ
əдебиеттануы төңірегінде жүргендердің біразы біледі. Онан
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кейін, 1961 жылғы əдеби жылдың қорытындысында жасаған
баяндамамда «Қазақ əдебиетін «Младописьменная литературалардың» қатарына қоспау жөнінде европоцентристік көзқарасты «достық ниетпен» насихаттаған З.С.Кедринаға қарсы
шыққанымды «Социалистік Қазақстан» (17.03.61) газеті мен
«Простор» (№6, 61) журналдарынан «көресіні көрген ем».
Бұлар аз болғандай «Литературная газета» мен «Октябрь» журналдарынан да «сыбағамды» алғанмын.
Ол ол ма, қазақ əдебиеті сынының тууы Октябрьге дейінгі
ұзақ толғақты процесте жатыр, оны зерттеуіміз керек дегенім
үшін институттан қуылдым. Сол пікірім қазір əбден орнығып,
жоғарғы оқу орындарының міндетті пəніне айналды. Өзім
жасаған программамен Қазақ университетінде лекция оқып
жүргеніме 20-шақты жыл болды.
Қазақ тарихын зерттеген адамдардың маңдайының соры бес
елі. Арғыдағыны қойып, кешегі Е.Ысмайылов, Е.Бекмаханов,
Х.Жұмалиевтардың сотталып, сотталмағаны жұмыстан қуылып жатқанын көзімізбен көріп қана қоймай, оның біразын
өз басымыздан өткеруге тура келді, Тарихи шындықтарға
негізделген кітаптарымның бірде-бірі литосыз, жоғары орынсыз шығып көрген емес.
Ұшқыр қаламмен жеңіл-желпі жазыла салған мақалада аталатын «Октябрь өркені (Қазақ совет əдебиетінің қалыптасу
дəуіріндегі идеялық-творчестволық мəселелер. 1917 – 1929
ж.ж.!» деген тұңғыш монографияның үстінен 1962 жылы арыз
түсіп, оны өзі айдалып келген ірі жазушы қолдап, мені «жастай
суалтпақ» болғаны, лито мен Орталық Комитет арасында алты
ай сандалтып қойғаны қазір айтуға ғана оңай. Сонда кітабыма
тағылған негізгі айып – алашшыларды аузыма алғаным, сынай отырып насихаттауым еді. Шығайын деп тұрған кітаптың
төрт бетін жыртып, сол кез талап еткен сөз жазып, баспаханаға
қыруар айып төлегенімді ұмыту қиын. Егер менің ғылымда
өз соқпағым бар болса, осындай суреттен басталғанын еш
уақытта ұмытар емеспін.
Онан кейінгі 1971 жылы «Сын сапары» (Қазақ əдебиет сынының тууы хақында)» деген монографиям да біраз «тепкіні»
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көрді. Оның жалғасы «Оңаша отау» (қазақ əдебиет сынының
жанрлық қалыптасуы хақында)» атты 1982 жылы жарық көрген
кітабымның шын мəніндегі трагедиясы бұрынғының бəрін салауат еткізді.
Бұл монография менің елу жылдығыма бағышталып 1977
жылы шығуға тиіс еді, бірақ «Жазушы» баспасының сол кездегі бас редакторы Е.Əукебаев «Советтің қас жауы болған
алашордашылардың шығармаларын талдатып, аттарын ататып
насихаттата алмаймыз. Менде партбилет де, бас та біреу» деп
бес жыл көлденең жатып алғанда «мынауың жөн емес» деуге
ешкім жарамады. Жалғыз ғана басы барды олай түсіндіріп, былай түсіндіріп, əйтеуір қолжазбаны баспаға өткіздік-ау. Кітап
шықты, бірақ бес жылға «ермек болған» арпалыс тұстары менің келісімсіз күзеліп шықты.
Ондай қысастық дайындалып жатқанын білмей қалдым.
«Авторлық правомды қорғаңыздар» деп ВАПП-қа да, Орталық
Комитеттің секретары марқұм К.Қозыбаевқа да бардым. Түк
өнбеді, сонда халықтың «надан адамнан өткен қорқақ болмайды» деген мақаланың дұрыстығына көзім əбден жетіп еді.
Бұдан басқа «ұсақ-түйектер» толып жатыр, біздің есебімізбен
«саяси капитал», «даурықпа даңқ» жинағандар аз емес екенін
жас автор білмесе де, редактор Шерхан Мұртазаев білуге тиіс
еді, өйткені оның Тұрар жөніндегі еңбектері талай тақсіретті
көрсетсе керек-ті.
«Көрмейін десем көзім бар» деп маған «жаны ашып амалсыздан» жазып отырған Ə.Меңдекеев 1985 жылғы «Дəуір дидары» кітабымнан үзінді алады да, ең соңғы мықты «соққыны»
орыс тілінде 1988 жылы шыққан «Поступь» деген сынизерттеу жинағыма бағыттайды. Ол кітап 1988 жылдың 30 авгусында шықты. Ахмет-Мағжандар декабрьде ақталды. Қолжазба баспада ең азы 2–3 жыл «иленетінін» білмейтін автор
менің мақалаларымның соңында 1977, 1960, 1972 жылдар деп
көрсетілгеніне пысқарып та қарамаған. Бір мақаладан емес, əр
кезде жазылған еңбектен құрастырып, үзіп-жұлып «қызықты
қойыртпақ» жасаған. Мұндай «əдіс» бұрын дұрыс болғанмен
бүгін бұрыс екенін пысақай автор есіне де алмаған.
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Дəлелмен баяндалған ойды əлсірету үшін жəне өзінің жалған тезисін, яғни Мағжанның «қыр соңына» түсіп алғанымды
оқушының «көзіне көрсету» үшін менің «Əр дарынның тарихта өз орны бар» деген мақаламды бұрмалап пайдаланған. Бұл
мақала «Қазақ əдебиеті» газетінің сол кездегі редакторының
қолына 1989 жылдың 7 июлінде тигенмен «Əдебиет пен өнер
мəселелер бойынша 30 – 40-шы жылдар кезеңі мен 50-ші
жылдар басында қабылданған қаулыларды зерттеу жөніндегі
Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті Комиссиясының
Қорытындысы» (10.12.89) шыққаннан кейін 1990 жылы 2 наурызда жарияланғанын білесің. Енді сол мақаладан цитатты
үзіп-жұлып келтіріп, менің бетіме мөрді «шыжғыртып» басуға
ниеттенгенің қалай?
Мен енді өзімнен цитат келтіруге ұяттау болса да, мəжбүрмін. «Көркемдік шеберлігі шығандап биікке көтерілген Мағжанның ақындық ізденістері, эстетикалық түсінігі молая түскен
сайын өлеңдерінің идеялық нысанасына назар аударушылар
көбейіп, əр шығармасын марапаттай мақтау немесе қаралай
даттау процесі қатар жүріп жатты. Əрине, ақын үшін, оның
творчествосы үшін бұдан артық бақыт жоқ. Елеусіз қалса, селт
еткізбесе, жым-жылас болса, ақын үшін бұдан артық қасірет
те болмас еді» дегенді көрегіш көзіңмен көрмей өтіп, «сол
кездегі айғай-шу, айтыс-тартыс Мағжанды ақын ретінде əр кез
қуандырып (?) отырғанын психологиялық тұрғыдан түсінуге
болады» дегеніме үстімнен бит ұстап алғандай қуанасың. Өз
ойыңды «дəлелдей» түсу үшін əрі қарай «Бірақ, Мағжан осыны ұзақ қызықтады, өмірдің ащы шындығына жақындай бермеді. Төңірегіндегі тіршіліктің алып бара жатқан қарқынын
түсінуге құлақтанбады» деген ойымды келтіресің де, оның
себебін айтқан жолдарды яғни «бұған белгілі дəрежеде Ташкент пен Москвада көп жүруі, өзі егіле жырлаған ел өмірін
іштей бақылауға мүмкіндігі болмауы ақынды əрқилы ізденіске
салып отырғанын байқатады» деген дəлелімді алып тастайсың
да, «пендешілдік пиғыл (?), ақындық өзімшілдік» дегенімді
Мағжанға жаны ашымайтынның сөзі деп түйесің де нəрі, сөлі
жоқ көбік сөзді боратасың.
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Сені əдебиет тарихы мен теориясынан Зейнолла Қабдолов
екеуіміз дұрыстап оқытпағанымызға өкінгенмен де, дауылды күні көрінген А.Плиев, Е.Сергеев, А.Гангнус сияқты
«пайғамбарлардың» соңына еріп кетті деп онша қиналып
отырғаным жоқ.
Сенің «дағдарысқа ұшыраған» қазақ əдебиеттану ғылымына қол ұшын бермек болған «адал» ниетіңе, социалистік реализм əдісі жайындағы долбарларыңа шүбəм бар. Өйткені
қазақтың тарихына, Едіге, Кенесары, «Қазақ ССР тарихына»,
əсіресе алашқа байланысты көп қаулылар күшінен айырылмай
тұрғанда қаламның ұшына іліккенді жаза беруге шақыруыңды
жөн деп таппадым. Əрине, қаламды оңды-солды ойланбай
сілтейтін, қаншама көпшік қойсаң да, бір институт атқарар
істі бір адамға «жүктей» салуға «шеберлігіңе» қарап пікір
таластырудың орны жоқ екенін көріп отырмын.
Алайда бір жайды айтпай кете алмаймын. Əрине, сен
қаншама жаныққаныңмен «Социалистік Қазақстан» газеті
маркстік-лениндік дүниетанымнан көз жаза қояды деп ойламаймын. «Жоғалған пышақтың сабы алтын еді», ешкім еш уақытта жаңылыс баспаған еді, айтқандары мен жазғандарының
бəрі мұнтаздай, бүгінгі өмір ешбір қиындықсыз, тартыссыз
орнай салған еді дегенге ешкім қол қоя алмайды. Тоқырау
жылдарындағы жəреуке жəне даурықпалы мақалаларда жымысқылай таратылып келе жатқан жайды ешбір қисыны
жоқ болса да ауызға алып отырсың. Жаңа заманның дауылпазы Сəкен Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу» романы
жайындағы ойларыңның төркіні маған таныс.
«С.Сейфуллин – өз артық-кемін өзі таразылай білген ірі
тұлға» дегенді амалсыз айтасың да «Түлек жүні түгел түсе
қоймаған» құба төбел пікірлері де аз кездеспейді (Қанша дегенмен, «Тар жол, тайғақ кешудің» негізгі тараулары 1922
жылы, яки «топқа жіктеудің» қарадүрсін, жергілікті «формалары» түтеп тұрған кезде жазылды ғой» деп үлкен айыптың
шетін көрсетесің. 1923 жылы Ахмет Байтұрсыновтың елу
жылдығына арнап жазған екі мақаласында «əділ, ақ адал пікір
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айтқаны» үшін мүсіркейсің де, менің жазғандарымдағы «шынайы тарихи баға» мен «партиялық принцип» дегендерімді
мансұқ етіп, бұларды оқушы жастарға ұсынып жүргеніңіз
қалай деп кінə тағасың.
Мен мұндай пайымдаудан екі сыр аңғарамын: Бірі – осы
біз қайта құру мен жариялылық заманға аяқ басқанда бұрынғымыздың бəрін тас-талқан етіп, социалистік бағдарламадан беземіз деп кірістік пе, əлде тізгініне ие бола алмай
жүргендерге ойына не келсе соны айтқызамыз деп кірістік пе?!
Парықтайтын кім болмақ?
Екінші. Сəкен Сейфуллиннің халық мақтанышы болып қадірлене, құрметтеуіне тоқырау кезінде кедергі жасау, тұмсалай беру жөнінде жоғарыдан нұсқау алғандардың «сарқынын» ішкен
сияқтысың. Бүкіл қазақты, оның тарихын бөлдіруге келгенде
жершілдікті, рушылдықты қоздырмасақ ішкеніміз ас болмай
ма? Сəкенге байланысты сөздеріңнен «Түркістан жігіті, арғын
азаматы, батыс пысығы» дегендердің шеті қылтияды. Осыны «Қазақ əдебиеті» газетіне өткізе алмай, енді «Социалистік
Қазақстан» арқылы айтпақсың ба?
Дау-дамайға дем беретін ашық хаттан кейін «Мұратану» айдарымен Нармамбет ақын жайында оңды материал бердіңіздер. Қазақ əдебиетінде Нармамбеттей атаусыз, сұраусыз кеткен
дарындар өте көп. Жүзден асып жығылмаса, кем емес. Осыларды халыққа таныстырсақ, «СҚ» осы жөнінен үлгі көрсетсе
рухани байлықты игеруде көсегеміз көгерер еді. Аға газетке
парасаттылық, салиқалық жарасады.
1990 жыл.

ХХ ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ ƏДЕБИЕТІНДЕГІ АҒЫМДАР
Кешегі кеңес, бүгінгі орыс əдебиетінде үстемдік жасаған,
жасап келе жатқан эстетикалық таным-білік европоцентристік
көзқарасқа негізделеді. Ол қисын бүкіладамзаттың рухани
дүниесін Европа үлгісіне салып пішіп, ғылым мен білімді,
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əдебиет пен мəдениетті соның аясында көрсетуді ұнатады да,
ұқсағандарын бауырына тартады, өзіндік ерекшелігі барларын танып-білуге құлықсынбай шетке қаға береді, əрі-беріден
соң оларға керітартпалық сипат дарытып, қисын əлеміне
жақындатпауға тырысады.
Осы теперішті айрықша көп көрген халық – қазақ, оның
əдебиеті мен мəдениеті. Оның тек қана кесірі, зияны тиді десек
жалғандық болар еді. Тапқан олжамыз аз емес, оларды өзіміздің
көркемдік таным білігімізді өркениет биігіне көтере түсуге əлі
де пайдалана береміз, бірақ бұрынғыдай елпілдеп-желпілдеп,
ноқталанған тайлақтай имеңдеп жүре беруден сақтанайық.
Өйткені еліктеп-солықтаудың уақыты өтті. Əлем мəдениетіне
үлес болып қосылар асылдарымыз болса жарқыратып, ұлттық
түсінікті қомақтандыра түсуге тиіспіз. Енді өзімізше талпынып, жалпы адамзаттық деңгейге көтермесек тарих бізге
кешірім жасамайды.
Осыны ең алдымен қазақтың жаны болып есептелетін
əдебиетінен бастау шарт. «Бəрін бастайтын көк теке» дегендей, бүкіл қазақтың саяси-əлеуметтік, мəдени-ғылыми,
тарихи-эстетикалық ой-пікіріне қозғау салып, серкелік жасайтын құдіретті күш – қазақ халқының шығармашылық рухы
түсіндіре айтсақ, ол – сөз өнері. Тым əріге бармай-ақ, алты
алашты аузына қаратқан, қас-дұшпандарын алыстан-ақ қалтыратқан Абылай ханды оң жолға бастап, ақ батасын берген,
терістігі болса бетіне шыжғырып басқан, ел-халық мүддесін
жеке тілек-пиғылдан жоғары қойып, қазақтың дана да көркем
сөзін мемлекеттік деңгейге шығарған Бұхар жырауды еске
алайықшы. Бұл қазақтың рухы басылмаған, өзінше ойлаппішуден қалмаған дəуірінің жемісі еді.
Заман бір қалыпта тұрмайтындығын Шоқан, Ыбрай, Абайлар анық байқады да, қазақ көгінде европалана бастаған
жарық жұлдыздар болып жарқырады. Жалғанның жартысындай қазақ даласында Батыс пен Шығыс кездесіп, оның ішінде
орыс пен қазақ мəдениеттері бір-бірімен жанасуы арқасында
ұлы ағартушы-демократтарымыз сахнаға шықты. Олардың
сөздері мемлекеттік деңгейге көтерілмегенімен елді жаңа
136

өріске бастағаны даусыз. Шоқан Европа білімімен жетілуге,
Ыбрай өзі ашқан меклептер мен жазған оқулықтарында осы
идеяны нақты жүзеге асырса, Абай соны эстетикалық норма жасап, қазақтың жаңа жазба əдебиетінің негізін қалады,
сыншыл реализмнің өріс алар арнасын айқандады. Əдебиет
пен мəдениеттегі жетекші бағыт саналып, назар айрықша
бөлінді, кейіннен өкіметтік саясат пен өзімізден шыққан əсіре
жарамсақтардың жандайшаптығы негізінде бұл бағыттың
өн бойына қона бермейтін, тіпті жараспайтын моншақтар
зорлықпен тағылып, жəреуке сөздердің астында қалдық.
Жан-жаққа ойлана қарауға мұршамыз келмеді. Ал осылармен қатар, тіпті оларға рухани аға болған Дулат, Шортанбай,
Мұраттардың қазақ əдебиетінде «зор заман» күйін шерткенін
қазір ешкім жоққа шығара алмайды. Əрі-беріден соң жаңаша
жарқыраған жұлдыздарымыздың дараланып шығуына олардың
белгілі дəрежеде жағдай жасағанын, кешегі мен бүгінгіге
көпір болғандығын, ағартушылықпен қатар азатшылдық идеясын қарғыс-лағнетпен жеткізгені, қарсы ойларын таратқаны,
оны халық ұйып тыңдағанына енді қалайша мəн бермейміз.
Соны сол кезде көре-біле тұрып, бұрылып кеткенімізге қайран
қалмасқа болмайды. Тапшыл көзқарастың тепкісі күшті,
қимылы ожар болған соң замана теперішін көп көрген момын қазақтың жасқаншақ зиялылары, əсіресе, ғұламалары
саясатшылдыққа салынып, айтқанға, ыңғайға жығыла көне
бергенін қазір анық көріп отырмыз.
Ал осымен қатар ХІХ ғасырдың екінші жартысында ислам мен христиан діндерінің «қансыз соғысы» мықтап жүрді.
Шоқындыруға құмарланғандар інжіл мен таураттың отызға тарта аңыз-афсаналарын кітап қылып шығарумен қанағаттанбай,
нақты іске кірісті. Қазақтарды шоқындыратын ұйымдар мен
мекендер ашып, орыс-қазақ мектептерін былай қойғанда, Алтынсарин отауларында христиан дінін сабақ қылып өткізуге
жаныққаны, сол арқылы талайларды басқа дінге икемдегендері
қазақтың қалың көпшілігін шошытқаны өтірік емес.
Ресей оқу-ағарту министрлігінің 1870 жылғы жарлығы бойынша бұратаналарды орыстандыру мақсаты ашық айтылып,
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оны жүзеге асыру үшін мынадай да тəсіл қолданылды: «На
первое время для успокоения киргизов учителей этих школы
назначать из киргизов с обязательством преподавать детям русскую грамоту, говорить с ними по-русски, отнюдь не допускать
грамоты по-киргизски, запретить писать, таким путем, искоренить из обращения киргиз их грамоты» деген нұсқауларды
Ильинский, Алекторовтар айрықша сақтықпен жүргізсе, надан, ожар шенеуніктер мейлінше анайылықпен орынбай бастағанда қазақтардың көбі мардымды түсінбеген, тұтынбаған мұсылманшылдыққа ауып, ислам діні «жеңіске» жеткен болатын. Соның нəтижесінде қазақта нəзирашыл кітаби ақындар
поэзиясы өркендегені тарихқа белгілі. Олар əрине құранның
аят-қадисін ғана емес, пайғамбарлар мен сахабаларға қатысты
афсаналарды қазақ əдебиетінің бір ағымы боларлық деңгейге
жеткізе білді. Оған қазақ аузындағы хисса-хиқаяттар нақты
мысал. Шығыс əдебиетінен, əсіресе діни ағартушылық рухымен жазылған шығармалардың əсері дүнияуи» (светский)
əдебиеттің ықпалынан артық болмаса төмен бола қоймағаны
белгілі.
Дəстүрлі поэзияның өкілдері, əсіресе ХІХ ғасырда айрықша
өріс алған ақындар айтысы мен сал-серілерінің өнерпаздығы
Қазан төңкерісіне дейін поэзиядан басқа жанры болмады деп
кемсітетін, сөйтіп жетілмеген өнер санатында санайтын, осыны санаға тез жəне ойландырмай сіңіру үшін өзгелер де, өзіміз
де өршелене айтатын қазақ əдебиетінен талай ағым, бағыттың
тарамданып шығатынын анық көрсетеді. Бұл тек идеялық
тұрғыдан ғана емес, көркемдік ізденіс, эстетикалық танымбілік жағынан да айрықша мəн беруді тілейді. Олай болса
буырқанған, дүниенің əлем-тапырығын шығарған, адамзат тарихында айрықша кезең есептелетін ХХ ғасыр қазақтың рухани мəдениетіне əкелген олжаларды жаңаша пайымдайтын
уақыт келді, туды. Оны жасамасақ, ескі сараппен тарта берсек
ел-жұрт алдында күнəкəр боламыз.
Əзірге «тындырып жатқанымыз» – кеңесті жамандау, коммунистік идеологияны даттау. Тіпті ауыздығына ие болмай
алақашатын даңғазашылар «совет, кеңес əдебиеті», оның көр138

кемдік əдісі – социалистік реализм болды деуге аузы бармағы былай тұрсын, естігенде шошынып, төбе шашы тік
тұратын, іргесін алыс салатындар шықты. Тіпті күні кеше ғана
совет пен социалистік реализмді мадақтауда алдына жан салмай, талай шен-шекпен, атақ-дəреже алғандар бұқпантайлап
жан сақтауға, тіпті сөйлемеске шарасы қалмаған кезде «солай
болған соң қайтерсің, құдай енді көрсетпесін» деп жылыстап
кететіндерді кездестіріп жүргеніміз өтірік емес.
Əрине, өтпелі дəуірде тізгінін ұстай алмай бұлтықтайтындар
аз болмайды. Олардың біразы қиырлап жол табуға шебер де
келеді. Оны ғылыми «номенклатурадан» көріп те жүрміз. Ал
кейбір «дініне беріктері» алдына қойған мақсаттан көз жазбай, соған ұмтылып, қателессе де азаматтық қалпын сақтайды.
Ондайлар қуаныш-шаттыққа да кезігуі, не трагедиялық күйге
түсуі де мүмкін. Өз идеалына берік болғандар ішінде нақты көрсеткіш болатын қазақтың екі ұлы ақыны бар. Олар
шығармашылық тұрғысынан ғана, замана дамуы жөнінде де
өз түсінігімен бақталас болған, 1913–1916 жылдар Омбының
оқытушылар семинариясында оқып жүргенде-ақ жұлдыздары
жараспаған Мағжан мен Сəкен. Олардың триумфы мен трагедиясы, салтанаты мен қасіреті қазақ əдебиеті үшін еш уақытта
ізі өшпейтін үлгі-өнеге болуға тиіс.
Қазір бəрін де коммунистік идеологияның таптық, партиялық ұрандарына жауып жатырмыз ғой. Ол шындық, сонымен қатар тағы бір шындық бар, ол субъективтік шындық,
яғни бүкіл қазақ зиялылары демей-ақ қояйын, қазақ əдебиетін
зерттеушілердің де, оны жасаушылардың да интеллектуалдың
өрісі төмен болғанын, болып келе жатқанын енді жасырмайық.
«Ауруын жасырған өледі» дегенді көп айтқанымызбен, өзімізге
жанастырмайтын жаман əдетімізден енді ада болмасқа амалымыз қалмай отыр. Өлуге ешкім де құмар емес қой.
Дəлелі жоқ жалпылама сөз демеңіздер. Қазақ əдебиетінің
арғы-бергі тарихын əңгімелей бастағанда бір-біріне қарамақарсы қоятын екі ағымнан құтыла алмай келеміз жəне бəрін
де саясатқа апарып телиміз. Оның үстіне əдебиет тарихын
хронологиялық дəуірлеуден шыға алмай келеміз. Сондықтан
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ХVІІІ; ХІХ ғасырдың бірінші, екінші жартысы деген жалпыламаларды анда-санда «ағартушы-демократтық əдебиет» пен
«зар заман» деп бір жіліктесек, ХХ ғасырда «буржуазияшыл
ұлтшылдар» мен совет ақын-жазушылары дегендерді қадай
айтып, осылайша жіктеуден шыға алмай келеміз. Абайға байланыстыра сыншыл реализм дегенді қорқа-қорқа ауызға алатынбыз, совет əдебиетінің қалыптасу дəуірінде сыншыл реализм дəстүрінің сілемдері болды дегенді естуден шошынатынбыз. Менің сол үшін талай таланғаным, сөзге қалғаным
есімнен кетпейді. Сондай талпыныс, жаңаша жол іздегендерге,
яғни қазақ совет əдебиетінің қалыптасу дəуірі (1917 – 1929 ж.)
деп аталған кезеңді зерттеуге Есмағамбет Исмайылов пен Бейсенбай Кенжебаевқа жəрдемші болғаным үшін таяқ жеп келген басым қазір «қатып қалған советшіл» болып жүрген жайым бар. Əңгіме жеке зерттеушінің көргенінде емес, бүкіл рухани дүниеміздің шырайын шығарып, тарихын қалай түсінуге
тиіспіз деген проблемаға жалпының ынтасын аударуда болып
отыр.
Өнегенің үлгісін көріп тұрып, содан үйренбеуіміз, шыр айналып совет əдебиетінің шындығынан кандидаттық, докторлық
диссертация қорғап, атақ алуымыз, 1917 жылға дейінгіні былай қойғанда, соғыстан кейінгіден əріге бара алмайтын ғылыми «мүсəпірлікті», «социалистік реализмнің туы астында» деген ұранмен шапқылай берушілігіміз қазақ əдебиеттану
ғылымының сорына шыққанын енді ашық айтайық.
Орыс əдебиетшілері өз тарихының бар кезеңі туралы тамаша зерттеулер жасады. Əдебиет апостолы деңгейіне көтерілген
Д.С.Лихачев сынды пайғамбарлары көне орыс əдебиетін əлемге
танытып жатқанда, біз төңкерістен əргіге аяқ баспай қойдық
жəне ниеттенгендерді жолдан қайырдық. Б.Кенжебаевтың 60
жылдардың басында жасап берген «ХХ ғасыр басындағы қазақ
əдебиеті» оқулығын күні бүгінге шейін еш өзгеріссіз пайдаланып келе жатқанымыз қанша дұрыстық болды десек те біздің
тарихи түсінігіміздің шама-шарқы байқатқандай. «Мен анаумын, біздің мынау академигіміз, анау данышпанымыз бар» дегенде Бейсекеңнің 1993 жылы шыққан оқулығына «Əрине, көзі
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тірі болса, бұл оқулығын Шəкəрім, А.Байтұрсынов, М.Дулатов,
Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгіров, тағысын басқа қазақтың есіл ер, дарын иелерінің шығармашылық өмірімен толықтырып берері ақиқат. Амал не» деген өкінішті өтейтіндер қайда? Олар не бітіріп жүр? деген сауал өзінен өзі еріксіз қойылып келе жатыр. Сөздің шындығына
келсек Ахмет, Сəкен, Мұхтар, Сəбит еңбектерін былай қойғанда Қажым Жұмалиев, Есмағанбет Исмайылов, қазақ əдебиеттануында тарихи мектептің негізін қалаушы Бейсембай
Кенжебаевтың жасап кеткендерінің деңгейінен шегінбесек,
ілгерілей алмай келе жатырмыз.
Ал ХХ ғасырды түгел айтпағанда, оны алғашқы 15 – 20 жылдары туралы орыс əдебиетшілері көп ізденіс жасап, культтің
қыспағына қарамай шетелге қашып кетіп, қарсы ой-пікір айтып, таратып жатқандарының өзін ақтап алуға үрдіс қадам
жасағанда, біздер ұпайымыз түгел, жоғалтқанымыз жоқтай
безірейіп отырып алғанымыз өтірік емес. Орыс əдебиеттануы
өткен мен кеткендерді шындыққа айналдырып жатқанда біз
тұяқ серіппедік, Мағжандары бар дəуірлерден қаштық, бездік.
Жəне бір ғажабы сол кездерде Мағжанның атын естігісі келмей қылышын жалаңдатқандар енді Мағжаншыл болып
шыға келгенде не деріңді білмейді екенсің. Бола берсін-ау,
олар өз ары алдында жауап бере жатар, ал əдебиет тарихы
дұрыс зерттелінбей, жүйеге түспей жатқанына, əсіресе, атақдəрежеден көше алмай жатқан ғұламалар жауап бере қояды дегенге күдіктене қарайтынымды жасырмайын.
«Бұдан жаман күнімде тойға барғанмын» дегенді басшылыққа алып, ХХ ғасырдағы қазақ əдебиетінің өркендеуіндегі
ерекшелікті, қандай ағым-бағыттар болғанын зерттеп, түбегейлі мəселеге айналдырып, шешімін табуға асығу шарт. Қазақстан ұлттық ғылым академиясының М.Əуезов атындағы
əдебиет жəне өнер институты соңғы жылы бір-екі конференция өткізгенімен, қатып қалған ескі көзқарастың сілемі мен
ғылыми парықсыздық аяқтан шалып, үлкен ізденіс пен жемісті
өңірге бағыт сілтенбей қалды. Советті тілдегенмен ғылым опоңай түзеліп, оң жолға түспейтін көрінеді. Осыған ең алдымен
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аға ғылымдар мен ғылымды ұйымдастыратын мекемелер кінəні
бөлісіп алайық дегенмен, қаулап келе жатқан қалың қол көзге
түспейді. Қол жетерден ой жетерге бағытталу ғылым жолы
болса, онда осы ХХ ғасырдың көркемдік-идеялық ізденісін ең
болмаса межелеп алу қажет.
Орыс əдебиеті институтының, Москва, Ленинград, Горький, Самара университеттері ғалымдарының шығарған еңбектері мен оқулықтарындағы ізденістерді былай қойғанда,
педагогикалық институттардың оқулығы «Русская литература ХХ века. Дооктябрьский период» деген кітапқа көз салсақ,
біздің қандай көштің жұртында қалып қойғанымыз анық
байқалады. Еңбектің авторы – А.А.Волков, кітап 1964 жылы
шыққан. Мен бұл оқулықты эталон, үлгі қылудан аулақпын,
бірақ мəселе қоюы ғана емес, ғылыми өрісті айқындап, мамандар даярлаудың жөн-жобасын көрсетер қауқары барын жоққа
шығармайық.
Оқулықтағы «Социалистік əдебиет» жəне «Сыншыл реализм əдебиеті» деген тараулардың айтары анық. Ал «реализмнен декаденттікке» деген бөлімнің өзін натурализм, символизм, азмейизм, футуризм деп жіліктеп олардың əдебиет тарихында қандай із қалдырып кеткенін, совет өкіметін жақтамай
оған қарсы оқ атқан, пікір айтқандардың аты-жөнін сонау
1964 жылы көрсете баяндауын көре тұра біз неге қаштық? Ол
ол ма, академиялық зерттеуде реализмнен экспрессионизмге,
жаңашыл əдебиет жолына түскендер символист, акмеист, футуристер болып қана қоймай, кубофутуризм, эгофутуризмге
түсіп кеткендерін айтпай-ақ қояйық. Біз бергісінің өзіне жете
алмадық, «жан қинамадық».
Қазақ əдебиетінде осы ізденістердің барлығы болуы шарт
емес жəне олардың бізге қажеті де шамалы, өйткені орыс пен
қазақтың көркемдік танымдары мен түсініктерінде ұлттық
айырмашылықтар бар. Бірақ көркем сөздің өркендеуінде жалпыадамзаттық бағыт-бағдардың негізі сақталатынына көз жұма
қарауға тағы болмайды. Міне осы арада құр еліктеп-солықтамай, өз жөніңді, өз жоғыңды табатын жол айырығы шығады.
Өкінішке қарай біз өз жөнімізге жүруге ниеттенбедік, күшіміз
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жетпеді. Тапшылдықтың жауыр атын мініп алып саясат
саудық, ағартушы-демократтық, буржуазияшыл-ұлтшылдық,
кеңесшіл-төңкерісшілдік таңбаларын басып, өкпеміз өшкенше
далаңбайлап шаба бердік.
ХІХ ғасырдағы қазақ əдебиетіндегі жай-күйлер ХХ
ғасырда күшейе, аумақтана түспесе, тарыла қойған жоқ. Қайта
ХХ ғасырдың тепкіні əрі тездетуді, əрі тереңдетуде жəне
оның бəрін шеберлік арнасында көрсетуді талап етті. Совет
əдебиетін ойланбай даттаушылардың көбі кеңесшілдер таң
ертеңнен кешке дейін саясат сауа берген екен деп айыптайды.
Саясаттан, яғни бүгінгі өмірден іргесін алыс салған əдебиетті
тарих білмейді. Оған ұмтылғандар, даурыға айғайлағандар əр
кезде болған, бірақ өмір арнасынан шығып кеткенін көрген
ешкім жоқ.
«Ақтандақтарымыз» ақталғаннан кейін Ахмет, Міржақыпты, əсіресе Мағжанды шын көркем əдебиет жасады дегенде «Оян, қазақ» деп азатшылдық əдебиеттің туын көтергеніне
кейбір жетесіздер «көз жұма» қарайды, басқалардың да көзі бар
екенін, соқыр еместігін «ұмытып» кетеді. Тарихты олай тексеруге болмайды. Ахаң мен əсіресе, Жақаң-Ахмет пен Міржақып
барып тұрған саясатшылар болғанын ештеңемен көлеңкелей
алмаймыз.
Əдебиеттегі ағымдар мен бағыттарға, көркемдік ізденістерге шындап көңіл қоятын болсақ, онда əдебиеті мен саясаты араласып кеткен құбылысты, дидактика мен ғақлияны
тұтастай қарастырғанда ғана шындық шығады, əдебиет тарихы оң шешім табады.
Біз көшпелілер мəдениетіндегі көшелі жұрт, əсіресе сөз
өнерін культқа айналдырған ел екендігімізді ұмытпай əлемдік
көркемдік танымнан өз арнамызды табуға тиіспіз. Өйткені
бізде реалистік, романтикалық, сатиралық, символикалық суреттеу тəсілдерінің қай-қайсы болмасын қазақы бояуымен
көрініп жатқанын көреміз. Сондықтан қазақ əдебиеті тек поэзия жанрымен өркендеді дегенді енді қою керек. Қазақ поэзиясы шындап келгенде европалық поэзияның алуан саласын
қамтыған санкритті жиынтық құбылыс деп түсінуге тиіспіз.
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Проза, драма, ғылыми трактат түрінде айтылатындарды өлеңжырға орап жеткізе білетіні қазақы танымның ерекшелігі
екенін енді ұғуға тиіспіз. Демек, əдебиеттің жанрлық жіктелісі
əр əдебиетке қойылар негізгі талап болмауы жəне əр жанр əр
əдебиеттің өз ерекшелігінен туындауы керек.
Мəселен, қазақтың ақындар айтысының табиғатына тереңірек ой жіберіп көріңіздерші. Əрі ақын, əрі сазгер, əрі орындаушы
болудың үстіне драматургиялық тартыс, прозаға тəн түсіндіре
баяндау, психологиялық аңдату, тарихи деректер жымдаса араласқанын европалық түсініктегі қай жанрға тели қоймақпыз.
Сондықтан өз айырмашылығымыздың бəрін ауыз əдебиетінің
жұрнағы деген түсініктен көп опық жедік, тапқанымыз шамалы. М.Əуезов сонау 1923 жылы «ауызша əдебиет бір заманда тəртіпті жазба əдебиеттің қызметін атқарғандығы білініп
отыр» деп дөп басып, даналықпен айтқанын не өзі, не өзгелер
дамытып əкетпегендіктен Шалгездерді, Асан Қайғыларды
былай қойғанда бертінгі Бұқар, Дулаттарды қай əдебиетке
жатқызарымызды білмей шатасумен келеміз. 70-шы жылдар
ішінде марқұм Мырзабек Дүйсенов «Фольклор ма, əдебиет
пе» деген проблемалық мақала жазып, ғалымдардың назарын
өнімді ізденіс арнасына аударғанына селт еткен ешкім болмады. Соның салдарынан күні бүгінге дейін дəстүрлі əдебиеттің,
яғни қазақи əдебиетіміздің шындығын европалық схемаға
сиғыза алмай, өз ерекшелігіміз екенін айта алмай келеміз.
Осындай басы ашық, қазақтың өзіне ғана тəн көркемдік танымнан туғандарды жіліктей алмауымыз, əрине, ХХ ғасырдың
қиян-кескі эстетикалық тартысында заңды да сияқты. Алайда
соның бəрі тапшылдық саясатпен өрілді. Болар іс болды, схема
қыспағынан шығып, енді ойланайық, талаптанайық, ізденейік.
Көркемдік сауатсыздықтан арылайық.
Сонымен, ХХ ғасырдағы қазақ əдебиетінде қандай ағымбағыттар, нендей көркемдік əдіс-тəсілдер, эстетикалық ізденістер болды дегенде ХІХ ғасырдағы əдеби құбылыстардың
жаңа дəуірде жетіле, орныға, қалыптаса түсуінің үстіне талай
жаңалықтарды қосып алғанын, яғни тарихи сабақтастықтың
сақталғанын көрсетті. Кешегісіз бүгінгі жоқ екендігі əмбеге аян
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болса да, білімсіз құрылысшылар бəрінде тыңнан жасаймыз
деген пролеткультшылдық ұранға бой алдырды. Одан біреулер
шошыды, үрікті, қашты, ал жаңашылдыққа берілгендер, əсіресе
төңкерісшілдер құрыққа сұрық жалғап, асқындырып жіберді
жəне соның бəрін кедей-кепшіктердің мақсаты үшін жасап жатырмыз деп саясаттандырды. Сөйтіп онсыз да биік арнадан
көріне бермеген эстетикалық таным-біліктің тұрпайлануына,
дөрекіленуіне жол салынды. Қарсы болғандар тапталып жаншылды, жақтағандар ардақталды, құрметтелді. Көркемдік
танымның өркендер бағыты тұманданды, кейде əдейі адастырылды. Өз соқпағын таба алмай маталғандардың алдында
қазақтың социалшыл «білгіштері» болғаны да өтірік емес.
Осылай дей отыра, мен «социалистік реализм əдебиеті» деген түсініктен қорықпау, теріс айналмау керектігін айтпақпын.
Өйткені, тіле мейлің, тілеме мейлің, 1917 жылдан 1991 жылға
дейін кеңес өкіметі болғаны, сойылын соққан идеологиясы,
оның еңбір қарулы құралы – əдебиеті болғанын ешкім жоққа
шығара алмайды. Сондықтан совет-кеңес əдебиеті, социалистік
реализм деген атаулардан қашсаң да құтыла алмайсың.
Демек, ХХ ғасырдағы қазақ əдебиетіндегі көркемдік-идеялық ізденістерді айтқанда ауыз əдебиетінің даму процесі бұрын-соңды болып көрмеген дəрежеге көтерілгенін, тіпті əріберіден соң қазақ деген елді əлемге алғаш Жамбыл арқылы
танытқан халық творчествосы екенін ұмытпайық. Оған жаңа
əдебиет үлес қосып, М.Əуезовтің «Абай жолы» арқылы əлемдік көркемдік сахнасына еркін шыққандығын көрмеу, білмеу
соқырлық болар еді.
Қазан төңкерісінен кейінгі уақытта діни мəн-мағынасы бар
əдебиет нұсқаларымен күресу, оны оқи алатын араби сауаттыларды құрту, көзін жою процесі күшті жүріп жатқанымен
кітаби поэзия өзінің эстетикалық қуат-күшінен айырылмай,
бүгінгі күнге жетуі де ғажап құбылыс. Бұларды тарамдата зерттеу алда тұрған міндеттердің бірі.
Ал негізгі талас-тартыс, түсінбестік пен кереғар пікірлер
қазақтың ХХ ғасырдағы жазба əдебиетіндегі көркемдік ізденістер мен ағымда жатыр. Тағ да қайталаймын, Европа мен
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орыс əдебиеттеріндегі құбылыстардың бəрін қазақ əдебиеті
қайталауы, солардың ізімен жүруі шарт емес, тіпті қажет
те емес, бірақ көркемдіктің жалпыға ортақ заңдылықтарын
игеріп, шын профессионалдық жолға түсуге міндетті. Өрелі
əдебиетерден бой тасаламай, пайдалысынан үйренуге тиісті
заңдылықты айтқанда еш уақытта өз ерекшелігімізден көз жазбауымыз керек.
Абай жолы, Абай бағыты Дулат пен Шортанбайларға
қарағанда өнімді арна тапты. Шоқан, Ыбрай, Абай идеялары ХХ ғасырда Əлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов,
Міржақып Дулатовтар арқылы кең өріске шықты. Ұлы ағартушы-демократтардың ойлары күрескерлік идеямен толысып қоюланды, ел арманына айналған азаттық, бостандық
ұрандарын революцияшыл-демократтар көтерді. «Оян қазақтың» күрескерлік сипаты ағартушылықпен қоян-қолтық араласып жатты. Міне осы тұста əдебиет, көркем сөз, саясиəлеуметтік таным-білік қазақтың ешбір құйтырқысы жоқ
қарапайым поэзиясы арқылы сыртқа шықты да, ұлт азаттығын
аялаған əдебиетке айналды. Сөз бен іс үндестігі қазақтың
көркемдік көгінде осылай көрінді. Азаттық таяу арада қолға
түсе қоятын арман еместігін қазақ халқы азамат соғысының
ылаңында айқын көрді, сезді. Сорлаған елдің басына ақтардың
да, қызылдардың да содырлы шоқпарлары қатты тиіп, шын
азаттыққа қашан жетер екенбіз деген ой жалпы елім, жұртым
деген алашшыл əдебиеттің үлесінде қалып қойды.
Коммунистік қызыл сөзді шын ниеттерімен айтқан, жазған
төңкерісшіл қалың көпшілік əуелінде елеңдегендерімен іштері
онша жіби қойған жоқ. Кейінгі жəреукелік дəуірде, жылуы
жоқ жылтыр сөздер заманында əдебиет дегеннен іргесін аулақ
салуға жақындап-ақ қалғаны өтірік емес. Оны əдебиетіміздің
қазіргі келеңсіз тірлігі айқын көрсетіп отыр.
Тарихи тақырып пен көсемсөз ғана жыртыққа жамау болуға
жарарлығын танытып жатқанда, жалпы ақын-жазушының
көбі мəңгіріп қалғаны, қоғам ісіне араласа алмай қалғаны көп
нəрсені аңғартқандай. Қазіргі өтпелі дəуірде ақталған алыптарымыздың шығармаларымен кезеңдік міндеттерімізді атқа146

рып, аңысын аңдып отырған жазушылар көп. Сондықтан қазіргі қазақ əдебиетінің үні солғын.
Бұл жай əдебиеттің қоғамдық-əлеуметтік функциясына, ағымбағытына қатысты болса, енді оның көркемдік əдісіне назар
аударғанда бүкіл алашшыл, халықшыл əдебиет Абай негізін
қалаған сыншыл реализммен жүргенін көру қиындыққа
түспейді. Ахмет, Міржақып сынды қаламгерлердің соңына
ергендер ішінде Сұлтанмахмұт, Ғұмар Қарашевтей классик,
Мұхаметжан Сералин, Бекет Өтетілеуов, Ыспандияр Көбеев,
Ахмет Мəметов, Икрам Галимов, Галиолла Ғалымжанов,
Мұхамедсəлім Кəшімовтей ақын-жазушылардың үлкен легі
болғанын айту лəзім. Сыншыл реализмді Шəкəрім өрелендіре
жалғастырғанда, оның дəстүрін тың көркемдік қуатпен Жүсіпбек Аймауытов пен Мұхтар Əуезов жұрт қызығар биікке
көтерді. Сол үшін сөзге де қалды, сотталды да, атылды. Бұлардың шығар асқары бұдан да жоғары екенін Мұхтар «Абай
жолы» роман-эпопеясымен дəлелді. Ол мейлі қандай атаумен
аталса да реалистік суреттеу тəсілі екендігі айқын. Сондықтан
қазақтың көркемдік деңгейінің шама-шарқын осыған қарап-ақ
аңғаруға əбден болады.
Реалистік арнаға түсу қазақ табиғатында қызық-қызық кезеңді басынан өткергені байқалады. Батырлар жырын алыңызшы, соның көркемдік қуатына тереңірек көз жіберсек, елді
қорғау, халықтың қамқоры болу идеясы мен мұндалап шығады.
Бұл поэзиямен атқарылар іс емес, бірақ біздің жырға үйренген
табиғатымыз ұйқастыра айтуды, сазбен жеткізуді талап еткен
соң, 7 – 8 буынды жыр үлгісімен баяндап береміз. Жырдың
ұйқасқан сыртқы келбетіне қарайды да, оны поэзияға қарай
икемдей береді, қазақ прозасы болмады я кеш дамыды дегенге ойыса береміз.
Ал шындығында осы батырлық жырды іштей бунақтап,
бұтарлап, басқа əдебиеттердің үлгісімен салыстырар болсақ
өзінің бас кейіпкері, оқиға дамытар сюжеті, характер жасау
үшін тартыс конфликтісі бар баяндап суреттеуге құрылған
шығарма екенін көреміз. Бұл прозаға тəн қасиетті батыр əрекеті
етер сəтті көрсеткенде жыр өрнегіне салып, оқиғаларды бай147

ланыстырар тұста баяндау əдісін қолдану кейіпкердің жанды бейнесін жасауға қажетті тəсілдер. Ол аз болса əртүрлі əн
мақамын араластыра отырып, тыңдаушының ынтығын арттыратын амал да батырлық жырдың эстетикалық əсерін еселей
түседі.
Енді осы сыртқы, яғни көркем образ жасау амалдарын былай қойғандары қасиеттерді жинастырар болсақ, батыс əдебиетіндегі рыцарьлық романның келбетін көрер едік.
Осының сəтті тəжірибесін Ə.Нұршайықов, А.Сейдімбеков
сынды жазушылардың батырлық жырларды қара сөзге
айналдырғанынан-ақ қазақы романның ерте заманнанақ болғандығын көреміз. Осының жалғасы «Қамар сұлу»,
«Шұғаның белгісіне» ұласқанда поэзия мен прозаның қоянқолтық араласып жатқандығын, ара-жігін ажырата қою қиын
екенін байқаймыз. Европа үлгісіне түсе бастаған «таза қара
сөзіміз» əуелгі кездерде натуралистік сипатпен көрініп, артынан мəдениеттене бастағанын да елемеуге болмайды.
Осылардың бəрін теориялық тұрғыдан қисындыра білсек, қазақ
прозасының өз ерекшелігі барын аңғарар едік те, соған ылайық
қорытындылар жасап, əдебиетіміздің өресін айқындар едік.
Өзінің ұлттық жүрегіне жол тауып қадірленеді, құрметтеледі.
Өз елінде туған көркемдік таным-білікте қадірленбеген шығарма еш уақытта да, қаншама көп аударылса да, əр жерге тараса да экзотикалық деңгейде қалып қояды, адамзаттың түсінікке
қосары шамалы болады.
Бұл толғаулардың қайсы болса да өз дүниеңді басқалардың
қалыбына салып, үлгісімен пішпеген кезде ғана ғылыми ойдың
азаттығы, тəуелсіздігі туып, өзіміздің таным-білігіміздің аясында көрінер жағдай тумақ. Ал ол биік пе, аласа ма, біреуге
ұнай ма, ұнамай ма деген қауіптен ада болып, əлемдік гүлзарға
тіпті жұпыны болса да өз топырағымызда өскен өз гүлімізді
апарар едік. Əр гүл өз ерекшелігіменен ғана қадірлі.
Реализм, тілейік мейлі, тілемейік мейлі, əйтеуір, өнер атаулының ең өнімді де өміршең арнасы. Онан тым алшақтап кеткен ізденістердің келешегі тұманды. Немен тынары неғайбыл.
Сондықтан реализмнің алуан түрлі бағыттарының қайсысы148

нан болсын іргемізді аулақ сала алмаймыз да, оның туу, қалыптасу, дамуына жіті көз жібере алсақ қана əдебиет тарихындағы құбылыстарды шырайлы көрсете аламыз.
Қазақтың Абайдан басталған жаңа жазба əдебиетінде реализм жүйелі түрде қалыптасып, қоғамның кем-кетігін,
адам пиғылының сыр-құпиясын түзетпек ниетке берілгенде
сыншылдық тенденциясы күшейді. Оның озық сілемдерін
пайдалана отырып жақсыдан үлгіліні оздыру үшін таптық
қарауылды мықтап қойып, байды кең құрсақ ақылсыз, кедейді
жетелі де алғыр етіп көрсете білгенді социалистік реализм деп
атадық. Бұл көркемдік əдістің принциптері реализмнің талаптілектерінен тыс жатпайды, бірақ дүниенің бəрі идеологияландырылып, саясат сауып кететіні белгілі бір стандарт, қалып болып қалыптасуы өнердің қанатын қырқуға, кəсіпқойлардың
еркін «еңбектенуіне» сөйтіп ел-жұрттың көркемдік танымбілігін анайыландыруға апарып соқтырды. Солай бола тұрса
да совет əдебиеті деген саясаттанған əдебиеттің өзегі бола
білді. Сондықтан қазақ əдебиетінде социалистік реализм бір
бағыт болып тарихтан орын алуға тиіс. Оны көрмеуге, елемеуге хақымыз жоқ.
Социалистік қоғамның 70 жылы кейбіреулерге қаншама
қадірсіз, зиянды болып көрінгенмен, біздің тарихымыздың
бір белесі, кешегі өткен жолы. Оны аттап өтіп, қазіргі беймезгілге мəз бола алмаймыз. Бұл жай өмірді реалистік
тұрғыдан суреттеудің тарихи бір кезеңі, одан қашсаң да құтыла
алмайсың. Сондықтан қазақ кеңес əдебиетінің туын бірінші болып көтерген Сəкен Сейфуллиннен, өзінің ұлы өнерпаздығын
өлеңмен, əсіресе эпикалық поэзиясымен танытқан Ілияс
Жансүгіровтен, қарапайым қазақтың қара сөзін аспандатқан
Бейімбет Майлиннен, көркемдіктің заңды жолымен бастағаны
үшін жаңа заманнан таяқ жеп, кейін мадақталған Мұхтар
Əуезовтен, жаңа əдебиетті, тапшыл əдебиетті жан-тəнімен
қорғап, өрге сүйрелеген, талай рет сүрініп, талай рет өзінің
үлкен өнерпаздығын танытқан Сəбит Мұқановтан, сөзден кесте тоқыған Ғабит Мүсіреповтен, дауылпаз Қасым Аманжоловтан, еңселі сөзді есеппен жеткізген Ғабиден Мұстафиннен
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«социалистік реализм əдісімен» шығарма жазғандар деп безер болсақ, қазақтың көркемдік таным-білігі тағы да ортаяды,
кемиді. Сондықтан тарихтан хабары жоқтарға, əсіресе желдің
қалай соғарын аңдығандарға тосқауыл қойып, əдебиетіміздің
шын ғылыми тарихын жасауға тиіспіз.
«Қазақ əдебиеті» газеті 1992 жылы «Əдебиет – замана айнасы» деген дөңгелек стол өткізгенде «Қазақта ұлттық əдебиет бар ма? Қазақ совет əдебиеті деп жүргеніміз қандай
əдебиет» деген сауал қойып, қисынсыз пікір толғантқанда
«С.Сейфуллин, Ғ.Мұстафин, Т.Жароков, А.Тоқмағамбетов,
басқа да көрнекті ақын-жазушыларымыздың мұрасына ревизия
жасамағанмен қайта айналып соғып, баға беретін кезіміз туды.
С.Сейфуллиннің негізгі шығармасы аталып келген «Тар жол,
тайғақ кешу» романы таза тарих үшін керек болғанмен, қазақ
əдебиетінің игіліктері қатарына қосыла қояр ма?» (09.10.1992)
немесе «Қазақ совет əдебиетінің классиктері қатарында айтылып келген С.Мұқанов, С.Сейфуллин, Ғ.Мұстафин творчествосын енді қалай бағалауымыз керек? (11.09.92) деген ожар сауалдар мен тұжырымдардың қайсысы болса да пəтуасыздықтың
ғана емес, парасатсыздық болып, күні кеше ғана өздері ұлы
деп табынғандардан теріс айналды. Осындай сыңай академия өткізген бір конференцияда да кездесті. Тізгініне ие бола
алмай жүрген, ақын-жазушылығын кандидаттық дипломмен ажарландырмақ болған «кейбір жас ғалымдар» совет
əдебиетінің, оның көркемдік əдісі – социалистік реализммен
іліп алар ештеңе таба алмай, даурықпамен шығандап кеткендер де кездесті.
Енді міне өтпелі дəуірдің өкпек желі «Жұлдыз» журналында жарияланған, негізінен ойлы да проблемалы мақала авторы Əлімғазы Дəулетханның «Мағжан жəне қазақ поэзиясы»
деген көлемді де толғамды зерттеуінен көрініп отыр. Əрине,
бүкіл адамзаттық, шығыстық, батыстық деңгейлердің бəрі
түрікшілдік, тұраншылыққа ажар бітіргенде ғана ұлттық ақын
қалыптасады деген ойын «Қазақта ұлттық ақын қанша, көп
пе, аз ба? Ұлы Абайды ұстаз тұтқан көрнекті ұлт ақындары
Шəкəрім, Сұлтанмахмұт, Міржақып, Бернияз, Мағжандармен
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бұл тізімді бір түюге болар» («Жұлдыз», 1994, №5 – 6, 186-бет)
деп үкімін шығарғаннан кейін «ұлттық ақын ұғымын айқындап, орнықтыру үшін ұлтсыз ақындар – советшіл, одақшыл, партияшыл, тапшыл батырақтар көлгір интернационал белсенді
ақындар жасаған «Қазақ совет əдебиеті» деген қампиған
дөкейді қайта сарапқа, тарих таразысына тартуға міндеттіміз»
(186) деп келеді де, Ғабит айтқан «алыптар тобын» жасанды, қолдан жасалған топ деп табады. «Керек десеңіз, кешегі»
советтік дəуірде алшаңдаған пəленбай Жарық жұлдыздардың
қаншасын бір жерге жинағанда, бір Мағжанның алтын басына тұрмайтынын өтіміз жарылып кетсе де, айтатын кез – дəл
осы кез» (187) деп нығырлап алады да» қазақ əдебиетінің ХХ
ғасырдағы дамуын төрт кезеңге бөледі. «Алыптар тобына»
қайта оралып соққанда өз кесімін айтады. «Алыптар тобының
қақ басында қасқайып (ХХ ғасырдағы деп біліңіз) ұлы
Абай тұр. Оның айналасында бойлары мен ойларына қарай
тізіліп Ахмет, Шəкəрім, Міржақып, Мағжан, Сұлтанмахмұт,
Жүсіпбектер тұр. Ал «қазақ совет» дəуірінен тек қана Мұхтар
Əуезовті қосар едік.
Бүгінге дейін «Алыптар тобын» құрап келген Сəкен,
Бейімбет, Ілияс, Сəбит, Ғабит, Ғабиден қатарлы қаламгерлер
өз үлестерінің шама-шарқына қарай тиісті орнын, бағасын, ала
береді. Бұрынғыдай əспеттеліп «негізін қалаушылар» ретінде
оқулықтан оқулыққа жөңкіле алмас, өйткені, сол құрғыр
«негіз» дегенін өзі – негізсіз болып шыққаны» дəлелденіп
отыр деп советтің құлағанына меңзейді. Олай болса өткеннің
бəрінен де безуіміз ғана қалыпты.
Мұндай ұшқары пікірлер, əсіресе осы автордың совет дегеннен шошитын пиғылы, өріс алуға тиіс емес, ала да қоймайды,
өйткені 70 жылдық тарихты сызып тастай алмаймыз. Жаманы
мен қысастығын сынаймыз, пайдалысын қадірлеп, келешекке
жалғастырамыз. Пролеткультшылдықтың бұл түрі бізге енді
қол емес.
Еліне, халқына өмір бойы азық болып келген сөз өнерін
қазақ «большевизмнің жұмағына» кіріп, Европа мен орысқа
жанасқаннан кейін ғана тапқан жоқ. Мұндай жəреуке ойлар151

дан əлденеше ғасыр бұрын-ақ қазақ халқы сөз өнерін культке,
табынатын, сиынатын, өнерге айналдырған-ды. Оның өнегелі
үлгісі совет заманында да жасалды, тек елеулісін таңдап ала
білейік.
Тарихта, халық тұрмысында болғандардың еш қайсысынан
безе алмаймыз. Болғанды өзіміздің көзімізбен көріп, пайымдауға, реті келсе қисындауға міндеттіміз. Сондықтан, социалистік реализм əдісі қазақ əдебиетінің дамуындағы бір кезең,
ағым-бағыт болғандығын жасыра алмаймыз. Оны даттамай,
алдымен өзіміз түсініп, мəн-мағынасын ашып, қалың оқушыға
баяндап беруге тиіспіз. Сонда ғана абырой биігінен көрінеміз.
ХХ ғасырдағы қазақ əдебиетінің дамуында бадырайып
көрінген, əлі күнге дейін тамсандырып келе жатқан көркемдік
амал-романтикалық суреттеу тəсілі. Бұл жөнінде бірақ қиястық
жасадық. Романтизмді революцияшыл, өршіл жəне реакцияшыл, керітартпашыл деп екі бөліп, біріншісін жақтадық, екіншісін даттадық, əрі беріден соң сөзіміз «дəлелді» болу үшін саясат араластырдық. Мұң-шерге батып жылап-сықтауы, кешегі
күннен, қазақтың феодалдық-патриархалдық тұрмыс салтынан
айырылмауы, ескілікті дəріптеу деп оңды-солды соқтық.
Қазақ əдебиетінің арғы-бергі тарихында дүниені романтикалық тұрғыдан танып-білу əдісі реалистік сыңайдан асып түспесе, кем емес. Тіпті əрі-беріден соң көшпелі өмір салтының
өзінде романтиканың толып жатқан сілемдері барын аңғармау,
оны сөз өнері арқылы жарқыратып көрсетпеу мүмкін емес.
Брақ, өкініштісі сол, біз асқақты сөз орамынан іргемізді аулақ
салып, көркемдік танымымыздың қуатты бір қанатын қарқып
тастадық. Романтикалық суреттеу тəсіліне ойысқандарды қараламаған, даттамаған кезіміз аз. Жарайды «жылау, сықтауы көп,
ескіге мөлиген» Мағжанды былай қояйық, «сəл осалдық танытып» «Сыр сандық» пен «Аққудың айырылуын» берген
Сəкенді де ағаш аттың басына мінгізіп қойғанымыз өтірік емес
қой.
Ең əрісі көңіл күй лирикасын жаздырмай, махаббат сезімінен
безуге үндегеніміз шындық. «Сарыуайымға салынушылық,
буржуазиялық көңіл күйге берілу» деп күйеледік те, жұмыс
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істеп жүрген Маржандарға «қыңқылдаған» ақынды күреспен
басқа салып қалуға үндедік. Мұндай тұста романтикалық ойлау, суреттеу түгіл, натуралистік бояудың өзін пайдалану
қиын екенін түсіне бермедік. Сондықтан үгіт-нсихаттық леп
күшейді де, шын көркемдік тəсілдер сахнадан ысырыла берді.
Саясаттанған танымымыздың осы қаса қисынын енді түзетіп,
қазақ əдебиетіндегі романтикалық суреттеу əдісін өзіндік
бет келбеті бар бір ағым, бағыт ретінде қарастыру, тарихын
ойып тұрып орын беру қажет. Қазақ романтизмі деген атаудан үрікпей, оның ерекшелігін ашып, өзіміздің ұлттық танымбіліктің өресін көрсетуге тиіспіз. Міне сонда ғана біз өзіміздің
эстетикалық түсінік-таным арқылы рухани байлығымыздың
қадір-қасиетін аңғарамыз. Мағжан Жұмабаев қазақ əдебиетінде
өмірді романтикалық арнада суреттеу амалын тауып, оны
көпшілік кезде реализмнің жұртына аунатып алу арқылы елжұртқа хош иісі аңқыған керемет поэзия жасағанын ұмытпаған
абзал. Осы эстетикалық бұлақтың арғы бастауын аршу, көзі
мен жігін табу арқылы қазақ əдебиетінің шығармашылық
мүмкіндігін жіліктесек қана оқушыға түсінікті зерттеулер бере
аламыз.
Ал адамзаттың көркемдік танымына тəн өмірді сатиралық
жəне символикалық арнада суреттеу тəсілдері де қазаққа еш
уақытта жат болған емес. Бұл тəсілдер əсіресе ХХ ғасырда
күшейе түскенін көреміз.
Шынында, өмірде кездесіп жатқан талай ожарлық пен
оғаштықты, адам пиғылындағы сүренсіз қылықтар, қызғаныш
пен арамдықты мінеу, сынау күні кеше ғана емес, ауыз əдебиетінің алғашқы үлгілерінің бірі болғандығынан айқын
көрінеді емес пе?
Өмірдегіні тұспалдап, ишаралап көрсету жағынан да қазақтың алдына түсе қою қиын. Сондықтан А.Сейдімбектің фольклорға байланысты ойынан, яғни айтылған əннің, тартылған
күйдің, ел айызын қандырған əзіл-оспақтың, ыммен-ақ көп дүниені ұғындыратын ишараның «есіктегі малшыдан бастап төрдегі төреге дейін бірдей түсінікті болуы, бірдей эстетикалықэмоциялық əсер беруі» бізді қатты ойландыруға тиіс.
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Олардың бəрін қазақ Европа мен орысқа жанасқаннан кейін
ғана тапқан жоқ. Мұндай жəреуке ойлардан əлденеше ғасыр
бұрын қазақ өз өмір тəжірибесінен туындатып, сөз өнерін культке, табынатын, сиынатын өнерге айналдырған болатын. Біз
осыны тарамдата, жіліктей бұтарлап зерттеуге тиіспіз.
Ілгерінді мəдениеттерден алғандарымызды, бойға сіңіргендерімізді рабайымен ғана айта білгенде ғана қазақтың көркемдік таным-білігінің тарихы дұрыс дəуірленіп жазылады.
Бұрынғыдай европоцентристік ой-пікірлердің бəріне шұлғи
беруді енді қою керек. ХХ ғасырдың аяғындағы өмір мен
көркемдік өткелдерінің бізге үйретері осындай.
1994 жыл.
КЕҢЕС ЗАМАНЫ – ҚАЗАҚ ƏДЕБИЕТІНІҢ
ДАМУЫНДАҒЫ БІР КЕЗЕҢ
Қазақ əдебиетінің тарихында, əсіресе ХХ ғасырдағы
өркендеу ерекшелігінде қандай ағым-бағыттар болғанын,
қандай көркемдік əдісті басшылыққа алғанын зерттеп, белгілі
бір қорытынды жасар уақыт келді жəне енді жан-жағымызға
жалтақтап қарамай, өзіміздің өнерпаздық ерекшелігімізді еске
ала отырып пайымдағанымыз абзал.
Өнгені былай қойғанда, кеңес заманының өзінде орыс
əдебиетшілерінің қайшылығы мол ХХ ғасыр əдебиетін көркемдік ізденістеріне қарай зерттегенінен үлгі алмай, көбіне
тапшылданған, саясаттанған түсінікті ұсына бергеніміз өтірік
емес. «Сыншыл реализм əдебиеті» мен «социалистік əдебиет» қатарласа өркендегенде реализмнен декаденттікке беттеген ізденістерде натурализм, символизм, анмеизм, футуризм жұрнақтары болғандығы, олардың мықты өкілдері айшықты із қалдырғаны айтылып, жазылып жатқан уақытта біз
ағартушы-демократ, буржуазияшыл-ұлтшыл, кеңес немесе
алаш ақын-жазушылары дегендердің төңірегінде шыр айналып, əдебиетіміздің шын тарихына кіре алмадық. Сондықтан
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оқулықтарымыздың көбі саясатқа негізделіп, көркемдікті
түсіндіруден алыстау болды.
Қазақ əдебиетінде басқа əдебиеттердегідей ізденістердің
барлығы бірдей болуы шарт емес, өйткені орыс пен қазақтың, тағы басқа халықтардың көркемдік танымдары мен
түсініктерінде көптеген айырмашылықтар бар. Бірақ көркем
сөздің өркендеуінде барлық адамға түсінікті де қажетті арналар
бар. Міне біз содан өз жөнімізді, өз жоғымызды табатын жол
айырығын іздегеніміз абзал. Өкінішке орай біз өз жолымызбен жүруге ниеттенбедік. Тапшылдықтың жауыр атын мініп
алып саясат саудық, ағартушы-демократтық, буржуазияшылұлтшылдық, кеңесшіл-төңкерісшілдік ұранын көтеріп, өкпеміз
өшкенше европоцентристік көзқарастың соңынан далақтап
шаба бердік.
ХІХ ғасырдағы қазақ əдебиетіндегі ізденістер ХХ ғасырда
күшейе, аумақтана түспесе, тарыла қойған жоқ. Қайта ХХ
ғасырдың тепкіні əрі тездетуді, əрі тереңдетуді жəне оның бəрін
шеберлікпен құбылта көрсетуді талап етті. Кеңес əдебиетін ойланбай даттаушылардың көбі кеңесшілдер таң ертеңнен кешке
дейін саясат сауа берген екен деп айыптайды. Саясаттан, яғни
бүгінгі өмірден іргесін алыс салған əдебиетті тарих білмейді.
Оған түсінбегендер даурыға айғайлағандар əр кезде болған,
бірақ өмір арнасынан шығып кеткенін көрген ешкім жоқ.
«Ақтандақтарымыз» ақталғаннан кейін Ахмет, Міржақыпты, əсіресе, Мағжанды шын көркем əдебиет жасады дегенде «Оян, қазақ» деп азаттықты аялаған əдебиеттің туын көтергеніне кейбіреулер «көз жұма» қарағысы келеді, ажарлана пікір
айтады. Ахмет пен Міржақыптың шығармалары азаматтық
ой-пікірге толы болғаны, яғни бүгінгі күн саясатынан өрбіп
жатқаны соқыр адамның өзіне көрініп тұрады.
Біз көшпелілер мəдениетіндегі көшелі жұртпыз. Əсіресе сөз
өнерін культқа айналдырған ел екендігімізді ұмытпай, əлемдік көркемдік танымнан өз арнамызда табуға тиіспіз. Өйткені
бізде жалпыға ортақ реалистік, романтикалық, сатиралық,
символикалық суреттеу тəсілдерінің қай-қайсысы болмасын қазақы болмысымен көрініп жатады. Сондықтан қазақ
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əдебиеті тек поэзия жанрымен өркендеді дегенді енді қою
керек. қазақ поэзиясы шынтуайтқа келгенде европалық
əдебиеттің алуан саласын қамтыған жиынтық құбылыс. Проза, драма, ғылыми трактат түрінде айтылғандарды өлеңжырға орап жеткізетіндігі қазақы танымның ерекшелігі,
ұлттық айырмашылық. Демек, əдебиеттің жанрлық жіктелісі
əр əдебиетке қойылар негізгі талап болмауы керек жəне əр
жанр əр əдебиеттің өз ерекшелігінен туындауға тиіс.
Мəселен, қазақтың ақындар айтысының табиғатына тереңірек ой жіберіп көріңіз: əрі ақын, əрі сазгер, əрі орындаушы болудың үстіне драматургиялық тартыс, прозаға тəн түсіндіре суреттеу, психологиялық аңдату, тарихи деректерді жымдастыра
баяндау тəсілі Европаның қай əдебиетінде бар жəне қай жанрына телінбек?! Сондықтан өз айырмашылығымыздың бəрін
фольклордың жұрнағы деп жұтатпайық.
М.Əуезов сонау 1923 жылы «ауызша əдебиет бір заманда тəртіпті жазба əдебиеттің қызметін атқарғандығы білініп
отыр» деп даналықпен айтқанын не өзі, не өзгелер дамытып əкетпегендіктен Шалгездерді, Асан Қайғыларды былай қойғанда бертінгі Бұқар, Дулаттарды қай əдебиетке
жатқызарымызды білмей шатасумен келеміз. 70 жылдары
марқұм Мырзабек Дүйсенов «Фольклор ма, əдебиет пе» деген проблемалық мақала жазып, ғалымдардың назарын өнімді
ізденіс арнасына аударған уақытта селт еткендер болмады.
Соның салдарынан күні бүгінге дейін дəстүрлі əдебиеттің, яғни
қазақы əдебиетіміздің шындығын европалық схемаға сиғыза
алмай, өз ерекшелігіміз екенін айта алмай келеміз. Осындай басы ашық, қазақтың өзіне ғана тəн көркемдік танымнан
туғандарды жіліктей алмауымыз əдебиет тарихын жасауда көп
кедергі жасап келді.
ХХ ғасырдағы қазақ əдебиетінде қандай ағым-бағыттар,
қандай көркемдік əдіс-тəсілдер, эстетикалық ізденістер болды
дегенде ХІХ ғасырдағы əдеби құбылыстардың жаңа дəуірде
жетіле, орныға, қалыптаса түсуінің үстіне талай жаңалықтарды
қосып алғанын, яғни тарихи сабақтастықты сақтайтынын
көрсетті. Кешегісіз бүгіні жоқ екендігі əмбеге аян болса да,
156

білімсіз құрылысшылар бəрінде тыңнан жасаймыз деген
пролеткультшылдық ұранға бой алдырды. Одан біреулер шошыды, үрікті, қашты, ал жалған жаңашылдыққа берілгендер,
əсіресе төңкерісшілер құрыққа сұрық жалғап, асқындырып жіберді жəне соның бəрін тек кедей-кепшіктердің
мақсаты үшін жасап жатырмыз деп саясаттандырды. Сөйтіп онсыз да биік өреден көріне бермеген эстетикалық таным-біліктің
тұрпайлануына, дөрекіленуіне жол салынды. Қарсы болғандар
тапталып, жаншылды, жақтағандар ардақталды, құрметтелді.
Көркемдік танымның өркендер бағыты тұманданды, кейде
əдейі адастырылды. Өз соқпағын таба алмай маталғандардың
ең алдында қазақтың солақай «білгіштері» болғаны да өтірік
емес.
Осылай дей отыра, «социалистік реализм əдебиеті» деген
атау мен түсініктен қорықпау, теріс айналмау керек. Өйткені,
1917 жылдан 1991 жылға дейін кеңес өкіметі дəуірлегенін,
коммунистік идеология, оның ең бір жанды құралы – əдебиет
болғанын ешкім жоққа шығара алмайды. Сондықтан советкеңес əдебиеті, социалистік реализм деген атаулардан қашып
құтылу мүмкін емес. Сəкен, Ілияс, Сəбит, Мұхтар, Ғабит,
Ғабидендерді тарихтан сызып тастай алмаймыз.
Негізгі талас-тартыс, түсінбестік пен кереғар пікірлер қазақтың ХХ ғасырдағы жазба əдебиетіндегі көркемдік ізденістердің табиғатын танып-білуде жатыр. Қайталап айтқанда, Европа, орыс əдебиеттеріндегі құбылыстардың бəрін қазақ əдебиеті
қайталауы, солардың ізімен жүруі шарт емес, тіпті қажет
те емес, бірақ көркемдіктің жалпыға ортақ заңдылықтарын
игеріп, шын профессионалдық жолға түсуге міндетті. Үлгілі
өнегелерден бой тасаламай, пайдалысынан үйренген шақта өз
ерекшелігімізден көз жазып қалмаған абзал.
Абай жолы, Абай бағыты – Дулат пен Шортанбайларға
қарағанда өнімді арна болғанымен, бірден-бір ағым емес.
Шоқан, Ыбрай, Абай идеялары ХХ ғасырда Əлихан Бөкейханов,
Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовта арқылы кең өріске
шығып, ұлы ағартушы-демократтардың ойлары күрескерлік
идеямен толысты, қорланды, ел арманын білдіретін азаттық,
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бостандық ұрандарына айналды. «Оян қазақтың» күрескерлік
сипаты ағартушылықпен қоян-қолтық араласып жатты. Міне
осы тұста əдебиет, көркем сөз, саяси-əлеуметтік таным-білік
қазақтың ешбір құйтырқысы жоқ қарапайым поэзиясы арқылы
сыртқа шықты да, ұлт азаттығын аялаған əдебиетке айналды.
Қазақтың Абайдан басталған жаңа жазба əдебиетінде реализм жүйелі түрде қалыптасып, қоғамның кем-кетігін,
адам пиғылының сыр-құпиясын түзетпек ниетке берілгенде
сыншылдық тенденция күшейді. Оның озық сілемдерін пайдалана отырып жақсыдан үлгіліні оздыру үшін таптық түсінікпен
байды кең құрсақ ақымақ, кедейді жетелі де алғыр етіп көрсете
білгенді социалистік реализм деп атадық. Бұл көркемдік əдістің
принциптері реализмнің талап-тілектерінен тыс жатпайды,
бірақ дүниенің бəрі саясаттандырылып, бір схемалы қалыптан
шықпау талап етілгендіктен өнердің қанаты қырқылып есепті
кəсіпқойлық күшейді, сөйтіп көркемдік таным-білік анайыланды.
Кеңес заманындағы əдебиетте саясат басым болғаны рас,
бірақ іліп алар ештеңе жоқ деген түсінік дұрыс емес. Қазақ
əдебиетінде социалистік реализм бір бағыт болып тарихтан
орын алп, жан-жақты пайымдалуға тиіс. Оны көрмеуге, елемеуге хақымыз жоқ, өйткені социалистік қоғамның 70 жылы
кейбіреулерге қаншама қадірсіз, зиянды болып көрінгенмен,
біздің тарихымыздың бір бөлшегі, кешегі өткен жолымыз. Кеңес
заманында да өмірді реалистік тұрғыда суреттеудің қажеттігі
жойылмаған болатын. Сондықтан қазақ кеңес əдебиетінің
туын бірінші болып көтерген Сəкен Сейфуллиннен, өзінің
ұлы өнерпаздығын өлеңмен, əсіресе эпикалық поэзиясымен
танытқан Ілияс Жансүгіровтен, қарапайым қазақтың қара сөзін
аспандатқан Бейімбет Майлиннен, көркемдіктің заңды жолымен бастағаны үшін жаңа заманнан таяқ жеп, мадақталған
Мұхтар Əуезовтен, жаңа əдебиетті, тапшыл əдебиетті жантəнімен қорғап, өрге сүйрелеген, талай рет сүрініп, талай рет
өзінің үлкен өнерпаздығын танытқан Сəбит Мұқановтан, сөзден
кесте тоқыған Ғабит Мүсіреповтен, дауылпаз Қасым Аманжоловтан, еңселі сөзді есеппен жеткізген Ғабиден Мұстафиннен
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«Социалистік реализм əдісімен» шығарма жазғандар деп безе
алмайды. Дауыл тұрғанда шаң-тозаңның көтерілетіні сияқты,
өтпелі дəуірдің толқынымен əрлі-берлі, артық-кем пікірлер айтылуы болмай қалмайды, бірақ қоғамның өз тарихы, оның айнасы – əдебиеттің өз жолы бар.
Тілесек те, тілемесек те, Қазан төңкерісінен кейін жаңа заман басталды. Қазақ елінің оңаша отауын құрамыз, Россия қол
астында автономиясын алып береміз деген алаш қозғалысының
идеясын Ресейде орнап жатқан большевиктер өкіметі, не тарихи сахнадан шығып атқан Уақытша үкіметтердің бірде бірі
қолдамады, мойындамады. Соның салдарынан 1919 жылы наурызда А.Байтұрсынов, М.Дулатов бастаған Торғай отряды
кеңес өкіметі жағына шыққаннан кейін не істерін білмей Алашорда қожырай бастады. Ойыл уалаяты 1920 жылдың басына
дейін өмір сүргенмен, бүкіл қазақтың тілегін ту қылып көтере
алмағаны тағы бар. Алашшыл оқығандардың «бұл төңкеріс
қазақтың қалауымен, тілегімен болмаған жат құбылыс» дегенді
айтпағаны аз.
Ақпан революциясын қуанышпен қарсы алған халық
Қазан төңкерісіне жылы қабақ көрсетіп, жылы құшағын ала
жүгірмегенмен жетектеуге оңай көнді. Өйткені патша заманында көргені қайтып орала ма деп қорықты, буржуазиялық
бостандықтың дəмін тата бастағанмен, не екенін айыра алмай қалды, əйтеуір кедей-кепшікті жақсылыққа бастаймыз дегеннен үміттенушілер көп болды. Қазан төңкерісінің
дүрмегіне ілескендердің қай-қайсы болмасын көпшілікті қызықтырған идея соңына түсті де кетті. Бұл идеяның – бұрын
езіліп, тапталған, қорлық-зорлықты көп көрген еңбекшілерді,
кедей-кепшіктерді дүниенің əміршісіне айналдырамыз деген
ұранының тартымдылығы күшті болды.
Жаңа заманның екпінді дауылы ақын-жазушыларды өмір
шындығын əсем бейне, көрікті сурет, жалынды сөзбен жеткізуге
жəне бүгінгінің терең сырын ашып, жарқын болашаққа бастап
отыруға міндетті болды. Əдеби шығарманың көркемдігіне де
талаптар қойып, оның мазмұны мен түрінің іштей қабысуы,
əсіресе насихаттар ойының басым болуы талап етілді.
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Көркем шығармаға қойылған негізгі талаптарды орындау үшін жазушылардың қабілет-дарынына, стиль байлығы
мен əртүрлі творчестволық ағымдардың мол болуына шек
қойылмай, олардың өркендей түсуіне қолайлы жағдайлар
жасалуға тиіс деп есептелді. Сондықтан да пролетариат көсемі
В.И.Ленин «...Əдеби іс жай ғана теңгермешілікке, тігісін жатқызушылыққа, азшылыққа көпшіліктің үстемдік етуіне онша
көп көне бермейді. Талас жоқ, бұл істе жеке бастың ынтажігеріне, жеке бастың əуестенушілігіне үлкен кеңшілік болуын, пікір мен шарықтаған ойға, форма мен мазмұнға кеңшілік
болуын сөзсіз қамтамасыз ету қажет» деп ескертті.
Большевиктік нұсқауларды жүзеге асыру оңай бола қойған
жоқ. Əдебиет майданындағы толып жатқан топтар мен
ағымдар көремөнердің автономиялығын, совет өкіметі мен
Коммунистік партияның саясатынан əдебиеттің тəуелсіз болуын, ағым атаулығы тосқауыл қойылмай формализм, футуризм,
символизмге кең жол ашуды талап етіп жатқанда пролеткультшылдар дүниенің бəрін пролетариат түсінігімен өлшеп-пішу
керек деген əпербақандыққа салынды.
Халық ниетін аудару, өзіне қарату – қай идеологияның
болмасын негізгі мақсаты. Қазақтың төңкерісшіл күштері
маркстік-лениндік эстетика принциптерін пайғамбардың ақ
жолындай көріп, одан бұлтаруды күнəдай санады жəне бəрін
білетін, бəрін бақылап, қадағалап отырған партия ешқайда
бұлтартпады, бұлтаңдағандарды қақпайлап өз соқпағына салып отырды. Көнбегендерге, тыңдамағандарға бұғалық салды.
Жаңа заман орнай бастаған шақта тар өлшеп, қусыра түсу,
таным-білікті бір қалыпқа соғу саясаты алғашқы кезден-ақ
қылаң бере бастаған болатын. Саясаты да, эстетикасы, сыны
мен ғылымы да, өнері мен əдебиеті де осы көрікте мидай араласып, іштей жегі жеп жатты.
Қазақ кеңес əдебиетінің тарихын жүйелей шолған уақытта
үш дəуірдің межесі байқалады. Əдебиеттануда бұл күрделі
мəселе талқыға түсіп, шешімі əлі айтыла қойған жоқ.
Біздің байқауымызша, 1917–1937 жылдардың аралығын
бір дəуір деуге негіз бар. Бұл кезеңде қазақ əдебиеті өзінің
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көркемдік дамуында профессионалды əдебиетке тəн жанрларды қалыптастырып үлгерді. Əрине, уақыт дабына байланысты
іштей кезең-кезеңге бөлінетін сəті де жоқ емес. Ондай құбылыс
қай дəуірде болса да кездеседі.
Екінші дəуір – 1937 – 1956 жылдар аралығы. Егер ертең соғыс
болса əуені қанды майданға айналып кеткенде де, онан кейінгі
қиындықты жеңу барысында да жеке адамға табынушылықтың
өктемдігімен өткенін көреміз. Алғанымыздан бергеніміз, тапқанымыздан жоғалтқанымыз көп болса да əдебиет өзінің өркендеуін тоқтатқан жоқ. Сондықтан «құрсаулы əдебиет дəуірі»
деп атаса да болғандай.
Ал үшінші дəуір – 1957 – 1985 жылдар аралығындағы тоқырау кезеңі. Бұл дəуірдің негізгі сипаты – өзекке түскен жегі
құрттар əдебиет пен мəдениет саласында ғана емес, бүкіл
қоғамдық тірлігімізде коммунистік сенімге сызат түсіп, кеңейе
беруі, оны жалғандықпен жасыру əрекеттерінің молаюы десе
де болады.
Қайта құрылудың аяғы шын құруға бастап, 1985 жылдан
өрекпіген шірік ойлардың 1991 жылы жалп етіп сөнуі азаттық
пен егемендік жырын жырлатты. Бұл өтпелі кезең қаншаға
созылып, не берері əлі айқындалып болған жоқ. Азаттық
пен тəуелсіздік, жеке ел болу арманы шадыман шаттық сыйлағанымен, халық шаруашылығының нарық қыспағына түсуі
бойды да, ойды да жаздырмай жатқаны өтірік емес.
Əдеби дамуымыздағы осы дəуірлер өзіне тəн шындықтар
мен құбылыстарға сай баяндалса əдебиет тарихы партиялық
қаулы-қарарлардың қиястығы мен зорлығына қарамастан
бүгінгі қауымға жүйелі күйінде жетер еді.
Қазақ əдебиетінің дамуындағы алғашқы толқын 1920 – 1925
жылдар аралығында өтті. Бұл тұста əдебиеттің жалпы проблемасынан гөрі жеке дарындардың күш-қуатын, алған бағытын,
ұстанған мұратын айқындау мəселесі негізге алынып, əр
дарынның шығармалары сарапқа түсті.
Жаңа заманның негізгі идеялары жер-жерде ерікті-еріксіз
өріс алып, идеологиялық қаруға айналғанда, төңкерісшілдік
тенденция көпшіліктің өрікпіген көңілінен шығуға талпын161

ды. Сəкен Сейфуллин соған серке болды. Оның қоғамдық,
мемлекеттік ісі, əлеумет алдындағы абыройы 1922 жылы
үш кітабын – «Асау тұлпар» атты өлеңдер жинағы, «Қызыл
сұңқарлар» есімді төңкерісшіл пьесасын, «Бақыт жолына»
сынды драмасын шығаруға жағдай жасады. Əдебиет əлеміне
зор екпінмен келген бұл кітаптар жайында жазылған 20 шақты
мақала, рецензия, сын-қағытпа, құптаулар туып келе жатқан
жаңа əдебиеттің идеялық-көркемдік нысанасын əңгімеледі.
Əуелі «Қызыл сұңқарлар» пьесасы сынға ұшырады. Пьесадағы драматургиялық кем-кетіктерді, диалогтардың олпысолпылығын, оқиға динамикасының солғындығын, тіл кестесіндегі кейбір оралымсыздықты, адам образдарын сомдаудағы жетіспеушілігін байқай білген қоңыр бұл кітапта түгел
көрінген бір адам (законченный цельный тип) жоқтықтан,
жазушының адам танымайтындығынан бар кісі тұтасып, бірақ кісі болып кеткендіктен, екінші, адамдардың жан ыспаты
(психологиясы) көрінбейтін жарты адамдар болғандығынан,
үшінші Еркебұлан деген ат ешбір ойсыз, ақылға сыймайтын, қисындылық (целесобразность) дегеннен алыс тұрған
қалыптарына қарағанда бұл кітапты өзге жақтарынан сынау орынсыз. Бəрі сөйлетіп қойған граммофон секілді, бəрі
Сейфуллиннің бір-ақ қалыбына соғылған жансыз адамдар» деп
табуында көркемдікті бетке перде етіп, əлеуметтік сыңайды
сыртқа тебу байқалмайды емес. Сондықтан «бұл пьеса қазақ
өмірін көрсете алмайды. Мұнда қазақ баласы жоқ болғандықтан
қазақтықтан белгі де жоқ. Олай болса пьесаны қазақтікі деп
адасудың орны жоқ. Бұл кітаптың болашағына келгенде айтатыным сол, қазақ əдебиетінің жұрнағы болып, оның ішінен
орын алуы неғайбыл» деген үкімді тарих қоштамағаны белгілі.
Ал төңкерісшіл əдебиетшілер бұл тұжырымға қарсы шығып,
«Қызыл сұңқарлардан» басқаша қасиет тапты. «Жыл құсы»
деген мақалада бұл «пьесаны еңбекшілер табының төңкерісі
туғызған, оның геройлары – күллі еңбекшіл тап. Мұны
көрмеске не Қоңыр сықылды соқыр болу керек, не төңкерісті
жақтырмаған кісі болуы керек. «Қызыл сұңқарлар» біздің қазақ
əдебиетінде жаңа дəуірді бастап, Бұрынғы индивидуализм, гам162

летизмге шоқынып жүргендерге қарсы соғыс ашып отыр. Оған
көп күш, қайтпас жігер керек. «Қызыл сұңқарлардың» əдебиет
майданында жаңа жол көрсетіп шығуы Октябрь төңкерісімен
байлаулы нəрсе, оны ұмытпасқа керек. Қоңыр мырза бұл
пьесаның қазақ əдебиетінің тарихының бетінде орын алуына
шектенсе де, біз шектенбейміз, Қазақ əдебиетінің беталысына
жол салған – «Қызыл сұңқарлар». Сондықтан ол «жыл құсы»
(«Е.Қ». 02.02.1923) деген қорытындыда қабындап келе жатқан
таптық көзқарастың дабы айқын байқалады.
Сондай-ақ қазақ кеңес əдебиетінің тұңғышы «Асау тұлпар» өлеңдер жинағын «Темір қазық» журналында Нəзір
Төреқұлов қатты сынап, Сəкеннің ақындығына шүбə келтірді.
«Сөздің қысқасы, мұндай білімсіздікпен өлең жазып, əуре болып жүрудің өзі ұят. Сəкеннің өз ақылыменен жазғандары түкке
жарамайды. «Асау тұлпарды» оқыған кісі өзінің кім, дүниенің
не екендігін былай тұрсын, оң аяғы мен сол аяғын білмей қалу
ықтималы бар» (№1, 1923, 30-бет) дегенді тарих жақтамағаны
белгілі, өйткені «Известия Киргизского обкома РКП(б)»
тұжырымымен айтсақ, онда бұл «жинаққа енген өлеңдерді
талдаған уақытта біз сахара өмірін көркем сөз өрнегіне кереметтей түсіре білгендігін, онан əрі Абайдың ықпалымен, тіпті
оның өлеңдерінің түріне еліктеп таза халықшылдық дəуірге
ауысуы, ал соңынан революцияшыл кезеңнің оған мүлде тың
бағыт – революцияшыл бағыт бергендігін көреміз. Бұл жол –
сүрлеуі жоқ жаңа жол, бұрын ешкім жүрмеген жол» (№2, 1923,
80-бет) болатын.
Əрине, жаңа əдебиеттің идеялық нысанасы алғашқы кезден
белгілі болса да, оның көркемдік əдісі əлі қалыптаса қойған
жоқ-ты. Сондықтан өмірден, шындықтан көз жазбау талабында натуралистік сипаты қалың болса да реалистік суреттеу
тəсілінің сілемі жатқанын байқаймыз.
Сондықтан төңкерісшіл əдебиетті жақтаушылар үстем идеологияға арқа сүйей отырып өздерінің ой-пікірлерін ашық айтуды машыққа айналдыра бастады. 1923 жылдың басында
«Еңбекші қазақ» газеті мен «Қызыл Қазақстан» журналы Қазан
төңкерісінен кейін «қазақ кедейлерінің жырын жырлағандар
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заманның саяси ағымына қарап əдебиет майданында жаңа жол,
жаңа пікір көрсете бастады. Төңкерістің арқасында туған жаңа
жол – коллективизм (ұйымшылдық) ұлтшылдыққа һəм индивидуализмге қарсы.
Бұл жаңа жол, жаңа пікір түбінде жеңбекші. Ол – əдебиет
тарихының заңы, тұрмыстың заңы. Жаңа жазушылардың, жаңа
балапандап туып келе жатқан ақындардың бастығы Сəкен Сейфуллин» («Е.Қ» 02.02.1923) деген тұжырымға мəн бере қараған
абзал.
20-шы жылдардың алғашқы жартысында жазылған шығармалардың көпшілігі белгілі бір əдеби ағымының туын көтеріп,
идеялық-творчестволық нысанасын белгілеп, негізгі көркемдік
арнасын ажырата бастағанын көрсетті. Ал партиялық талапты түсіндіріп насиахттаушылар еңбекшілерге қызмет
ететін, идеялық ықпал жасайтын таптық əдебиетті өркендету
қажеттігін күн тəртібіне қойды. Сөйтіп, төңкерісшіл əдебиетті
жақтағандар партиялық əдебиет принципін қатаң сақтауға,
көркем шығарманың идеялық нысанасы барынша анық та
ашық болуды талап етуге дағдылана бастады.
Кеңес əдебиетінің осы негізгі идеялық-эстетикалық принципі, елдің бүгінгі өмірімен тығыз байланысты болу, таптық
қарақшыдан көз жазбау талаптарының алғашқы нышандары сол кезде туған шығармаларға жазылған сындардан айқын
көрінді. Осы талап-тілектердің бəрі де кейін социалистік реализм əдісінің арсеналына кірді де, өнерпаздықты тұсаулап
тастауға себепші болғандығы əмбеге аян.
Төңкерісшіл бағытта жазылған шығармалардың өнерпаздық
тұрғыдан көтерген бір мəселесі – образ жасау проблемасы.
«Қызыл сұңқарлардағы» адамдардың бəрінің мінезін жиып
келсек, бір Еркебұланнан табылады», жеке-жеке тип, образ жоқ деп мін таққанда көркемдік талап басым болса, оған
Т.Арыстанбеков (Сақа), «Қоңыр айтпақшы, геройларында түгел көрінген бір адам (законченный цельный тип) жоқ.
Мен де айтамын: рас, жоқ һəм болмасқа тиіс. Тағы айтамын:
өзгерісті законченный цельный тип жасамайды, тап, ұйым
(коллектив) жасайды. Мінекей осыған қарағанда «Қызыл
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сұңқарлар» қазақ əдебиетінде, тарихта жаңа дəуірді бастады. Ол дəуір ұйымшыл, көпшіл (коллективизм) дəуірі деп аталуы тиіс» деп жауап беріп, кезеңдік көркемдік таным-білікті
əңгімелемек болды. Расын айту керек, көркемдік шеберліктің
жетіспеуі, жаңа шындықты қалайша қалыптастыру жолын
ақын-жазушылардың басым көпшілігінің жыға түсінбеуі бір
болса, екінші жағынан, ұнамды жаңа образдың, сол кездегі
геройлардың кескін-келбеті, мінез-құлқы əлі анықталмаған
болатын. Кейіпкерлердің бір-біріне ұқсас болуының бір сыры
осыған байланысты болса, екіншіден – тарихтың шешуші
күшін, яғни халықты көрсету, оның арман-мақсатымен таныстыру, идеалын суреттеудің өзі белгілі дəрежеде жалқылықтан
жалпылыққа бастаған-ды. Оның үстіне жаңа адамның өзі
əлі толық қалыптасып үлгермеген, не болары белгісіз еді.
Сондықтан, белгілі бір типтің, кейіпкердің, геройдың бойында
көпшілік сипат, жинақтағыш қасиет болса, оны құптай білудің
өзі идеялық-көркемдік таным-білімге сабақтасып жатты.
20-шы жылдардың бас кезінде көтерілген мəселелердің бірі – ақын-жазушы сыншының творчестволық тұлғасын айқындау проблемасы. Мəселен, Нəзір Төреқұлов «революционер
ақын басынан аяғына шейін бір түсте, бір қалыпта болады»
десе, Москвада оқып жатқан қазақ студенттері «коллективтік
образ жасап, оны революционный жолмен жалпы кедей сынға
салуы керек» («Е.Қ». 2 август, 1923) – деп білді. Əрине бір
қалыптағы ақын-жазушының, сыншының «кесіп тастайтын
қатал би болуы да, күллі аспанға ұшыратын құйын болуы
да, не бас иіп, құлдық ұрып тұратын қошеметшіл құл болуы
да мейлінше жараспайтын қылық. Сын қайырымсыз қатал би
болып та, қол қусырған құл болып та тіршілік ете алмайды»
(Сана 2–3, 1923) – деген талаптың бүкіл əдебиетке жанасқаны
абзал. Осындай ойлардың 20-шы жылдардың бас кезінде
айтылуының өзі қазақ əдебиетінің творчестволық мүмкіндігін
анық аңғартады да, қай салада болса да татымды шығармалар
беруге үндей алатынын көреміз.
Сəкен творчествосы төңірегінен өрбіген ой-пікірлер тек
идеялық нысанамен ғана шектеліп қалмай, жаңа бағыттың өріс
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алуы, өнерпаздың тұлғасы, қол-таңбасы, ерекшелігі, жанр сипаты, образ жасау мəселелеріне ұласып, келешектің көркемдік
талап-талғамынан қылаң беріп жатты.
Қиянпырыстығы мейлінше мол болған сыни ой-пікірлер
Мағжан өнерпаздығы төңірегінде айтылды. Алғашқы «Шолпан» атты өлеңдер жинағымен жарқ етіп көрінген Мағжанға
ел-жұрты үміт артты. «Қазақ» газеті арқылы жарияланған
өлеңдері оқушы сенімін күшейте түсті. Отаршылдық пен
озбырлықтың шынбайға батқанын айтуға келгенде алдына жан салмады жəне оны кестелі сөзбен, аянышты сезіммен
жеткізе білді. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісінің трагедияға
ұшырауы, Ақпан революциясының жетуі, дəмін тата бастаған
шолақ бостандықты жалмап қойған Қазан төңкерісі, онан
кейінгі апалаң мен топалаң, азамат соғысы, қазақ еліне теңдік
əперу жолындағы алаш азаматтарының іс-əрекеттері сезімтал
ақынның жүрегінен қан аралас жыр болып төгілді. Оны тапшылдар кеңеске қарсылық деп түсінді, ал халық болса шерлі
жырларды жұта берді, жаттай берді. Ақын халық жанына жол
тапты, атаң-даңқы ен далаға жайылды.
1923 жылы «Мағжанның өлеңдері» Ташкентте Сұлтанбек
Қожановтың алғы сөзімен шықты.
«Мағжан Жұмабайұлының өлеңдерімен оқушылар бұрыннан таныс. Əдебиеті жаңа аяқтанып, əдебиет тілі енді жасалып
келе жатқан жұртта Мағжандай ақындардың қызметі зор екені
анық.
Сондықтан біз Мағжан өлеңдерінің саяси мəнісінен гөрі,
əдеби мəнісін көбірек кезде тұттық. Сол жақтарын ескеріп, Мағжан өлеңдерінің ішінде кез келетін марксизм дүниетануына
ұқсамайтын жерлерін оқушылар көре салып үрікпей, көркемдік
жағына, сыршылдық жағына, суреттеу жағына көбірек көз салуы керек», – деген ой ең алдымен Мəскеуде оқып жатқан қазақ
жастарын дүрліктірді. Шығыс еңбекшілерінің коммунистік
университетінде 1924 жылы 24 қарашада жасаған баяндамасында Нəзір Төреқұлов социологияға əбден бой алдырып:
«біреу айтады: саясат пен əдебиетті араластыруға болмайды
дейді. Мағжан өлеңдері көбінесе осы пікірге сүйеніп басылған.
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Бұл – қате. Саясат жағынан Мағжанды кеңес топырағына отыртатын адам емес» деген пікірді тапшылдық дерті бойына енді
сіңіп келе жатқан жастар дуылдатып əкетті. Əдебиетке зорлық
жасайтын, ақын-жазушыға ерік бермейтін құжатты-жиналыс
қаулысын шығарып, дөрекі социологизмге жол ашты.
«Мағжан өлеңдерінің сырты əдемі, бірақ сыртқы бояуын
сыпырып тастасақ, ішіне көз жіберсек Мағжанның коммунист
партиясы мен кеңес үкіметінің негізгі жолына қарсы жерлері
бадырайып шыға келеді» деген тұжырым күні кешеге дейін
айтылып, жазылып келді. Демократиялық ой-пікір айтуға
əлі де болса мүмкіндік бар кезде, тіл байланбай тұрған кезде
Жүсіпбек Аймауытов 1925 жылы «Мағжанның ақындығы» деген классикалық еңбек берді. Мағжан, сөз жоқ, ұлы ақын, ХХ
ғасырдағы қазақ поэзиясының классигі. Осыны ел-жұрт білді,
таныды, бірақ тапшылдық көзқарасқа əбден бой алдырғандар,
əсіресе партия-кеңес жұртшылығы əр сөзден саяси астар
іздеумен əуре болды да, төңіректі тұмандатып жіберді. Міне
осындай əлеуметтік-эстетикалық атмосфераны жарып шыққан,
шұғыласын айналаға нұр қылып шашқан Ж.Аймауытовтың
еңбегі көп шындықтың бетін ашты, көркемдік түсініктің ауылы қай жақта болатындығын, оны қалың көпшілікке қалай
түсіндіріп айтып, жазып берудің жолын көрсетті.
Жүсіпбек деңгейінде болмағанмен, қазақ əдебиетіндегі
Мағжанның орнына шүбə кетірмес ой-пікірлерді Сəкен де,
Мұхтар да, Сəбит те, Бейімбет пен Ілияс та əр кезде əрқилы
сыңайда айтқан болатын. Бірде-бір адам қанша өшіксе де,
Мағжанды ақын емес деп айтқан емес. Өйткені, Жүсіпбекше
түсінсек «Мағжан – заманы туғызған көшпелі дəуірдің ақыны,
ескіні жырлаған, жаңаны əлі мойындап болмаған ақын. Əлі
де болса оның ақындығы, еңбегі алдында. Ол – күшті ақын.
Күшті ақын өмірінде талай өзгеріске жолығады. Пікір жүзінде
жаңалықтар табады. Мағжан да өзгеруге мүмкін.
Мағжан терең ойдың ақыны емес, нəзік сезімнің, тəтті қиялдың ақыны. Ол кедейдің ақыны емес, ұлт ақыны. Ел ішінде бай,
кедейдің арасындағы қиянатты, теңсіздікті көрмейді. Ұлтты
жалпағынан алып қарайды.
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Қазақ əдебиетіне Мағжанның кіргізген жаңалығы аз емес,
орыстың символизмін (бейнешілдігін) қазаққа аударды, өлеңді
күйге (музыкаға) айналдырады, дыбыстан сурет туғызды, сөзге
жан бітірді, жаңа өлшеулер шығарды. Романтизмді күшейтті,
ұстартты» (428) деген Жүсіпбек тұжырымына жұрттың бəрі қол
қоймағанмен, тарихи шындық екені даусыз. Қазақ əдебиетінде
романтикалық суреттеу тəсілінің айрықша жарқырап көрінген
сəтін теориялық тұрғыдан пайымдай алмағанымыз да осыдан
көрінеді.
20-шы жылдардың алғашқы жартысында көп əңгіме болған
үшінші ірі дарын – Мұхтар Əуезов. Өзі де жазды, өзгелер де
қарап қалған жоқ. Жəне олардың басқа материалдардан бір
айырмашылығы көбіне-көп көркемдік арнаға көз салып, саясат
мəселесіне назарды азырақ аударғаны десе де болады.
1922 жылы «Қазақ тілі» газетінде М.Əуезовтың «Қорғансыздың күні» əңгімесіне сын жарияланды. «1921 жылы жазылған
«Қорғансыздың күні» атты алғашқы əңгімесімен Мұхтардың
шын мағынасындағы европалық прозаның дəрежесіне көтерілуі» (С.Мұқанов пікірі) ешкімді, əсіресе Ж.Аймауытовты енжар қалдырмады. «Қорғансыздың күні» эстетикалық тұрғыда
едəуір талдап, Əуезовтің қазақ прозасын өркендетуге үлес қоса алатындығын көсіле айтады да, жарық көрген шығармаға
көркемдік талаптар қояды.
Ең алғашқы үлкен көркемдік кемшілік – бұл шығарма өзінің
логикалық мұратына жетпеген туынды дегенге Т.Арыстанбеков:
«Бұдан көбірек жазбадың деп жазушыны айыптауға болмайды. Ақанның жауыздықты істегеннен кейінгі қандай халде болғанын көрсету үшін жазушының «Қорғансыздың күнінен»
басқа осы күнгі адам баласының кеудесінде болатын ізгілік пен
жауыздық, «добро» мен «злоның» күресі һəм Ақан секілділерде
сол екеуінің қайсысы жеңгендігін көрсетіп айрықша кітап жазу
тиіс. «Қорғансыздың күнін» жазғанда Əуезовтың көздеген
нысанасы бұл емес» (Қызыл Қазақстан, №10, 1992) деп
біледі де, «Қазақ суреттеуді тыңдамайды, оны сүймейді» деген сыншы пікірін қостамай: «əдебиетті көркейтіп, оның ілгері басуына зор себептер болатын описаниені қазақ əде168

биетінің бетінен сызып тастауға болмайды» деп реалистік
прозаның қазақ оқушыларына жұғымды, сіңімді етудің жолдарын іздестіруге шақырады.
«Қазақтың жалпақ тілімен əңгіме жазу қиын жұмыс емес, ал
описание жасау жазушының ғана қолынан келеді һəм Əуезовтің
описаниеге ұсталығы көрініп тұр. Оған сүйсінуіміз керек, күйінбеуіміз керек» деп, кейіпкердің жан дүниесін ашып, характер
жасауға саналы түрде барғанын қолдайды. Сыншының диалогтар ұзақ, оқушыны жалықтырады дегеніне де қосылмайды.
Осыларды баяндағанда төңкерістен кейінгі өркендеу барысында
жалғыз тапшылдықпен екпіндей бермей, көркем шығарма жасау
үшін сан тарау жол, айла-амалдар барын айта білудің өзі қазақ
əдебиетінің жарқын болашағын көрсетсе керек еді.
Даниял Ысқақовтың М.Əуезовтың «Бəйбіше – тоқал» трагедиясына жазған мақаласы көркемдік талаптан туындаған.
«Қайғылы халдің туып-өсіп, ер жетуі қазақ тұрмысының
шындығымен (действительность) нық байланысты. Сондықтан
Мұхтар Əуезұлының бұл əсері (шығармасы Т.К.) алдымен
шын қазақ өмірінің ең бір қараңғы, жіңішке, терең жағын суреттеуден болған əсер» («Сана», №2 – 3, 1923) деп біледі де,
жазушының алдына қойған мақсатына жету үшін көркемдік
шарттарын қалай қолданғанын, тарихи шындыққа қалай
үлестіре білгенін, қосалқы образдарды қалай жасағанын дəл
басып баяндайды. М.Əуезов шығармалары төңірегіндегі ойпікірлер негізінен көркемдік шеберлік арнасынан шығып, сыншыл реализм дəстүрінің қазақ прозасына дарытқан ықпалын
айта білудің өзі едəуір жетістік еді.
Əдебиет жанрларының қалыптасуға бет алған шағында, суреттеу тəсілін қолдану амалдары айқындала бастағанда, жеке
дарындар ерекшеліктеріне, олардың көркем шығармаларының
деңгейіне назар аудару Сəкен, Мағжан, Мұхтарлармен ғана
шектелмеді, басқа ақын-жазушылардың бет-бағдарын айқындап
алуға жағдай жасады. Жəне жеке дарындар төңірегінен өрбіген
ой-пікірлер қоюлана келе қазақ əдебиетінің болашағы кімдікі,
ол қандай көркемдік əдісті басшылыққа алуға тиіс деген
дəуірлік мəселені көлденең тартты.
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1925 жыл – қазақ əдебиеті үшін өтпелі жыл болды. Қазақ
мəдениетін өркендету жолында зиялылардың бөлшектенбей
күш біріктіру мəселелері, жалғыз идеологиялық қару ғана емес,
эстетикалық таным-білік арнасы, өнер саласы екенін мойындау талаптары қым-қуыт пікір таласын туғызды. Төңкерістен
кейінгі жеке көңіл-күйлер, талдау мен талқылаулар ұйымдық,
ұжымдық сипат ала бастады.
Орыс əдебиеті майданындағы толып жатқан əдеби ұйымдар
жетекшілік рольге таласып, қырқысып жатқанда Қазақстанда
өнерпаз күштердің басын біріктіру мəселесі күн тəртібіне
қойылды. Мемлекеттік жұмыстан қолы босаған Сəкен Сейфуллин жаңадан өсіп келе жатқан тапшыл жас күштерді біріктіріп,
алашшыл ақын-жазушылардың жетегіне еріп кетпейтін жазушылар ұйымын құру қамына кірісті. Өлкелік партия комитеті
1925 жылы 12 маусымда ҚазАПП-тың (қазақтың пролетар
жазушыларының ассоциациясы Т.К) ұйымдастыру бюросын Сəкен, Əбдірахман Байдалдин, Б:Майлин, Н.Феоктистовтен құрды. Жер-жерде жас жазушылардың ұйымдары жасақталғанда
тіпті коммунистерді өз қатарына тартпаған əпербақандықтың
шеті көрінген кезі де болды. Осыны байқаған алашшылдар
Мағжан Жұмабаевтың ұсынысымен «Алқа» атты жазушылар
қауымын ұйымдастырмақ болды. Мезгілі жетіспеген «кеңес
жазушыларының одағын» немесе «қазақтың бұқарашыл жазушылар ұйымын» құрсақ қайтеді деген ойлар додаға түсе
бастаған шақты Жүсіпбек Аймауытов 1925 жылы «Ақжол»
газетінің бетінде қазақ əдебиетінің бүгінгі жай күйін əңгімелеу
үшін көпшілікке талай сауалдарды ұсынады.
«Төңкерістен бұрынғы қазақ əдебиетінің бағыты, рухы қандай еді? Енді қандай болуы керек?
Төңкеріс əдебиетке қандай олжа салды?
Қазақта төңкерісшіл, тапшыл ақын-жазушылар бар ма? Болса кімдер? Тапшыл ақындар жоқ болса, себеп не? Қашан болады?
Əдебиеттен ұлтшылдық жолы қашан қалады?
Қазақ əдебиетінің орыс əдебиетінен өзгешелігі бар ма?
Қазақ ақын-жазушылары төңкеріске жолдан қосылған жолбикелер ме?
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Əдебиет техникамен қатар өсе ме?
Қазақ əдебиеті қазір қай дəуірде?
Əдебиетке қазір қандай көзбен қарау керек» деген сияқты
əдеби-саяси мəні аралас сауалдарға Тікен (№ 556), Жəкен
Сəрсенбіұлы (№558, №561), Пошан (№574, №576) жауап берсе,
«Еңбекші Қазақ» газеті бірден айтыс аяғын тоспай «Тікеннің
мақаласы туралы» (30.05.1925) дыз етпе репликамен қағытты.
Əбдірахман Байдилдин Жүсіпбек, Жəкен, Тікендерге қарсы сериялы мақалалар жазды. Онан кейін Ғаббас Тоғжанов «Көркем
əдебиет туралы марксшілдер не дейді, Жүсіпбек не дейді» деген мақаласымен жалғастырды.
«Ақжол» мен «Еңбекші Қазақ» газеттерінде жазылған ой-пікірлерді негізгі бір мəселеге, яғни əдебиеттің көркемдік əдісі
жөніндегі теориялық-эстетикалық проблемаға бұрғанда əдебиеттің жүрер жолы мен бағыты əр қилы ой елегінен өткенін
көреміз. Жүсіпбек «Қазақ əдебиеті көгерсін, гүлденсін десек,
жалаң тап көзімен, не саясат көзімен қарап, сыңаржақ кетпей
Маркс көзімен (диалектика əдісімен) сынау керек. Маркс көзі
«тар емес, кең» деп алады да «қазақ əдебиеті қазір күйректік
(сентиментализм) сарындамалық (романтизм) дəуірінде болуға тиіс. Ендеше санашылдықтан (идеализм) құтыла алмайды.
Нағыздық (реализм) дəуір қазірге аналардай қабыса қоймас»
деген ой айтып, эстетикалық таным-білікке от тастады. Жекен Сəрсембіұлы «қазақ əдебиеті кəзір күйректік (сентимантализм), санашылдық (идеализм), сарындамалық (романтизм),
нағыздық (реализм), көп измнен құралған қырық құрау деуге болады. Мұның ішінде реализмді заманға үйлесі бар десек те, қазақтың салт-санасы, тұрмысымен əзірге қайшы
келуі анық. Соның үшін романтизм мен сентиментализмді
əдебиетте қолданбай отыруға мүмкін емес. Сентиментализм онша ұзаққа созылуы екіталай. Бірақ қазақтың қазіргі
тұрмысында романтизм көпке шейін əдебиетке кіреді. Түбінде
реализм романтизмді жеңуі мүмкін. Оған əлі күн ілгері, түрлі
жағдай керек. Сол себепті қазіргі əдебиетте көбінен романтизм
қуаттырақ шығуы мүмкін» (№561) деген пікірді нығыздай айтты. Ал Тікеннің «Тоғыз қабат тас үйді, қаңғыр-күңгір зауыт171

ты, əуені шарықтаған аэропланды жырлағанша қазақтың қара
лашық үйін, жер ошағын, майсыз арбасын, бақырауық түйесін
жырлаған жақсы. Реализм заманға қабысқанымен, күншығыс
қанды қазақ табиғаты, жалпы тұрмысы жеке реализмді
көтермейді. Ал романтизм мен сентиментализмнен қол үзуге
болмайды» деген ойына Пошан да қосылған сыңай танытты.
«Ақжол» бетіндегі мақалалардың басым көпшілігі қазақ əдебиетінің ендігі даму жолы романтизм болуы керек деген теориялық қисынға ойысты.
Ал төңкерісшіл сыншылар, ақын-жазушылар өздерінің
тапшылдық көзқарасын ашық жəне баса айтуды айрықша парыз
санады. Өйткені марксизм-ленинизм ілімінің кедей-кепшіктің
жоғын жоқтайтын негізгі идеясы қазақтың жарлы-жақыбайына
болсын, не олардың мұңын мұңдап жүрген төңкерісшіл ақынжазушыларға болсын қатты ұнап, рухани күшке айналды.
«Дүниенің тұтқасы – кедей, оған ұнайтындар ғана көркем» деген түсінік өте тез қалыптасты. Мұндай пиғылдардың сөзін,
ұранын, ой-пікірін Əбдірахман Байдилдин «Ақжол» авторларына қайтарған жауабында жаңа заманға ылайық «жаңа
жұртшылық туа бастағанын, жұрттың мəдени тілектері ұлғайған дəуір» туғандығын айтып, əдебиеттің жалпы жай-жапсарына социологиялық шолу жасады да, көркемдік əдіс туралы ойын айтты. «Сентиментализм мен романтизм бағытына
əуреленбей, қазақ еңбекшілерінің қазіргі керегіне жауап, келешегіне демесін болатын ашық тілек, айқын ұғыммен суреттелген нағыздық (реализм) бағытындағы жəне осы бағыттың
жан серігі, бұрынғы, соңғы, бүгінгі өмірдің деректерінен туатын, болашақтағы тегістік тұрмысты суреттейтін төңкерісшіл
сарындамалық (романтизм) бағытындағы əдебиет жұрнақтарын
молайтулары керек. Бұл көптің тілегі, қазіргі заманымыздың
тілегі. Сондықтан бұдан былай əдебиетімізде айтылған нағыздық пен төңкерісшіл сарындамалық бағыты көркеймек»
(«Е.Қ». 09.10.1926) деп білді.
Əрине, əдебиетті өмір шындығынан аз да болса да алшақтататын романтизм бағытымен өркендету талабы бірденбір өнікті жол деп табу қиын. Романтикалық сыңайда жазылған
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шығармаларда талай көркемдік ізденістер, ұтқыр образдар,
кестелі өрнектер кездесетініне қарап реалистік суреттеу тəсілін
екінші қатарға ысырып тастау немесе оны жүрер жолымыз
емес деп есептеу үшін эстетикалық танымнан алыс. Өйткені
өмірде болып жатқан шындықтан іргесін аулақ салған емес,
ал саналы түрде одан қол үзгендер, аулақтағандар талай опық
жеп, тарих қалтарысында қалып қойғандары аз емес.
Кеңес əдебиеттану ғылымы өзінің балаңдық дəуірінде реализм мен өршіл романтиканың жымдаса бірігуі социалистік
реализм болады деп анайылау түсіндіріп келсе, кейін өмір
шындығын тарихи шынайы қалпында революциялық даму барысында суреттеу керек деген қисынға айналдырып жібергені
жұртқа белгілі. Əдебиетіміз реализм жолымен дами ма, əлде
романтизм жолымен өркендей ме деген сауалдың сол кез үшін
əлеуметтік-көркемдік мəні зор болғаны даусыз. Сондықтан да
əдебиет төңірегіндегі əңгіме 20-шы жылдары еш толастамады.
1926 жылы Сəбит Мұқанов «Көркем əдебиет туралы» мақала жазып, «Ақжол» эстафетасын басқа қырынан
жалғастырды, əдебиеттің болашағы кімдікі дегенді ең негізгі
мəселеге айналдырып жіберді. Ə.Байдилдин «Қазақ əдебиеті
қазір қандай дəуірде», Кешке Кемеңгеров «Көркем əдебиет туралы», Ерғали Алдаоңғаров «Жазушылар мен көркем əдебиет»,
С.Мұқанов «Көркем əдебиет туралы қорытынды пікірім»,
Қ.Кемеңгеров «Сəбитпен айтысты доғардым», С.Мұқанов
«Мен айтысты доғармаймын», Жəкең Сəрсенбіұлы «Көркем
əдебиет туралы», Смағұл Садуақасов «Əдебиет əңгімелері»,
М.Дəулетбаев, Сейтбаттал Мұстафаұлы, Жұмабай Орманбаев, Жақан Сыздықов ойларының «Көркем əдебиет туралы»
атпен бірлесе жариялануы, Екеу «Көркем əдебиет туралы»,
Хамза Жүсіпбеков «Байдың толғағы», Ыдырыс Мұстамбаев
«Көркем əдебиет туралы», Шаймерден Тоқжігітов «Əдебиет
мəселелері», С.Сейфуллин «Қазақтың көркем əдебиеті туралы», Ə.Байдилдин «Əдебиетке қандай көзбен қарап, сынау керек», С.Мұқанов «Əркім өзінше ойлайды» деген мақалалардың
бəрі де кейінгі айтыстың айырықша екпінмен өріс алғандығын
көрсетеді.
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«Еңбекші қазақ» газетінде басталған айтыс басқа басылымдарға да қозғау салды. «Жыл құсы» альманағы мен «Қызыл
Қазақстан», кейінірек «Жаңа əдебиет» журналдары да араласып кетті.
Алашшыл бағыттағы ақын-жазушылар мен сыншылар
«көп оқыған, көп тəжірибелі, көп ұстарғандар. Жəне олардың
саны да көп. Міне сол себепті, соңғы бір-екі жылға дейін қазақ
əдебиетінде ұлтшылдық, байшылдық бет зор болып, үстем болып келді» дегенді айтудан Сəкен жасқанбай тарихи шындықты
меңзей отырып, «жыл сайын еңбекші таптың өзі өнер-білім
үйреніп, балаларын оқытып, жарыққа шығып келеді. Ұлтшылбайшыл жазушыларды жəне оны дəріптеп көтермелеушілерді
еңбекші таптың өсіп келе жатқан екпінді күші, жаз таянған
сайын еріген қардай, ірітіп бітірмек. Еңбекші тап жазушылары əдебиет майданында енді қарсы күшпен тіктеп күресуге
жетті. Қазақтың көркем əдебиеті енді еңбекші таптікі болмақ»
деген тұжырым қазақ əдебиетінің даму барысын белгілеп,
партия-кеңес жұртшылығы көмегіне сүйеніп отырды. Соның
арқасында əдебиет майданында төңкерісшілдердің қолы жеңіске жеткені өтірік емес.
Бұл жалпы ел үшін ғана емес, айтыс-тартыс, бəсеке жолымен қанаттанып келе жатқан əдебиет үшін де зор зауал болды. Соның нақты көрінісі Мағжанның 1927 жылы «Толғау»
мен «Тоқсан тобы» өлеңдері төңірегіндегі ойлардан көрінді.
Тапшылдық түсініктің қармағына ілінгендердің ештеңені
парықтауға ниеттенбегендігі Шаймерден Тоқжігітұлының
мақаласындағы күдік пен шүбəні қарша боратқанынан-ақ
байқалды. «Бір ғана «Тоқсан тобын» жазғанымен Мағжанның
тоқсан жағына шыққанын əйгілеп жариялап, айқайлауға болмайды. «Кен құрасса қалыбына тартады» дегендей Мағжанның
тиянақты бет алысына сене қоюға болмайды. Мағжан ішінен
белін буып, қойнына тас тығып келіп отыр ма, оның жүрегін кім
ақтарып көріп отыр. Бүгінгі Мағжан мен кешегі Мағжанның
түбі бір, жолы бір емес пе?! Еңбекші жұртшылығы у мен суды
айыратын дəрежеге жетті. Құрғақ тілмен, əдемі жырмен алдауға
болмайды» («Қызыл Қазақстан», №8 – 9, 1927) деген сөз сап174

таулар мен күдіктер əрине Мағжанның оң жол табуына себепкер болды деп ешкім айта алмайды. Өкінішке орай, иіліп келген ұлы ақынды кеудеден кері итерген осындай пікірлер бұдан
кейін де көп жазылды. Адал көңілін түсінбеген соң Мағжан
ештеңе жазбай қойды, оның аяғы 1929 жылы қуғын-сүргінге
ұласып, тəни құруға бастады.
Сонымен, əдебиеттің көркемдік əдісі, бағыты қандай, болашағы кімдікі деген үш жылға созылған айтыстың негізгі
қорытындысын өршіл романтикамен қанағаттанған реализм
арқылы еңбекшіл көпшіліктің тілек-мақсатына қызмет ету,
бар арман-тілек осы жөннен табылу қажет дегенге сайды. Бұл
«жеңіске» таза теориялық, көркемдік жарыспен қол жеткен
жоқ, сол кездегі тапшылдық көзқарасты өршіткен партия-кеңес
саясатының «шапағаты» көп тиді. Соның арқасында түсінгені
бар, түсінбегені бар тапшыл əдебиет жасағы қалыптаса бастады. Мұнда творчестволық бет-бағыттан гөрі саяси таным-білік
жағы жетекші болғаны рас.
Қазан революциясының əдебиеттегі туын алғаш көтеріп,
өнеге көрсеткен Баймағамбет Изтөлин, Сəкен Сейфуллиннің
ізін баса Сабыр Шəріпов, Ілияс Жансүгіров, Сəбит Мұқанов,
Мəжит Дəулетбаев, Елжас Бекенов, Жиенғали Тілепбергенов,
Ерғали Алдоңғаров, Смағұл Садуақасов, Рахметжан Малабаев,
Бекет Өтетілеуов, Мұхаметжан Сералин, Əріп Тəңірбергенов,
Сəбит Дөненбаев, Шолпан Иманбаеваға ілесе Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафин, Əбділдə Тəжібаев, Асқар Тоқмағамбетов, Қалмақан Əбдіқадыров, Аманғали Сегізбаев, Нəзипа
Құлжанова, Қадыр Тайшықов сынды қаламгер легі кеңес өкіметінің ұранын жырлағанын ешкім жоққа шығара алмайды. Рас,
көркемдіктен гөрі ұраншылдық, қарадүрсіндік көп болғаны айдан анық. Əрине, əдебиеттің қай ағымында болмасын поэзия
өзінің жетекшілік ролін атқарды. Лириканың бар түрі бірдей
өркендеп, дəуір талабына байланысты азаматтық лирика ерекше көп жазылды. Замана ыңғайына саяси лирика сай келеді.
Оны партия-кеңес қалады, əрі-беріден соң талап етті.
Ұраншыл поэзияның алған биіктері де жоқ емес. Мəселен, Сəкенде реалистік шындықты өршіл романтикамен қа175

наттандыру басым болса, Сəбит, Ілияс, Бейімбеттерде өмір
көріністерін айнытпай беру, жаңадан қалыптасып келе жатқан
Мырқымбайларды жарқырата суреттеу ниеті болды. Ал кейбір
басылмаған жас қаламдардың натурализмге ілініп қалғандары
да аз болған жоқ.
Көркем шығарманы аттың жалында, түйенің қомында тудырып жүргендердің көркемдік шеберлігі жетіспей жатқаны да
рас. Оны шыңдай, жетілдіре түсуден гөрі құдай берген дарын
қуатымен, əсіресе қазақтың ауыз əдебиетінің игі ықпалдарымен
алып шыққандар аз болмады. Жасыратыны жоқ, əдебиетке
жанасқандардың қай-қайсында болсын бірдеме тындырсам,
еліме пайдамды тигізсем деген ниет басым болды. Сол үшін
ізденді, талпынды, бірақ кейінгі кездегідей партия талабы бойынша күн көріс амалына айналдырмады.
20-шы жылдардың екінші жартысында эпикалық поэзия мықтап өріс ала бастады. Иса Байзақовтың «Құралай
сұлу», Сəбит Мұқановтың «Сұлушаш», Сəкен Сейфуллиннің
«Көкшетау»,
Ілияс
Жансүгіровтің
«Дала»,
«Күй»,
Ж.Сыздықовтың «Өлі қарттың əңгімесі» поэмалары 30-шы
жылдардың өн бойында түрлі оқиғаларға байланысты жазылған
шығармалармен толысып, өнер туралы, өнерпаз тағдыры жайлы классикалық Ілияс поэмаларымен («Күйші», «Құлагер»)
қалыптасу деңгейіне көтерілді. Поэзияның бұл дəуірде алғаны
да, бергені де, тапқаны да аз емес.
ХІХ ғасырдың екінші жартысынан желі тартып келе жатқан
қазақ прозасы Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз Жамалы»
мен бір белес жасап алғаннан кейін, профессионалды прозаны
өркендету міндеті Мұхтар Əуезов, Жүсіпбек Аймауытовтың
туындылары арқылы европалық шеберліктің көкжиегіне көз
тіксе, əдебиет əлеміне жаңадан қосылып жатқандар да қарап
қалмағаны белгілі. Өмірдің өзінен ойылып алынған Бейімбет
новеллалары кезең шежіресі, қазақ кедейлерінің галлериясы
болғандығын ешкім жоққа шығара алмайды. Елжастың «Жамила қалай сауатты болдысы», Жиенғалидың «Таңбалылары»,
Мəжит Дəулетбаевтың «Партизан Алпысбайлары» тарихи
шындықты көркемдік шындыққа айналдыру тенденциясымен,
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қазақ прозасында мемуарлық жанрды тудырып, Сəкеннің «Тар
жол, тайғақ кешу» атты роман-эссесімен бір белес жасады.
Ал өмірде болған шындықты негізге ала отырып шын
мəніндегі көркем роман жазу бақытына Жүсіпбектің «Ақ
білегі», Сəбиттің «Адасқандары» ие болды. Проза саласындағы
ұзақ ізденістер мен толғаныстар осылай бір түйінделді де, енді
ұлттық прозаның үлгісін жасау кезеңі басталды.
20-шы жылдардың алғашқы жартысында кітап оқуға
жағдайдың болмағандығы жəне қалың бұқара сауатының
кемшеңдігі көзбен көріп, құлақпен еститін көркемдік дүниесін
көбірек қажетсінді. Бір күндік, бір мезеттік дыз етпе скечтер, пьесалар дүниеге келді. Əбдірахман Айсарин 1920 жылы
«Ұшқын» газеті арқылы «əдебиеттің бірінші басқышында
тұрған театрды іске асыру керек», яғни драматургияны
өркендету қажет дегені еленбей қалмады. Солардың негізінде
Сəкеннің «Қызыл сұңқарлары», Мұхтардың «Еңлік – Кебек»,
«Бəйбіше – тоқал», «Қаракөз», Бейімбеттің «Ел мектебі»,
«Майдан», Жиенғалидың «Перизат – Рамазан», Ө.Оспанов
пен Е.Өтеулиевтің «Зарлық», Жұмат Шаниннің «Шахты», «Арқалық батыры» туып 30-шы жылдары жанр ретінде
əбден қалыптастырған шығармаларға ұласып, көркемөнер
салаларының өзі даралана бастады.
Бүкіл дүние жүзі əдебиетінде ең жетекші көркемдік
əдіс ретінде қалыптасқан сыншыл реализм Абай тұсында
негізделіп, ХХ ғасырдағы азаттықты аялаған əдебиетте
жаңаша көрініс бергені, əсіресе Міржақып Дулатов, Шəкəрім
Құдайбердиев, Ғұмар Қарашев, Сұлтанмахмұт Торайғыров
творчестволарының ең ұнамды да сүбелі шығармалары
классикалық үлгіде жазылғаны ешқандай күдік тудырмайды.
Ж.Аймауытов пен М.Əуезовтың жазушылық тəжірибесінде
сыншыл реализмнің өнімді де озық принциптері айқын болды. Жалпы алғанда қазақ əдебиетінің 20-шы жылдардағы дамуында сыншыл реализм дəстүрінде жазылған шығармалар
едəуір жəне олар көптеген жас ақын-жазушылардың тəжірибе
жинақтауына себі тиіп, жаңадан туып келе жатқан көркемдік
əдістің буынын бекітуге демесін жасады.
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Мəселен, Б.Майлиннің «Сексен сом», «Күлпəш», Ж.Тілепбергеновтің «Қайран елім-ай», С.Сейфуллиннің «Аштардың
рухы», Мəжит Дəулетбаевтың «Түнгі көбелек», «Жүн жайғанда» əңгімелерінде сыншыл реализмнің сілемдері сақталғанын байқаймыз.
Əдебиетті өркендетуге септігі тиген көркемдік тəсілді мансұқтауға да, одан ат-тонын ала қашуға да жəне орынсыз
дабырайтуға да болмайды. Сыншыл реализм дəстүрлерінің
кейіннен социалистік реализм деп аталған əдісті аяқтандыруға
өнерпаздық сайын келгенде, творчестволық өмірдегі тарихи сабақтастықтың сақталуы жөніндегі диалектикалық заңдылыққа қарама-қарсы шығумен тең болмақ.
Жалпы эстетикалық тұрғыдан келгенде қазақ əдебиетінің
көгінде кездескен жағдайлар жаңа əдебиеттің қалыптасу
процесін едəуір қиындатқанын көреміз. Сондықтан олардың
сыр-себебін айқындап алу шарт.
Қазақтың тапшыл əдебиетінің, əсіресе поэзиясының туыпқалыптасу кезіндегі бірінші қиындық – пролетариат бағытындағы творчестволық күштердің аздығы мен балаңдығы.
Революцияның мəн-мақсатын жете түсініп жырлауға, азаттық
жолындағы күресті насихаттауға, өмір шындығын реалистік
жолмен суреттеуге қазақ ақындарының айқын бағдары, нақты
бағдарламасы болмауы, халық бағытын тілеген ақындардың
бір сəтке тұйыққа тірелуі кездеспей қалмады.
Екінші қиындық – идеялық мəселелер төңірегінен өрбіді.
Большевиктік насихаттан басқаның бəрі мансұқталғандықтан
білімі аз ақын-жазушылар қай жеңнен шығуды білмей дағдыраған сəттері көп болды.
Қазақ кеңес əдебиетінің өсу қиындықтарының ең үлкен де
қиын арнасы – творчестволық мəселелер төңірегінде жатты.
Бұл ретте ақындардың көркемдік шеберлігі мен творчестволық
əдісті басшылыққа алу мəселелері ерекше сөз етуді тілейді.
Алашшыл ой-пікірді насихаттаған ақындар мен жазушыларды зорлықпенен əлеуметтік сахнадан ығыстыра бастағанмен
олардың жазған шығармаларының əсері, ықпалы ел арасында күшті қалпында қалды. Идеялық қарсылықты көркемдік
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нақыштармен жеткізіп, оқырман рухын өзіне қаратып жатты. Дінді насихаттайтын бұрынғы кітаптарға «шын əдебиет»
жасайық деген ұран қосақталып, қазақ əдебиетінде декаденттік,
символикалық танымға іш тартқан əдістің шеті көріне бастады.
Ашық даттаудан, мақтаудан ештеңе өнбейтініне көзі жеткен,
көз жасын төгуді, сезім арқылы «енді бір жүргенім де, өлгенім
де» деп мистика жолын көрсетпек болғандары да кездесті.
Қазақтың бай-феодалдары тап ретінде жойылар шақта осы
əуен едəуір өріс алған өтірік емес.
Ал кеңес əдебиеті бүгінгі өмірді жырлауға ден қойды, Творчестволық кадрының алғашқы кездегі аздығы мен балаңдығына, идеялық күрестің күшті болғанына қарамастан, халық өмірін реалистік жолымен көрсетуге, революциялық романтикамен қанағаттандыруға талпынған сəттері аз емес.
Өсіп-өркендеу барысында кемістіктер көп кездесіп жатты. Кейбір шығармаларда өмір материалын қорыта, жинақтай
алмағандықтан реализмнің орнына натурализминің, өршіл
романтиканың өрісіне қол жетпегендіктен өмірлік нəрі жоқ
футуризмнің, көркемдік шеберліктің кемістігінен схематизмнің
элементтері де кездесті. Жасыратыны жоқ, жаңадан қанат
қаққан, білімі молықпаған, тəжірибесі толыспай жатқан
көркемдік əдістің мəнді принциптерін ұғынып, дұрыс жүзеге
асыру амалдарын білмеген ақын-жазушылар аз емес еді.
Қазақ əдебиетіндегі өнерпаздық ізденістердің бəрі де ақынжазушылардың талап-тілегіне қарай болатыны рас болса да,
коммунистік партия дарындардың өзін жікке бөліп, топтау саясатын жүргізген, сөйтіп өз саясатын жүзеге асырмақ болғаны
жасырын сыр емес. Осы процестен Қазақстан сырт қала алған
жоқ.
Қазақтың өнерпаз күштері азамат соғысы ылаңы басылғаннан кейін топтасуға ниеттенді. Өздерін пролетарлық идеологияның өкілімен деп санағандар Орынбордағы газет-журналдардың маңына жиналды. Бұл ең негізгі де шешуші күш еді.
Ал қаламының желі бар жастар, бұрыннан танылып, астанаға
жете алмағандар Семейдегі «Қазақ тілі», Қызылжардағы
«Бостандық туы», Қостанайдағы «Ауыл», Оралдағы «Қызыл
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ту», Алматыдағы «Тілші» газеттерінде қызмет атқара жүріп,
үлкенді-кішілі шығармаларын жаңа əдебиеттің қоржынына
қоса берді.
Қазақ халқының үштен бірі Түркістан республикасына қарағандықтан Ташкент қаласы қазақ зиялыларының, əсіресе
алаш қозғалысына қатысқандардың рухани орталығы болды. «Ақжол» газеті, «Шолпан», «Сана» журналдары, «Талап»
қауымы қазақ əдебиеті мен мəдениеті, əсіресе оқу-ағарту саласы үшін көптеген игі істерді атқарып, ең білікті де өнерпаз
күштерді топтастыра білді.
Қазақ əдебиеті мен мəдениетін өркендетуге ықпал жасаған
шаһардың бірі – Мəскеу. Мұнда оқыған қазақ жастарының
үлкен шоғырын былай қоя тұрғанда, Нəзір Төреқұлов жетекшілік еткен Кіндік баспа, оның жанындағы қазақ секциясы жəне ол шығарған «Темір қазық» журналы өнер-білімге
ұмтылғандарды да, оны насихаттағандарды да өзінің аясына тартып, саяси-əлеуметтік, əдеби-ғылыми тұрғыдан үлкен
жəдігерлік көрсетті.
Бұлайша жіктелудің қызығы да, шыжығы да болмай қалмады.
Қуанышы сол – қазақ елінің мəдени өресінің биік, кадрлары,
құдайға шүкір, əрі мол, əрі өнерлі де өндірмелі болғаны. Өзара
өнерпаздық бəсеке жасағандары қазақ мəдениеті үшін көп пайда келтірді. Ташкентте топтасқан алашшыл ақын-жазушылар
мен қайраткерлерінің қазақ мəдениетіне 1920–1924 жылдары
қосқандары айрықша мəнді де сəнді болды. Ұлттық таным –
білік жалған интернационализм жетегінде кетпей, елге қажетті
біраз дүние шығып үлгерілді, айтпақ ой-пікірге тежеу салынбады.
Қазақ қайраткерлерінің бөлшектенуі орынсыз əңгіме мен
қаңқу сөздерді де көбейтті. Ауызбірлік табылмады, əрқайсы өз
отауының жасауын əшекелей беруді мұрат тұтып, бір халықтың
рухани дүниесінің тұтастығын сақтау, өрелі де өзекті істерді
атқаруда күш біріктіре алмауы, орынсыз айтыс-тартыс, алыста отырып найзаласу, түсінбестікті көбейту, ақ пен қызыл деген түсінікті əдейі ойлап тауып, араларына шыбық жүгірту,
от тастау сияқты ұнамсыз көріністердің етек алуына себепкер
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болды. Осы пиғыл бүкіл қазақ жерінің басы біріккен тұста да
ғайып болмай, қазақ зиялыларының əуелі 1929–1930 жылдары қуғындалуына, 1937–1938 жылдары «халық жауы» болып
шығуларына себепші болғаны өтірік емес.
Ақын-жазушылардың басын біріктіру идеясы 1922 жылдан
басталғанмен 1925 жылға дейін тиянақты шешімін таба алмады. 1924 жылы Семей мен Орал қалаларында пролетар жазушылары ассоциациялары көбіне-көп орыс жазушыларының
бастауы жəне ықпалымен құрылып, жергілікті ғана мəні болды. Қабылдап өсіп келе жатқан жаңа күштерді ұйымдастыру
кезеңі шындап туғанда Сəкен Сейфуллин РААП пен «Кузница» ұйымдарымен байланыс жасап, 1925 жылы 12 июньде ҚазАПП-тың (Қазақтың пролетар жазушыларының ассоциациясы) ұйымдастыру бюросы құрылды. Оның платформасы жарияланып, мүшелер тартыла бастағанымен, пəрменді
жұмысы аздау болды. Негізгі күш-жігер газет бетінде айтыс
ұйымдастыруға бағытталды. Əрине, мұны мансұқтауға болмайды. Алайда əдебиетті өркендетудің жалғыз шарасы осы
ғана емес еді.
ҚазАПП құрылуы əдебиет əлеміне бірақ əбігер ала келді. Москвада əрі оқып, əрі қызмет атқарып жүрген М.Жұмабаев «Алқа» деген ұйым ашсақ қайтеді деген ой айтып,
жарғысын жора-жолдастарына таратқанымен оны белгілі бір
қауым деңгейіне жеткізе алмады. Өйткені алашшыл ақынжазушылардың көпшілігі Ташкент пен Мəскеуде жүргендіктен
бас қосу мүмкіндігі аз еді жəне осы жүзеге аспаған идея 1929–
1930 жылдарда қазақ зиялыларының сотталуына бірден-бір
«құжат» болғаны, «контрреволюциялық ұйымның» программасы деп танылғаны қазір айқындалып отыр.
Ал Орынбор басындағы төңкерісшілдер басқа ағымның
өкілдері тұрсын, кейбір большевиктерді ҚазАПП-қа мүше етпей, бірден əпербақандыққа көшті.
Бəріміздің де көздегеніміз бір қазақтың қамы ғой, сондықтан
бұқаршыл жазушылары ұйымын құрсақ қайтеді деген Жүсіпбек
Аймауытов ұсынысына іш тартушылар бірқыдыру көп болды,
бірақ ашықтан-ашық жақтауға жасқана берді.
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Ал 1926 жылдың аяғында өлкелік партия комитетінде
болған жиналыста Смағұл Сəдуақасов пен Ғаббас Тоғжанов
«Қазақ кеңес жазушыларының одағын» құру керек деген
ұсыныс жасап, мəселені бұрынғыдан да ширақтыра түсті.
Бұл ұсыныс талқыға түскенде пролетариат бағытындағы
қазаппшылар «көнбеген соң» тағы да ойласалдық» дегенмен
кейінге қалдырылды.
ҚазАПП қызметін бұрын да, қазір де жамандауға даяр тұратындар бар. Алайда дүние астан-кестеңі шығып, қырқысып
жатқан заманда, яғни алашшылдар мен төңкерісшілдер болып ақын-жазушылардың ара-жігі əбден ашылған тұста əдебиет
ұйымын ортақ етуге қазаппшылдардың еш зауқы соқпады.
Өйткені олар оқыған, білімді, абыройлары зор, елге ықпалы
жүретін алашшыл ақын-жазушылардан қорықты, өздерін «жұтып
қоярдай» сезінді, сондықтан оңаша отау тігіп, тəуелсіз болуды
қалады. Əлеумет пен партияның қолдайтынына имандай сенді.
Осы ниеттерін жүзеге асыру үшін жас творчестволық күштердің
басын қосып, шығармаларын жариялау («Ақындар шашуы»,
«Ленин» жинақтары, «Жыл құсы», «Жаңа əдебиет» альманахжурналдары) қажет деп есептеді де едəуір іс атқарды. Көркемдік
жағынан төңкерісшіл ақын-жазушылардың шығармалары ақаулы
болсын, болымсыз болсын, əйтеуір сол кездегі ел таным-білігіне
аздап болса да жауап беріп жатқанын елемеуге болмады.
Қазан төңкерісі қазақтың əдеби дамуындағы тілемеген бір
кезең болғанымен, эстетикалық таным-біліктің қай саласы болмасын заман ыңғайына жығылуға мəжбүр болды. Сол кездегі
идеологияны басшылыққа алды. Марксизм-ленинизм іліміне
сүйенген тапшылдық көзқарас ожарлықпен көрініп, көп мəселені
адамзаттық түсінік деңгейінен шығарып жібергендіктен əрқилы ағымдардың көріну процесін қиындатты. Классикалық көркемдік аясында дамып келе жатқан қазақ əдебиеті өздерінің
идеялық-творчестволық мақсат-тілегіне қарай жыртылып
екіге айрылды. Халықты тапқа, жікке бөлмей, арман-тілегін
тұтастай жырлауға ниеттенген алашшыл ақын-жазушылар
идея жағынан бірқыдыру мəселеге кедейдің, пролетариаттың
жоғын жоқтаған төңкерісшілдермен ауыз бірлік таба алмады.
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Тапшылдар олардың айтқандары қисынды болсын, тарта сөйлеп қыңыр тартсын, əйтеуір қыр соңдарынан қалмады.
Оған партияның өзі дем беріп отырды. «Мағжанның «Тоқсан
тобына» жауапты «мен Өлкелік партия комитетінің тапсыруымен жазғанмын, біраз адамдарға оқып та бергенмін. Олардың
ішінде Ораз Жандосов, Əбдірахман Байдилдин болды» деп
Ш.Тоғжігітовтің («Жаңа əдебиет», №5, 1928) ағынан жарылуы сыртқы ақылшы «дирижердің» мықты болғандығынан хабар береді. 1927 – 1928 жылдары қазақтың бай-феодалдары
ғана емес, ақыл-санасының иесі, көркемдік таным-білігінің
жетекшілері қоса кəмпескеленіп, алашшыл бағыт зорлықпен,
адам нанғысыз аярлықпен əдебиет сахнасынан ығыстырылды,
бүкіл ХХ ғасырдағы қазақтың рухани дамуына көшбасшы
болған ақын-жазушылар азап пен бейнетке белшесінен батты.
Сөйтіп, қазақ əдебиетіндегі төңкерісшілдік бағыт «жеңіске
жеттік» деп күпінгенімен, даурыққандарымен олардың да ініне
су жіберіліп, ор қазылып жатқанын өздері сезбей далақтады.
Оның сұсты да жаман көрінісі 1928 жылдың өзінде-ақ басталып кеткен болатын. Сырт қараған адамға төңкерісшіл
бағыттағылар идеялық-творчестволық тазалық үшін өзара
пікір алысып жатқан сияқты көрінгенмен, оның бір жақ шеті
қазақ оқығандарын, əсіресе алашшыл ақын-жазушыларды
қастанды контрреволюцияшыл күш деп тауып, көзін құрту
мақсатын көздеген саясатты Голощекин жəне оның жандайшаптары керемет шеберлікпен жүргізді.
Ендігі айтыс-тартысқа орыс тілділер ортақ болсын, түсінсін, өз көзімен оқысын, төңкерісшілдердің қаншалықты саяси сауатты екенін, революцияға берілгендігін көрсін дегендей сыңаймен социологиялық-эстетикалық сайқанды майдан ашылды. Ғаббас Тоғжанов «Против национализма, обывательщины и комчванства в казахской литературы и критике» деген мақаласымен Ф.И.Голощекиннің «Қазан төңкерісі
Қазақстанды жанап өткен екен, енді бізге кішкене Қазан керек», «Партия ұйымын большевиктендіру шарт» дейтін ең қате
пікірлерінің «дұрыстығын дəлелдеп» шықпақ болды. Голощекин келгенше қазақ əдебиеті түгіл, бүкіл идеология саласын183

да ұлтшылдыққа қарсы күрес жүргізілген жоқ, олар емін-еркін
жайлады, ешқандай қарсылық көрген жоқ деп байбалам салды.
Алашшылдар «правдами и неправдами уверяли казахских
читателей в том, что искусство, в частности, литература, не
подчиняется политике и что политические или – как они выражались, узконациональные интереси чужды ей и казахская
художественная литература ставит себе «общенациональные»
надклассовые интересы» деп бір шалқыса, «в наших условиях основная масса наших советских писателей пока что попутчики. Я лично никогд не призновал и сейчас не признаю тов.
Сейфуллина пролетарским писателем. У него не только нет ничего пролетарского, но зачистую нехватает и советского («Советская степь», 12.04.1928) деуі ынтымақ-бірлікке бастайтын
қадам емес еді.
1928 – 1929 жылдардағы принципсіз айтыстар төңкерісшіл
ақын-жазушылар арасына жік салып, əдебиетті одан əрі құлдыратты. Сыншылдық ой-пікір саясаттың қол шоқпарына айналды. Ə.Байдилдин мен Сəкен Ғаббасқа айбынды жауап
қайтарды. Олардың айтысын бақылап отырғандар миығынан
күліп, өздері тұтасқан оттың өршіп бара жатқанына риза болды.
Осының нақты көріністерінің бірі 1929 жылы V пленумда алынған қаулы болатын. Бұл кезде оны дайындағандар да,
«социалистік жеңістерге» жеткізіп келе жатқан Голощекин
мен оның жандайшаптары да қазақтың ақыл-ойы мен өнерінің
өресін белгілеген қайраткерлерді ұстап, айдатып жібергеннен
кейін енді қайтып оралмайды деп білді. Сондықтан шығыс
коммунисттерінің арасында «пролетариат көркем əдебиетін
жасаудың мүмкіндігіне сенбеушілік күдіктенушілік атаулыға»
қарсы күрес ашу қажеттігін мықтап атап көрсетті де,
ендігі майданның бет-бағдарын өздерінің ішіне аударып,
алашшылдықтың қалдығы, жұғынымен күресу керектігін
нұсқап көрсетті. Зиялылардың арасындағы əңгіме-дүкенді де,
айтыс-тартыста да жіті бақылап, өзіне тиімті бағытқа бұрып
отырды.
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Тапшылдар арасындағы айтыс күтпеген жерден басталды.
1928 жылы бесінші сəуірде Ілияс Жансүгіров «Бетім анадай
емес, мынадай» деген мақала жазды. Сəбит Мұқанов Ілиястың
тұңғыш өлеңдер жинағы «Сағанаққа» беташар жазып, Ілияс
жырларында «ел» деген сөз өте жиі кездеседі, ел ішінде
еңбекші де, бай да, манап та, қожа-молда да бар, Ілияс осының
қайсысын жырлап отыр, бізге еңбекшіге арнағаны керек деген ескертпе жасаған болатын. Ілияс осыған қатты шамданып,
Сəбитті əсіре солшылдыққа салынып отыр деп ащы тілмен
шағып алды. Жұма өтпей, 11 сəуір күні Сəбит «Бас асаулық»
деген үлкен де өткір мақаламен жауап берді. «Ілияс Ілияс
болғалы Ілияс жазды деген сөзге ен тағылған жалғыз осы беташар» еді, соған ерін бауырына алып тулап жатыр деп білді, асауды ұстап, мініске үйреткен кезде көрсететін қылығына дейін
ашық жазды. Сөзді таңдау, «сыпайы» қолдану жағынан Сəбит
те қапы қалмады. «Жікшіл» дегенді əуелі Ілияс қолданған соң
Сəбит оны «жолбике» қатарына бір-ақ шығарды. Жұмысшы
шаруа жазушыларының арасы осылай бұзылып, жікшілдікке
салыну, топ жинау əрекеті күшейді.
Сəкеннің «Тар жол, тайғақ кешу» туралы ұнамды ойлар айтылып жатқан кезде Нəзір Төреқұловтың мақаласы жарияланды. Ол сын əдеби əдеп, жолдастық көңіл рəсіміне қайшы болды.
«Еңбекші қазақ» газеті, əсіресе оның редакторы Ғаббас Тоғжанов
басқаның қолымен от көсеу, байқамаған болып аңғалдану
тəсілін қолданып, демократия жолы осылай деген сыңаймен
Сəкеннің өлең-мақаласына не Сəкен туралы дүниеге «құйрық»
жалғайтын əдетті көбейтті. Мəселен, осы жолы басқарма атынан «Нəзірдің сын жазғандығы бет алысы дұрыс емес...Нəзірдің
Сəкен кітабынан түк пайда жоқ деуі де қате. Қанша қателері,
теріс пікірлері болғанмен де Сəкеннің «Тар жол, тайғақ кешу»
қазақ жұртшылығы, қазақтың саяси тұрмысы жайынан бірінші
кітап. Рас, Сəкен кітабы тарих емес. Бірақ тарих жазушыларға
пайдасы бар кітап» («Е.Қ». 24.12.1928) деп түсіндіргенде
Сəкенді мазақтаған, əжуалаған тұстарын қысқартып тастамай,
ел-жұртқа келеке түрінде жеткізу жазушылар арасын аша түсуге
бағытталған əрекет болатын.
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Бұл құбылыстарды Сəбит пен Ілиястың, Нəзір, Сəкен мен
Ғаббастың пенделігінен туды деп қарамай, əлеуметтік «заказдың» қаншалықты мықты да тегеурінді болғаны деп ұққан
жөн. Өйткені «контрреволюцияшыл топ құрып, совет өкіметін
құлатпақ болды» деген жаламен қазақтың ұлы қайраткерлерінің
ініне су құйғандары аз болғандай, енді бір бағытқа серке болып
жүргендерді тұтқынға алса, қазақ зиялыларының ескі, жаңа
ұрпақтарының саудасын тез бітіреміз деген саясаттың есебі
болды. Олар үшін əдебиет айтысы əшейінгі сылтау ғана еді.
Тап осы 1929 жылы Сəкенге байланысты айтылған, жазылғандардың қай-қайсы болсын «өмір мен өлімнің күресі» екені
анық байқалады.
1929 жылы 25 қазанда Сəкеннің партиялық тазалауында Ахмет, Міржақыптардың соңынан түрмеге жабу мақсаты көзделген еді, бірақ аққа құдай жақ болып аман қалды. Сонда да «Сейфуллин жолдас күйректікке салынып, саяси қайраткерліктен
іргесін аулақ салғаны үшін талқыға салынсын. Сонымен
қатар, Сейфуллин жолдастың пессимистік күйректіктен арылдым, бұдан былай өзімнің ғана емес, өзгенің де, жалпы партия
ішіндегі пессимизмнің көрінісімен күресемін дегені еске алынсын... «Советская степь» пен «Еңбекші қазақ» газеттерінде өзі
жасаған қателерді мойындап, оны айыптайтынын нақты атап
айтатын мақала жазу тапсырылсын» деген соң Сəкен «Менің
қателерім туралы» деген мақала жазды. Большевиктердің
зорлық-зомбылығы өзгені былай қойғанда, өз адамдарына да
жасалғанын Сəкеннің осы хаты, мойындауы дəлелдейді.
Ал творчестволық жағынан келетін болсақ, онда Сəкеннің
күйректік жасап, сары уайымшылдыққа салынғанын ойлана оқығанымыз жөн. «Қара жер» мен «Советстан» поэмаларын зордың күшімен бастыруы, пролетариат-қара шаруа
жазушыларының Смағұл тұсында «Еңбекші қазаққа» жақындай
алмауы, «Аққудың айырылуы» мен «Жұмсақ вагонның» белгілі
көңіл күйден туғандығын дəлелдеу үшін «біздің қаладағы болсын, даладағы болсын тұрмысымыздың түрлі қайшылық суреттері, социалистік құрылыстың қиындықтары, қараңғылық,
надандық, шалағайлық секілді күнделік тұрмысымыздың кө186

ріністер, оның үстіне партиямыздың бас жағындағы кейбір
қыңырлықтар, ауа жайылғандар – бəрі жинақталып келіп мені
де қоршағандай болып төмен тартты. Бір түрлі «упадничество»
туғызды. Кеңес өкіметінің жаулары «шоқ, шоқ» деп масаттанып, күліп тұрған тəрізді көрінді. Осылар мені ойға салды,
көңілімді қозғады. Бір түрлі «упадничествоға» салды. Оның
үстіне ол кездердегі істерге ырза емес кейбір адамдардың
қыңқылдары қосылып, сарыуайымға түсірді. Менің кейбір
шығармаларымда партия жолынан қиғаш кеткен жерлер тап
осы кездің, осы секілді жағдайдың жұмысы» («Е.Қ» 02.09.29)
деп ағынан жарылып, объективтік, субективтік себептерді
көрсетсе де «Еңбекші қазақ» редакциясы яғни партия үні «Сəкен
жолдас көп қателерін айтпаған. Жазған хатында бар қателігін
мойнына алудың орнына қателерін ақтауға тырысқан немесе
бəрінде жалпы жағдайдан болды деген. Əсіресе Сəкен жолдас
Смағұл Садуақасұлы жігімен қосылғанын, оны Е.Ярославский
жолдастың 3-ші партия конференциясында сынап ашқанын
мүлде айтпаған» деп кінəлайды. Істемегенді істедім деп мойында, дарға өзің асыл дегенмен бірдей екені сөзсіз.
Жаңа əдебиеттің серкесі Сəкен болған соң оған көбірек тоқтау
қажет. Біріншіден, партия өктемдігінің тежеусіз болғандығын,
ойына не келсе, соны істей алатын зорлықшыл күшке айналып
бара жатқанын көрсету болса, екінші жағынан, жалынды революционер, данышпан ойшыл, асқан қаламгер бол мейлің, бəрі
бір сен пролетарлық қозғалыстың «винтігісің», тегерішісің,
оның қолындағы ойыншығысың, қалтасындағы қоңырауысың
дегенді аңғартса, үшіншіден, əдебиет пен мəдениет дегендер тек қана саясаттан өріс алуға тиіс, оның көркем түрінен
мазмұны қадірлі, сондықтан пролетарлық əдебиетті өз танымбілігімізбен жасаймыз деген сияқты дөкір де зорлықшыл талаптар қойылған уақытта ақын-жазушы қуыршаққа айналып,
айтқанды орындайтын құлдық күйге түсті. Дүние қусырылып,
əлем тарылды. Қыл көпір көбейді, олай айтпа, былай жазба деген өмірде шек болмады. Соны партияның табанды жауынгері
боламын деген ұлы ақын, төңкерісшіл, əдебиеттің көшбастар
серкесі, бұрынғыша айтсақ, қазақ совет əдебиетінің негізін
187

қалаушы Сəкен Сейфуллин алдымен көрді. Көнгісі келсе де
мойын ұсына алмай мерт болды. Ол тəрбиелеп өсірген жас
ұрпақ бұдан əріге бара алған жоқ, дөрекі социологиялықөнербақандықпен ғұмыр кешті. Ұтқанынан ұтылысы, қуанышынан өкініші көп өнерпаздықпен болды.
Алдымен алашшылдармен алысудың осындай тереңде
жатқан сыры барын ұға алмаған ҚазАПП басшылығы тасқындаған ой толқынын аз уақытта-ақ теріске бұрып жіберді.
20-шы жылдардың екінші жартысында РАПП-тың ұрандарына
бой алдырды, дөрекі социологизмнің желі мықтап көтерілді.
Ақын-жазушыларды бүгінгі күн шындығын суреттеуге үндеген ұран көбіне-көп социологиялық арнамен өрбіді де, эстетикалық таным-біліктер жапа шекті.
Көркемдіктің көп шарттарын елемей, шығарманың тек
идеялық мазмұнын баса талап ету етек алды. Сондықтан
да көптеген құнды туындылар орынсыз датталды. Оны
ҚазАПП-қа басшы болған М.Қайынназаров «Пролетариатколхозшы əдебиетіміз қазіргі қарқынға ере алмай келеді, артта қалып келеді. Осы күні партиямыз түрлі саяси-шаруашылық
науқандарын жүргізіп жатыр: мая дайындау, астық дайындау, егіс науқаны, жаппай оқу, колхоздану, тағы басқалар.
Осы туралы біздің пролетариат бағытындамыз деген жазушыларымыз: Сəбит, Сəкен, Ілияс, Бейімбет, тағы басқалары
төселіп, ештеңе жаза алмай жүр», – дегенінен-ақ «эстетикалық
иманжүзділіктің» шет жағасын аңғарғандаймыз. Осындай тапсырмаларды орындамағандардың жат, жауыз болып шыға келуі
оңайдың оңайына айналды.
1929 – 1932 жылдары жарияланған мақалалардың, кітаптардың мəн-мағынасын терең қазбай атын тек атап шыққанның
өзінен-ақ көп жайды аңғарамыз. Ғабит Мүсірепов «əдебиет айтысынан жұрттың құлағы сарсып, жалыға бастағанын» айтып,
өзі де қатты екпінмен толқынға араласып кетті. Ғаббастың 1929
жылы шыққан «Əдебиет жəне сын мəселелері» деген кітабын
сынауға кіріскенде «пролетариат əдебиеті бар ма» деп сұрақ
қоюдың өзі дұрыс емес. Егер Ғаббастың кітабын 29 жылы
ұлтшылдардың бірі жазса, онған жарасып тұрар еді. Керек бол188

са, ашықтан ашық айтуға оның тілі де күрмелер еді, ұрлап айтар еді» («Е.Қ» 04.08.1929) дегеннен-ақ автор ойының қалай
шалқуын аңғару қиындыққа түспейді. Ал əдебиетке əлдеқалай
ат ізін салып, кейін өз жайына кеткендердің сөз саптастарының
анайылығына надандығы араласып жатқанын байқаймыз.
Дөрекілік пен тұрпайылықтың осыншама күш алуына 1932 жылы 10 ақпанда жарияланған ВКП (б) өлкелік
комитетінің Мəдениет жəне насихат бөлімі мен Қазақстандық марксизм-ленинизм институтының «Сталин жолдастың
хатына байланысты Қазақстанда теория майданындағы
күрес міндеттері туралы түсіндірме хаты» жəрдем берді. Бұл
Ф.И.Голощекин тұсындағы бұрмалаушылықтың ең соңғы
жиынтығы жəне кейінгі əпербақандыққа жол ашқан құжат болды. Сондықтан барлық қиянат-зорлықты бастаған, тарихтың
бетін ылайлай, ғылыми таным-білікті теріс арнаға бұрып
жіберген кесірлі құжатқа назар аударсақ қазақ əдебиетінің басынан өткен жай-күйді анық байқаймыз.
Осы құжатты жүзеге асырудың алғашқы сөзі ҚазАППтың 1932 жылы 26 – 29 ақпанында өткен съезінде айтылды.
Қазақ «көркем əдебиетінің социалды құрылыс міндеттеріне
ілесе алмай жүргенінің себебі: алдымен, қазақ кеңес жазушыларының көбінде алашордашылдық, байшылдық салт-сананың
ықпалы əлі күнге дейін күшті, бірқыдыру жазушылардың
шығармаларында бай-феодал салт-санасы, жергілікті ұлтшылдық, төңкеріске қарсы троцкизм сарындары бар (Сəкен). Қазақ
қара шаруаларының артта қалған сарындарына еріп, қара
шаруаның өрісі тар көзқарасына жəне ұсақ буржуазияшылдық
санашылдыққа (идеализмге) салынғандық та бар (Ілияс,
Бейімбет, Сəбит, Өтебай жəне басқалар), жік тартысын көркем
əдебиетке қыстырғандық та бар. Сын өзара сынды бетке ұстап, кейбір жолбике жазушылардың кеңес мекемелерін,
коммунистерді, колхоздарды обывательдерше сынағандары да
(Мəжит, Жұмат жəне басқалар) болды» («Əдебиет майданы»,
№4, 1932) деген пікірлердің қиратқыш күші анадайдан сезілді.
Өткендегінің бəрін даттау, ұлтшылдық деп атау əдетке айнала
бастады.
189

Соның салдарынан жас ақындар ғана емес, əдебиетімізді
өрге сүйрелеп, көркемдік тұрғыдан үлгі-өнеге шашып жүрген
кексе ақындардың бірде бірі ұраншыл рапорттан, жалған
даурықпадан ада бола алған жоқ. Халықтың хал-жағдайы
құлдырап, жартысына жуығы (49 процент) аштықтан қырылып
жатқанда санын шапалақтап, айғайшыл өлең-жырды жазушылар көбейіп кетті. Жадағай поэзия етек алып, əдебиетіміз
өнерпаздық дағдарысқа ұшырады. ҚазАПП дəуірлеп тұрған
кезде əдеби шығарманың көркемдігіне назар өте аз аударылды. 30-шы жылдардың бас кезінде шығармалар өлі туып, санды ғана көбейтті.
Дөрекі социологизмнің дауылы тез көтерілгенімен, саябыр
басылды. 1932 жылы партияның «Көркем өнер ұйымдарын
қайта құру туралы» қаулысы шығып, шығармашылықты
жақсартуға бағытталған қадамдар жасалды. Сол жылдың
желтоқсанында жазушылар одағының пленумы болып, Ілияс
Жансүгіров төраға сайланды. Əдеби атмосфераны жақсарту
жөнінде бірқатар игілікті қадам жасалып, сынның сөз саптауы инабаттылыққа ауыса бастады, шығармашылық айтыс
түсінісуге беттеді, бір-бірін құптай да мəдениетті міней сөйлеу,
ақыл айту машығы сіңісе бастады.
1933 жыл жаңадан атауы табылған социалистік реализмнің
мəн-мағынасын түсінуге арналды десе болғандай. Сəбит
Мұқановтың «Социалды реализм туралы» деген үлкен мақаласында «көргенін көргенше, сезінгенін сезгенше жаз деу реализм емес, натурализмге жетектеу, жазушыны «фотографқа»
айналдыру екенін түсіндіре келіп «социалды реализм анық
болған, болып жатқан жəне болуы толық айқын шын жағдайы
бар реализм» деп қисындады да, тенденциялығын жасырмайды, тапты, тапшылықты жақтайды деп түсіндірді. Бұған
К.Өтепов, М.Гатауллин, М.Қаратаев, Ө.Қоңыратбаев, тағы
басқалар өз түсінігі деңгейінде мақалалар жазып, жаңа əдебиетті өркендетудің амалы табылғандай реңк танытты.
Жөнделе бастаған əдеби атмосфераға дұрыс жөн-жоба
сілтеген жазушылардың бірі Бейімбет болды. 1932 жылы
Бейімбеттің жаза бастағанына 20 жыл толуы атап өтілді.
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«Социалды Қазақстан» газеті іссапардан оралған «Бас жазушымыз Бейімбетке құрмет» деген мақала жазды.
Өткеннің өкпек желі қайта соқпақ болғаны Сəкеннің «Қызыл ат» дастаны «Лениншіл жас» газетінде жарияланғаннан
кейін байқалып қалды. К.Өтепов «Қызыл ат» – саяси мағынасы
терең күрделі поэма» дегенімен кешегі өткен қызыл қырғын
аштықты аузына ала алмай, бұрынғыша шаппақ болды. Ақын
көтерген мəселені мөлдіретіп айтып беруден жасқанып, ақын
«Қызыл аттың» бүгінгі күнінен өткен күнін артық қылып
көрсетеді. Бұл кешірілмес үлкен күнə, колхоздасудағы жетістікті
көрмей, ылғи кемшіліктерді суреттейді, бұл өткенді көксеу
болады, индустриализацияға қарсылық, сондықтан «Қызыл
аттың» ауыр халге түсуіне партияның индустриялизацияға бет
бұруы себеп болды ма? Жоқ, бұл қате, бұл партияның сара жолына жала жабу» («С.Қ» 29.11.1933) деген байбаламды айта
алғанымен, оңға бұрылған көркемдік таным-білік мұндай
дөкірлікті əрі қарай өршіте қоймады.
1933 жылдың екінші жартысы мен 1934 жыл творчестволық өресі жағынан көп кезеңге үлгі болғандай. Дөрекі социологизмнің салқыны кейбір қыңыр да қысыр қиялдарда аз сəтке соғып кеткені болмаса, негізінен алғанда шығармашылықтың сырын аңғаруға бет бұрылды. Нақты сын үлгілері
көрініп, дəлелді пікір, ойлар айтылды, творчестволық талқылаулар ұйымдастырылды. Бейімбеттің «Майдан», «Қалпе»
пьесалары, Ілияс Жансүгіров «Жинақтар туралы», «Ақын
Асқар», С.Мұқанов «Əбділданың өлеңдері», «Ғайырдың Балабасы», О.Беков «Еңлік-Кебек», Елжас Бекенов «АйманШолпан», Н.Манайұлы «Шəйгерей ақын туралы», Сəкен,
Ғабит «Хан Кене», т.б. туралы келелі сөз қозғады.
Қазақстан жазушыларының бірінші съезінің дайындығына
ақын-жазушылар қатты кірісіп, үлкен өнерпаздық шабытпен, шығармашылық бəсекемен өткізді. Бірінің шығармасын
бірі оқып, ақылдаса-кеңесе отырып мінсіз туынды беруге, қазіргі кем-кетікті айта отырып еңбекшілер талабына
ұнамды кітаптар жазуға үндеді. Саттар Ерубаев пен Рахымжан Жаманқұлов съезд қарсаңында əдебиеттің идеялық191

көркемдік мəселелерін біліктілікпен жəне жаңаша айтып беруге ұмтылды. «Екі оқушы» деген бүркеншік атпен жазды.
Əуелі «Балалар əдебиетін жасайық», «Не айтар еді?», «Күлкіні
қарсы алыңыздар», «Бəсе», «Шұғаға» кім не? деген уытты
да жаңа лепті мақалалардан бастап, съезд жақындаған кезде «Көркемөнер туралы хат», «Ақындарға ашық хат» жазып,
əдеби дамудың кем-кетігіне назар аударды. «Қадірлі Сəбит»,
«Ардақты Сəкен ағай», «Құрметті Бейімбет», «Мырқымбай
қайда» деген хат-мақалаларға аты аталған ақын-жазушылар толымды жауап қайтарып, əдебиет мəселесін терең əңгімеледі.
Хаттардың публицистикалық сыңайда жазылып, сырласа баяндалуы мəдениеттілік пен эстетикалық таным-білікті
ұдықтастырып, оқушының, қалың көпшіліктің көркемдікті
жыға тануына септігін тигізді.
Съезд «Əдебиеттің өркендеуі мен алдағы міндеттері туралы»
жасаған Ілияс Жансүгіровтің шолу баяндамасын С.Мұқановтың «Қазақ поэзиясының халі жəне келешектегі міндеттері»,
Орынбек Бековтің «Қазақ театры мен драматургиясының
өсу белеңдері», М.Əуезовтің «Драматургияның бүгіні мен
алдағы міндеттері», Ілияс Қабыловтың «Маркстік-лениндік
сынның сабақты мəселелері» туралы қосымша баяндамалары
толықтырды.
1935 – 1937 жылдар аралығында туған шығармалар, өткізілген талқылаулар мен дискуссиялар қазақ қаламгерлерінің жазу, ой
айту машығының өсіп келе жатқандығын аңғартты. Қазақстанның 15 жылдығын, Мəскеуде қазақ өнері мен əдебиетінің он
күндігін, Сəкеннің жаза бастағанына 20 жылдығын өткізу
əдебиетімізді марқайта түскен оқиғалар болды.
1937 жылы Қазақстан жазушыларының көкекте өткен
бірінші пленумында С.Мұқановтың «Қазақ совет əдебиетінің
хал-жайы жəне міндеттері», М.Қаратаевтың «Қазақ əдебиетіндегі сынның міндеттері», М.Əуезовтің «Қазақ фольклоры туралы» баяндамаларында творчестволық проблемалар
кеңінен əңгімеленіп, мəнді тұжырымдар жасалды, əсіресе
əдебиет жанрларының жетілу, қалыптасу процестеріне белгілі
бір қорытынды жасалды.
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Тарихи дамуымыздың басым көпшілігі талай ғасырдан бері
рухани азық болып, өзінің көркемдік дəстүрін жасаған поэзияға
байланысты екені аян. Сондықтан поэзия саласындағы
ізденістер жалпы əдебиетіміздің өресін белгіледі. Ілиястың
«Құлагер» кезеңдік шығарма екені мойындалды.
Ал прозада С.Мұқановтың «Жұмбақ жалауы» əлеуметтік
роман жасаудың үлгісі деп танылды. М.Əуезов, Б,Майлин тағы
басқа жазушылардың əңгіме, повестеріне айтылған ой-пікірлер,
«Теміртас» романы бойынша өткізілген творчестволық талқылау, «Адасқандар» романы орыс тіліне аударылып, «Сын
бая» болып шыққан уақытта «Комсомольская правда» мен
«Литературная газетінің» айтысқанының өзі əдебиетіміз үшін
үлкен абырой болды.
Қазақ мəдениетінің қай проблемасын алып қарасақ та, оның
бəрі де практикалық қажеттіктен қанат қомданғанын көреміз.
Осы ретте қазақ драматургиясы, ұлт театры нақты міндетпарызбен дүниеге келді.
Жұртшылықты тəрбиелеудің ең бір қуатты арнасы – театр
сахнасы. Қазақ театрының сахнасы тек қана көркемдіктің,
эстетикалық таным-бліктің аренасы емес, əлеуметтік-саяси
насихаттың да мəнді құралы болды. Қазақ сахнасы замана
жүктеген осы егіз міндетті қатар арқалап, өзінің абыройлы ісін
атқара білді.
Қазақтың театр өнері мен драматургиясын тудыру, жетілдіру, қалыптастыру жолында көп толғанып, талай тың ой,
соны пікірлер айтқан Мəжит Дəулетбаевтың, Жұмат Шаниннің, Орынбек Бековтың, Мұстафа Көшековтың, Смағұл
Садуақасовтың, ара-тұра өздерінің тұжырымды пікірлерін
ортаға салып отырған С.Сейфуллиннің, І.Жансүгіровтің, Ғ.Тоғжановтың, Ғ.Мүсіреповтің, əсіресе, қазақ драматургиясы
мен театр өнерінің бесігін тербетіп, жүйелі қисынын жасаған
Мұхтар Əуезовтің тамаша еңбектерін айрықша атап өткен жөн.
Өзінің көшпенділік салтына байланысты туған айтыстың
ерекшелігі қазақ драматургиясының туып, қалыптасуына көп
ықпал жасады. Көзбен көріп, құлақпен естігенін санасына тез
тоқитын əлеумет театр сахнасындағы жанды бейнелерді тез
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қабылдап, кешегі «Еңбек–Кебек», «Қарагөздер» енді халықтық
сипаты қалың «Қыз Жібек» пен «Қозы Көрпеш–Баян Сұлулармен» толығып, жас жанрдың қалыптасқанын əбден танытты.
Бүгінгі күннің шындығын көркемдік шындыққа айналдыру, тілейік-тілемейік, əуелден-ақ ең негізгі талаптың біріне
айналған мəселе. Осы жай қазақ сахнасының өркендеу барысында ылғи айтылып, жазылып келгенімен, тиісті шешімін
таба алмаған болатын. 30-шы жылдардың бірінші жартысында
«репертуар бағытын түгелдей советтік өмір тақырыбына құру»
(Қ.Қуандықов. Тұңғыш ұлы театры. 1969. 13-бет) тенденциясы
айқын байқалып, оның мəн-жайы М.Əуезовтің «Жақсы пьеса
– сапалы əдебиет белгісі» деген əйгілі мақаласында теориялық
тұрғыдан қорытылды. 30-шы жылдардың екінші жартысында
да, кейінгі кезеңде де бұл проблема қазақ драматургиясының
көз жазбайтын нысанасы болды.
Қазақ əдебиет сынының бар жанры – мақала, шолу, рецензия, сыни-библиографиялық очерк, əдеби портрет, айтыс мақала, библиографиялық ескертпе, аннотация, дəйектеме-сын
атаулының бəрі де 30-шы жылдардың көркемдік тəжірибесінде
көрініп жатты. Əрине, олардың эстетикалық қадір-қасиеті кейде биік өреден көрінді, кейде қажетті талап-талғамнан төмен
жатты. Солай бола тұрса да, сын онша отау тігіп, өзінің жанрлық
сипатын айқын танытты, өзінің эстетикалық мұратының өрелі
екендігін аңғартып, өнерпаздық өмірдің бір мəнді саласына айналды.
Сонымен, қазақ əдебиетінің жанрлық жағынан қалыптасу
процесі 1917 – 1937 жылдардың аралығында өтті. Əдебиетіміз
жаңа заманның екпінді қарқынына ілесіп, оның тілек-талаптарын айта білді. Төңкерістен кейін жыртылып екіге айырылған
жазба əдебиетіміздің қай көркемдік арнаны қалайтындығы,
қандай айла-амал, көркемдік тəсіл қолданатындығы, өмірді
романтикалық жолмен суреттеу не реализмді кең даңғылына
түсу мəселелері эстетикалық таным-білікпен талқыланып қана
қоймай, əдебиеттің аттанар өрісі қандай болмақ деген проблеманы шешті. Алашшыл ақын жазушылар айтқан ой-пікірлерде
бүкіл адамзаттық өркениеттің гуманистік негізі сақталып,
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бүкіл халыққа ортақ əдебиет жасау идеясына төңкерісшілдер
тапшылдықтың қатаң талаптарын қарсы қойды.
Үстем идеология мен партия-кеңес жұртшылығының
ожар іс-əрекеттері, əсіресе алашшыл ақын-жазушыларды
ғана емес, бүкіл алаш қозғалысына қатысқан оқыған қазақ
зиялыларын қуғын-сүргінге салу, түрмеге жабу, жер аудару, шығармашылықтан алалау арқылы «пролетарлық гегомонияны, жеңісті» төңкерісшілдердің пайдасына шығарғаны
белгілі. Сəкен, Бейімбет, Ілияс, Сəбит, Ғабит, Мұхтар, Ғабиден,
Əбділдə, Асқар, Тайыр, тағы басқа көптеген қаламгерлердің
кеңесшілдік қатарға тұрып, өнерпаздық танытуы босқа
төккен арам тер емес, бір қыдыру тұжырымды да тартымды шығармалар берген əдебиеттің төңкерісшіл қанаты болды. Көркемдік шеберлігі жағынан бұл бағыт өкілдері өрелі
биіктен табыла бермегенімен, кезең шындығын суреттеген туындылар бергенін жоққа шығара алмаймыз. Жалпы советтік
70 жылдықты тарихтан сызып тастамайтынымыз сияқты оның
кейбір шығармаларындағы көркемдік жетімсіздік пен штамптарына қарап бүкіл əдебиетті жоқ ету дұрыс емес. Ондай ниет
кешегі дөрекі қателікті, яғни бүкіл алаш қозғалысын, оған
қатысқан қазақ зиялыларының, əсіресе ақын-жазушыларының
еңбектері мен шығармаларын оқытпай, айтқызбай, зерттетпей,
орынсыз даттап қаралаған жаман əдетке қайтып оралғандық
болар еді.
30-шы жылдарға дамуымыздың өзі жауын-шашынды, бұрқасынды болғаны тағы да шындық. Дөрекі социологиялық
сыннан социологиялық-эстетикалық, аз ғана жайма шуақ кезеңде эстетикалық-социологиялық таным-білікке ойысқан
сыңай 1932 жылғы «Көркем əдебиет ұйымдарын қайта құру туралы» қаулымен болашақта қалыптасар бұғалықтың, тұсаудың
алғашқы сұлбасын байқатқанына қарамай аз ғана еркіндік тигенде біраз көркемдік биікті алып та үлгерді.
Сонымен, 1917 – 1937 жылдар аралығында қазақтың
жаңа əдебиеті өзінің көркемдік дамуы жағынан алғанда бар
жанрды игеріп, қалыптасу кезеңін өткізгені анық байқалды.
Əрине, эстетикалық тұрғыдан əлі жетілдіре түсетін сала195

лары болғанына қарамастан осы кезеңде өмірді реалистік,
романтикалық, сатиралық, символикалық суреттеу тəсілдері
арқылы көрсету процесі жүріп жатты да, əдеби дамуымыздың
бір дəуірі болып тарихтан орын алды.
Заманның ыңғайына қарай эстетикалық ой-пікірдің өзгеріп
отыруы таң қаларлық құбылыс емес. Əрине əр елдің дəстүріне
қарай ерекшеленгенімен негізгі ағар арнасы бірдейлене түскені,
əсіресе совет империясында «социалистік экономиясының
негізі мықтап қаланып», жеке адамға табынушылық асқына
бастаған кезде анықталды. Көркем шығармада «егіз қозылар»
көп туып, таным-білікте белгілі нұсқау-қағидалар орнықты.
Өтпелі кезеңдер қазақ əдебиеті үшін əрдайым қиындықпен
басталатын күйге ұшырадық. Төңкеріс ылаңының азаматтық
соғысқа айналып кетуі, бай-құлақтарды тап ретінде жою саясаты елдің интеллектуалды күшін қудалауға ұласып кетуі
сияқты 30-шы жылдың соңғы ширегі адамзат тарихында болып көрмеген əлеуметтік-эстетикалық зорлық-зомбылықтан,
теңдесі жоқ геноцидтен басталды.
Мəскеуде көтерілген жел Қазақстанда қанды құйынға айналатын əдет осы кезеңде қалыптасты. Сойқанды қара дауыл
бүкіл адами пиғылымызды өзгертіп, адамгершілік аумағынан
шығарып жіберді. Өз күшігін жеген қасқырдай халықтың ақылесінің, таным-білігінің иесі, елдігінің тұтқасы, арманының бастаушысы болған қазақтың оқыған зиялыларының, жетіліп келе
жатқан интеллигенциясының таңдаулы өкілдерін талқандау,
құрту процесі басталды. Аштықта қырылған 2 миллион 300
мыңның қайғы-қасіретіне тең болар қуғын-сүргін нəтижесінде
105 мың оқығандар тұтқындалып, 22 мыңы атылып кетті.
Саналыларға келген сталиндік-голощекиндік індет елді бассыз, ойсыз қалдыруға бастап, оның ең алғашқы да қымбатты
құрбандары – əдебиет-мəдениет өкілдері, ақын-жазушылар
болды.
Қазақ əдебиетінің шаңырағы құлауға сəл-ақ қалды. Сəкен,
Бейімбет, Ілияс, Ғаббас Тоғжанов, Өтебай Тұрманжанов, Зейін
Шашкин, Əбдірахман Айсарин, Қадыр Тайшықов, Мəжит
Дəулетбаев, Қадыр Қуанышов, Құлмырза Өтепов, Сағыр Ка196

малов, Хамза Жүсіпбеков, Хамза Есенжанов, Рахымжан
Жаманқұлов, Хасен Өзденбаев, Əзімбай Лекеров, Хасенов
Тұрлыхан, Əлібек Қоңыратбаев, Абат Əлібаев, Кошке Кеменгенов, Абдолла Асылбеков, Ыдырыс Мұстамбаев, Мансұр Гатауллин, Рахым Уəлиахметов, Шəймерден Тоқжігітов, Орынбек
Беков, Еркінбек Дүйсенбеков, Мұхаметжан Қаратаев, т.б. сынды қаламгерлердің əдебиет майданынан адасталуы ойсыраған
олқылыққа кезіктірді, əдебиетті дағдарысқа ұшыратты.
Əйтеуір құдай дес бергенде қазақтың халық поэзиясының
құнарлы арнасының сарқылмағандығы осы тұста Жамбыл атымен атай салып, көркемдік дүниесінде болып жатқан зілзаланы
шапанының етегімен көлегейлейді. Қабындап өсіп келе
жатқан жас толқынның ағалар арқалар көркемдік ауырлықты
белдері қайыса, бақайлары майыса əзер дегенде мертікпей
көтеріп кеткені абырой болды. Əйтпесе «Қазақ əдебиеті деген
ақтандық» пайда болуға əзер-ақ қалған еді.
Алып машинаның дөңгелегіне май құйып, жеделдетіп
отыратындарға ең алдымен Жазушылар одағының партия
ұйымы (хатшысы Қ.Əбдіқадыров), одақ əкімшілігі (төрағасы
С.Мұқанов, хатшысы М.Қаратаев) «Қазақ əдебиеті» газеті (редакторы Т.Жароков), əсіресе «Социалистік Қазақстан» (редакторы Ж.Арыстанбеков, кейін С.Бəйішев), «Казахстанская правда» (редактор Берковский) газеттері демесін болды.
Қанды қырғын басталған кезде партия баспасөзі Жазушылар
одағының қыр соңынан қалмай, өз арасындағы «халық жауларын» əшкерелемей отыр деп сынаған соң ілкі сəттегі жиналысжиында Сəбит Мұқанов желпіне сөйледі де, 7 шілдеден бастап
Мəскеуге екі айлық іссапарға аттанғанда тізгінді Мұхаметжан
Қаратаевтың қолына тастап кетті. Екпін күшейе түсті. Жиналыс үстіне жиын өтіп, қаулы-қарарлар көбейді. Оны газет даурықтыра жазды. Ақын-жазушы, сыншылар белсенділік
танытуға белін буып алды.
Шілдеге дейінгі мақалалар сынау, «əшкерелеу» сипатында болса, «енді халық жауларын» жою, құрту керектігі айтыла бастады. Бұрын «қырағылықты күшейтейік», «өзара сынды өрістетейік», «халық жауларын əшкерелейік» десе, енді,
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«көркем əдебиеттегі ұлтшыл-фашистердің зиянкестігін түп
тамырымен құртайық» («Əдебиет майданы», №3, 1937)
«Социалистік Қазақстан» газетінде «Жинақтар туралы алашордашыл контрабанданың тағы бір түрі туралы» (08.08) «Жазушылар ұйымында істен гөрі мылжың көп» (17.08), «Қазақ
əдебиетіндегі авербахшылдықтың қалдығын толық жою керек»
(19.08), «Совет жазушыларының қатарында жат элементтерге орын жоқ» (04.07), «Қазақ əдебиеті» газетінде «Əдебиеттегі
троцкист-бухариншіл ұлтшыл фашист зиянкестерін жеріне
жете құрту керек» (13.08), «Барып тұрған зиянды контрабанда» (30.07), «Жастарға теріс идея беретін кітаптың түкке де
керегі жоқ» (31.08), «Жазушылар ұйымындағы ұлтшыл фашист
жаулардың зиянды зардабын біржола құртайық» (08.10.1937)
деп ызғар шашып, үкімін шығара келді.
«Халық жауы, тап жауы», «буржуазиялық – ұлтшыл»,
«ұлтшыл – фашистер», «алашорданың сұрқиялары», «пантюркистер», «алашорда төбеттері мен күшіктері» дегендер аспаннан қарша жауды.
Өзіміздікі аз болғандай, Мəскеуден жансыз болып келген
біреу Сəкеннің «Қызыл сұңқарларын» сахнадан алып тастауға
нұсқау беріп, «Пьесада қазақ халқының революциялық тарихы бұрмаланып көрсетілген. Пьесаға жүгінсек, Қазақстандағы
революциялық қозғалысқа қазақ интеллигенті басшылық
жасаған. Ол орыс жұмысшысы мен неміс эмигрантына жəне
украинаға ақыл үйретеді. Қазақстандағы революциялық
оқиғалардың барысындағы орыс пролетариаты мен
большевиктік партияның ролі бұрмаланған» деп «саяси» айып
тағып, қазақ «орысқа» қалай ақыл айтпақ, жөн көрсетпек деп
шовинистік пиғылын аңғартып ол кетті.
1937 жылы 7 қыркүйекте Алматы қаласындағы ақын-жазушылардың «Ұлтшыл-фашистердің əдебиеттегі зиянкестік
істерімен күресу жəне жас кадрларды өсіру туралы» жиналысы
болды. Оған Сəкен, Бейімбет, Сəбит, Ғабит қатыспады, Ілияс
тұтқындалған-ды. Жиналыс президиумына Х.Жүсіпбеков,
Ə.Тəжібаев, М.Əуезов, Ғалым Малдыбаев сайланды. Баяндамашы М.Қаратаев «əдебиеттегі ұлтшыл-фашист элементтер
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осы күнде көп жерден табылып жатыр. Қазақстан елінде де,
əдебиет майданында да ұлтшыл фашистердің агенттері бар.
Байдилдин, Тоғжанов секілді адамдар əдебиетімізге зияндық
жасады. Ол өзіне Жансүгіров, Тайшықов сияқты күшіктерін
ертіп, əдебиетті бүлдірді. Жансүгіров Қоңыратбаев бұзылғанды
алды. Біз олардың зиянкестік жаман істерін көркемдік, бейқам
болдық. Тоғжанов Қуанышевты хатшы қылып алып, жазушылар ұйымын тамақ қылды. Олар жазушыларды ірітпек болды,
бірін біріне атыстырды. Сəкен он жыл отырамын десе «отыр»
деді. 36-шы жылдың ішінде Тоғжанов, Қуанышевтар газетжурналдарда есе бермеді. Бұл зиянкестілікті Лекеров, Əлібаев,
Маметова дегендер сында да істеді. Бірақ біз оларға бейғам
болдық. Жансүгіровтың «Құлагері», «Жорығы», «Күйші»,
«Жолдастары» халыққа зиянды болса да, оны кейбір соқыр
сыншылар мадақтап жүр.
Соңғы кезде бізге партия ұйымы жəне өлкелік газеттер
көмектесіп келеді. Өзара сын бола алады. Сəкен, Бейімбет,
Сəбиттердің қателерін көрсетіп келеміз» (Қазақстан Республикасының орталық архиві, фонд 1778, 43 іс, 23–24 беттер) десе, жарыссөзге шыққан Т.Жароков «Жансүгіровтер
жастардың еңбегін жоймақ болса, оған Жаманқұлов қосылды.
Бізде жастардың еңбегін аудару жоқ. Жансүгіров, Тоғжановтарды НКВД тапты. Мəселен «Тулаған толқында» деген Ғабит
кітабында алашордашылардың бұқаралық ролі бар деген.
Ғабит «Тулаған толқында» деген кітабында қатені неге айтпайды? Орманов Ғали Жансүгіров идеясындағы адам еді, ол неге
үндемейді», М.Əуезов «Жүргенов халық жауы болды. Ол халық
əдебиетін алашорда жолымен ұғындырмақ болды жəне орыс
халқының үлкен еңбегін пайдаландырмады», Ғ.Малдыбаев
«Мұқанов бастық болғалы пайданы əлі көргеніміз жоқ. Сəбит
өзінің қателерін мойнына алып болған жоқ» (18–19 беттер)
деген сияқты сөздерді қадай-қадай айтып, ең болмаса бір
шығарманы талдап, оның ішіндегі «жаулық пен жауыздықты»
нақты мысалдармен дəлелдемей, əйтеуір бопсалай берді.
Сонымен, құйындата соққан қара дауылдың алғашқы кезегінде қазақ халқының мақтаныштары, əдебиетті өрге сүйреген
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ұлы дарындар кетсе, онан кейінгі екінші толқында таланттары танылып қалғандар, келешегінен үміт күттіргендер, үшінші
кезекте осы қанды қырғынды көзімен көрген, кейде өздері
араласып отырған пысықайлар əдебиет əлемінен алысталды.
Көркем өнердің өңі қашып, қабағынан кірбің кетпей, ажары
солғындады.
Өмірдің тоқтамайтыны сияқты, əдебиеттің де тірлігі, тырбынуы, ізденуі əрине солғындағанымен Əлжаппар Əбішевтің
«Залалы», М.Əуезовтің «Шекарасы», М.Ақынжановтың «Исатай – Махамбеті», А.Тоқмағанбетовтың «Əзірет сұлтаны»
сияқты шығармаларымен сүріне-қабына жүріп, екпін ала бастады, əдебиет əлеміне назар аударыла бастады.
1939 жыл Абайдың қайтыс болғанына 35 жыл толуына орай М.Əуезов пен Л.Соболевтің «Абай» трагедиясын жазуы, Абайдың екі томдық толық жинағын шығару.
«Амангелді» кинофильмі мен спектаклінің қойылымы,
С.Мұқановтың «Жұмбақ жалау» романы жариялануы сияқты
ұнамды құбылыстар нəтижесінде «Қазақстанда искусства мен
əдебиетті бұдан былайда өркендету туралы» Қазақ ССР Халық
Комиссарлары кеңесі мен ҚК(б) П Орталық комитеті 1939
жылы 7 ақпанда қаулы алды. Қазақстан совет жазушыларының
ІІ съезі өткізілді.
«Ішкі жауларды» құртып алғаннан кейін, əдебиет енді шын
фашизмді əшкерелеуге тиіс болды. Ұлы Отан соғысына дейінгі
ең бір шешуші де зəру идея – «Егер ертең соғыс бола қалса»
деген тақырып болды да, шығарма сапасы осы тұрғыдан
анықталды. «Сөз – советтік армия» болып кезеңдік танымды
билеп-төстеді. Əрине, бұдан басқаға мойын бұрмаған екен деуге
болмайды. Абай образын сахнаға шығару, халық ақындарының
өнерін шыңдау, драматургияны өркендету сияқты сан-салалы
мəселелер қылаң беріп отырды. Бірақ əдеби өркендеу процесі
бір идея төңірегінде кібіртіктей берді.
Ұлы Отан соғысы жылдарында қазақтың эстетикалық ойпікірі «бəрі де майдан үшін, қанқұйлы жауды жеңу үшін» деген
ұранның астында өтті. Ақын-жазушылардың туындылары осы
таным мен талап тұрғысынан бағасын алды. Сол заманның ең
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бір жаңалықты сипаты Қасым Аманжоловтың «Абдолла» поэмасы, Əбу Сəрсенбаевтың «Ақша бұлт» өлеңі арқылы көрініп,
Ғ.Мүсіреповтың «Майданнан соққан жаңа леп» атты атақты
мақаласымен тарихтан орын алды.
Халық ақындарының республикалық айтысын өткізу, болашақ ұлы шығарманың қарлығашы – «Абай» романының бірінші
кітабының шығуы, Мəлік, Тоқтар сынды қаһармандардың батырлар жырын жаңғыртуы, жауынгер ақындардың өрелі
үндері, Абайдың 100 жылдығын өткізу сияқты мəдени-əдеби
құбылыстардың қай-қайсысы болсын ғибраттық сипатқа ие болды. М.Жұбановтың «Қазақ композиторларының өмірі мен творчествосы», С.Мұқановтың «ХVIII–ХІХ ғасырлардағы қазақ
əдебиеті тарихынан очерктер», Е.Исмайлов пен Х.Жұмалиевтің
мектеп оқулықтары, М.Əуезов пен Б.Кенжебаевтың «Абай
қазақтың ұлы ақыны» кітапшасы сын-ғылыми ойдың соғыс
жылдарындағы көрінісі еді.
Ұлы майданнан жеңіспен шықсақ та көңіл қойнауында
қатаң тапшылық көзқарас жасап, дүние бұрынғыдан да гөрі
қусырыла түсті.
Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейінгі кезеңде кеңестік
көркем өнерді жаңа идеялық-творчестволық белестерге көтереміз, əлемге социалистік мəдениеттің артықшылығын танытамыз деген даурықпаның желі көтерілді. Ол əуелі
отаншылдық идеясын ту қып көтеріп, батыс мəдениетіне табынуды жою, бөгде ықпалмен күресу, космополиттік ойпиғылды əшкерелеу үшін КПСС Орталық Комитеті идеология
мəселелері жөнінде 1946–1948 жылдары бірнеше қаулы алып,
ашық күнді бұлыңғырлатып жіберді.
Осы қаулыларды жүзеге асыру барысында əдебиет пен
мəдениетті дамыту, өркендету қамы деп аталғанмен кешегі
өткеннің бүгінгіге сабақтастығы, оны дұрыс игере білу, əдеби
дəстүр проблемалары насырға шаптырыла жазылды, баяндалды. Мұндайда қорқыту құралына айналып кеткен «ұлтшылдық»
қосарлана жүрді. Соның нəтижесінде Қазақстан коммунистік
партиясының Орталық комитеті 1947 жылы 21 ақпанда «Қазақ
ССР Ғылым академиясының Тіл жəне əдебиет институтының

саяси өрескел қателері туралы» қаулы алып, əдебиеттану саласында көрініс берген кейбір кемшіліктерді қатты сынға алды,
мəдени-əдеби мұраны тапшылдық тұрғыдан зерттеу қажеттігін
нығырлап көрсетті. Комополитизм мен батысқа бас июшілікке
қарсы науқанның аяғы Қазақстанда «ұлтшылдықты» талқандауға ұласты, қырағылық бұрынғыдан да күшейіп, күдікшілдіктің отына май құйылды. Осы қаулыға ілестіре 1947
жылдың 29 көкегінде «ВКП(б) Орталық Комитетінің «Драма
театрларының репертуары туралы жəне оны жақсарту шаралары туралы» қаулысын орындау туралы» деген қарар алынып,
Ə.Тəжібаевтың еш жерде қойылмаған, кітап болып басылып
шықпаған «Біз де қазақпыз» атты драмасын «өлтіре сынап»,
қазақ театрларының қалыптасқан репертуарын тас-талқан етті.
Азғана жыл ішінде есін жиып, қатары көбейе түскен қазақ зиялыларына, əсіресе ғалымдар мен ақын-жазушыларына тағы да
сталиндік жұт айналып соқты.
Алашшыл ақын-жазушылар былай тұрсын, Сұлтанмахмұт
Торайғыров, Шəңгерей Бөкеев, Ғұмар Қарашев, МəшһүрЖүсіп Көпеевтің еңбегін жариялау, зерттеуге, атын атауға
тиым салынды. Осы салада ыждаһат көрсеткен Е.Исмайлов
институт директорлығынан қуылып, партиядан шығарылды.
Б.Кенжебаев «Сұлтанмахмұттың ақындығы» деген монография үшін теперішті көріп бақты.
1948 жылы шыққан «Қазақ əдебиетінің тарихының» бірінші
томы газет бетіндегі сындарда талқандалып, ел-жұртқа жетпей
жатып литоның «қамауына» алынды. С.Мұқанов, Қ.Бекхожин
құрастырған хрестоматия, Е.Исмайлов, Х.Жұмалиев, Ə.Марғұлан, тағы басқа авторлар жазған оқулықтардың «тас-талқаны»
шықты. Датталмаған шығарма қалмады. Шортанбай, Мұрат, Дулат, Ғұмар, Шəңгерейлер «тіл тартпай» кеткендердің басы болды. Көкбай, Нұржан, Нармамбет сынды дарындар «сұраусыз»
кетті. Осындай əпербақандықтардың «дұрыс» екендігін «Бастауыш жəне орта мектептерге арналған қазақ əдебиеті мен тілі
бойынша оқулықтардағы өрескел қателіктер мен кемшіліктер
туралы» 1951 жылғы 28 тамыздағы қаулы тағы да бір рет
пысықтап, қазақ тарихын, əдебиетін қолдан жүдетті.
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Осы процесті логикалық түйінге жеткізу үшін «Қазақстан
совет Жазушылар одағының жұмысындағы үлкен қателіктер
мен кемшіліктер туралы, оларды жою жөніндегі шаралар туралы» (17.09.1951) қаулы алынған соң ұлтшылдықпен күресу
науқаны онан əрі күшейіп, интеллектуалды жəне өнерпаз
күштерге əкімшілдік шаралар қолданылды. Абайдың ақындық
мектебі жайындағы проблеман көтерген Қайым Мұқаметханов,
оған қарсы шыққан Қажым Жұмалиев, «қателесуден əмеңде
көз ашпаған» Есмағамбет Исмайылов, «Қазақстан тарихы
маркстік-лениндік тұрғыдан баяндалсын» деген атпен «Правда» газетіне Х.Айдарова, Т.Шойынбаев, Н.Якуниндер бірлесіп
жазған мақаладан соң «Кенесары қозғалысының» құрбаны болып Ермұқан Бекмаханов, тарихшы Бекежан Сүлейменовтер
жиырма бес жылға сотталды. Қазақтың ғылыми ойының
иелері ғана емес, осы жолға түспек болғандардың көпшілігі
əдебиеттану маңынан алыс жүру қажеттігін айқын сезінді.
Ал елде «аман-есен» қалғандар да жетісе қойған жоқ.
Б.Кенжебаев,
Ə.Мəметова,
Т.Нұртазин,
Ə.Марғұлан,
А.Жұбанов, Ə.Қоңыратбаев сынды ғалымдар партиядан
«қуылып», жұмысынан шығарылды. Көз түрткі болды. Тасалана тұру үшін М.Əуезов пен Қ.Сəтбаевтай кемеңгерлер
Мəскеуге «қоныс» аударуға мəжбүр болды.
Осындай қиянпұрыстар жүріп жатқанда «Социалистік
Қазақстан» газетінде «Көпеев – ұлтшыл, діндар ақын» деген
мақала жарияланып, Қазақстанда «қаптап кеткен» діншілдермен күресу науқаны басталып, 1952 жылы 10 желтоқсандағы
қаулыға өзек болды.
Осы талқандау процесі 1953 жылы ауыз əдебиетінің
халықтығы деген проблемаға ұласып, өзінің «шырқау биігіне»
жетті. М.Ақынжанов қазақтың бай ауыз əдебиеті мұрасынан
халықтық сипаты бар жөні түзу бірде-бір шығарма таппаса,
М.Ғабдуллин үш жүзге тарта батырлар жырынан тек төртеубесеуін ғана ұнатқаны өтірік емес.
«Казахстанская правда» бүкіл кеңес əдебиетіне абырой
əкеліп, қазақ əдебиетін əлемдік сахнаға шығарған Мұхтар
Əуезовтің «Абай» эпопеясын «По поводу романа М.Ауезова
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«Абай» деген редакциялық мақаламен сойып салды да, бүкіл
қазақ қаламгерлігіне, өнерпаздығына сенбеушіліктің ұрығын
септі. М.Əуезовтің кеңестің адамы болып «жарылқамасын»
дəлелдемекке тырысты. Оған С.Нұрышев, Ə.Нілдібаев сындылар жел беріп, көрінген жерде ұлы жазушыға біздің бүгінгі
бақытты күнімізден гөрі кешегі феодалдық тұрмыс көңіліне
жақын, оған Құнанбай сияқты шынжыр балақ, шұбар төстер
ұнайды, сондықтан оларды дəріптеуді өзіне мақсат етіп қойғаны
белгілі екенін көре тұрып қалайша кеңес топырағын бастырып
қоямыз деген байбаламдарды орысша, қазақша газет-журнал
беттерінде бопсалады.
Үсті-үстіне алынған қаулылар аяқсыз қалмады. Астанадағы
жазушылар, ғалымдар, партия қызметкерлері жиналыс өткізді.
Оны қазақ кеңес əдебиетіндегі өрескел қателер мен оларды жою шаралары туралы Қазақстан жазушылары одағы
президиумының төрағасы Сəбит Мұқанов баяндама жасады. Бұл баяндаманың тұжырымы əрине партия қаулыларынан
өрбіп, үрейшілдік пен айғайшылдыққа орын берілді. Қазақ
жазушыларының «сыбағадан» құр қалғаны аз. Бұған
дейін өрекпіген сын «Профессор Марғұланның қателері»
(М.Ақынжанов), «Хандардың жоқтаушысы» (Қ.Аманжолов),
«Ғылымдағы идеясыздық пен бейсаясаттыққа жол берілмесін»
(С.Бəйішев, К.Шəріпов, А.Қайыргелдин), «Профессор М.Əуезов
өткендегі қателерінің шырмауында» (С.Бəйішев), «Шығыстың
шылауындағы əдебиетші» (Қ.Тұрғанбаев), «Тіл-əдебиет институтының жұмысын қайта құра алмау себебі неден?» (Ғ.Мүсірепов, С.Төлешев, Ə.Сатыбалдиев, Д.Əбілов), «Тағы да
К.Бекхожиннің творчествосындағы қателіктер туралы»
(М.Сəрсекеев), «Əдебиетімізді жат пікірлер мен қателіктерден
біржола арылтайық» (Т.Жароков), «Абай шəкірттері дегендер кімдер?» (Б.Сахариев), «Қ.Аманжолов творчествосындағы
жат пікірлер» (С.Қирабаев, А.Нұрқатов), «Ə.Тəжібаев
творчествосындағы өрескел қателіктер туралы» (Х.Ерғалиев)
сияқты мақалалар мен сындар қауға тиген өрттей қаулап жатты.
Олар 1937 жылғы сойқанды, дөрекі социологиялық сындардың
«жетілдірілген, эстеттендірілген» көшірмесі болды.
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Сонымен, соғыстан кейінгі жылдардағы мəдени, əдеби,
шығармашылық өмір өзінің эстетикалық сипатымен емес, дөрекі социологиялық тұрпатымен көрінген қияс қаулылардың
қыспағында болды. Қай қаулы болмасын, қай жиын-мəжіліс,
кеңес-мəслихат болмасын əдеби-мəдени салаға арналсаақ қусырылып келіп коммунистік идеологияның таптық,
партиялық желеулеріне ұрынды. Адамзатқа керекті рухани
азық, көркем дүние, адами сезім, лəззатты тірлік атаулының
бəрі маркстік-лениндік қатаң талаптың төңірегінде шыр айналып, өзінің негізгі бағытынан, не үшін керектігінен жаңылып
қала берді. Тулап, бұлталақтаған дарындарды, өнер шеберлері
мен ақын-жазушыларды ұзын құрықпен қайырып, шідерлеп
ұстады. Сондықтан эстетикалық ой-пікіріміз биікке қол созуы керек деп даурыққанымызбен құлдырай берді, суала берді,
социалистік реализмнің «құшағында» тұншықты.
Солай бола тұра осы екінші дəуірде, яғни 1937–1956
жылдар аралығында əдебиет əлеміне келген дарындар көркемдігі жағынан еленуге тиісті шығармалар бергенін
жоққа шығаруға болмайды. Одақ көлеміндегі күрделі
əдебиетке айналғандығымыз, сөз жоқ, қабындап қаулаған творчестволық күштің арқасы. Қиындықтан басталып жаңалық
нышаны байқалған шаққа дейінгі аралықта əдебиетіміз
өнімді де өрелі дарындармен толысты. Аманжолов Қасым,
Ахметов Əбдікəрім, Ақтанов Тахауи, Əбілов Дихан, Əбішев
Əлжаппар, Əлімбаев Мұзафар, Əлімқұлов Тəкен, Байтанаев Амантай, Бақбергенов Сəуірбек, Бегалин Сапарғали,
Бектұров Жайық, Бекхожин Қалижан, Бұлқышев Баубек, Габдуллин Мəлік, Ерғалиев Хамит, Есенберлин Ілияс, Есенжанов Хамза, Жармағамбетов Қайнекей, Жұмағалиев Абдолла, Жұмақанов Жекен, Иманбаев Зейнел-Ғаби, Иманжанов
Мұқан, Камалов Сағыр, Көпішев Құланбай, Көшімов Əуезған,
Қалауова Зияш, Қанахин Өтебай, Лекеров Асқар, Малдыбаев
Ғалым, Малқаров Омарбай, Машақов Сəду, Мəуленов Сырбай, Молдағалиев Жұбан, Мұстафин Ғабиден, Нұрпейісов
Əбдіжəміл, Мұқышев Қабікен, Нұршайықов Əзілхан, Омаров
Сейітжан, Оразалин Кəмел, Өмірбеков Жапар, Райымқұлов
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Рахметолла, Саин Жұмағали, Сатыбалдин Қапан, Сарсенбаев Əбу, Сейітов Сағынғали, Сламов Ғабдол, Тайшықов Қадыр,
Талжапов Сəйділ, Теміржанов Аллажар, Тілепов Жəрдем,
Тоғызақов Қасым, Тиесов Мағзум, Хакімжанова Мариям, Хангелдин Айтбай, Хусайнов Шахмет, Шаңғытбаев Қуандық,
Шашкин Зейін сынды ақын-жазушылар 1937–1956 жылдар
аралығында қаламгерлік танытты.
Қазақ əдебиетінің ұзына тарихында поэзия əрқашан жетекшілік жасап, өркендеуіміздің өркешті биіктерін белгілеп
келсе, ендігі жерде қазақтың қара сөзі алымдылық танытып өзінің ұлттық дəстүрін жасауға кірісті, тіпті кейбір ұлы
шығармалармен жаңа дəстүрдің мызғымас негізін қалап
үлгергенін ешкім жоққа шығара алмады. Расында да, қай əдебиеттің болса да өресін көркем проза айқындайтын эстетикалық талап-тілекті əбден түсіндік. Қаншама қиындықпен
өссе де, осындай көркемдік биігіне көтерілу қазақ халқының
өнерпаздық мүмкіндігінің мол екендігінен хабар беріп, əлем
əдебиетінің гүлзарына өзінің шоқ гүлін қадай бастады.
Осы процесті Ғ.Мүсірепов Қазақстан жазушыларының 1956
жылғы ІІІ съезінде көргендікпен түйіндеді. «Екінші съездің
тұсында (1939) біздің ұлттық мағынада ең берік сезінетін, арқа
сүйеріміз (тыл) бұрынғы-соңғы поэзиямыз болса, қазір алдағы
кезеңдерімізге сенімді арқа сүйеу бола аларлық қазақ совет
прозасының үлкенді-кішілі түрлері түгел туды. Біздің жас проза өз əдебиетіміздің ең озық жанрына айналумен бірге ұзақ тарихы бар, піскен деп саналатын ұлттық прозалардың қатарына
қосылды. Қазақ совет жазушыларының еңбектері біріне-бірі
тəжірибе, əрі мектеп, əрі түрткі болып, жақсы мағынасындағы
бəсекелік сезімді тұтата алатын дəрежеге жетті... орыс тілі
арқылы одақтық жəне дүние жүзілік кең өріске шықты».
Осы тұжырымды дəлелдейтін нақты мысалдарды үйіптөкпей-ақ əлемдік көркемдік құбылыс болған «Абай жолы»
эпопеясына шоли тоқтаудың өзі көп жайды анықтап алуға
мүмкіндік береді. Əдеби өркендеуіміздің осы екінші дəуірінде
«Абай жолы» романдары негізінен жазылып бітті. Алғашқы екі
кітабы 1949 жылы Кеңес одағындағы ең абыройлы сталиндік
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сыйлықтың І дəрежесіне ие болды да, əлемге бірден танылды.
Содан бастап оның дүние жүзі тілдеріне аударылуы басталды. Ал қалған екі кітабы жазылып бітіп, баспадан шыға бастады. 1959 жылы Лениндік сыйлық бəйгесінің ең соңғы мəресіне
С.Мұқановтың «Өмір мектебі» трилогиясы мен «Абай жолы»
эпопеясы құйрық тістесе жетуінің өзі қазақ прозасының
көркемдік дəрежесінің қандай биікке көтерілгеніне зор
көрсеткіш бола алады. Бəсеке шарты жалғыз бəйге емес,
екеу болса, онда қазақ өнерпаздығы əлемді таңқалдырарлық
құбылыс болуы да ғажап емес еді. Əрине, прозаның ұлттық
дəстүрі жасалып, іргесі мықтап қаланудың шартын бірден бір
бəйге алған шығарма ғана белгілемейді, көркемдік тұрғыдан
қол жеткен жетістіктер айқындайды.
М.Əуезовтің ұлы художниктігі баяғыдан-ақ белгілі, Сəбит
Мұқановша айтқанда, 20-шы жылдардың өзінде-ақ европалық
талап-тілек деңгейінде көрініп, зор үміт күттірген уақытта
бүкіл бір əдебиеттің ұлы арман-мұратын орындап, əлемге
танытқанын айрықша айту керек. рас, қазақ халқының аты
дүние жүзіне таныла бастауы жаңа заманда қайта түлеген ұлы
Жамбыл жырларына байланысты болғанымен, оның қандай ел,
жұрт екендігі, қандай арман-тілегі бар, оны сөз өрнегінде қалай
қастерлей білгендігі, жалғанның жартысындай алып аймаққа
ие болған жандардың интеллектуалдық өресі мен қуаты қандай
елдік кескін-келбетпен ажарлануына тікелей байланысты
екені «Абай жолы» арқылы нақты көрсетілді, əсем суреттелді.
Сондықтан да шетелдік ғұламалармен сыншылардың қазақ
дейтін халықты бұрын неге білмегенбіз, шіркін, қазақ болсашы дегендей пікірлер айтуы əшейінгі желпіну ғана емес еді,
өйткені қаламгерлік шеберліктің арқасында, Қ.Сатпаевша
айтсақ, қазақ халқының ғасырлық өмірінің энциклопедиясы
қолдарына тиіп, біздің елдік сипатымызды олай-бұлай салыстырып көруге əлем оқушысы мүмкіндік алған еді.
Əлемдік көркемдік таным-біліктің айызын қандырған психологиялық суреттеу тəсілі қазақ халқы арманының асқақ та
өрелі, бұлақ суындай мөлдір екенін көріп, эстетикалық сусынын қандырғаны, Лун Арагонның М.Əуезов ХХ ғасырдың
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ұлы ақыны, оның «Абай жолы» романы – классикалық поэма
дегенінен-ақ керек.
Абай кемеңгерлігінің ЮНЕСКО арқылы дүние жүзінде танылуына, мойындалуына осы роман-эпопея жол көрсеткен
болатын. Өйткені Абай образының жан-жақты сандалуының
мəні айрықша зор. Абай бейнесінің өрелі де биік болуына себепкер болған өмір шындығы мен төңірегіндегі пенделердің ісəрекеті, əсіресе Құнанбай образының дарабоздығын айрықша
атап өткен орынды.
«Абай жолы» роман-эпопеясы проза жанрында көркемдік
шеберліктің үлгісі, эталоны болып, басқаларға да ықпал
еткенін ауыз толтырып айтуға тиіспіз.
Əдетте көркемдік шеберлік дегенде ең алдымен тілді, оның
байлығын, оралымдығын еске аламыз. Ал шеберлік жалғыз
ғана тіл емес, сонымен бірге композиция құру шеберлігі,
оқиға желісінің сатылап өрлеуі, талас-тартыстардың күшейуі,
образдардың толысуы, эстетикалық сезім тұнықтығы сияқты
компоненттерден құралады. Осы ретте «Абай жолы» эпопеясы
этаптық шығарма болып, қазақтың көркемдік танымында жаңа
норма жасап ұлттық дəстүрдің негізін бекітті.
Осылай деген уақытта бұған дейін жəне қатарласа дүниеге
келген роман-повестер елеусіз қалмайды. Қазақ қаламгерлерінің
барлығы да өз əліне қарай ұлттық проза дəстүрін қалыптастыруға
өздерінің үлесін қосты. Ғабит Мүсірепов «қазақ романының төл
басы деп есептелетін «Жұмбақ жалау» Абай романының тууына
əсер етті» деп білуі, диалектика заңдылығынан туындағаны сөзсіз. Олай болса С.Мұқановтың «Өмір мектебі», Г.Мүсіреповтің
«Қазақ солдаты», «Оянған өлке», Ғ.Мұстафиннің «Шығанақ»,
«Қарағанды», «Дауылдан кейін», Ғ.Сламовтың «Дөң асқан»,
«Жанартау», Ə.Əбішевтің «Жас түлек», М.Иманжановтың «Алғашқы ойлар» сияқты шығармалардың прозаның ұлттық дəстүрін жан-жақты негіздеуге өздерінің үлесін қосып жатқанын
ешкім жоққа шығара алмайды. Бұл дəуірде жас толқындардың
алғашқы аяқ алыстары байқалып, үміт отын жаға түсті.
Əдебиеттің даму процесіне ХХ партия съезінің тигізген
ықпалы күшті болды. Екінші дəуірді осы оқиғаға байла208

ныстырғанымызбен, оның үздік-создық жасаған ықпалы 60шы жылдардың өн бойына сезіліп жатты. Бұл тұста əдебиеттің
басқа жанрларынан гөрі ғылыми-сыншылық ойдың атой
салғанын алдымен атап алған жөн сияқты. Творчестволықөнерпаздық жаңа ізденістерге жол ашылғанда ақыл-ойды
тұншықтырып, екі аяқты бір етікке тыққан жеке адамға
табынушылықты əшкерелеуді сылтау қылып құрықты еркін
сілтеп алайықшы дегендер де табылды. Бұл сыңай қазақ сынында, əсіресе жас əдебиетшілер арасында байқалды. Қайсы
бірі ожарлана омырауламақ ниет аңғартты. Алайда Партия
көркем əдебиет саласындағы тізгінді мақтап ұстағандықтан
көп мəселе сабасына қайта түсті. Көркемдік дамудың негізгі
арналары өзінің бұрынғы ағысына көшті.
Осы тұста тұтанған кейбір ожар ойлар «жаңалық ашу»
бағытында көрініп, əдебиеттің бір жанрында, əсіресе, поэзияда етек алмақ сыңай танытқанда Е.Ысмайыловтың «Сын мен
шығарма», М.Қаратаевтың «Жаңалық па, жаңа былық па?»
атты айбынды мақалалары жарияланып, шалыс қадамдарға оң
жолға қақпайлаған болатын. Əсіресе жаңашылдар догматизммен күресті желеу етіп, жалған ізденістерге шақырды. Бірақ
олар уақыт тезіне шыдамай, тез оңды, қайсыбірі əдебиеттен,
əсіресе сыннан аулақ жүргеннің өзі жақсы екенін түсінді,
даурықпалы, даңғазалы айғаймен ешқайда ұзап бара алмайтынын сезді. Ожарлықпен омыраулағандардың оспадарлығын
уақыт көтермеді, қолдамады. Тентек ой, шалкез мінез, қаңқу
сөз, уытсыз пікірлерді малданушылар азайды. Сын əдебиетке
көлденең артылып қалудың амалы емес, терлеп-тепшіп еңбек
ететін өнерпаздық арна екенін түсінушілер көбейді. Əдебиеттің
табалдырығын аттауға талаптанған жолдастарда иба басым
болуға тиіс екендігін аңғарғандар молайды. Ағаларының жағасына жармасатын жаман əдеттен құлан таза арылып кетпегенімен, тындырған істі мансұқтамай, дамудың белгілі бір сатысы,
игеру жолы, үйрену мектебі деп түсініп, өз үлесін шама-шарқына
қарай қоспаққа талаптанған жастар қылан бере бастады.
Сын мен ғылымның дамуында сүбелі олжалар аз болмады.
Бұл кезеңде мəнді де қомақты еңбектер беруге, əдебиеттің көп
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томдық тарихын жазуға, жоғары оқу орындары студенттерін
оқулықтармен қамтамасыз етуге, бүгінгі əдеби процестің жай
күйін жан-жақты баяндауға бағытталған ірі қадамдар жасалды.
Көптеген монографиялық зерттеулер жарияланды.
Əдебиет ғылымын өркендету ісіне ақын-жазушылардың өзі
үлкен қолбасы тиді. Олар бүгінгі əдеби даму мен шеберлікті
ұштау мəселелері төңірегінде пікірлер айтып, сын базарын
қыздырып отырды. Ақын-жазушылардың съезд, пленум, конференцияларда жасаған баяндамалары, сөйлеген сөздері,
жазған мақалалары жинақталып, кітап болып шыға бастады.
Жеке адамға табынушылықты жою барысында бұрыннан
қалыптасып қалған кейбір көзқарастар мен тұжырымдарды
ішінара түзетіле бастады. С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгіров творчестволарының қайтып оралуына байланысты тың
да соны проблемалар кезігіп, əдебиеттің даму барысында
олардың жасап кеткен дəстүрлері өзінің өнерпаздық жалғасын
тауып жатты.
КПСС ХХ съезінің шешімдеріне сай Қазақстан Коммунистік партиясының Орталық Комитеті «Қазақ халқының əдебипоэтикалық жəне музыкалық мұраларын зерттеу мен сыни
тұрғыдан пайдаланудың жай-күйі жəне жақсарту шаралары туралы» 1957 жылы қаулы қабылдап, əдебиеттану мен
өнертанудың бұдан былайғы дамуына едəуір жағдай жасады.
Осы қаулыны жүзеге асыруда 1959 жылы өткізілген ғылымитеориялық конференцияның мəні едəуір болды. «Қазақ совет əдебиеті тарихының очеркін» бүкілодақтық əдеби жəне
ғылыми қауым жылы қарсы алып, кеңес əдебиеттануына
қосылған үлес деп бағаланды.
Қазақ əдебиетінің кеңес заманындағы үшінші дəуірі, яғни
1956–1985 жылдар аралығындағы кезеңде бірден дау-дамайдан
басталды. ХХ съезд берген болар-болмас жылылықтың өзі
«социалистік реализм» кеген көркемдік əдіске шабуылды
күшейтіп жіберді. Рас, қазақ əдебиетшілері бұл өріске жете
қоймағанмен ептеп еркіндік алу, тапшылдық таптаурыннан
құлан таза арылу жайында белсенділік көрсете қоймағанымен
адамның көңіл-күйіне, махаббат сезіміне шектеу қоймау жөнін210

де пікір айтуға талаптанды. Оның тəжірибедегі көрінісі көбінекөп батыста етек алған «жалпылық мəдениеттің» имтимдік
суреттеуіне еліктеуден аса алмады. «Көпшілікке арналған
мəдениеттің» алғашқы сəті əуелінде қызықтырғыш қасиетке не
болса да соңғы кезде жүрек айнытатын ұятсыздықпен əдептеліп
кетті. Европа бұл қызыққа əбден «тойған соң», белгілі тежеуіш
шаралар қолдануда. Сəн-сəулеттің классикалық елі – Францияда əдепсіз фильмдерге жұмасына бір ғана рет түн жарымында көруге ұлықсат етілетіндігі «жүрек айнудың» алғашқы
көрінісі болса керек. Əдепсіздік жайлаған өнерде өмір жоқтығы
өзінен өзі аян екендігі ХХ съезден кейінгі ожар да жалаңашжаңашылдықтардан байқалған соң партияның тегеурінді
күшімен тез басылды. Бықсығы кейбір көңілде қоламта болып
қалғанын кейін айқын көрдік.
ХХ съездің екінші 60 жылдардың басына дейін созылды да,
қайтадан коммунистік идеологияның тар қапасына қамалып,
атақты «тоқырау дəуіріне» кезікті.
Тарихи оқиғадан, яғни жеке адамға табынушылық зардабымен күресу кезеңімен сыр тартар болсақ, онда аспаннан түскен
жақсылықтың шапағатын айтпай кетуге болмайды.
Ең алдымен, 1937 – 1988 жылдары зорлықпен жасалған қисынсыз қиянаттардың зардабын жоюға ниет қылдық. Жазықсыз жазаланғандар, оның ішінде қазақтың кеңесшіл əдебиетін
өрге сүйрелеген Сəкен, Бейімбет, Ілияс сынды ұлыларымыз,
қуғындалған талантты көп ағаларымыз өлісі өлідей, тірісі
тірідей тарихқа оралды. Ілияс, Сəкен, Бейімбеттің 1959 жылы Мəскеуде өтетін он күндікке бағышталып бір томдық таңдамалылары басылды. 10 класс оқулығына қосымша тараулар
жазылып, шығармаларының алты томдығы 1960 – 1965 жылдары жарық көрді. 70-жылдық мерейтойлары халықтық мерекеге
айналды, толық жатқан əлеуметтік-көркемдік шаралар жасалды. Соның нəтижесінде қазақ əдебиетінің өркендеуіне тың күш
келіп қосылғандай болды.
Классиктердің тамаша шығармалары дəстүр сабақтастығымен қатар бүгінгі күн шындығын қалай игерудің жолын көрсеткенін де жоққа шығармайық. Поэзияда Сəкенше
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асқақтау, Ілиясша сілтеу, Бейімбетше қара сөзден май айыру айла-амалдары əдеби процесте байқалып жатты. Олардың
мүшелері тойлары əуелгі кездегідей болмағанмен əлсін-əлі
оқушының жадын жаңғыртып, жас таланттарға өнерпаздықтың
ақ жолын көрсетіп отырды.
Ал тірідей оралған Зейін Шашкин, Хамза Есенжанов,
Өтебай Тұрманжанов, Хасен Өзденбаев, Сəйділ Талжанов,
Мұхамеджан Қаратаев, сынды қаламгерлер құштарлана еңбек
етіп, қазақ əдебиетін көгертуге өздерінің үлестерін қомдап
қосты.
1960 жылы Қазақ университетінде талантты жастардың
жанында М.Əуезовтың «Жыл құсы келгендей сезінемін» деп,
əдебиетімізге келіп қосылған, қосылар ұрпақтан зор үміт
күткені көрегендіктің белгісі болды. Əдебиетіміздің үшінші
дəуірінде орасан көп жас қаламгерлер өнерпаздық сапқа тұрып,
бар жанрда қайраткерлік танытты.
Олардың ішінде əдеби процеске етене араласып, өздерінің
жеке қолтаңбаларын танытқандар көп. Айбергенов Төлеген,
Айтқожина Марфуға, Аманшин Берқайыр, Асанов Сабырхан,
Асқаров Оразақын, Ахметбеков Кəрібай, Ахметова Күлəш,
Əбдіков Төлен, Əбдірахманова Тұрсынхан, Əдібаев Хасан,
Əзиев Əмен, Əлімжанов Əнуар, Əлімқұлов Тəкен, Əубəкіров
Оспанхан, Əшімбаев Сағат, Базарбаев Мүсілім, Бəйсейітов
Мақсұт, Бақтыгереева, Бердібаев Рахманқұл, Бердіқұлов Сейдахмет, Бердияров Тоқаш, Бөкеев Оралхан, Ғабдуллин Нығмет,
Дүзенов Мұхамеджан, Дүйсенбиев Əнуарбек, Дүйсенов Мырзабек, Ебекенов Еркеш, Жақанов Ілия, Жəмішев Əбрəш, Жиенбаев Сағи, Жұмабаев Ғаббас, Жұмағалиев Қайрат, Жұмаділов
Қабдеш, Жүнісов Сəкен, Зікібаев Іслəм, Иманасов Сəкен, Исабаев Қалмұқан, Исмайлов Төлеужан, Кəкішев Тұрсынбек,
Келімбаев Əбіш, Кенжеахметов Сейіт, Күмісбаев Өтеген,
Қабдолов Зейнолла, Қожыбаев Төлеген, Қайсенов Қасым, Қайырбеков Ғафу, Қанахин Өтебай, Қирабаев Серік, Қорқытов
Берік, Қунақова Рза, Құмарова Шəрбану, Құндақбаев Бақытбек,
Құттыбаев Қаратай, Қыдырбекұлы Балғабек, Қыдыров Жүсіп,
Лизупова Евгения, Мағауин Мұхтар, Мақатаев Мұқағали,
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Мəмбетов Іздай, Молдағалиев Жайсаубек, Молдағалиев
Тұманбай, Момышұлы Бауыржан, Мусин Жанайдар, Мұқаев
Баққожа, Мұхамеджанов Қалтай, Мұхаметжанов Шəміл,
Мұқашов Құдаш, Мұратбеков Сайын, Мұртазаев Шерхан,
Мұхаметқожаев Қажығали, Мыңжасарова Сара, Мырзабеков Кеңшілік, Мырзалиев Қадыр, Мырзахметов Естай, Найманбаев Қалдарбек, Нəбиев Əскен, Нəжімеденов Жұмекен,
Нұрғалиев Рымғали, Нұржекеев Бексұлтан, Нұрқатов Айқын,
Нұрмағамбетов Тынымбай, Нұрманов Ақан, Нұрмақанов
Қалжап, Нілібаев Əубəкір, Оңғарсынова Фариза, Оразалинов Нұрлан, Оразбаев Иранбек, Оразов Нұрғожа, Ордалиев Сейділдə, Өтетілеуов Ермек, Раушанов Есенғали, Рахымов
Тынышбай, Рахимов Қажымұрат, Рəшев Мыңбай, Рахымжанов Теңізбай, Салғарин Қойшығара, Салықов Кəкімбек, Сапарбаев Исраил, Сараев Əнес, Сарғасқаев Сансызбай, Сариев
Шөмішбай, Сариқова Мағираш, Сартаев Амантай, Сатыбалдиев, Əбен, Сатыбалдиев Меңдекеш, Сауғабаев Кəрім, Сахариев Баламер, Сəрсенов Қоғабай, Сəрсекеев Медеу, Сəрсенбаев
Оразбек, Сегізбаев Қадырбек, Сейдімбеков Ақселеу, Сейсенбаев Роллан, Сейтхазин Саттар, Сейілжанова Гүлсім, Серғалиев
Мырзатай, Серікқалиев Зейнолла, Сқақбаев Марал, Смайлов Алдан, Смақов Жақан, Сматаев Софы, Смаханұлы Шона,
Соқпақбаев Бердібек, Сүлейменов Асқар, Сүлейменов Олжас,
Сүндетов Мағзан, Сығаев Əшірбек, Сыздықов Қажымұрат, Табылдиев Əдібай, Талғаров Хасенхан, Тарази Əкім, Тəжібаев
Бəкір, Тəшенов Жұмабай, Тобағабылов Төлепберген, Тоғысбаев Бек, Тоқаев Кемел, Тоқбергенов Төлеген, Тоқтаров
Баймұхамбет, Туғамбаев Канаф, Тұрғынбеков Серік,
Тұрсынқұлов Қалаубек, Тышқанбаев Бұхара, Тілегенов Бекежан, Уайдин Үмбетбай, Уалиханов Шота, Ұябаев Құрманғали,
Хасенов Мəди, Хасенов Мұхамедқали, Шаймерденов Сафуан,
Шамкенов Аманжол, Шаханов Мұхтар, Шəкенов Нұтфолла,
Шаріпов Əди, Шопашев Тілеген, Шотбаева Рысты, Шүкіров
Зейнолла, Ыдырысов Қабдыкəрім, Ысқақов Бүркіт, Ысқақов
Бақыткерей, Ысқақов Қалихан, Ысмағұлов Жұмағали, Ілиясов
Қажытай, сынды қаламгерлердің əдебиетіміздің қорына қосып
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кеткендері мен қосып жатқандары аз емес. Қабындап қаулаған
творчестволық күш өтпелі дəуірге кезіккеніне қарамай
əдебиеттің көсегесін көгерту қамында талаптанып жүргендері
бұдан да көп екені қуантады.
1960–1990 жылдар арасындағы қазақ əдебиетінің мазмұнмəнінде де, көркемдік сəнінде өзіндік өзгешелік болғанымен
ілгерідегі əдеби таным-талғаммен сабақтаса жалғасты.
Əдебиетке келген əр ақын, əр жазушы өзінің өзгеше дауысымен өз стилімен көрінуге ұмтылды.
Көркем əдебиет көкжиегі кеңес үкіметінің əкелген
өзгерістерінен басқа арналарда да көтеріліп, кеңи түсті. Тек
төңкеріс, ақ пен қызыл, колхоздастыру, бесжылдықтар, сияқты
тақырыптарға ғана байланып, телісіп қалмай ұлт тағдыры,
халық тарихы, адамзат көшінің тегіндегі қазақ ұлтының орны,
қазақ дейтін жан иесінің ішкі əлемі, мұңы мен мұқтажы,
қуанышы мен қайғысы дейтін таза адами мұраттардан туындар
тіршілік иірімдерне назар аудара бастады. Шектеулі, шеңберлі
тіршіліктің беталысымен шындығымен үйлескені жататын
таптық төңкерісшілдік сарындар ептеп жібіп, көркем əдебиеттің
киелі мұраты – адамның жан сырын тануға ұмтыла бастады.
Елерлік шығармаларда жалаң жағымды, жағымсыз кейіпкер
емес, қайшылығы мол күрделі де жұмбақ жан сырларын іздеу
процесі көріне бастады. Психологиялық, философиялық жазу
өнері мəнері жалаң да ажар патетиканы ығыстыруға ниеттенді.
Осы кездегі аз ғана жылымықтың өзі қатып қалған
тоңдарды жібітуге шамасы жетпесе де, шынайылыққа бет
бұрғызғандығын жоққа шығаруға болмайды.
1960–1990 жылдар аралығындағы қазақ əдебиетінің даму
бағыты, негізгі көркемдік арналары, қозғаушы күштері деген
мəселелерді əңгімелегенде қазақ кеңес əдебиетінің алғашқы
іргесін қалауға қатысқан ірі де тірі дарындарға өздерінің
дəстүрімен өлідей оралған Сəкен, Бейімбет, Ілияс, Сабыр,
Мəжит сынды ұлы ақын-жазушылардың қосымша күш ретінде
қосылғанын айтпасқа болмайды.
20 жылдық бағыныш жалпы жазушы жұртшылықтың
заңсыз жазаланғандардың туындысына бірден лап қойғызып,
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құмарлана оқуын туғызса, əдебиетке аралассам-ау деп жүрген
жас ақын-жазушылардың қалың көпшілікпен бірге қомағайлана
оқуымен бірге дəстүрді түсіну, өткеннен сабақ алу, тіпті елікпей
үйрену процесін туғызды. Осының арқасында 60-шы жылдарда əдебиет əлеміне келгендердің эстетикалық сауат-білігінің
толымды болуымен үстіне өз өнерлерін өкінішпен аяқтаған аға
ақын-жазушылардың шипалы да шапағатты ықпалы аз болған
жоқ. Оны біреулер сезді, игеруге саналы қадамдар жасады,
біреулер байыптауға шамасы жетпей бұрынғы даңғылдан көз
жазбады. Соның нəтижесінде əдебиеттің бар саласында үрдіс
ізденістер күшейтіп, өнеріміздің өрені кеңірек жайылғаны
өтірік емес.
Бар ғұмырын қазақ көркем сөзінің көсегесін көгертуге
бағыштаған қазақ əдебиетінің көзі тірі классиктері уақыттың тынысын, жананың бедер-бейнесін суреткерге тəн қырағылықпен, сезімталдықпен тап басып, танып отырды. Қазақ
əдебиетінің көркемдік əлемде ілгерілей беруі үшін не қажет, не
мұқтаж, не жайлардың мезгілі өтті, қандай жағдайлар, қандай
күйде, қалайша қозғалуы қажет дейтін төңіректе толғанған
қатты да тəтті айтып отырған ірі суреткерлеріміз болды.
Сондықтан да 1967 жылы шыққан «Қазақ əдебиетінің тарихында» «Қаламгерлеріміздің азаматтық жауапкершілігі мен
белсенділігі артты; олар өмір өткелдерінің құпия сырларын
бұрынғыдан тереңірек түсіне бастайды. Бұл партиямыздың тарихи ХХ съезінің игі ықпалы.
Жазушылар қолдан жасалған догмалар, міндеттеме қисындар қыспағынан құтылып, еркінірек тыныс алды. Ендігі жерде
өмірдің бірыңғай күнгей жағын теріп, əсірелеп суреттеу тəсілі
ескіргені анық байқалды...
Өмірдің алуан өлкесін бейнелейтін шығармалар пайда бола
бастады (ІІІ том, ІІ кітап, 91-бет) делінуі тегін емес.
Осы тұста əдебиетке ілгерлі толқынның əкелген жаңалықтарының ізі əр салада сайрап жатыр. Жетекші жанрға айналған
прозада М.Əуезов бүгінгі шындықтан эпопея жасауға кіріссе
(«Өскен өркен, Сəбит Мұқанов Шоқан Уəлихановтың ғибратты
өмірін үлгі етуге талпынды. Ғабиден Мұстафин Қарағандыға
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арналған романын жаңартумен қатар, қазақ даласында болған
төңкерістердің көріністерін «Дауылдан кейін», «Көз көрген»
жаңаша толғамақ болса, Ғабит Мүсірепов «Оянған даланы»,
«Ұлпанға», «Кездеспей кеткен бір бейнеге» жалғастырып,
өмір өткелдерін шынайы суреттеуге ұмтылды. Осы дəуірде
жазылған мемуарлық шығармаларда қоғам, заман, уақыт үні
сонау Сəкен Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешуі» қалдырған
ізбен толысып, ілгері дамыды.
Ақын-жазушылар арасында, əсіресе жастар легінде
кезеңдік идеологиялық тар шеңберінен шығуға талпынған
бұлқыныстар болғанымен социалистік реализмнің бүгінгі
күн шындығын жырлау талабынан құтыла алмаған шығармалар аз емес. Сондықтан революциялық күрес дəуірі
С.Мұқановтың «Мөлдір махаббат», Ғ.Мұстафиннің «Дауылдан кейін», З.Шашкиннің «Тоқаш Бокин», Ғ.Слановтың
«Асау арна», Х.Есенжановтың «Ақ жайық» трилогиясы
Ə.Нұрпейісовтің «Қан мен тер», Б.Тоқтаровтың «Жетісу жотасында», М.Қаратаевтың «Даладағы дабыл», А.Хангелдиннің
«Тоғысқан тағдыр» атты шығармаларда əр қырынан суреттелді.
Онан кейінгі өмір өткелдері М.Əуезовтің «Өскен өркен»,
Т.Əлімқұловтың «Ақбоз ат», З.Шашкиннің «Теміртау», «Доктор Дарханов», «Сенім», С.Жүнісовтің «Жапандағы жалғыз
үй», К.Оразалиннің «Ақ жазық», Ж.Молдағалиевтің «Торғай
толғауы» атты туындыларынан көрініс берсе, майдан ақиқаты,
тылдағы тіршілік Ə.Нұрпейісовтің «Күткен күн», Т.Ахтановтың «Қаһарлы күндер», Ө.Қанахиннің «Дəмелі», Ж.Тіленовтың
«Жоңғар даласында», Қ.Исабаевтың «Бетке-бет» романдарында баяндала суреттелді.
Халқымыздың рухани тарихында, мəдениеті мен өнерінде
өлшеусіз орын алған «Абай жолы» эпопеясынан дəстүрін
жалғастыра келген романдар сериясы да осы тұста бой көрсетті.
С.Мұқанов «Аққан жұлдыз» арқылы Шоқанның Сəуірбек
Бақбергенов, Дина Нұрпейісованың «Қайран шешем» көркем
образын жасауға талпынса, Дихан Əбілев ХХ ғасыр басындағы
қазақ ақыны Сұлтанмахмұттың сырын роман-дилогияға
сыйғызуды мұрат етті. Зейін Ақышевтің «Жаяу Мұса» романы
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повестері, Тəкен Əлімқұловтың «Сейтек сарыны» повесі, Хамит Ерғалиевтің өлеңмен жазған «Құрманғазы» романы,
Əлжаппар Əбішевтің (өлеңмен), «Найзағай», Сəкен Жүнісовтың
«Ақан сері» роман-дилогиясы, Оразбек Сəрсенбаевтың Нартай жайлы шығармаларында өнер адамының драмасы, өзгеше
тағдыр-талайы көркемдік шешімдерімен ашылды.
Қазан төңкерісі қазақ даласына əкелген аласапыран
сүргіндер, қилы кезеңдер, азамат соғысы коллективтендіру
шындықтары соңғы уақыттарға шейін де əдебиеттің үлкені
қайта-қайырыла соғып отырған құбылыс болғандықтан
қайталаушылық та, схематизм де кездесіп жатты, бірақ
тақырыбына қарай құпталғандары да аз емес.
60 – 70 жылдары лирикалық прозаның өзіндік ерекшеліктерімен көрінгенін атап өткен жөн. Адамның жан сырын баяндау, мəлімдеу арқылы жеткізуден гөрі, түрлі көркемдік əдістер,
мінез, деталь, психологиялық тереңдіктерді шеберлікпен пайдалану жауапкершілігін түсінген жазушылар көп ізденіс жасады. Т.Ахтановтың «Дала сыны» мен «Махаббат мұңы»,
Ə.Нұршайықовтың «Махаббат жыры», «Ескі дəптер», С.Шаймерденовтың «Мезгіл», «Қарғаш», Ж.Жұмахановтың «Үш
бəйтерек», С.Омаровтың «Күншуақ» туындыларының толып
жатқан лирикалық əңгімелермен ажарланғаны сөзсіз.
Жаңғырығы қалғаны өз алдына, жарақаты жазылып
болмаған ұлы Отан соғысы тақырыбына Б.Момышұлы,
Ə.Шəріпов, Қ.Қайсенов, Ө.Қанахин, Р.Райымқұлов, Қ.Исабаев
көз көрген, бастан өткерген шындықтың шырайын шығаруға
талпынған да осы кездегі ізденістің бір қыры еді.
Балаларға арнайы арнап жазылған шығармалар негізінде
қазақ балалар əдебиетінің марқайып қалуы С.Бегалиннің,
Ə.Сəрсенбаевтың, Б.Соқпақбаевтың, Н.Ғабдуллиннің, С.Сарғасқаевтың, М.Дүйсеновтың қаламгерлік жəдігерлігіне байланысты болды.
Əдеби дамуда түрлі көркемдік табыс, ізденіс молая түсті. Шығарма арқауын, кейіпкердің ішкі монологына құру, т.б. формалық өзгерістер өрістеді. Əдеби жанрлардан жаңа қырлары ашылып, мүмкіндік алымдары айқындала
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түсті. Публицистикалық роман, роман-эпопея, өмірбаяндықғұмырбаяндық роман, роман-эссе, роман-хроника, əлеуметтік-психологиялық, тарихи роман, т.б. сияқты үлкен
жанрдың жаңа түрлері көріне бастады.
Замандас бейнесі көп қырда, алуан сырда ашыла түсті. Тың
түлетіп, тіршілік наным тауып, жүрген, кен қопарып, техника
тізгінін ұстаған, ғылымның ғажайып құбылыстарына құрық
салған ендігі заманның жастары М.Мағауин, Қ.Ысқақов,
Р.Тоқтаров, Ж.Молдағалиев, Ə.Тарази, Н.Мұртазаев, А.Жақсыбаев, Д.Исабековтердің шығармаларына арқау болды.
Əдеби дамуымыздың осы үлкен дəуірінің тамаша олжасы деп тарихи роман жазу дəстүрінің қалыптасуы деу керек. Өйткені халықтың арғы тарихын бүгінгі ұрпаққа
жеткізу, отаншылдық сезімді тəрбиелеу арқылы елдің тарихын жадын қалпына келтіру үрдісі мықтап қолға алынды. Тарихи шығармалардың үлкен үрдісін айтқан уақытта
халқымыздың 8–9 ғасырлық тірлігін, өскен өркенін, тартқан
азабын шыңыраудан су тартқандай шығармашылық бейнетпен толтырып, тасытқан қадау-қадау қаламгерлер ішінде Ілияс
Есенберлиннің орны бөлек.
І.Есенберлиннің тарихи прозасы алты романнан тұратын
«Көшпенділер» жəне «Алтын Орда» трилогиялары. «Бұл
шығармаларда уақыт пен кеңістік мейлінше мол əрі орасан кең ауқымда бейнеленеді: бір атырап, бір тайпа, бір жүз
тіршілігі емес, қазақ халқының тағдыры көптеген басқа елдермен қарым-қатынас контексінде, дүние жүзілік дамудың арнасымен терең сабақтастықта алынады. Документтер мен тарихи деректерді сұрыптауда европа, орыс, совет əдебиетінің
дəстүрін көзге алып отыратын жазушы ежелгі аңыздарды, ауыз
екі əңгімелерді, халықтың мифологияны көркем шығармада
творчестволықпен пайдалану барысында көп жаңалықтар,
соны өзгерістер ашты. Сөйтіп тарихи романның жаңа бір
ұлттық, жанрлық роман шежіре үлгісін тудырды деп айтуға
əбден болады» (Р.Нұрғалиев, Телағыс, 292-бет).
Тарихи тақырыпта игеру барысында қазақ қаламгерлері
зор табысқа жетті. Мұхтар Мағауиннің «Аласапыран», Əбіш
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Кекілбаевтың «Үркер», «Елең-алаң», С.Сматаевтың «Елім-ай»,
Ə.Əлімжановтың «Жазушы», Д.Досжановтың «Жібек жолы»,
Х.Əдібаевтың «Отрар ойраны» тарихи тақырыпты əр қырынан
əрқилы бояумен игеруге болатындығын танытқан шығармалар.
Бұл үрдіс қазақ елінің тəуелсіздік алған заманында онан əрі
өрістей беретіндігіне Қабдеш Жұмаділовтің «Дарабоз» циклы айқын дəлел бола алады. Алпысыншы жылдарда жарқ етіп
шыққан, жылт еткізіп үміт отын тұтатқан жас қаламгерлер легі
кемелдене толысып, қазақ əдебиетінің көсегесін көгертіп келе
жатыр. Қазірде алды алпыстан асып, соңы елуге жеткен бұл
буын қазақ əдебиетінің қоржынына көп қымбаттарды қосты.
Алайда осы толқынның ішінде де, кейіннен қосылғандардың
қатарында да жаппай жазу науқанына араласқан, жазушы болу
«модаға» айналып, сөзбен сауда жасау кəсіпшілдікке жеткен
шақта, санасына емес жазғанының санына қарай ақын-жазушы
аталғандар көбейіп, шөп те – өлең, шөңге де – өлең» болған
тұста сөз өнерінің беделі едəуір түскенін де жасыруға болмас.
Əдебиетті өмірім, бар болмысым деп келгендер əрқайсысы
өз күнімен, өз қанат қағысымен бір-бірін жетектей бəсекеге
шақыра түскені рас.
Оларды көбіне идеологиялық қысым тықпалаған «көкейтесті» тақырыптар емес, адамның жан сыры, мінезі, пиғылы, тағдыры, құпия сезімдері, тіршілік əрекеті толғандырды. Адам жаратылысындағы мəңгілік қарама-қайшылық
диалектикасы Сайын Мұратбеков, Оралхан Бөкеев, Дулат Исабековтер шығармасында басымырақ көрінді.
Тірлікті қалыпты қабылдаудан басқаша қырларынан танып
көруге ұмтылу, соны көркемдік амалдарға арқау ету тенденциясы да байқалды. Жазуда да, танымда да көп ілгерілер
кездесіп жатты өмір өзгеріп, қазақ тұрмысы, соны сезімі
өзгергенде сайып əдебиет үлгілері əр түрлі сыңайда көрінді.
Оқыған, көп білетін, арғы-бергіге баға берер, аса мəдениетті замандас тұлғасын сомдау үшін жаңаша көру машығы сыздықтап
ене бастады. Европа жазушыларының мəнерінде баяндауға
ұмтылғандар да жоқ емес. Детальді ойнату, сөзбен сурет салу,
оны қажетті мақсатқа қиюластыру шеберлігін жас буын тəптəуір игере бастады.
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60–80 жылдардың түлектері қаламгерлік мінезін танытуда,
шеберлену қитұрқыларын іздестіруде бірталай ізденді.
Жазушылардың білімі тереңдеп, мəдениеті өскен сайын
əлем əдебиетінің ізденістерін жіті бағалап жаңа мəнерде жазамын деп асығыс талпынғандарда еліктеу мен салықтау да
кездесіп жатқанына көз жұма қарауға болмайды. Сондықтан
жалаңаш суреттеу құрғақ баяндау, уақиға желісін қуалауға барушылар да кездесіп жатты.
Алайда əдебиетке жаңа келген жастар легі алдыңғы буын,
Əбіш, Сайын, Əлім, Төлен, Дулат, Қалихандардың сарынын іліп жеткенімен, көркемдік əлемде өздерінің əшекейін
ашуға құлшыныстарымен де даралана түсті. Олар туған жерге
сағыныш, ата-ана, туған-туыс алдындағы парыз, заман, қоғам,
ұрпақ болмысына азаматтық үн қосуға ұмтылысымен көрінді.
Жазушылардың жаңа толқыны қазақ қара сөзінің асыл
қоржынын тың да соны шығармалармен толтырып, тақырып
аясын кеңейтті. Əсіресе ауызға алынбай келген шет елдегі
қазақ диаспорасының тыныс-тіршілігі, арман мұраты
Қ.Жұмаділовтің «Соңғы көш», «Тағдыр» романдары арқылы
арналы сүрлеу тауып, даңғылға айнала бастағанын аңғармасқа
болмайды. Жаңашылдықтың да осындай мағыналы болуы, сөз
жоқ, əдебиетке олжа.
Сонымен, қазақ прозасы 60 – 90 жылдарда талай асулардан асып, елеулі көркемдікке жетіп, халқының рухани талабына əсіресе тарих өңірін өндіре жазуымен атқарғанын
айрықша атаған абзал. Ұлттық сананың қалыптасуына тарихи
тақырыпты шығармалардың ықпалы күшті болғаны қуантады.
60–90 жылдар аралығында қазақ поэзиясы өзінің көпғасырлық тарихында алғаш көркемдік соны жаңалықтармен
ажарлай түсті. Əлеуметтік, моральдік, философиялық мəндегі
көңіл күйі, сезім сөлі, қазақ елінің өрлетіп отыратыны
байқалады.
Алпысыншы жылдары дүр етіп қатар көтерілген жаңа буын
кеше ғана майдан ақиқатын көзбен көріп келген ағаларына
үлкен демесін жасады. Оларға белгілі дəрежеде Сəкен, Ілияс
дəстүрі шапағатын тигізді.
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Адамның мазасыз жан дүниесі, тылсымды сезіну, көру, табыну, үкім айту, сұлулық нұрына шомылу, селдеткен сезім
нөсерімен бірге көз жасына булығып, қимас тірлікті аялай
құшақтау, өбу, қорғаштау, əлемнің жүретін өлеңмен ұстау,
өнердің құдіретін өмір ғажабымен жарастыра суреттеуі қазақ
өнерінің көркемдік көкжиегін кеңейтті. Талайдан бері ажырап
қалған қимастарын қайталап тапты.
Құдай берген дарында шау арту болмайтындығын Əбділдə,
Дихан, Қалижан, Хамит танысса, Жұбан азаматтық əуенді
сақтап, Сырбай суретті тұнық ойды мөлдірете ағызды. Қазақ
əуеніне Нұфтолла жаңа үн тапса, Мұзафар ежелгі өсиет пен
нақылдарды шап-шағын ойнақы жырға айналдырып жатты. Көз жасына сезімін суарған Қуандық, соғыс əсерінен
арылмаған Тоқаш, бұлақ кəусеріндей тартымды жырда Ғафу
нөсерлеткен, қолшанадан аунап қалған балалығын сезімді
сыршылдыққа ұластырған Еркешті сезім, шуағынан жұбатқан
Ізтай, қазақ даналығындағы дидактизмді əуелеткен Қадыр, махаббат жырымен тербеген Тұманбай, жанға жайлы үнімен сезім
қылын дөп басқан Сағи, өлең дариясында емін-еркін сілтеген
Мұқағали, шешендікке екпін дарытқан Төлеген, тұңғиықтан
сыр тартқан Жұмекен сынды ақындар легін жалғастырғандар
Əбіш Кекілбаев сезімін айтсақ, «жақсы өлеңге жақсы өлең,
жақсы кітапқа жақсы кітап ілесіп қоймай, жақсы лекке жақсы лек, талантты буынға талантты буын ілесетін болды. Атыраудағы Фаризаның, Торғайдан Кеңшіліктің, Серіктің,
Сырдан Жарасқан, Иранбек, Шөмішбайдың, Тарбағатайдан
Марфуға, Несіпбектің, Шағадамнан Түйсенбектің, Алтайдан
Ұлықбек пен Гүлнардың, Жазықтан Есенғалидың, Жетісудан
Жұматайдың, Маңғыстаудан Темірхан, Советқалидың келуі
туған поэзиямыздың бағын ашқан қуанышты құбылыс болды».
60–90 жылдарда қазақ балалар поэзиясы ғажайыптар мен
жаңалықтар əлеміне сан мəрте қанат қақты. Ө.Тұрманжанов,
Ə.Дүйсенбаев, М.Жаманбалинов, Е.Өтетілеуов, Қ.Баянбаевтардың танымдық-тəлімдік, шығармаларында балалардың
қиялына қиял қосып, біле түссем, тани түссем деген құштарлығын оятты да, өзі жанр жағынан да, мазмұн, түр жағынан да
түрлене түсті.
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Қай заманда, қай уақытта болмасын поэзия өзінің ұшқырлығын танытып отырады. Қоғам-əлеуметтік тынысы, пенделердің жан сыры əлемде өлең-жыр болып сыртқа шығады, елжұрттың рухани азығына айналады. Мұң-шер меңдегенде ащы
зар жүрекке тірлікке мəз болғанда жылуы жоқ жылмағай жарапазан, не болары айқындалмаған кезде күпті толғаныс, ел басына күн туғанда жігерлі жыр туатынын қазақтың арғы-бергі
тарихы талай дəлелді.
Ол əсіресе тоталитарлық-əкімшілік заманда көп байқалды.
Ақындардың іші жылып, көзі күлімдеп тұрған сəттер аз болмады. Ашық қарсы шыққандар сотталды, тескен тау аударылды,
уақыт ыңғайын байқағандар аузын бақты, ал ылай судан балық
«аулай» білген кəсіпқойлар кітап соңынан кітап шығарып, өлең
қасиетін кетіріп жатқанына қарамастан орынсыз жатқанына
қарамастан орынсыз қолпаш көріп, мадақталды, марапатталды.
Даңғаза даңққа, орынсыз жəреукеге деп қор əсіресе ақын
сымақтар арасында жиі кездесіп жататыны, сөз жоқ, зиянды
əсерін жасамай да қалған емес. Оның қалдығы əлі де сақталуда.
Ода жазып, марапат айтуға да бүгінде де пенделік жоқ.
Сонымен қатар, мына өтпелі заманда ат басын қалай бұрарын
білмей аңырағандар да кездесіп жатыр. Кешегі жəреуке өлең
жазғандар өткенді тілдеуді машығына айналдырса жағынудың
жолын іздеп жатса, ертеңгі күнге көзі жетпегендердің өкпесін
өкініш қысып, күрсіндіріп жатқаны да өтірік емес. Қазір проза
үнсіздікке, сын сырғанаққа, драматургия жарқылдаққа көшкен
тұста жалғыз поэзия ғана бұл жалғанда барын аңғартып
жатқанын байқамасқа болмайды. Алайда оның азаматтықəлеуметтік асуларды алуы онша оңай бола қоятын сиқы болмайды. Өмір тоқтамайтыны сияқты өлең де аз өрісін табатыны сөзсіз.
60–90 жылдар драматургиясы адамдар арасындағы қақтығыс-қайшылықтарды сахна төріне айшықтай шығару бағытын
ұстана дамыды. Ежелгі фолькор негізін де жəне жаңа уақытын
көкейкесті талап-тілектерін орындау барысында алдымен замандас бейнесін шығару, бүгінгі күннің өткір мəселелерін
көтеру парыздай саналды.
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Қазақ драматургиясы Ə:Əбішев, Қ.Мұхамеджанов, Т.Ахтанов, С.Шаймерденов, М.Хасенов, А.Шайменов, С.Адамбеков, Ə.Тарази, С.Жүнісов, Қ.Ысқақов, О.Бөкеев, А.Жағанова, Б.Мұқаев, С.Балғабаев, т.б. шығармаларында өріс
кеңейтіп, орныға түсті.
Сын мен ғылымның даму жолында үшінші кезеңнің сүбелі олжалары да аз емес. Бұл дəуірде мəнді де қомақты еңбектер беруге, əдебиеттің көп томдық тарихын жазуға, жоғары
оқу орындарын оқулықтармен қамтамасыз етуге, бүгінгі əдеби процестің жай-күйін жан-жақты баяндауға бағытталған ірі
қадамдар жасалды. Көптеген монографиялық зерттеулер туды.
КПСС ХХ съезінің шешімдеріне сай Қазақстан Коммунистік
партиясының Орталық Комитеті «Қазақ халқының əдеби-поэтикалық жəне музыкалық мұраларын зерттеу мен сыни тұрғыдан
пайдаланудың жай-күйі жəне жақсарту шаралары туралы»
1957 жылы қаулы қабылдап, əдебиеттану мен өнертанудың
бұдан былайғы дамуының бағдарын көрсеткен болды. Оны
жүзеге асыруда 1959 жылы өткізілген ғылыми-теориялық
конференцияның мəні едəуір. Қазақ совет əдебиеті тарихының
очеркін» бүкілодақтық əдеби жəне ғылыми қауым жылы қарсы
алып, совет əдебиеттануына қосылған үлес деп бағалады.
Осыған екпін алған əдебиетшілер əдебиет тарихының алты
кітаптан тұратын үш томдығын 1961–1967 жылдар арасында жазып шықты. Үлкен қоғамдық мəні бар күрделі еңбектің
аз ғана уақыт ішінде жасалуы əдебиеттану ғылымының өркен
жайып өскендігіне дəлел болды. Бұған дейін əрқилы себепсылтаумен əдебиеттанудың ауқымына тоқталмай келген əдеби
мұралардың қадір-қасиеті де ескеріле бастады.
Қазақ əдебиеттануы тек қана ірі де күрделі ғылыми проблемалардың төңірегінде жыр айналып қоймай, күнделікті көркемдік процестің, өмірдік қажеттіктің өзіне де араласып
отырды. Осы тұрғыдан келгенде, Сəкен, Бейімбет, Ілиястардың ақталуы əдеби дамуда жаңа бір арна ретінде ықпал жасаса,
сын мен ғылымда тарихты терең жəне əділетті зерттеудің тенденциясын туғызды.
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Монографиялық жанрдың белең алуы зерттеушілер мен
оқушылардың ірі ақын-жазушылардың творчествосына деген
ілтипатының молдығынан ғана емес, жалпы əдебиеттің өзекті
де күрделі мəселелерін шешіп, өркендеу дəуірінің белгілі бір
қорытындысын жасау, əдеби жанрлардың көркемдік мүмкіншіліктерін айқындау, жетіспегенді толықтыру мақсатынан
туған болатын.
Жеке адамға табыну зардабын жою кезеңі ақыл-ойға толас
беруі арқасында біршама ірі де сүбелі істер атқарып тастауға
мүмкіндік тудырды. Сын мен ғалым қай жағынан болса да толыса өркендеуге мұрсат алған шақта жетелі де білімді, эстетикалық
жағынан сауатты, ғылыми зерделі дарындар жауынгерлік сапқа
тұрды. Олар оқу ағарту, халық мəдениетін көтеру, қоғамдық сананы өрелету тұрғысынан едəуір қызмет атқарды. Алайда бүкіл
совет қоғамына келген тоқмейілеудің аяғы тоқыруға айналған
тұста сыншылдық ой кежірлене бастады.
Əдеби-көркем сынның жауынгерлік айбыны мұқалып, айтарынан бұлдырлауы, əділет пен шындықтың бетіне кірбің түсуі,
есеп-шот дегеннің əсемдік дүниесінің жоралғысына айналуы
бүкілодақтық сында да, ұлт əдебиеттері сынында да қылаң
беріп, көзге түсті. Алақолдылыққа салынып, ақ пен қараның
өзін көңіл жықпастыққа бұра берді. Іркіле өркендеу көріністері
кездесе бастады. Оны 1972 жылғы «Əдеби-көркем сын туралы» партиялық қаулыда өскелең талапқа сай өркендей алмай
отырғанымыз ашық айтылды.
Мұндай жағдайда шын асылдың бағасы айқындалмай,
жасық, көркемдік шығармалар орынсыз қолпаштанып, дабырлана насихатталса, əдебиеттің көркемдік сапасы төмендей
түсетіндігі көрініп тұрды.
Сын сылбырлығының бір себебі əдебиеттің өзіне тікелей
байланысты. Шынын айту керек, тоқырау кезінде қазақ əдебиеті өзінің кешегі қуанышының табысымен өмір сүрді.
Классикалық шығармаларға иық тірестіретін туындылар,
олардың асуынан асып, көркемдік биігіне көтерілген туындылар бола қойған жоқ. Том-том болып жазылып, дара да
қосақтала шығып жатқан кітаптар, тіпті ССРО сыйлығын
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əперген шығармалар, шағын да дəмді туындылар, ойлы да
өрнекті деп танылып, қалың көпшіліктің ілтипатын көріп
отырған дүниелер оларды жазған авторлардың өз биігі, қазақ
əдебиетіне қосқан əдебиетіне қосқан өз əшекейлері ғана еді.
Осы тұрғыдан қарағанда, қазақ əдебиетінің 60–70-шы
жылдардағы даму процесінде екі түрлі сынай байқалды. Барынша өндіре жазып, роман соңынан роман, повест беріп
жүрген авторларымыз алтынның жүйесіне түскен старательдер сияқты, керекті-керексіз руларды сыртқа шығарумен болып, сапалық қасиетіне жете мəн бермеді. Өнікті арна, өміршең
тақырып тапқан авторлар өткен мен кеткеннің де, бүгінгі
мен келешектің де құнарлы аңызына дəм сеуіп жүргендей-ақ
сезінді. Оны уақыт өкшеген қолда қалғандары өте аз.
Ал енді кейбір жазушлар да болса да мəн болсын деген принципті ұстанамыз деп, ұтымды қаламдардың қажетсіз тежеуді,
бір шығарманың өзін іздете де төлдете бермекке бел буды.
Міне, сондықтан əуелінде роман, повесть болып жарияланған
туынды бірде пьесаға, бірде киносценарийге, бірде радиотеледидар бұйымына, тіпті опера либереттосына айналып
кетті. Оған Ғ.Нұрпейісовтің «Қан мен терін» мысал етуге болады. Мұндай пиғыл күшті насихатпен толысып, жеттеуші, жандайшап, жар салушы сыншылар тобын жасақтап та үлгірді.
Ал, сын əрқашан əдебиеттің шыққан биігін танып-білу, оны
қалыптастыру, алар қамалын бағдарлау мақсатын көздейтінін
ескерсек, соның өзі көбіне-көп əдеби процеске тəуелді болады.
Осындай кезде толмаған Толстойлар мен шала Шекспирлерді насихаттау əдебиетке зиянын ғана тигізетінін уақыт көрсетіп отыр.
Толықтыру жылдары сынның алымы да, аумағы да мүлдем
тарылып қалды десек ағаттық болар еді. Өмірдің бір саласы сыни ой-пікірге азық болуға жараған тұста театр сынында тарихи тереңдік байқалса, музыка сыны көбіне əн текстері
деңгейінде əдебиетшілердің қатысуымен атой салып қойды.
Бейнелеу мен сəулет өнерлерінің мəселелері де анда-санда
болса да əңгімеленіп жатты. Ауыл-село мəдениетін көтеру,
оның қабілетін ажарлау, қол өнерін жандандыру, эстраданы
гүлдендіру жайы да сыншылық ойға өзек болды.
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1972 жылғы «əдеби-көркем сын туралы» партиялық қаулысы азды-көпті қозғау салғанымен шеті теріске бұрылған сын
жөнделе қоймады. Коммунистік ұрандар қоғам тоқырау жылдарында құлдырауға бет алды. Партия мен үкімет басшылары
елдің қамы, қоғамның келешегі деген асыл мұраттарды жеке
қара бастарының тілек-талабына бейімделгені тіпті сонарға да
көрінген еді. Көңіл жақпастық пен жең ұшынан жалғасу, тіпті
династиялық билеп-төстеудің жоғарғылар көрсеткеннен кейін
ебі барлар олардың өзінен асырып жіберді. Сөйтіп қоғамның
пиғылы бұзылды.
Осындай жағдайда əдебиет сыншыларын шаруашылығына
қара, шыныңды айт деп қанша шақырғанмен, ұсақ-түйекпен
алдағанмен, əлеумет тірлігінен жоғалып бара жатқан сынды
қайтадан қатарға қосуға жан сала қойғандар өте аз болды. Міне
сөз бен істің бір-бірінен алшақтауы қоғамдағы жайсыздықтың
алғашқы көрінісі болды да сыни ой-пікірі барлар күн көрудің
амалына, «Заманың түлкі болса тазы болып шал» деген
қағида жолына еріксіз бұрылды. Сын бауырын көтере алмады, шалғандықтан, жəрекеуліктен іргесін бөле алмады. Осыдан тиімді пайдалана білген ақын-жазушылар мен сыншылар шен-шекпен, атақ-даңққа белшесінен батқанымен бүкіл
əдебиетіміз, əсіресе, сынымыз үлкен жапа шекті. Əдеби процестен көз жазуға дейін барып қалған тұсымыз да жоқ емес.
Жариялық заманындағы ұлы олжа – қазақтың Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов сынды рухани көсемдерін,
Шəкəрім Құдайбердиев, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Ғұмар Қарашев, Нармамбет Орманбетовтей ұлы ақынжазушыларын тарих сахнасына қайтадан шығарып таңдамалы
еңбектерін жариялау бақытына ие болуымыз еді. Ғалымдардың
ыждаһатымен шыққан монографиялар мен зерттеулер тез шығып, тəуелсіздік əуенімен ажарланып жатқанымен тереңдік,
тарихи білімдарлық жетіспей жатқаны бар. Сын мақаласында
алақолдылық, батылсыздық əдебиеттанудағы осындай ұнамды
көріністермен көмкеріліп жатқанымен қазақтың эстетикалық
ой-пікірі шарықтайтын заманы əлі алда. Оған қоғамдық-əлеуметтік жағдай жасалды. Қазақ елінің тəуелсіздігі мен егемендігі
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баяғыдан бері тұсалып келген ойдың, шідерленген пікірдің
есесін қайыруға тиіс.
Оған қабындап қаулаған творчестволық ынта кешегі
Есмағамбет Ысмайылов, Бейсенбай Кенжебаев, Қажым
Жұмалиев, Темірғали Нұртазин, Əуелбек Қоңыратбаев,
Қалжан Нұрмаханов, Айқын Нұрқатов, Баламер Сахариев,
Мырзабек Дүйсенов, Мүсілім Базарбаев, Бекмұрат Уақатов,
Мəтжан Тілеужанов, Қажығұмар Қуандықовтармен бірге кетпей бүгінгі Рахманқұл Бердібаев, Серік Қирабаев, Зейнолла Қабдолов, Тұрсынбек Кəкішев, Мұхтар Мағауин, Зəки Ахметов, Зейнолла Серікқалиев, Шəмшібану Сатпаева, Нығмет
Ғабдуллин, Рымғали Нұрғалиев, Хасен Əдібаев, Файзолла Оразаев, Шерияздан Елеукенов, Мекемтас Мырзахметов, Ханғали
Сүйіншəлиев, Манап Хасенов, Əбдіхамит Нарымбетовтердің
еңбектерінде жалғасын тауып жатқанын аңғармауға болмас.
Əдебиеттану мен сынға келушілердің əрқашан саны аз
болатындығын ескерген күннің өзінде Құлбек Ергөбеков,
Серік Негімов, Шəкір Ыбыраев, Дандай Ысқақов, Жанғара
Дəдебаев, Құлмат Өмірəлиев, Бақытжан Майтанов, Болатжан Əбілқасымов, Алма Қыраубаева, Асқар Егеубаев, Балтабай Əбдіғазиев, Анарбай Бұлдыбаев, Қабиболла Сыдиқов,
Əбдісаттар Дербісалиев, Өтеген Күмісбаев, Тұрсынжан Шапаев, Сұлтан Аққұлов, Бауыржан Омаров, Дархан Мыңбаев, Бақыт Кəрібаева, Өмірхан Əбдіманов, Рахымжан Тұрысбеков,
Зуфар Сейітжанов, Зейнолла Бейсенғалиев, Жандос
Смағұлов, Аманжол Есмағұлов, Серік Мақпыров сынды
өнімді қаламгерлердің алған биіктері мен алар асулары қазақ
əдебиеттануы мен сыны өрісін кеңейте берері даусыз.
Сонымен қазақ əдебиетінің кейінгі кездегі қал-жайы қаншалықты беймəлімдеу дегенімізбен де, өркендер арнасы мен
бағыты тұманды емес. Қоғам, Адам тағдырына суреткерлер,
ешқашанда немқұрайды қараған емес. Немқұрайды қарай да
алмайды.
Өнерпаздықтың өресіне бар жанрда көтерілген қазақ əдебиеті өтпелі дəуірдің елегінен бұғанасы қатып шығары хақ.
Өйткені жытқырлықпен жазушылар одағының мүшелігіне өтіп
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алғандар қаламгерлікпен күн көру қиын екеніне көзі жетіп,
басқа салаға жылжып кетері күмəн тудырмайды. Ал аяқ астынан
кітап соңынан кітап шығарып жатқан қалталы пысақайлардың
«шабыты» сарқылары сөзсіз. Сөзбен кəсіп еткендердің күні санаулы екенін түсінеді. Сонда сөз өнері – өмірім, тіршілігімнің
тұтқасы дейтін жанкешті дарындар ғана арман көкжиегіне
жақындап, тəуелсіз еліміздің абыройын асқақтатады.
1997 жыл.
СƏБИТ МҰҚАНОВ – ƏДЕБИЕТІМІЗДІҢ КЛАССИГІ
ЮНЕСКО-ның шешімімен биыл бүкіл дүние жүзі Сəбит
Мұқановтың туғанына 100 толуын атап өтеді. Өзінің сүйікті
Отаны – Қазақстан ұлы мерекені ауқымды, əрі мəдениетті атап
өтуге даярлануда.
Еліміздің абыройын асқақтатып, мерейін өсіретін ЮНЕСКО шешімі біздің қалауымыз бен өтінішіміз бойынша алынбайды. Мерекеленетін ұлы дарындардың адамзат мəдениетінің
қоржынына салған олжасы есепке алынады. Сəбеңнің əлем
əдебиетіне қосқан үлесі артып жығылмаса, кемдік жасамайды.
Ақын-жазушының тарихтағы орнын айқындайтын негізгі
көрсеткіш – өз елінде, өз тілінде ардақталған, кадірленген
шығармаларының басқа жұрт тіліне аударылуы, өзгелердің
жүрегіне жол табуы болып есептеледі. Құдайға шүкір, бұл
жағынан да Сəбең шығармашылығының ауыз толтырып айтар,
қазақ мақтанын өсіре түсірер сыбағалары жетерлік.
Сəбит Мұқанов шығармалары дүние жүзінің 46 тілінде,
оның ішінде əлемік орыс, ағылшын, қытай, француз тілдеріне
аударылып, сан миллиондаған оқырманға жетті. Кейбір туындылары əлемдік əдебиет хрестоматиясына енді.
Қазақ əдебиетінің дүние жүзіне танылуын алтын көпір
болған орыс тіліне айрықша ілтипат білдіруге тиіспіз. Орыс
отаршылдарының зорлық-зомбылығын сəл де болса жеңілдететін орыс мəдениеті мен əдебиеті, əсіресе тілі екенін еш
уақытта естен шығармайық.
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Қазақ əдебиеті тарихында өз романын орыс тілінде бірінші
шығарған жазушы – Сəбит Мұқанов. 1935 жылы Мəскеудін
керкем əдебиет баспасынан Сəбеңнің «Сын бая» деген атпен
«Адасқандар» романы Б.Малдыбаев пен О.Фрелихтың аудармасымен қалың оқушыға жол тартты. «Литературная газетада»
В.Тевкелидің «Повесть об обреченных» деген ұнамды рецензиясы жарияланғанда дүниені күйдіре сөйлемесе іші кебетін
«Комсомольская правда» газеті Р.Шпунттың «Политические
сленцы из Гослитиздата» мақаласында баспаны саяси жағынан
тұқыртып, «Литературная газетаны» «Адвокаты кулачества»
деп айыптады. Мəскеуде көтерілген жел Қазақстанға құйын болып жететін əдетінен Қазақстан совет жазушылары Одағының
Президиумы «С.Мұқановтың «Сын бая» романы туралы арнайы қаулы алып, қалың оқушы жұртшылыққа жеткізбеу үшін
кітапты жабық бөлімде, яғни кітап түрмесінде ұстау жөнінде
қаулы алды. Тап сол кезде Сəбиттің екінші романы «Теміртас»
жөнінде пікір алмасу ұйымдастырылғанда тескентау өткізерлік
ой-пікірлер Алматыда айтылды.
Кеудесінде жаны жоқ, көркемдігінде іліп алары болмаған
шығарма мұндай əңгімеге, іс-əрекетке ілікпейтіні бір болса,
екінші жағынан орыс оқырмандарын дүрліктірген қазақтың
бірінші шығармасы болуының өз Сəбеңнің пенделік тірлігіне
қаншама қиындық əкелгенмен, қазақ əдебиетіне соншама абырой əкеліп жатқанын, дүниеде қаэақ деген ел бар екенін білуге
жағдай жасағаны үшін бүгін мақтанып қою артық емес.
Ұлы жазушы Сəбит Мұқановтың əлемге аты белгілі бола
бастауы онан əрі жалғаса түсті. Франциядан емделіп қайтқан
Қазақстан партия ұйымының жетекшісі Л.Мирзоян баға жетпес
сəлемдеме əкеп бергені тарихқа мəлім. «Сəбиттің «Сұлушашы»
француз тілінде Парижде отызыншы жылдары жарық көрген
ғой. Соны Леон Исаевич Мирзоян əкеліп, тарту еткен күннен
бастап Сəбит үлкен-үлкен кісілермен терезесі төң адамдарша достасып кетті. Сəкен «Батырақ інім, жарадың!» дегенде
төбесі көкке жеткендей болды» («Кəдімгі Сəбит Мұқанов» туралы естеліктер жинағы. 1984. 328-бет) деген деректерді басқа
шығармалары жөнінде көптеп келтіруге болады. «Сұлушаш»,
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«Ботакөз», «Өмір мектебі», «Балуан Шолақ», «Мөлдір махаббат» шетел тілдерін аралап, аударылып, қазақ əдебиетінің
даңқын еселей түскені ЮНЕСКО шешіміне негіз болғанын айтып жатудың қажеті шамалы.
Шығармалары 46 тілге аударылған Сəбит Мұқановтың шығармашылығы туралы ұлы ақын-жазушылардың айтқандары
мен жазғандарын тізіп жату орынсыз. Əр дарын өз елінде абыройлы, беделді болса ғана шет жұртқа танылмақ. Ол жағынан
Сəбеңде еш кенделік жоқ, тіпті халықтығы тұрғысынан онымен
қапталдасар жазушы болмағанын өңге емес, өзіміздің асылдарымыз, даналарымыз мойындағанын айтсақ та жеткілікті.
1946 жылы ұлы Мұхтар Əуезов «Жолы кең жазушы» деген
еңбегінде «Сəбиттің аты – қазақ оқушысының мол қауымына
өте даңқты анық қымбат аттың бірі. Оның аты бүкіл Одақ елінің
оқушысына да мəлім» дегенімен-ақ шектелсек те болар еді. Ал
баға, түгіл, жай сөздің өзіне сараң, талғампаз Ғабит Мүсірепов
«Сəбиттің тарихтан алатын ерекше орны – егіз саламен келіп,
бір арнаға құятын жазушы еңбегінің нəтижесі. Оның бірі –
əдебиет қазынасына қосқан Сəбиттің өз шығармалары болса,
екіншісі – қазақ совет əдебиетінің қозғалысын ұйымдастыру,
басқару жағындағы еңбегі» деген сүбелі ойларға ешім дау айта
алмайды. Өз елінде, өз қатарластарынан осыншама биік баға
алған ұлы классиктің еңбегін өзгелер онан асыра мақтамаса, кем
түсірген жок.. Орыстың атақты жазушысы Леонид Леоновтың
«Мұқанов талантының алдында басымды иемін» деп мойындауы алыс-жақын елдер деңгейлерінің түйінді ойы екеніне еш
шубə жоқ. Олай болса ЮНЕСКО шешімі жалынып-жалпайып
сұрап алынбағанын Қазақстан үкіметінің əлі күнге дейін
Сəбит Мұқанов тойын өткізу жөніндегі рəсімді кешеуілдетіп
жатуынан-ақ көруге болады.
Ұлы дарын өз бойындағы бар өнерін, асыл қасиеттерін
халыққа сарқып беріп кетті, енді оның бағасына жету, қадірлеу,
мақтан тұту – бүгінгі ұрпақтың парызы.
Сəбит Мұқановтың кім болғандығы, не тындырып кеткенін
түсіндіремін деп арамтер болудың еш қажеті жоқ.Тарих таразысына, уақыт құдіретіне кезіккен ұлы дарынның артында
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қалдырған мол мұрасының қазақ əдебиеті мен мəдениетінде
қандай салмағы бар жəне өзі өмір сүрген заманның ең айбынды жаршысы болып жүргенде қоғамға қандай олжа салды, тапқаны не, дүниетаным иірімдерінен нені іріктеп, келешекке қалай жалғастыруға тиістіміз деген түбегейлі мəселелер
төңірегінен ой өрбітіп, қорытынды жасаған жөн бүгін.
Көпшілік Сəбеңнің өнерпаздығымен таныс болғандықтан
қарымды да өнімді жазушының қаламынан туған, əдебиетімізде кезеңдік асу-белестер жасаған шығармаларын еске
түсіріп өткен орынды. «Сұлушаш» пен «Адасқандар», «Мөлдір махаббат», «XX ғасырдағы қазақ əдебиеті» монографиясы, «Жұмбақ жалау», «Ботакөз», «Өмір мектебі», «Аққан
жұлдыз», «Шоқан Уəлиханов» пен «Сəкен Сейфуллин»,
«Жарқын жұлдыздар», «Өсу жолдарымыз» сияқты туындылары көркемдік-эстетикалық талап-тілектерге емін-еркін жауап
беріп, шығармашылықтың асқар асуларына, қайсыбірі ең биік
шыңына айналған туындылар екені айдан-анық.
Осы шолу Сəбеңнің өз сөзін өзіне еріксіз айтқызайын деп
тұр:
«Қазақ совет əдебиетінің негізін салушы Сəкен барлық
жанрда да елеулі еңбек атқарып, бəрінің де алғашқы бұлжымас
берік қадасын қағып берді». Тап осы міндетті Сəбит Мұқанов
та атқарды.
Енді классик жазушының əр жанрда бадырайып жататын
іздері, келешекпен табысатын туындылары қайсы, олардың
қадір-қасиеті қандай дегенге жауап бере алсақ, ұлы қаламгердің ерен тұлғасы жақырай түсері сөзсіз.
Сəбит Мұқанов – ақын жəне көркемдік шеберліктің биігіне
көтерілген эпик ақын.
Совет дəуірінде қазақ поэзиясы көптеген жаңалықтарды
бойына дарытты. Əдебиетіміздің дəстүрін сақтай отырып,
жаңалық орнай бастаған уақытта қазақ ақындары өздерінің
жалында да отты сөздерін əсіресе əлеуметтік кəдеге асыруға
талаптанды. Мұның өз жаңадан туып келе жатқан революцияшыл əдебиеттің өнерпаздық талабы əрі ерекшелігі еді. Ел
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ріп, өлеңнің реалистік мəнін жалынды романтикамен жарқырата түсуіне жағдай жасады. Осы қасірет əсіресе С.Мұқановтың
саяси лирикасына тəн болды.
Осындай ерекшелік соны мазмұнға жаңа түр табу талабын
күшейтті. Біздің аға ақындарымызда əсіресе Сəкен, Мағжан,
Ілияс, Сəбитте бұл үрдіс күшті болды. Қазақ өлеңінің мақамы
мен əуеніне, ырғағы мен өрнегіне сыздықтап ене бастаған
жаңалық нышандарын Сəбит өз поэзиясына көбірек сіңіруге
талаптанды жəне басқаларды өнерпаздық бəсекеге шақырды.
«Майға сəлем» атты өлеңі жаңашыл ақынның табанды да
жігерлі ізденісінің нəтижесі болып, өлең өрнегін өзгертуге
мұрындық болды жəне эстетикалық талғамды жетілдіруге
септігін тигізді.
С.Мұқанов жиырма шақты поэма жазды. Алғашқылары
көркемдік жағынан əрқилы, поэмаға қойылар талапқа жауап бере алмағандары да бар. Солай бола тұрса да бұл шығармалардың Сəбит үшінде, қазақ поэзиясы үшін де екі сыңайдан
зор мəні бар.
Бірі – адуынды өмір лирикалық өлеңнің ауқымына симағандықтан дастандық негізді жетілдіруді талап етсе, екіншісі – Сəбеңнің ақындық қуаты ұзақ сонарлы баяндау мен толғауға айрықша бейім екендігін аңғартты.
Жарлы-жақыбайлармен жұмысшылар өмірін бейнелеп, төңкеріс өкілдерін жырға қосқан поэмалар мен «Ақ
аю», «Сөз – советтік армия» қазақ поэзиясына қосылған
елеулі үлес болғанымен «Сұлушаштай» көркемдік биігіне
көтерілмегендігін ашық айтуымыз керек.
Шығарманың құдайы – уақыт. Дүниеге келгеніне жетпіс
жылдан асқан «Сұлушаш» күні бүгінге дейін өз оқушысын баурап алып, эстетикалық лəззат беріп келе жатқан дəуірлік туынды. «Сұлушаш» қазақтың төңкерісшіл поэзиясында шын
мəніндегі көркем образ жасау проблемасын шешіп беріп,
əдебиет тарихынан айрықша құрметті орынға ие болған
шығарма. «Сұлушашты» білмейтін қазақ жоқ.
«Сұлушаштан» кейін «Адасқандар» романы дүниеге келді.
1929 жылы жазылып бітіп, 1931 жылы жарияланды. Эпик ақын
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бірден ірі жазушыға айналып жүре берді. Қазақ əдебиетінің
өнерпаздық тəжірибесіне, əсіресе, С. Мұқановтың қаламгерлік
жолына ойлана көз тастасақ бұл процестің ойламаған жерден тап
болған олжа, кездейсоқтық емес екендігін байқаймыз. Өйткені,
жаңа өмірдің адуынды көріністері поэзияның ауқымына сыймай, кең эпикалық құлашты қажет етті. Сондықтан қазақ ақындары прозаны өркендетуге айрықша көңіл аудара бастады.
Заманның көркемөнерге қойып отырған зор талабын дер
кезінде аңғара білетін, дəуір жаршысы болуды өзіне міндет
санаған С.Мұқановтың бұл творчестволық қадамы сəтті болып, «Адасқандардай» кесек дүние əдебиетімізге келді. Роман
өмірдің өзінен туып, қазақ əдебиетінің образдар галереясына
Бəтес (Бəтима) пен Бүркіттің (Сұлтанбектің) трагедияға толы
бейнесі қойылып, өмірбақи өшпес махаббаттың символына айналды.
«Адасқандар» романы қазақ əдебиетінде С.Мұқановтың
басы бүтін проза жанрына көшуін аңғартып қана қойған жоқ,
сонымен қатар профессионалдық əдебиетті жасау үшін алымы мол, тынысы кең прозаны ерекше өркендету теңденциясын
тудырды. Бұл роман 1959 жылы «Мөлдір махаббат» болып
қайтадан жазылған соң қазақтың қалың оқушы қауымына
лəззат беретін классикалық туындының бірі болды.
Астанадағы «Елорда» баспасының «Алтын қор» сериясынан
«Адасқандар» романының 1935 жылғы екініші басылымының
1999 жылы қайтадан басылып, оқушылар кітапханасына
енуі ұлы шығарманың өміршеңдігін, əдебиетіміздің алтын
қоржынында əрқашан болатын туынды екенін аңғартады.
«Адасқандардан» кейін С.Мұқанов бірыңғай прозаға ауысты дегенде, онан кейінгі жылдарда туған өлең-жырлары мансұқ
етілмейді. Сəбең шығармашылығында ақындық өнер жетекшілік ролінен айрылып, өзінің орнын ауқымды да алымды прозаға
бергені, қазақ əдебиетіне қарымды қаламгер келгені айдан анық.
С.Мұқановтың зор таланты өзінің жанрын тапқан соң бар
қадір-қасиетімен ашылды да, бүкіл қазақ əдебиетінің ұлы олжасы болған «Жұмбақ жалау» (қазіргі «Ботакөз») романы 1938
жылы жарық дүниеге келді.
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«Жұмбақ жалау» қоғамдық өмірді шынайы қалпында, революциялық даму барысында бейнелеу сияқты көркемдік принципті қазақ прозасында бар талап-тілекке сай орнықтырған,
сейтіп романның ұлттық дəстүрін қалыптастырған, əдебиеттің
профессионалдық арнада дамуына даңғыл жол ашқан керемет
құнды шығарма.
Көркемдік шеберліктің сырын ұғу, кейіпкерлердің ісəрекеті мен психологиялық құбылыстарын нанымды суреттеу, сюжеттің жүйелі дамып, жанды оқиғалармен толысуы, композицияның шымыр болуы, ана тілінің лексикалық
байлығын сарқа пайдалануға талаптану тəрізді мəселелерді
түбегейлі шешіп алуға «Жұмбақ жалау» романы мұрындық
болды да, əдебиетіміздің өркендеу процесінің асқар биігіне
айналды. Сондықтанда Ғ. Мүсірепов бұл туындыны «Қазақ
романдарының төл басы» санап, ұлттық прозамыздың негізіне
қалаған шынайы көркем туынды деп ерекше бағалады.
«Балуан Шолақ», «Біздің заманымыздың батыры» сынды
туындыларымен қатар, 1948 жылы Парижде сөйлеген сөзінде
А.Фадеев Сəбит Мұқановтың «Сырдария» романын айрықша
атағанын, бүгінгі күн шындығын суреттеуде бүкіл совет
əдебиетінің ұнамды шығармасы болып отыр дегенін де естен
шығармайық. Ондай өтпелі туындылар Сəбең қаламынан көп
ұшырасатыны белгілі.
Қазақ əдебиетінде С.Мұқановтың «Өмір мектебі» атты трилогиясының айрықша мəні бар. Өйткені, XX ғасырдағы қазақ
халқының аумалы-төкпелі тағдыры, жаңа заманның адуынды
бейнесі, көркем арнада арнадан көрініп, эпопеялық сипатқа ие
болды.
Осы мəнді шығармаға байланыстыра бір жайды айрықша
атап көрсеткен жөн. «Тура айтып туғаныңа жақпайсың» дегендей дүниеде шындықты айтудан, оны тарихта болған ірі
тұлғалармен жанастыра айтудан қиыны жоқ. Себебі ақиқат
əрқашан ащы, ал оны көркем шығарма бетінен көре беруге
ешкім де құмар емес. Сөз жүзінде құптағанмен, көңілде сызат қалып қояды. Сəкеннің «Тар жол, тайғақ кешуінде» болсын, Сəбеңнің «Өмір мектебінде», əсіресе оның үшінші томы
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«Есею жылдарында» болсын талай қайраткерлердің тарихтағы
түр-келбеті, іс-əрекеті ашық айтылып, айқын суреттеледі. Оны
өздері де, кейінгі ұрпақтары да тіксіне қабылдап, ұнамсыз болса
сөзге қалдырып жатулары не сан. Сондықтан көркем шығарма
деп жанға тимейтін əйтеуір біреулерді суреттеген шығармадан
тарихи шындық негізінде жазылған туындылар дау-дамай тудырып жатады. Ал мұның өзі əдебиеттің əлеуметтік қызметін
өсіре түсіріп, ол шығарманың өміршеңдігіне, жазушы еңбегінің
пəрменділігіне жол ашады, ел алдындагы бағасын асыра түседі.
Жанды шығарма деп осылар аталады авторына тыныштық
сыйламаса да.
Қазақ прозасы əбден жетіліп, өзінің ұлттық дəстүрін жасауын М.Əуезовтің «Абай жолы» эпопеясы, Ғ.Мүсіреповтің
кейін»,
«Оянған
өлке»,
Ғ.Мұстафиннің
«Дауылдан
І.Есенберлиннің «Көшпенділер» романдарының қосқан
үлестері С.Мұқанов қаламгерлігімен еселене түскені айдан
анық. Зор патриоттық сезіммен жоспарланған, өкінішке орай
аяқталмай қалған «Аққан жұлдыз» эпопеясының алғашқы
кітаптарының осы үрдістен табылғаны қуаныш.
Əдебиетіміздің бар жанрында өндіре еңбек етіп, айшықты
із қалдырғаны драматургия саласынан да бақырайып көрінеді,
«Күрес күндерінде», «Гвардия, алға!», «Алтын астық» туындыларын былай қойғанда, «Шоқан Уəлиханов» пен «Сəкен Сейфуллин» есімді тарихи драмалары қазақ театрларының алтын
қорына айналған шығармалар. «Аққан жұлдыздағы» жас Шоқан
театр сахнасынан əбден толысқан, халқына жаны ашыған
ағартушы-демократ дəрежесінде көрінсе, жаңа заманның дауылпазы Сəкен өзінің жалынды күрескерлігімен жарқырайды.
Сəбит Мұқанов атындағы Петропавл қазақ драма театрының
алғашқы шымылдығы Сəбеңнің өлмес, өшпес «Мөлдір махаббатымен» ашылып жатуының да символдық мəні бар.
Сəбит Мұқанов өзінің өнерпаздық өмірінде əдебиетке
қатысты мəселелердің бір де бірінен қалыс қалып көрген жан
емес. Бүкіл қоғамдық өмірді, оның ішінде əдеби тірлікті жіті
бақылап, оның даму барысына белсене араласып отыру –
С.Мұқановтың бойына дарыған əдет қана емес, оның өнегелі
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өмірінің дағдылы қасиеті, міндетім деп санайтын парызы еді.
Мұны жазушының толып жатқан көркем шығармалары ғана
емес, қазақтың əдеби сыны мен ғылымын қалыптастыруға,
өркендетуге септігін тигізген 400-ден астам сын мақалалары,
том-том болып жарияланған күрделі еңбектері мен
монографиялық зерттеулері: «XX ғасырдағы қазақ əдебиеті»
(1932), «Қазақтың XVIII–XIX ғасырдағы əдебиет тарихынан очерктер» (1942), «Өсу жолдарымыз» (1960), «Жарқын
жұлдыздар» (1964), «Халық мұрасы» (1974) дəлелдейді.
Сəбең «Сұлушашпен» қазақ поэзиясында эпикалық саланы
өркендетуде биік асу белгілесе, «Адасқандар» мен «Жұмбақ
жалау» арқылы қазақ прозасының роман жанрын игерудің
бір кезеңін жасағандығы даусыз. Ал драматургиядағы табыстарын құптаған күннің өзінде, сын мен ғылым саласындағы
еңбектерінің принципті мəні айрықша ескерілуге тиіс.
Жаңа əдебиетіміздің сəби шағында «Қара тақтаға жазылып жүрмеңдер, шешендер» (1923) деген сұсты ескертпемен
сын майданға араласқан Сəбит Мұқанов жамбасы жерге тигенге дейін өзінің əділ де ашық айтатын машығынан танған жоқ.
Сондықтан дау-дамай да, пенделік пиғыл да, орынды-орынсыз
іс-əрекеттер де аз емес.
Сəбит Мұқанов бүкіл совет əдебиетінің ең айбынды жəне
жауынгер солдаты болғаны əмбеге аян. Қазақтың революцияшыл əдебиетінің туу, қалыптасу, өркендеу дəуірлеріне белсене араласқан, əдебиеттің партиялық принципін қатаң сақтауға
жəне жүзеге асыруға, социалистік эстетиканың бар талабын
бұлжытпай орындауға ұмтылған, өзгелерден де осыны талап
еткен, сол жолда талай тар жол, тайғақ кешуді бастан өткерген
жазушы.
Ұлы дарынның жан сырына құлақ қойсақ: «Мен ол кезде
идеологиялық майданда «солақай» аталатын адамның бірі болдым. Өзім қаналушы таптың семьясында туып, Октябрь революциясына дейін қиналған жағдайда өскен адам «қанаушы
тап» дегенге, «қанаушы таптан шықты» деген адамға өш болатынмын» деп ашық айтқаны жұртшылыққа белгілі. Оның
субъективтік түсінігіне объективтік талап-тілек қосылып,
революциялық ұранмен артық кем сілтегені шындық.
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Тəуелсіздіктің шапағаты өмірде болған құбылыстарды жаңаша бағалау кезеңін тудырғандығын пайдаланып, кейбір сыншы, ғалымдар бұрынғының бəрін салауат қылайық, тыңнан
пайымдайық дегенді айтып-жазып жүр. Тіпті əрі-беріден соң
осы дəуірде белсенділік көрсеткендердің қайсы бірін құрбандыққа шалып жіберсек қайтеді деп өрекпіп жүргендер де жоқ
емес. Соның ұнамсыз елесі Сəбит төңірегінен көрініп қалып
та жүр.
Сəбит Мұқановты советтік шындықтан, өзі жасаған қоғамнан
бөліп ала алмаймыз. Уақыт ұсынған негізгі идеялардан Сəбиттің
бар бақыты мен қуанышы, қателігі мен кемшілігі туындайды.
Сондықтан дүниетанымдағы иірімдер мен қайшылықтардың
қай-қайсысы болмасын, уақытпен, жаңа заманды орнату мақсатымен үндесіп жатқанын естен шығармау керек.
Əрине, жаңа заман орнату романтикасы, билікті қолға алып,
ұлы мақсатқа ұмтылу процесі көп нəрсені омыраулатып жасатты, пролеткульттың ықпалы күшті болды. Оның үстіне
мəдени-əдеби саладағы тарихи сабақтасты дəйекті түсіну жағы
да жетіспей жатты. Бүкіл совет елінде болған құбылыстан
қазақстандықтар, əсіресе Сəбит Мұқанов қалыс қала алмады. Таптық негізде оянған сана-сезімі көпшілік жағдайда
өрттің өтінде, шабуылдың алдында болғызды. «Тап тартысы
өткірленген уақытта мен ақын едім, жазушы едім, маған тарих, сын мəселесі неге керек? – деп отыруға дəтім шыдамады.
Сондықтан, сол кезде ұлтшылдарға қарсы шыққан қазақ совет
əдебиетінің əрі аз, əрі жас кадрларының қатарына қосылдым.
Менің əдебиет тарихына, əдебиет сынына араласуыма осы себеп болды» дегені – шын жан сыры.
Шындығына келгенде, С.Мұқановтың қазақ əдебиетіне
сіңірген орасан зор шығармашылық еңбектерін, жас өнердің
өркендеуіне қолғабысын тигізген дарындарды, басы Ғабит,
Ғабиден, Асқар, Жақан, Əбділда, Тайырларды өнерпаздық
жолға салған ұйымдастырушылық қабілетін, елмен араласып кеткіш мінезінің арқасында шын халық жазушысы болған
əдебиетіміздің классигін тарих еш уақытта ұмытпайды.
15.01.2000 жыл.
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СƏБЕҢ ӨТКЕЛДЕРІ
ЮНЕСКО-нын шешімімен қазақ əдебиетіміздің классигі,
социалистік реализм рухындағы қазақ сөз өнерінің негізін
қалаушылардың бірі, еліміздің мəдениетін өркендетуге өлшеусіз үлес қосқан əлемге əйгілі академик-жазушы Сəбит
Мұқановтың туғанына 100 жыл толуы бүкіл дүние жүзінде аталып өтпек. Шын мəнінде халық жазушысы болып əлпештелген,
қадірленген ұлы дарынның өсу, қалыптасу, басқаларға үлгіөнеге көрсету, жаңалыққа мұрындық болу кезеңдеріне назар
аудару тарих үшін қажет.
Сəбит Мұқанов өзінің «Октябрь өткелдері» деген дастанында болсын, əдебиетімізде белес жасаған «Сұлушаш»
романының «Кілт» деген толғауында болсын бір ойды дəлелдей
де пысықтай қайталайды.
Өткен өмір ұқсайды соққан желге
Оны еске аламыз – тап та, мен де.
Не көрмеді, басынан не кешпеді?!
Октябрьдің өткелін кешкен пенде.
Осыны Сəбеңнің қоғамдық қызметіне, өрен өнерпаздығына,
пенделік тірлігіне жанастыра баяндасақ, қазіргі Қазақстанға
тəуелсіздікті өзі алып келгендей өрекпитіндер, совет заманында ылғи қорлық көріп келгендей көлгірситіндер, даңғазамен
даңқын шығарып алмаққа ұмтылушылар тағы да «байбалам»
салары хақ. Өйткені оларға Сəкен мен Сəбит қайраткерлік жасамаса, социализм орнамайтындай, большевиктік идеология меңдеп кернемейтіндей, қазақ мұндай пəлекетке кездеспейтіндей көрінеді. Қазан революциясының идеясын бұлар
жырламаса, насихаттамаса эстетикалық таным-білігіміз ылайланбай, «қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын заман» орнап, алаштың асыл арманы əлем аспанында жарқырап көрінер
еді деген қысыр қиялға беріледі де, жаңа дəуір құрылысына
араласқандар ішінен Сəкен мен Сəбитті «құрбандыққа шалып
жіберіп» тарих өткелінен оп-оңай өтіп кетпек ниетте жүргендер
жоқ емес.
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Қоғамдық өмір еш уақытта бір ізбен жүрмейді, замана
доңғалағы əрқашан жаңа арнамен ілгерілейді деген диалектика заңына бағынғанда ғана ұлы қайраткерлердің қадіріне
жетеміз, ардақтаймыз, мадақтаймыз. Сəбит Мұқанов осындай кемеңгерлердің қатарынан табылатын қайталанбас тұлға
екенінде дау жоқ. Сондықтан оның əлеуметтік-қоғамдық
іс-əрекетіне, ұлылығын танытатын, өлі жұртына рухани
азық болған əдеби шығармашылығына құдіреті күшті уақыт
бедерінен қарайық. Сонда ғана қазақ əдебиетіне қосқан орасан
зор үлесі өзінен өзі айқындалады.
XX ғасырдың 20 жылдарынан бері əдебиетте атой салып,
көркемдік дамудың тізгінін ұстаған, оңды-солды айтылып
жатқан дау-дамайдың ортасында жүріп, сын мен ғылыми зерттеу еңбектеріне тұлға болғандардың ішінде Сəбит Мұқановқа
пара-пар келер жауынгер жазушы сирек. Рас, көркемдік тұрғыдан Мағжан, Сəкен əуелгі кезде ағалық жасап келгенімен
қолдан жасалған қиястықтар нəтижесінде Сəкен 1957, Мағжан
1988 жылға дейін əдебиетті өркендетуге араласа алмады.
Мұхтар Əуезовтің шығармашылығы эстетикалық, ғылымисыни ой-пікірге от тастап, өрелі биіктерді алып жатты. Ал
Сəбит Мұқанов совет заманының орнау, өркендеу дəуірінде
болсын, тіпті күні бүгінге дейінгі дамуда болсын жауынгерлік
саптан шықпай келе жатқанын аңғармасқа болмайды.
Жəне бір ғажабы С.Мұқановтың баспасөз бетін көрген
тұңғыш шығармасы Мағжан ойына байланысты жазылыпты. Оны біз С.Сейфуллин мен Ө.Тұрманжановтың 1934 жылы
орталау мектептің 5 сыныбына арнап шығарған «Əдебиет оқу
құралы» кітабынан оқимыз.
– «Сен осы партиядан не аласың, бұдан шығу керек қой.
Ертең соғыс болып кетсе қайтесің? – деді Мағжан 1921 жылы
«Бостандық туы» газетінде редактор болып отырғанда мен
кеңсесіне келгенімде.
– Арыз жазып бере қойыңыз, – дедім, қайтер екен деп жазды.
Мағжан көшіріп беріп, оригиналын жыртып тастады. Осының артынан мен Орынборға екінші партия конференциясы239

на келдім де, алашордалардың бағыты неге бұралғандығын
көрсеткен «Түсімде» деген фельетон əңгіме жаздым. Оным
22 жылы «Еңбекші қазақ» газетінде басылды. Сол фельетон
күні бүгінге дейін программам болып келеді. Алғашқы баспаға
шыққан əңгімем осы» дегенін болашақ əңгіменің құлақ күйі
ретінде əдей келтіріп отырмын.
Сəбиттің əдебиет əлеміне ғана емес, бүкіл қазақтың
саяси-əлеуметтік дүниесіне келгенін жариялаған аты-шулы
шығармасы – «Қара тақтаға жазылып жүрмеңдер, шешендер!» деген публицистикасы. Сəбиттің белді бекем буып
майданға шыққандығын ғана емес, жаңа заманның жауынгер құрылысшысы, жыршысы, солдаты боламын, осы жолымнан айнымаймын, таймаймын деген антындай болған,
өзіне де оңайға түспеген, өзгелерге де жайлы болмаған уақыт
ескертпесі еді.
1923 жылы 28 қаңтарда қазақ тарихында бірінші рет Ахмет
Байтұрсыновтың мүшелтойы өткізілді. Орынбордағы Свердлов атындағы ең үлкен клубта болған салтанатты мерекені не
партия комитеті, не Орталық Атқару комитетімен ақылдаспай,
ұлықсат алмай ашқан Халық Комиссарлары Кеңесінің
төрағасы болып жаңа ғана сайланған Сəкен Сейфуллин болса,
қазақтың ардагер азаматтарының бірегейі Смағұл Сəдуақасов
«Аханның алдында» деген баяндама жасады. Кімдер сөйлеп
құттықтағандарын таратпай-ақ қояйық. 1923 жылы 30 қаңтарда
«Еңбекші қазақ» газетінде Сəкеннің»Ахмет Байтұрсынұлы елуге толды» «Ақжол» газетінде 4 ақпанда М.Əуезовтің «Ахаңның
елу жылдық тойы» мақалалары жарияланды. Сəкеннің бұл
салтанатқа қатысуын қате деп санаған Əбдірахман Əйтиевтің
«Фактические поправки» деген «Советская степь» газетіндегі
большевиктік мақаласына «Тағы да Ахмет туралы» деп Сəкен
жауап жазып ұлтшылдықтың не екенін үғуға шақырды.
М.Дулатов «Труды общества изучения киргизского края» деген жинаққа «Ахмет Байтурсынович» (биографический очерк),
Елдес Омаров «Ученая деятельность А.Б.Байтурсынова» деген еңбектер жарияланып жатқанда, Сəкеннің жəрдемімен
рабфакқа түскен, үйінде тұрып, оның идеялық ықпалында
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жүргеніне қарамастан «Ахмет жалпы қазақ халқының Ахаңы
болса, қазақтың жуан жұдырықтарының кедейлерге істеп келе
жатқан қиянаттарын көріп, я сөзі, я ісімен жуандарға жұдырық
көрсете алды ма? Жоқ. Ахмет қазақтың ақ жағалыларының,
байларының Ахаңы. Сондықтан шешендер ділмəрсіп Ахмет
Байтұрсыновты еңбекшілерге майлап өткіземін деуді қоюы
жөн!» деген зор айғаймен əлеумет сахнасына шыққан болатын.
Оның себебін айқындап, түбін қазсақ, Сəбит Мұқанов еш
қысылып-қымтырылмастан:. «мен ол кезде идеологиялық
майданда «солақай» аталатын адамның бірі болдым. Өзім
қаналушы таптың семьясында туып, Октябрь революциясына
дейін қаналған жағдайда өскен адам болғандықтан «қанаушы»
тап дегенге, «қаналушы таптан шықты» дегендей адамға өш болатынмын» деген мəлімдемесін естиміз. Осы көзқарасын өзінің
ұзақ өмір жолында берік тұтына бермегенін Абай жөніндегі ойпікір эволюциясы, 1945 жылы жазылып, 1964 жылы шыққан
«Жарқын жұлдыз» монографиясы, қазақ театрларының сахнасын көркейткен «Шоқан Уəлиханов» драмасы, төрт томдық
эпопеяның алғашқы екі кітабы «Аққан жұлдыз» романдары
көрсетсе де, таптық, партиялық, пролетарлық талап-тілектерге
барынша адал болуға талаптанғанын ешкін де жасыра алмайды.
Сөйтіп, Сəбит Мұқанов жаңа ғана туа бастаған қазақ совет əдебиетінің есігін зор екпінмен, уытты ой-пікірімен ашып
кірді де, оның негізін қаласуға, өркеңдетуге, қалыптастыруға
бар ақыл-санасымен, қажыр-қайратымен кірісті. Опыра
қимылдады, қисынсызды қиыстырды, жоқтан бар жасауға бар
парасатын жұмсады. Осы аты-шулы мақаладан кейін қазақ елі
Сəбитті бірден ақын-жазушы, публицист, қайраткер деп танып,
оның жазғандарын үзбей оқып, айтыс-тартыстарына тікелей
араласпағанымен демеу жасап отырды. Оған партия жол
көрсетіп, өкіметі мықтап қолдады. Сəбит сөзі, Сəбит əрекеті
əрқашанда ірі де пəрменді болды, еленді, қадірленді.
«Қара тақта» мақаласы газетте жарияланып, Сəбитке атақ
алып бергенімен де шұбатылған із тастағаны да байқалады.
Советшілдер Сəбитті ақын-жазушы деп танып жатса, алаш241

шылдар Сəкен, Сəбиттерді тіпті мазақ етіп, жаңадан туып
келе жатқан əдеби бағытты мансұқтап, абыройын түсіру үшін
«тапшыл-ақын» деп жүрген «ақтардың» бет жуары Сəкен,
Сəбит қой. Қара қазақтың қолына түспейтін «Асау тұлпар»
болып жүрген, комиссиялықтан түскен күні өшкен Сəкенді
қалай тапшыл ақын дейміз. Сегіз жылдай айғайы таусылмаған,
кемпірге үгіт-насихат айтып отырған, өлең жазудың техникасын білмей, соқыр түйедей шалып отырған Сəбитті қалай тапшыл ақын дейміз» деген сияқты сайқымазақ сөздерге пенделік
болған жоқ. Осындай күрестің салдарынан Сəбит Қазақстан
баспасынан не Мəскеудегі Кіндік баспасынан өзінің өлеңдер
жинағын шығара алмаған соң РКП (б) Орталық Комитетіне
1924 жылдың желтоқсанында барып жолығып, И.В.Сталиннің
тапсырмасымен Баспасөз бөлімінде қызмет істеп жүрген
Ғаббас Тоғжанов Сəбиттің өлеңдерімен танысып, 1925 жылы
13 қаңтарда ресми пікір жазды.
«Жолдас Мұқановтың жинағына 1918–1924 жылдардағы
жазған өлеңдері кірген. Өлеңдер əр тақырыпқа жазылған. Жолдас Мұқанов ұлтшылдарға қарсы шыққан, байшылдарға, өтірік
коммунистерге қарсы жазған. Ішкі мазмұнына, алған бағытына
қарағанда, өлеңдері жалпы жақсы. Жеңіл тақырыпқа жазған
өлеңі жақсы болып шығады. Ауыр тақырыпқа: қазақтың өткен
күніне, білім күшіне, тап тартысына келгенде сүрініп отырады.
Бұндай өлеңдерінің көбі нашар.
Жолдас Мүқанов – казақтың коммунист ақыны. Өлеңдерінің
көбі коммунисше жазылған. Ондай өлеңдер қазақта өте
аз. Мұқановтар қазақтың советтік əдебиетінің бірінші
қарлығаштары. Мұндай жазушыларды сүйеу, көтермелеу
керек» деген ресми пікір, əкімшілік тұрғыдан бұлтартпас
шешім болса да, 1927 жылға дейін өлеңдер жинағын шығара
алмауына баспасөз төңірегіндегілер кедергі жасағанын,
Абай-Амандармен қисынсыз ойнауға болмайтынын көрсетсе керек.
1925 жылы «Ақжол» газетінде Жүсіпбек Аймауытов
«Қазақтың көркем əдебиеті» туралы айтыс бастағанмен оның
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рып, үш жылға созылғаны, оның ішінде Сəбеңнің ақындық
қасиет туралы қате ойы, қазақ əдебиеті өзінен өзі үйрене алмайды деген нигилистік көзқарасы, əсіресе Көшке Кемеңгеровпен
айтысы бүкіл баспасөзді дүрліктіріп қана қоймай, əдебиеттің
болашағы жəне көркемдік əдісі туралы өзекті мəселелерге
ұласып, 1929 жылы Өлкелік партия комитетінің V пленумында арнайы қаулы алуға себепші болғанын айрықша айту керек.
Сəбиттің «Сұлушаш» атты өлеңмен жазылған романы қазақ
əдебиетінің дамуында белес жасап жатқанына қарамастан
Ғаббас Тоғжанов «пролетариат ақыны ма, пролетариат ақыны
емес пе деп жүрген ақынымыздың бірі – Сəбит. Шынында, Сəбит өзгелерге қарағанда көркем əдебиетте пролетариат тілегіне жақындаған ақынның бірі. Тапшылық жолы, тап
тілегі Сəбит өлеңдерінде ашығырақ айтылады. Сəбит, сөз жоқ,
төңкерісшіл ақындарымыздың ең кедейшілі. Бірақ Сəбит əлі
мұнымен нағыз пролетариат ақыны бола алған жоқ. Сəбит əлі
күнге шейін ауылды жазады» (32-бет) деп басқа бір қиырда
тартып пролеткульттік түсінікті насихаттаған болатын.
Жазылған мақалаларда Сəбитті ақын, жазушы ма деген шүбəнің елесі де байқалмайды, ешкімде күдік келтірген емес,
тек шығармашылық бағыты талай саққа жүгіртілген-ді. Бұдан
кейін дос па, одақтас па, қас па деген пəле шыққанда Сəкен
совет əдебиетінің одақтасы болып шыға келгенде Сəбеңнің
Мəскеуде оқуда журуі бір атақтан сақтап қалған-ды.
Көріп отырсыздар, осындай идеологиялық-эстетикалық
майданда Сəбит Мұқанов қоғамдық-əлеуметтік жəне əдебиғылыми ой-пікірлердің қақтығысында талай талқыға түссе
де советтік əдебиеттің даму жолынан жаңылып көрген жоқ.
Сол үшін сөзге қалған сəті өте көп. Тіпті 1932 жылы ҚазАППтың І-съезінде «Біздің бас жазушыларымыз – Сəбит, Ілияс,
Бейімбет, Сəкен əлі күнге қазақ пролетариат əдебиетінің толық
үлгісі бола алған жоқ» деп баяндамада қадап айтылған ой
қаулыда «Ғабит, Сəбит жəне өзге жолдастардың казақтың жаңа
əдебиетінің бəрі – пролетариат əдебиеті дегендері дұрыс емес»
деп табылғаны қисындық тұрғыдан ғана емес, жалпы əдеби
даму бағытын анғармаудан туып жатқан көреміз.
243

Мұндай түсініктің ар жағында «байшылдар ықпалы əлі де
күшті. Ұлтшыл оқығандар – алашордашылар үстемдік жасап,
жас əдебиетіміздің өн бойын жайлап, дес бермей келді. Баспасөз, көркем əдебиет мектеп сияқты мəдени ошақтар белін байлай алмай жатқанда соған келіп жармасты. Олардың үстемдігі
көпке дейін үстімізде ойнап келді. Олардың көзі құрығанмен
əдебиетімізде сарқыншағы, ізі қалды. Олардың ықпалы əлі де
бар, əлі де мықты» деп «қырағылықты» күшейтуге шақырып,
өз арасынан «қалдықтар» іздей бастады.
М.Қайыпназаровтың баяндамасында «Сəбиттің пролетариат дүниетануына үйлеспейтін теріс өлең, романдары бар.
Мəселен, «Мырзабек – ұлтшылдықты қоздырады. «Сұлушаш» –
санашылдыққа (мұратшылдыққа) шауып кетеді. «Елге барам» – обывателдікке жатады. «Жайлау үстінде» – феодалдық
дəуірді мадақтайды. «Қызыл əйнек» – коммунизмге шек
келтіреді» дегендері қаулыда хатталып, ресми сипаталғанын
көргенде, бүгін Сəбитті не үшін күйдіріп жүргенімізді білмей
дал боласың.
Сталиннің «Пролетарлық революция» журналындағы
мақаласы социализм жеңе түскен сайын тап күресі өткірлене,
күшейе түседі дегеніне баққанымыздың нақты көрінісі
ҚазАПП-тың 1932 жылы өткен I съезі болды.
30-шы жылдардан бастап бүгінгі мектеп жүйесінің негізі
қаланып, бастауыш, орталау, орта мектептерге оқулықтар, оқу
құралдарын, хрестоматия жасау процесі басталған уақытта əр
ақын-жазушының тарихтан алар орнының алғашқы сұлбасы
түсе бастады. Сəкен 1932 жылы «пролетариат əдебиетіне
одақтас» болып жарияланғанымен оқулықтың алғашқы тарауына ие болды, онан кейін Сəбит орын алды. Бейімбет пен
Ілиястардың шығармашылығы бұлардан кейін талданып, алмакезек түсіп жатты.
Совет заманындағы əдебиеттің өкілдерін жүйелеу 1934
жылы Сəкен мен Өтебай Тұрманжанов екеуі 5 сыныпқа арнап жасаған алғашқы хрестоматия-оқулық та жүйеге асты.
Сəкен мен Бейімбеттен кейін Сəбит шығармашылығына орын
беріліп, «Сəбит – қазақтың кеңес жазушыларының алдыңғы
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саптағыларының бірі, қазақ еңбекші оқушыларына белгілі,
көп жазатын ақындарымыздың бірі. Кейінгі кезде ірі нəрселер
жазып жүр. Сəбит – əдебиет əскерінің үлкен бір өкілі» деген
ғылыми негізі бар тұжырым тұңғыш рет айтылып, кітаптан
кітапқа көше бастады.
Жазушылардың съездері мен пленумдарында жасалған
баяндамалар, газет-журналдардағы мақалалар, жеке зерттеулер еш уақытта да акын-жазушының тарихтағы орнын дəл
белгілемейді, өйткені оларда субъективті көзқарас, пенделік
көңіл кездесіп жатады. Ал мектеп пен жоғарғы оқу орындарына арналған оқулықтар мен хрестоматияларда ғылыми принцип
сақталып, əр ақын-жазушының əдебиетке қосқан үлесіне қарай
орын беріледі. 1937–1938 жылдардағы қызыл қырғында жаңа
əдеиетті өз қолдарымен жасап, негізін қалаған, керемет үлес
қоскан Сəкен, Бейімбет, Ілияс сынды классиктеріміз рухани
жəне тəни зорлыққа ұшырағаннан кейін аттарын атауға тыйым
салынды. Олар тарихта болмағандай жым-жылас күйге түскен
шақта бағымызға аман-есен қалған Сəбит Мұқанов қазақ совет əдебиеті тарихының алғашқы өкілі ретінде мадақталды.
Оқулық-хрестоматия атаулының алғашқы беттері Сəбиттен не
XX ғасыр Гомері атанған халық əдебиетінің дарабозы Жамбылмен ашылатын болды.
Қазақ мектептерінің 10 сыныбына лайықталып Д.Əбілев
пен Ж.Сайынның «Қазақ совет əдөбиеті» хрестоматиясы (1931,
1940, 1942) шықты. Сəбиттің 1917 жылғы «Көңілім» өлеңімен
басталып, «Қыран құс», «Балқаш», атақты «Майға сəлем»,
«Күннен де күшті большевик», «Жемісті ағаш», «Біздің маршал
Буденный», «Мектеп-білім» жырлары мен «Сұлушаш» романы
түгелдей жарияланды. Түсіндірме мен дəйектеме берілген жоқ.
Тіпті пысықтауыш сұрақтар да қойылмапты.
Оның есесіне 1941 жылы Е.Ысмайыловтың «Қазақ совет əдебиеті» оқулығы жазылды. Оның дəйектемесінде «орта
мектептің 10 класына арналып жазылған бұл кітап қазақ совет
əдебиетінің тарихы туралы тұңғыш еңбек. Бұған дейін совет
дəуіріндегі əдебиетіміздің тарихын, өсу кезеңдерін бір жүйеге
келтіріп жазған кітап, очерк не болмаса сын мақалаларының
245

жинағы да болмады, сондықтан өте жауапты жəне қиын жұмыс
болды» деп жазды атақты ғалым Е.Ысмайылов.
Қазақ совет əдебиетінің туып, даму процесін сол əдебиеттің
негізін қалаған, өрге сүйрелеген ұлы дарын Сəкен, Бейімбет,
Ілиястардың тарихта болғаны аталмағанмен олардың
шығармашылығы көкейде, ойда болып, əдебиетті дəуірлеу,
кезеңге бөлу қажет болғаңда сол кездің идеологиялық көңілауанына қарай Ы.Ысмайылов ғылыми «оқулыққа көшеді,
яғни əлеуметтік-экономикалық арнамен алып шығуға талпыныпты. «Қазақ совет əдебиетінің өркендеуінің кезеңдері бар.
Соларға жеке-жеке тоқталайық» деп алады да «Азамат соғысы
кезіндегі бұқарашыл əдебиет жəне халық əдебиеті» деп жалпы даму аңғарын аңғартады. «Бұл кезде қазақ жазушыларының
екі тобы болды. Бірі – революцияға дейін де көптеген өлең,
əңгімелер жазған бұқарашыл ақын, жазушылар (Сұлтанмахмұт,
С.Дөнентайұлы, М.Сералыұлы, т.б) екіншісі революцияға
қарсы байшыл-ұлтшыл ағымдағы ақын, жазушылар» деп аттарын атамайды.
Содан кейін «Совет шындығын жырлаған үгіттік əдебиет»
деген тарауда Сəбит Мұқановтың «Кедей баласы» деген
өлеңіне талқылау жасайды. «Қазақ совет əдебиетінің нығаюы»
деген келесі бөлімде Сəбиттің, Шолпан Иманбаеваның
шығармаларын жеткізе талдап, 1925 жылғы «Партияның
көркем əдебиет саласындағы саясатына» жалғастырып
жібереді. «Əдебиет қозғалысының жаңа кезеңі» деген тарауда 1929 жылғы қарашада болған Өлкелік партия комитетінің
V пленумынан өрбітіп, 1934 жылға жеткізеді де, «қазақ
əдебиетінде социалистік реализм үшін күрес» деген тарау жазып, «1934–1940 жылдардың арасы қазақ совет əдебиетінің
барлық жағынан (əдебиет түрлері, пікір тереңдігі, шындықты
кеңінен бейнелеуі, жаңа бейнелер жасауы т.б. жақтарынан)
күрделеніп өскен дəуір деуге болады» (27-бет) деп 30
жылдардағы ойсыраған олқылықты, көркемдік дамудағы
кідірісті өздерінің шапанының етегімен жапқан «халық
ақындарының шығармаларын» талдауға ұластырып, поэзия,
қарасөз, драма жайына тоқталып өтеді.
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Алғашқы оқулықтың қалай жазылғанын, əдебиетті дəуірлеудің нышаны қалай көріне бастағанын əдейі ұзағырақ
баяндадық, өйткені Сəбит Мұқанов совет əдебиетінің
өркендеуіне етене болған құбылыс. Сондықтан Сəбит
Мұқанов шығармашылығы бүкіл тарауларда аталып, Жамбыл мен Нұрпейістен кейін жеке өзіне монографиялық портрет (77-106-бетте) берілген Сəбиттің ақындық ерекшелігін
айтқанда «Сұлушашты» меже етіп алып, бірінші дəуірде
«халық əдебиетінің үлгісін өлең өнерін көбірек сақтаса»,
екінші дəуірде жаңашылдыққа көбірек ден қойды, қазақ
поэзиясының абыройын арттырды деп тапқан. Ал прозасына келгенде «Адасқандар» Сəбиттің қарасөздегі аса көрнекті
көркем шығармасының бірі». «Жұмбақ жалау» қазақ прозасында – «айрықша орыналатын кесек жəне арнасы кең шығарма»
деп алғаш рет ғылыми-эстетикалық талдау жасайды.
Е.Ысмайыловтың тұңғыш оқулығын əдейі мол əңгімелеудің
бір сыры – əдебиеттану ғылымының негізі калай қаланғандығын
көрсету. Осы оқулықтағы ғылыми негіз енді 1949 жылы Хажым Жұмалиевтың жалпы редакциясымен Қазақ ССР Ғылым
академиясының Тіл жəне əдебиет институтының ұжымы
шығарған «Қазақ совет əдебиеті тарихының очеркі» деген
кітапқа жалғасқанын көреміз. Əдебиет тарихы үш кезеңге
1917–1929, 1930–1941 жəне 1941 жылдың екінші жартысынан
бергі уақытқа бөлінді.
Алғашқы дəуірдің ең негізгі ерекшелігі ретінде «қазақ
халқы алған бостандықты жырлай шыққан Сəбит Мұқанов,
Баймағамбет Ізтөлин алған жас совет жазушыларын өсірмеуге
ұлтшыл жазушылар талай рет зұлымдық əрекеттер жасап бақты. С. Мұқанов қазақ совет əдебиетінің болашақтағы
кең арнасына тұңғыш рет жол тартты», 1917–1920 жылдары
«С.Мұқанов тəрізді бірді-екілі тұрақты кадрлары көріне бастады. Олар совет шындығын жаңа жырына арқау етті», «Əдебиет
айтысын ұйымдастыру жұмысында совет жазушыларының
ішінен ерекше көзге түскен С.Мұқанов болды» деген сияқты
тұжырымдар жасалады. Өзіне арналған монографиялық тарауда «Бүгінгі қазақ совет əдебиетінің үлкен өрісіне Ұлы Октябрь
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революциясы күңдерінде тұңғыш жол тартқан. Сəбит Мұқанов
əдебиетіміздің əр саласында ірі шығармалармен жұртшылық
көзіне түскен жазушы. Ақынның «Сұлушаш», «Ақ аю», «Сөз –
советтік армия» атты поэмаларының əрқайсысы жазылған
дəуірінде қазақ поэзиясын жаңа белеске көтерген шығармалар.
С.Мұқановтың «Ботакөз» романы өмір шындығын социалистік
реализм тұрғысынан суреттеуде қазақ совет əдебиетінде шын
мағынасындағы тұңғыш роман екені даусыз. Сөйтіп, Сəбит
Мұқанов қазақ совет əдебиетінің негізін қалаушылардың бірі
болды» (110–111) деген тұжырым 1958 жылға дейін айтылыпжазылып бұлжымайтын ережеге айналған-ды.
Осы орныққан түсінік-танымды бұзған қайраткер-ғалым
Сəбит Мұқановтың өзі болды. 20 жылдан кейін қайтып
оралған Сəкен Сейфуллинді еске алу кешінде өнегелік сипаты бар мəселені өзі көтерді. Өйткені 1936 жылы 20 шілдеде
«Социалистік Қазақстан» газетінде Сəкеннің өнерпаздық
еңбегінің 20 жылдығында жасаған баяндамасын жариялағанда
«Қазақтың пролетариат əдебиетінің бірінші кірпішін қалаған
Сəкен, ол қазақ совет əдебиетінің ағасы» деген позициясынан айнымай 1957 жылы 22 қарашада «Сəкенді қазақ совет
əдебиетінің негізін қалаушылардың бірі ғана деу – тарихқа
қиянат жасау. Ол «бірі» болар еді, егер Октябрьден туған қазақ
совет əдебиетінің алғашқы іргесін онымен қатар қаласқан тағы
да біреулер болса. Іргесі 1917 жылдардан бастап қаланған
қазақ совет əдебиетінде 1919 жылға дейін Сəкеннен басқа,
советтік яғни пролетарлық тұрғыда шығарма жазған бір де
бір адам болған жоқ. Ол «қазақ совет əдебиетінің іргесін
қалаушылардың бірі» ғана емес, бірден-бір өзі. Бұл тұрғыдан
алғанда, Сəкен қазақ совет əдебиетінің Маяковскийі ғана емес,
Максим Горькийі, яғни қазақ совет əдебиетін өркендетуші
ғана емес, оны бастаушы. Ол – қазақ совет əдебиетінің атасы» «Өсу жолдарымыз» 1960. 503-б) деген принципті де
ғылыми дəйекті пікірін əшейіндегі жəй жиында ғана емес,
«Қазақ ССР тарихы» мен «Қазақ совет əдебиеті тарихының
очеркі» редколлегиялық алқаларында дəлелдей айтып, қазақ
ғылымында қалыптастырған болатын. Қазақтың өзіне икем248

деп, кем өлшөп жататын мінезі азамат Сəбеңе əрқашан жат
екенін көрсетіп, үлгі шашты.
Осындай пəрменді де тегеурінде ой-пікірлер нəтижесінде
1958 жылы Е.Ысмайылов – Сəкен Сейфуллин, Қ.Жармағамбетов – Бейімбет Майлин, М.Қаратаев – Ілияс Жансүгіров туралы мектеп оқулығына қосымша кітапшалар шығарылып,
əуелі 10, 1968 жылдан былай қарай 11 сынып оқулықтарында
тұрақтанды.
Ал, Сəбит Мұқанов шығармашылығын талдап, қадірқасиетін айқындау ғылыми тереңдігі жағынан өрелене түсіп,
көлем жағынан шағындалмады. 1968 жылғы мектеп оқулығында
«Сонау Октябрь күндерінен бастап туған əдебиетімен біте
қайнасқан, оның ыстығына күйіп, суығына тоңған, бірақ
тура жолдан таймаған, қаламы да жүйрік, тəжірибесі де таудай, қазіргі мəдени қауымның басы, ата жазушы, ұстаз Сəбит
Мұқанов – бүгінгі совет əдебиетінің ірі қайраткері, оның
«Ботакөз» романы – қазақ совет əдебиетін биік сатыға алғаш
көтерген, бүкіл көп ұлтты совет əдебиетінің қазына қорына енген, көркемдік-идеялық нысанасы жоғары кесек шығарма» деген тұжырымдар 1968 жылы жоғары оқу орындарының филология факультетінің студенттеріне арналған тұңғыш оқулықта
ғылыми тұрғыдан онан əрі дамытыла да сүбелене түсті.
«Əдебиеттің қай дəуірде болмасын Сəбит Мұқанов «20
жылдарда жаңа туып жатқан революциялық əдебиетіміздің
құралуына, қалыптасуына, көркейе дамуына зор да жемісті қызмет етті» дегенді айрықша баса айтуды қажет еткен авторлар
«əдебиетіміздің бас қайраткерлерінің бірі – Сəбит Мұқанов –
социалистік заман орнап жатқанда, санамалы пионерлердің
катарында советтік жаңа əдебиеттің негізін қаласты. Жазушы
С.Сейфуллин, Баймағамбет Ізтөлиндерге ілесе əдебиет майданына шықты да, сол əдебиеттің өсіп қалыптасуына, шынайы
көркейе дамуына, сан жанрда өркендеуіне көп еңбек сіңірді,
зор үлес қосты» деген тегеурінді тұжырымдар Сəбеңнің
Сəкенді қазақ əдебиетінің негізін қалаушы деп ағынан жарыла айтқан ойына ғалымдардың қайтарған жауабы болды. Тарихи шындықтың шырайын келтіргені үшін Сəбеңді бағалау
бұрынғыдан асып түспесе, кем бола қойған жоқ.
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Қазақтың білімпаз сыншысы, ғалымы Темірғали Нұртазин
«Жазушы жəне өмір» деген монография жазып, Сəбит өнерпаздығын қазақ əдебиетінің өсу, даму жолдарымен салыстыра отырып, түбегейлі проблемалардың үрдісінен шықты да,
докторлық диссертация қорғап, Сəбиттанудың ғылыми негізін
мықтап қалады.
Осы үрдіс М.Əуезов атындағы əдебиет жəне өнер институты 1960 – 1967 жылдары шығарған «Қазақ əдебиетінің тарихы» атты алты кітаптан тұратын сүбелі еңбектің III томының
бірінші кітабында Сəбит шығармашылығының негізгі мəселелері жан-жақты шешім тауып, ғылыми-эстетикалық биік
тұрғыда өзінің тиянақты шешімін тауып, Сəбеңнің алғаш
қалам алған сəтінен əрқилы мақамда айтылып келген ой-пікірлерге түйін жасалды. «Социалистік Октябрь революциясы тудырған қазақ совет əдебиетінің іргесін қаласып, қабырғасын көтеріскен жазушының бірі – Сəбит Мұқанов. Күрес
күндерінде қаламын ұштай түскен жазушы поэзия, проза,
драматургия жанрларында, сын-зерттеу саласында көптеген
шығармалар беріп, қазақ совет əдебиетінің қорына мол үлес
қосты. С.Мұқанов тап мүлдесін əр уақытта жоғары ұстады.
Жалпы алғанда жазушының творчестволық сапары өнегелі де
жемісті. Қазақ совет əдебиеті сарайын тұрғызушылардың бірі
С.Мұқанов даңқы бүкіл елімізге де, шетелдерге де мəлім» (ІІІ
том. 1 кітап. 1967. 506-бет) деген тұжырым жасалды.
Сонымен қатар, Сəбит Мұқанов шығармашылығының
тақырыбы мен жанрларына байланысты жазылған ондаған
диссертациялар, «Адасқандар» – «Мөлдір махаббат», «Ботакөз» романдарының тарихы мен шеберханасы, халықтық
желі, пенделік сыры жасаған саяхаттары жиырма шақты
кітаптардың дүниеге келуіне негіз болды. 1964 жылы «Қазақ
филологиясының мəселелері» атты академиялық ғылыми
жинақ, өзі дүниеден өткеннен кйін 1984 жылы «Кəдімгі Сəбит
Мұқанов» деген естеліктер, 1990 жылы «Сəбит Мұқанов
тағылымы» деген əдеби-сын мақалалар топтамалары жарық
көрді. Соңғы кезде сəл саябырлағанымен ЮНЕСКО-ның мына
шешімі Сəбиттануға мықты қозғау саларын, қанатын кеңге
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жайғызары сөзсіз. Сəбитнаманың кібіртіктеуіне екі-үш жыл
мықты себеп бар, соны түсіндіру айрықша қажет, əйтпесе Сəбит
қана емес, бүкіл қазақ совет əдебиетінің өсу жолын, танылу дəрежесін бұлыңғырлатып аламыз. Оның шеті көрінгеніне
біраз уақыт болды. 60 жылдардың орта тұсынан бастап қазақ
əдебиетінде ертеде туған керкем шығарманың сапасына
айрықша мəн беру керек деген бір қарағанда дұрыс, партияның
кезекті тілек-талабына жауап беретін оң пікір зор екпінмен айтыла бастады. Бүгінгі өмірді шынайы қалпында шебер суреттеу
қай заманда болса да эстетикалық талап екеніне жығылып жылымшы есебі бар айғай-шумен біраз дүниенің қадірін кетіріп
алғанымызды енді аңғарып отырмыз.
Ұлы Мұхаң дүние салғаннан кейін Есмағамбет Ысмайылов 1945 – 1960 жылдар аралығында орыс əдебиетіндегі Гоголь кезеңі сияқты əдебиетіміздің Əуезов дəуірі деп атасақ
қайтеді дегенде өзімізде газет-журнал жоқтай сонау «Литературная газетаға» Ə.Əбішев, С.Сейітов, Т.Ахтанов мақала жазып, «қатені түзетіп» данғазалатқан еді. Мұның аяғы Е. Ысмайылов үшін ұйымдық шараға ұласып, оның жалғасы екі арнамен өрши берді. Мұхаңа əдебиет дəуірін қимағандар біраздан
кейін қазақ əдебиетінде М. Əуезовтей дана, кемеңгер жазушы болған емес, заманынан озып туған данышпан деумен екі
қоянды бірдей атып алуды көздеді, тіпті көздемек түгіл атып
алып, қанжығаларын қандады.
Онсыз да кемеңгер, ешкімнің қолдап-қолпаштауын қажет
етпейтін классик жазушының республика басшысымен жақындығын есепке алып, ананы үйтейік, мынаны бүйтейік деп
ұсыныс жасағансып жүріп, өздеріне керектіні мол қамтыды.
Еркін сілтеулеріне жол ашып алды. Екінші жағынан, М.Əуезовтің мадақталуы көп кексе жазушылардың, əсіресе С. Мұқановтың мысын басатындығын есепке алды. Осыны «теориялық тұрғыдан» нығыздау үшін талай қисындар айтыла бастады.
Жалпы қазақ əдебиетінің керкемдік сапасы, оны жасаған
ақын-жазушылардың М.Əуезовтен басқасының жазғандары
можан топай, көркемдігі төмен дегенді шулай дуылдатты.
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Мəселе анық əрі түсінікті болу үшін мынадай шындықты
көз алдыңызға елестетіп көріңіздерші. Кəзіргі кексе жазушылар осыдан қырық-елу жыл бұрын қолына қалам алғанда
өзінің сауаты кемдігінің үстіне «оның негізгі оқушылары жаңа
ғана хат таныған адамдар болатын. Олардың өзге халықтар
мəдениетімен таныстығы жоқтың қасы. Өз аулының, өз төңірегінен ұзап шығып көрмеген. Бар білгені батырлар жыры,
ертегі-аңыздар. Оның талғамы соған тəрбиеленген. Ондай
оқушының əдебиетке қояр талабы да сол тұрғыдан болмақ.
Өйткені дүниежүзілік биік мəдениетті əдебиет оған жат, түсініксіз. Енді, кəзір картайған шағында сол жазушының оқушысы мүлдем өзгеріп кетті» (Т.Ахтанов, Екі томдық шығармалар.
2 том. 1974. 359-бет) дегенін оқығанда өткен ғасырда туған
Абайды құдай сақтаған екен демеске шараң жоқ. Бұл ойды əуелі
1959 жылы Зейнолла Қабдолов айтқан-ды. «Мөлдір махаббаттың» журналдық нұсқасын «Адасқандар» романымен салыстыра келіп «жасыратыны жоқ, кейбір жолдастар «Мөлдір
махаббаттың» баспасөз бетінде жарияланған тарауларын оқып,
бұл «Адасқандардан» төмен жатқан жоқ па деген күдік білдіріп
жүр. Бұл ретте, олар əсіресе романның тіліне мін тағып, автордың стиліне сын айта береді. Осы дұрыс па? Жоқ, дұрыс
емес! Неге дұрыс емес? Дұрыс еместігі сол – «Адасқандар»
қазақ совет прозасының балаң шағында, алғашқы адамдарының
тұсында туды. Автордың да ол кездегі ой-өрісі, дүниетануы,
профессионалдық дəрежесі кəзіргісінен əлдеқайда тар жəне
шағын болатын» (Сəбит Мұқанов тағылымы. 1990. 192-бет)
деген түтіні дұрыс, бірақ шалқуы басқа ойды заңдастыруға
құлшына кіріскендер табылды.
Ə.Нұрпейісов: «Сəкең əлі қуатты. Палуан тұлғасында
Қап тауындай қайрат бар. Əдебиетіміздің алпысқа келген
ақсақалы кəзір жыл сайын екі-үш кітап беретін болып жүр.
Сəбит Мұқанов – үлкен реалист. Ол өмірде болған оқиғаны өз
қалпында өзгертпей алып отырады. Шындықтың ұйытқысын
бұзбау үшін кейде тіпті шығармасын қара дүрсіндетіп алудан да қашпайды» (Ə.Нұрпейісов. Толғау-раздумье 1972.17)
деп жалғастырғанда «кітап фабрикасы» нағыз натуралист де252

ген ой қылаң берері сөзсіз. Ал Сафуан Шаймерденовше кетсек
«кербілтелейтін не бар, сол Сəбит Мұқановыңыз соңғы он бес
жылдың ішінде көбіне ортан қол шығармалар беріп келеді» (3
том, 1999. 34-бет) деп мəймөңкелейтіндердің қоясын шығарған еді.
Сөздің қысқасы, əдебиетімізге өздерінің шығармаларымен
қаншалықты көркемдік дарытқанын бір құдай білсін, əйтеуір өздеріне дейінгілерден жеріп, ертеректе жасалған дүниелерге мұрын шүйіре қарау пиғылы белең алды. Оны орыс
ағайындарға айғайлап та, сыбырлап та айтудың нəтижесінде
мəскеулік А.Марченконың «Вопросы литературы» журналында «Абай жолы» фольклорлық дəстүрде, ал «Қан мен тер»
шын классикалық роман шартымен жазылған шығарма дегенге шейін жетіп, ұжымдық үгіттің «жарылқағыш» күшімен əлі
арыла алмай жүргеніміз өтірік емес.
А.Марченконың тапсырмамен жазылған ожар мақаласында
М.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институтының директоры Əди Шəріпов жауап қайтармақ болғанда Тахауи
Ахтановтың сылап-сипаған ескертпесімен ғана шектелдік.
Өздеріне дейін жасалған көркем туындыларға мұрын шүйіре
қарағандардың замандасы Сафуан Шаймерденовке сөз берген
орынды сияқты.
1978 жылы Дулат Исабеков Сафуан Шаймерденовпен
«Талантқа лайық талап болса...» деген сұхбат өткізгенде
Сафекең өзіні құрбыларының шеберлігіне арнайы тоқталады.
М.Дулатов, Ə.Нұршайықов, А.Байтұрсыновтардың ішінен Əзілханға ғана жылы қабақ көрсетіп, «оның талантына əкелетін
жанр – деректі проза, очерк» деп даңғыл жолды сызып беріп, Тахауи Ахтановтың соңғы жазған шығармаларына қарасам шын
мəнінде ол повесшіл екен деп бір қайырып, Ə.Нұрпейісовке
келгенде ізденімпаздығы мен еңбекшілдігіне тəнті болады да «көп ізденудің, басқа ешкімге ұқсағысы келмеудің салдары ма, Əбдіжəміл тілінде долаңдық, сөзді өз мағынасында
дөп басып қолданбаушылық жиі ұшырасады» деп нақты мысалдармен дəлелдейді. «Ойлап карасақ, Əбдіжəміл творчествосы жайлы жазылған тіпті қаскөй мақалалардың өзінде
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де...оған тағылар айып осы тіл долаңдығының төңірегінде
ғана» дегеніне оқушыны сендіре қою қиын. Өйткені əдебиет –
сөз өнері болса, қажетті сөзді орынды да ұтымды пайдалана
алмаған жазушы қалайша классик болмақ?! Болады екен, ол
үшін жарияға жар салатын жарнамасы болуы шарт. Осыған
əбден машықтанып алған, жұрт пікірін күні бұрын икемдеп
алу үшін керемет дүние жазылайын деп жатыр деген хабарландыру, кітабы шықпай жатып құлаш-құлаш мақалалардың
ұйымдастырылуы, жарнамалардың берілуі Ə.Нұрпейісовтің
əдетіне айналып, бүкіл əдебиетке зиянын тигізгенін ашық айтуымыз керек.
Тілі келіспесе де, сөзі орнында тұрмаса да атақты туынды
қатарына қосылатын шығарманы тоқырау заманында көрдік
қой. Əсіресе Зейнолла Қабдолов сияқты тілге шеберлердің мандытып ештеңе бермегені үшін мезгіл-мезгіл қамшылап қойғанымыз сауап болатын еді. Бұл жөнінен Сафуанға түгелдей
қосыламын, Зейнолланың тілі арнайы зерттеуге тұрарлық
өнер, «анау тілге бай, мынау тілге бай деп жатады. Мен сол,
тілге байларды оқығанда, шынымды айтсам, кебек жегендей
кептеліп отырамын. Ал Зейнолла тілі майдан қыл суырғандай
жатық. Тіл нəзіктігіне келгенде Зейнолланы қазақтың Тургеневі десем, артық емес» (159) дегенін қоштап, ақын-жазушыларды
тіл шеберлігі үшін ардақтау əдебиеттің бақыты болар еді.
Көріп отырсыздар, Сəбит Мұқанов жайлы қалам жебей бастасаң бүкіл əдеби тірлікке қалай араласып кеткеніңді білмей
қаласың. Ал мұндай қасиет кеудесінде жыбырлаған жаны, тамырында тоқтаусыз ағар қаны бар қайраткерлерде ғана болады. Ал жалған атақ, даңғаза даңққа ие болғандардың көбі көзі
жұмылған соң ұмытылады, елеусіз қалды. Ал Сəбең ондай
тауқыметке кезікпейтін ұлы тұлға екені айдан-анық. Оған тағы
да бір пенделік жайды қосақтай кетейін.
Сəбең пенде ретіңде адамға мейлінше үйірсек жан болатын. Еш адамды жатсынып, бөтенсініп көрмеген, үлкенмен де,
кішімен де тең сөйлесіп, тіл таба білу, жатынан да, жақыннан да
ойын жасырмай айтатын əдет Сəбеңнің күнделікті тірлігінде,
жазған шығармаларында, əсіресе «Өмір мектебі», оның үшінш
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томы «Есею жылдарында», əдебиеттің бүгінгі өкілдері жайында жазған мақалалары мен естеліктерінде тарихи шындықтың
бетіне шіркеу түсірмей ақиқатын ашық жазу, айту машығы
ұлы тұлғаның бақыты да, соры да болды. Əркім өз пайдасына
қарай Сəбеңнің айтқанын, жазғанын пайдаланып келді, пайдалана бермек. «Тура айтсаң туғаныңа да жақпайсың» дегендей
əсіресе алаш қозғалысына қатыскандардың, жақын-жуығының
іс-əрекеті, келбеті үшін Сəбеңе қырын қарайтындар, құрыққа
сырық жалғап жүретіндер Сəбеңнің көреген көзіне, естіген
құлағына өкпелемегені абзал.
Алаш қозғалысы жөніндегі көзқарастың қалыптасуына,
əсіресе ақын-жазушы, сыншылардың насихаттаған ой-пікірлері
хақында Сəбеннің артық-кем сілтегені жоқ емес. Ондайды
айтып-жазбаған адам совет заманында болды дегенге ешкім
қол қоя алмас. Серке болғандардың кінəсін айтуға болар, бірақ
жазықты етудің еш қисыны жоқ екенін ұқпау қателікке апарып
соқпай қоймайды.
«Аз жазсақ та мəз жазайық» дегенді ұлылықтың белгісіндей көріп, шығармасына емес, оның дақпыртына семіріп мастанғандардың ертеде жасалған көркем шығармаларға мұрын
шүйіре қарауы жəне Сəбең айтқан, жазғаң шығармалардағы
шындықтарды құптамау, кемсіту С.Мұқанов өнерпаздығын
бағалауға көлеңкесін түсіріп жатқаны да байқалады.
Сəбит Мұқанов 73 жыл жасады. Əрине, өнер адамына өлшеп берілген жас жоқ, оның өсу, өрлеу, шарықтау кезеңдері
болады. Ел-жұрт əбден алақанына салып аялаған тұста шарт
сынса, оның өкінішінің өзі ұлы дарынды бұрынғысынан да
тұлғаландыра түсіретінін кешегі Ахмет, Мағжан, Жүсіпбек,
кейінірек Сəкен, Бейімбет, Ілияс онан беріректе Қасым, Мұхтар, Мұқағали тағдырларынан кереміз. Сондай-ақ биіктен
ылдиға қарай түсетін, базардан қайтатын сəт болатындығын
Сəбең, Ғабен, Ғабекең, Əбекеңдерден аңғардық. Ұлғаю-шау
тартудың белгісі де бола қоймас, сонда да бұрынғыдай алымды да айбатты бола бермесі табиғи заңдылыққа бағынады. Ал
бұған қарап əр ұлы ақын-жазушының артына қалдырып кеткен мұрасына большевик заманында қалыптасқан көзқараспен
255

қарамай, əр туындының уақытына, заманына карай бағалау, тарих таразысына салу шарт.
Сəбең өткеннен кейін оның құдайдай сенген партиясы тарады, арқа сүйеген үкіметі құлады. Мұндай күйге ұшырайды
деген ой Сəбеңе үш ұйықтаса да түсіне кірмегені айдан-анық.
Өмір əрқашан өзгеріс үстінде болады. Соған орай əлеуметтік
ой талай бұрандайды, бұлаңдайды, бірақ шын тарих кешегі партия талабы бойынша құбылатын көзқарастай емес, тұрақты да
дəйекті, шындықты ақиқатпен шабақтайтын, əрқашан əділіне
əділеттілікке жүгінетін тарих болуы керек. Эстетикалық таным-біліктік жетілуі кешегіні мансұқтаумен емес, түсінумен,
түсіндірумен ажарланады. Олай болса əрбір дарынын, əсіресе
Сəбит Мұқановтың артына қалдырған мұрасын бағалаған кезде біз қазір В.И.Ленинді пайғамбар тұтудан қалсақ та оның
XX ғасырдың аяқ шенінде айтқан кемеңгер ойын ұмытпайық:
«тарих қайраткерлерінің сіңірген тарихи еңбектері олардың
осы күнгі талаптарға қарағанда жаңалық енгізбегеніне қарай
бағаланбайды, өзінің алдындағы өткендерге қарағанда олардың
қандай жаңалық енгізгендеріне қарай бағаланады» (2 том, 195
бет) деген пікірін қай уақытта болсын есте ұстау қажет.
Мақаланы түйіндер тұста осыншама шегініс жасап,
пəлсафа соғып жатуының себебі тəуелсіздік келгеннен бері
популизмге яғни тарихи негізі жоқ даурықпалы айғайға шылбыр беріп алдық. «Атаңа не істесең, алдыңа сол келеді» дегенге Сəбит Мұқанов кезігіп отыр. Мен кейбіреулерше, сауап деп табаламаймын, өйткені ол жетеліктің белгісі емес. Дауыл кезінде қандай шаң көтерілмейді, замана өзгеріске түсіп
жатқанда не айтылмайды дегенге бағып, елемей кетуге болар
еді, бірақ қоғамдық-эстетикалық ой-түсінік диалектика заңына
бағынады.
Əдебиет, əсіресе ақын-жазушылар тағдыры қашанда болса
кең толғауды, əділін айтуды талап етеді. Сол ой-пікірлерді елге
жеткізіп отыратын газет-журналдардың, əсіресе əдебиетке жанасымы бар басылымдардың тізгінін дұрыс ұстап, байыпты да
парасатты материал беру айрықша қажет. Бірақ олай болмай
жатыр.
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«Қазақ əдебиеті» газеті 1992 жылы «Қазақта ұлттық
əдебиет бар ма? Қазақ совет əдебиеті деп жүргеніміз қандай
əдебиет?» деген қияс сауалдарға жауап ұйымдастырғанда
«Қазақ совет əдебиетінің классиктері қатарында аталып келген С.Мұқанов, С.Сейфуллин, Ғ.Мұстафин шығармашылығын
енді қалай бағалауымыз керек?» деген қиналысын 1994
жылы «Жұлдыз» журналы «оп-оңай» шешіп берді. «Ұлттық
ақын ұғымын айқындап, орнықтыру үшін ұлтсыз ақындарсоветшіл, одақшыл, партияшыл батырақтар, көлгір, интернационал, белсенді ақындар жасаған «қазақ совет əдебиеті» деген қампиған дөкейді қайта сарапқа салып, тарих таразысына
тартуға міндеттіміз.
Бүгінге дейін «Алыптар тобын» құрап келген Сəкен, Бейімбет, Ілияс, Ғабит, Ғабиден қатарлы қаламгерлер бұрынғыдай
əспеттеліп, «негізін қалаушылар» ретінде оқулықтан оқулыққа
жөңкіле алмас» (№5–6. 1994, 187-бет) деген қыңыр ойлардың
шалалығы алдымен Сəкен мен Сəбитке тиіп жатыр.
Газет-журналдарда шəлкем-шалыс айтылғандарды былай
қойғанда Қазақстан Республикасының Ғылым министрлігі –
Ғылым академиясы М.О.Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер
институты «20–30 жылдардағы қазақ əдебиеті (жаңаша бажайлау)» деген атпен бес жүз беттік кітапты 1997 жылы шығарды.
Оны тарихи не жүйеленген очерк əлде мақалалар жинағы деп
айту қиын. Қазір кім не деп айтса да, жазса да ешбір жауап бермейтіндей күйге жеткізгеніміз ғылымды да ылайлай бастапты.
«Зерттеудің методологиялық жайы» деген күрделі мəселеге
кіріскенде «кəзіргі – тоқсаныншы жылдар ұғымы, жүз сексен
градусқа өзгеріп отыр» деп жарияласа, оның қандай екенін
«Əдебиеттегі жаңа дəуір» деген тараудан таптық. Оның авторы – Б.Дəрімбетов 1988 жылы «Əдеби мұраға қиянат болмасын» деген мақаласында қазақ əдебиетінің қалыптасу кезеңін
зерттемеген ғалым. «Жаңаша бажайлауға» кіріскенде тарихи шындықтарды белінен басып, өз қисынымен емін-еркін
сілтепті. «Осы күнге дейін роман ретінде дəріптеліп келген «Тар жол, тайғақ кешу» С.Сейфуллиннің баспа бетін
көрген күнделігі, басынан кешкен оқиғалардың хроникасы
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еді. А.С.Мұқанов болса, «Адасқандар» романында жігіт пен
қыздың сүйіспеншілік тарихынан тап күресінің «диалектикасын» таппақ болды (34) деген ойын 1926 жылы «Еңбекші қазақ»
газетіндегі əдеби айтыстарға, оған белсене қанат жая бастаған
тапшыл əдебиет, оның өкілдері «С.Сейфуллин, I.Жансүгіров,
Майлин, Мұқанов жəне т.б. көптеген ақындар заманды жаңаша
жырлаймыз деп жалаң үгіт, даңғаза ұранға ұрынды. Бұл бүкіл
қазақ əдебиетіне тəн тенденция» болды (30) деп кемсітетін
түйін жасауда.
Мұндайдың салқыны мектеп оқулықтарына да тие бастаған
көрінеді. Қазақстан Республикасының Білім, мəдениет жəне
денсаулық сақтау министрлігі, Ы.Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясы, орта жəне кəсіптік білім беру институты
бірлесіп 1999 жылы шығарған «Қазақ əдебиеті» бағдарламасында VI, VII сыныптар оқушыларына Сəбит Мұқановтың еш
шығармасы ұсынылмаған, аты аталмаған. Мұның аты – тамырынан суалту болмақ. Ал бесінші сыныптағы «Лашын» дейтін
əңгіме құсбегілік дəстүрге байланысты ықшамдалып берілсе,
VII сыныпта тағы да «Өмір мектебінен» «Есіл бойында» деген
үзінді алыныпты, Ал IX сыныпта «Балуан Шолақ» романымен
танысады. Сəбиттің басқа классиктеріміздің шығармалары сынып аттамай таныстылып отырды.
Мен бұдан пəлендей «саяси» астар табайын деп отырған
жоқпын. Оқу жүйесінде, əсіресе бастауыш, орталау мектептерде қазақ халқының тарихында із қалдырған ұлы тұлғалар
баланың жас деңгейіне ылайықтандырыла таныстырылуы
педагогикалық талаптың шарты. Тіпті əрі-беріден соң жетілген,
мəдениеті биік, рухы мықты елдерде балабақшадан бастап ұлы
есімдерге ілтипат білдіріліп, жадында жаттап береді. Сонда
ғана ол елдің ұрпағы өз тарихынан хабардар болып, ұлттық
сана-сезімі қалыптасқан білімді азамат болып тəрбиеленеді.
Ал XI сыныпқа арналған оқулықтың 1998 жылғы
үшінші басылымдағы Сəбит Мұқановқа арналған тарау
М.Базарбаевтың 1968 жылы 10 сынып оқулығына жазған
еңбегінің замана ыңғайынан гөрі революция, партия, совет
өкіметі деген сөздерді қысқартып берген портрет болып жүр.
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Оқушылардың да обалына қарайтын уақытты ұмытпаған абзал!
Сонымен, Сəбит өткелдері – бүкіл қазақ совет əдебиетінің
басып өткен жолы, тарихы. Өмір талай емтихан жасап, сыннан өткізеді. Тар көңіл, қысыр əңгіме өз жөніне қалады да, əдебиетімізге тапшылдықты табандылықпен дарытқан, сол жолда
талай тар жол, тайғақ кешуден өткен, сөйтіп елді қалың еңбекші
бұқараны өз сеніміне сендіре білген, халықтың қалаулысына
айналған Сəбит Мұқановтың қазақ поэзиясының тарихында ірі
құбылыс болып, жаңа дəуір жасаған «Сұлушашы», қазақтың
қара сөзіндегі көш бастар тұңғыш роман болған «Жұмбақ жалау» («Ботакөз») қазақ оқушыларына мəңгілік серік болары
сөзсіз. Өңге шығармаларын əдейі атамай, тізіммен шошытпайын деп отырмын, əйтсе де С.Мұқановтың жемісті де алымды
қаламынан шыққан дүниелердің əдебиетке олжа салмағаны
өте аз. Баға түгіл, сөзге жай сараң Ғабит Мүсіреповше айтсақ,
«Қазақ совет əдебиеті туа бастағанда бесігін бірге тербескен
Сəбит Мұқанов көркейген əдебиетіміздің үлкен жүгін көтерген
басты кейіпкерлерінің бірі болды. Жазушының аты қазақтың
қалың көпшілігіне мəшһүр. Ол шын мəнінде халықтық жазушы болып танылып, шығармалары көпшіліктің санасына берік
ұялады» дегенге ұлы Мұхтар Əуезов 1946 жылы «Сəбиттің
аты қазақ окушысына өте даңқты, анық қымбат аттың бірі.
Оның аты бүкіл Одаққа мəлім» деп құптаған бүгінгі қазақ
қауымының даналарын бұрынғыдан гөрі ардақтап, мəдениетті
елдердің қатарынан орын алары хақ. Оған Сəбеңнің ЮНЕСКО
арқылы өтетін ұлы мерекесі куə, кепіл.
15.02.2000
«Ақиқат», №4.
ƏДЕБИЕТІМІЗДІҢ АТЫМТАЙ ЖОМАРТЫ
Орыс əдебиетінде Максим Горькийдің жас қаламгерлерге
жəрдемдесу, қол ұшын созу, мəпелеп өсіру əдетін бұрынғы
Одақ көлемінде Сəбит Мұқановтай жалғастырып, дамыту259

шы табыла қоюы екіталай. Горькийдің қамқорлығын шындық
деңгейінен өсіре, асыра айтуға талаптанып жатқан шағымыздың өзінде Сəбеңнің аялы алақанының дабы туралы аз айтылмаса да, айрықша марапатталды дей алмасақ керек. Өйткені
ауызекі айтып, кейде қағазға түсіргеніміз болмаса, осы қамқорлықта не тұр, қандай мəн бар жəне адамгершіліктің қай сатысына жатады деп ойлана қоймаған сияқтымыз.
Биыл ЮНЕСКО-ның шешімімен Сəбит Мұқановтың туғанына жүз жыл толуы əлемдік деңгейде тойланатындығы
жəне мұндай қаулы кім көрінгенге шығарыла бермейтіндігін
ескеріп, басқалар үшін болмағанмен, өзіміз үшін бір парықтап
алғанымыз абзал. Өйткені келесі ұрпақ біздің əрбір қадамымыз
бен іс-əрекетімізді өзінің рухани санасына сараптап, соның
озығын болашаққа жеткізіп отырады. Міне, сонда ғана аянбай
еңбек етудің үстіне өзгеге үлгі көрсеткен, əдбиетті өркендетер
жаңа дарындарды тəрбиелеу, ішке тарту, қатарға қосу мақсатын
көздеген Сəбит Мұқановтың жүрек жомарттығы мен Сəкен
Сейфуллин жүргізіп жатқан саясат одақтасып, қоян-қолтық
араласып кеткенін көреміз. Əуелінде өз үйінде жатқан, идеялық
ықпалын айқын сезіп, жүзеге асыруға талпынған Сəбеңе
Сəкен құлаққағыс етуі ғажап емес. Оны Ғабит Мүсірепов былай дəлелдейді. «Сəкен ұлтшылдық ықпалында жүрген адамдарды оңай тəрбиелеп аламын деп ойламаған кісі. Сондықтан
əдебиеттегі, мəдениеттегі жаңа бет алысты тезірек ұғынып,
қолға алып кететін алдымен жастар болуы керек» (Т.Кəкішев.
«Ескірмейді естелік». 1994. 270-бет) деп білген. Сонымен,
жан дүниесі казақ даласындай кең жазира Сəбеңе құланның
қасынуы мен мылтықтың басылуы» дөп келіп, өмір бойғы
машығына айналып кеткенін толып жатқан мойындаулар, алғыстар, жүрек жарды сөздер дəлелдеуде.
Мұхтар Əуезов сонау 1946 жылы жазған «Жолы кең жазушы» деген мақаласында Сəбит Мұқанов «бүгінгі Қазақстанда
қалыптасып шынығып өскен қазақ жазушыларының барлығына жазушы болу жолында көп жəрдем еткен қайраткер.
Əдебиет өнерінің өсер жолы, беттер өрісі совет əдебиетінің
ұйымдастырушысы есебінде де зор еңбегі бар адам» («Сəбит
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Мұқанов тағылымы». 1990. 145-бет. 1984 жылы шыққан
«Кəдімгі Сəбит Мұқанов» жинағынан да үзінділер келтіріледі.
Оларды қайталап жатпай «Тағлымды» 1, «Кəдімгіні» 2 деген
сандармен белгілеп, бетін көрсетіп отырамын) дегенін жамбасы қара жерге тигенше ешбір жалықпай, қиналмай, ешкімге
міндет қылмай атқарғаны тарихқа белгілі. Оны ағасының
жылы алақанын көрген інілері ғана емес, тіпті ағалары, қатар
құрбылары да мойындаған.
Сəбит жəрдемінің аумағын аңғарту үшін əуелі Əбділда Тəжібаевтың сөзін тыңдайық: «Бізде Сəбеңнен бұрынырақ, көркем шығармаларымен үлгі көрсеткен өз ағаларымыз да болған. Бірақ қалың елден талант іздеп табуда, ол тапқан жас
таланттарға қолма-қол жəрдемдесіп, бапкер болуда ешкім де
Сəбит Мұқановқа жеткен жоқ. Сəбең өзі жетектеп əкеп қатарға
қосқан жасқа сол күннен бастап жолдас деп қарайтын. Сен
менен үйрен, менің қол балам бол, сен маған қарыздарсың,
соныңды өте алдымен деп Сəбең ешкімге міндет еткен емес,
етпек тұрсын іштей де солай ойлаған емес» (1 – 41-бет) дегенді
жадымызда ұстап, енді аға-інілерінің мойындауларына құлақ
қойсақ, талай қызықты ғана емес, қиямет-қайымға кезігіп,
ризалық пиғылды көреміз.
Өзінің шығармасы сонау «Айқап» журналынан 1914 жылғы
9 санында жарияланған, өмір соқпағымен талай өңірде қайрат
көрсеткен үлкен ағасы Сапарғали Бегалинге шейін Сəбитке
«борыштар» болып жатуы кімді болса да ойландыруға тиіс.
«Əдебиетке бəрімізді əкелген» естелігінде «Айқаптан» кейін
тек «Ленин» жинағына Сəбит жəрдемімен өлеңі 1928 жылы
басылып соғыс қарсаңында балаларға арнап бірді-екілі əңгіме
жазған Сапекеңді 1943 жылы «Сізді мен Союзға қызметке
шақырғалы отырмын. Бізде жаңа басталып, əлі өрістей алмай келе жатқан балалар əдебиеті бар. Қазір əдебиеттің осы
саласын мықтап қолға алу керек болып отыр» деп қан майдан жүріп жатқанда көрегендік танытуының арқасында
60–70-жылдар балалар əдебиеті қалыптасып, ақын-жазушылар
шеруі күшейгендігін ала келіп Сапекең «Сəбиттің қазақ балалар əдебиетін өрістетудегі осы бір қамқорлығын ерекше
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сүйсініп бағалаймын» (2-93-94-беттер) деген ой жеке ақынжазушыға емес, əдебиеттің бір саласын дамытуға бағытталған
қадам екенін аңғартады. Əдебиет жанрларын өркендетуге өз
үлесін қосып қана қоймай, онан əрі дамып кетуіне жасаған
қамқорлықтың мəні əрине айрықша зор.
Мұндай мысалды əдебиеттің əр жанрына қатыстыра айтуға
болғанмен, Сəбеңнің жеке дарындар мен тұлғаларға жасаған
қамқорлығын көрсете отырып, олар жайындағы көзқарас эволюциясын аңғарайық.
Əдебиет тарихында Мағжан мен Сəбит қарым-қатынасындай шиырланған түйін жоқ шығар. 20-шы ғасырдағы айтыстартыс тұсында айтылған ойлар өрши келіп «ХХ ғасырдағы
қазақ əдебиеті» атты 1932 жылғы шыққан аты шулы еңбегіне
ұласып, ұлылығын тануында, оны қамқорлыққа алуында шек
жоқ сияқты.
1921 жылы Міржақып Дулатовқа пенде ретінде қаншама өш
болса да, ақындығы-жазушылығы үшін төніп келген ажалдан
құтқарып жіберген Сəбит Мұқановтың 1934 жылы Соловкиде
сотталып жүрген Мағжанға хат жазуы, 1936 жылы Петропавлда əдейі іздеп барып, ішке тартуы қаншалықты қауіпті екеніне
қарамауы адами ерліктің көрінісі еді. Сол кезде Мағжанның
жазған екі хатында қиналған жанның қияметі көрінумен қабат,
құдайдай сенгені, көмек күткені Сəбит болғаны тағы аян. Сонда
ұлы Мағжан «Құрметті жолдасым Сəбит! Егер жолға қаражат
тапсам орталыққа баруды ойлап отырмын. Əрине, өз халімнің
мүшкілдігін айта отырып, Сізді де бірдемеге міндеттегім келмейді. Сізге осылай жазуға қазіргі халім мəжбүр етіп отыр. Кешіріңіз» дегенді тас бауырлардан басқалардың бəрі түсінеді.
Шақырып алып, ең əрісі республика басшысы Мирзоянға дейін
апарып кездестіруі, қызмет, аударма, пəтер тауып беруінің бұл
кезде сұрауы жоқ деп кім айтпақ!? Бұдан күшті адамгершіліктің
сыналар сəті болуға тиісті ме?
Сəбит қазақтың жаңа əдебиетінің туын көтеріп, негізін
қаласуға талпынған кезден бастап, Мұхтарша айтқанша, «жауапты ойлар» ойлаумен ғана шектелмей, сөзі өтетін, пəрмені
жететін қайраткерлерге айналғаны əмбеге аян. 20-шы жылдар
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алаш ақын-жазушыларымен айтыс-тартыста артық айтып, кем
сілтеп жатқанына қарамай, сөзі уытты, қадамы нық болғаны,
шын ниеттенсе көздегеніне жетпей тынбайтын табандылығы
оның абыройын асқақтатып жіберген болатын. Сонымен қатар
жалпы ақын-жазушылардың беделі өсуіне, сөздерінің уəлі болуына жағдай жасауы, оларға деген қадір-құрмет қалыптаса
бастауы осы кезде еді.
Күні бүгінге дейін қазақтың қаңқу сөзіне азық болып келе
жатқан Мұхтар мен Сəбит қарым-қатынасына осы арада айрықша көз салу қажет. Тапшылдықтан қанаттанған Сəбиттің
көзқарасы алаш ақын-жазушыларына идеялық тұрғыдан бір
деңгейде болса, əрқайсысының көркемдік шеберлігін бағалап,
қадір-құрмет тұтуы əрқилы. Оған 1932 жылғы «XX ғасырдағы
қазақ əдебиеті» деген монументалдық еңбегі нақты дəлел.
«Ақындық, жазушылық күшін алғанда Мұхтар күшті жазушы. Тілі сұлулығының үстіне Мұхтар кейіпкер жасауға шебер. Жазуға шеберлік жағынан пролетариат жазушыларына
Мұхтардан үйренетін нəрсе көп» (418-бет) дегенді тіпті кейін
1940 жылдары араларына сөз кірген тұста да қайталаудан
жаңылмаған. «Біз қарама-қарсы топтың қатарында жүргенде
де, менің сен туралы пікірім жоғары болатын. Мен сені біздің заманымыздың ең ірі таланттарының бірі, тек қазақ жазушыларының арасында ғана емес, сондай-ақ көп ұлтты Отанымыздағы жазушылардың, оның ішінде орыстарды қосқанда да
ең мəдениетті адамның бірі деп есептегенмін. Сенің «Абайың»
нағыз шебер Европа прозашыларының романдарымен қатар
тұр» (1 – 347,353) деуі Мұхаң құдіретін танып қою ғана емес,
қиын кезінде қолтығынан демеу, шешуші сəтте қол ұшын берумен сабақтасып жатқан-ды. 1933 жылы 21 ақпанда Мұхаңа
Мəскеуден жазған хатында, 1935 жылы М. Əуезовтің «Ескілік
көлеңкесінде» жинағын шығаруға ешкімнің дəті бармаған
кезде уытты алғысөз жазып, редактор болуы Сəбеңнің есепшотпен жасаған ерлігі емес, адал көңіл, шын тілек болатын.
Абыройы Алатаудай кемеңгер Мұхаңа Сəбеңнің шын сүйеніш,
тірек болғанын бүгінгі «əуезовшілдер» ескермесе де тарих еш
уақытта ұмытпайды.
263

Бұл Сəбиттің ағаларына жасаған қамқорлығы болса, құрдастары мен інілеріне келгенде тіпті көл-көсір. Сəбит шапағатын алғаш көргендердің бірі – Ғабит Мүсірепов. Ғабеңнің
«Этнографиялық əңгімесін» дұрыстап оқығандар талай қызыққа кенеліп қана қоймайды, Сəбит Мұқановтың ірі əрекетімен де танысады.
«Жиырма үшінші жылы күзге қарай Сəбит мені Орынборға
əкелді. Əкеміз менің оқуға кетуіме едəуір қарсылық жасап еді,
Сəбит көп күш салды. Қазақстан мəселелері Сəбиттің түгел
алақанында сияқты. Наркомдармен тең отырып сөйлеседі. Өзі
бас Нарком Сəкеннің үйінде тұрады екен, мені де сонда алып
келді. Төрт-бес ай тұрдық. Сəбит екеуіміз бір кісілік қана жіпжіңішке темір төсекке бірге жататын едік. Сəбит көбіне өлең жазады. Оның газет-журналдарда жиі басылып тұратын өлеңдері
екеуімізді емін-еркін асырауға жетеді. Сəбит өлеңді іркілмей
де қиналмай жазушы еді, жағдай да талғамайтын. Сонысына
қызығушы едім. Менің кітапқа құмарлығымды азды-көпті сынай алатынымды аңғарып, Сəбит маған «Жазуға кіріс» деп мазалап жүрді» деген пенделік куəлікті 1928 жылы 18 көкектегі
хатымен толықтырады.
«Менің шығармаларымды қысқартып, яки түзегеніңе алғыс
айтпасам ренжімеймін ғой. Бара салысымен басу жағын қарастырғанын, мені ілгері сүйремесе кейін кетірмес. Біраз елігіп,
алғашқы екпінмен көр-жерді жазып тастауым да мүмкін. Менің
көбінесе көкейімді тесетін ақшасы емес, жазғанымның іске аса
алғаны екендігін аңғар. Қысқасы, кітапшаның басылғаны үлкен
қуаныш. Түзегеніне алғыс» деп Сəбеңнің редакциялағанына
риза болады да, өзінің неге белсене жазбай жүргенін, əуелі астанадан алыста жүргендігін сылтау етсе, екінші «мен жазу ісіне
қатынаса бастағалы басатын орындардан кеудеге итеру болмаса,
өзіне тарту көргем жоқ. Жөндеп жаза алмағансын кеудеге итеру дұрыс та шығар. Бірақ мен өйтпес едім. Қаламынан үміті бар
адамды бауырға тартар едім. Сəке, үміт кеспе, кейін орталарыңа
барып, ат ерттеуге жарармын» дегені Ғабең аспаннан түсіп,
бірден стилист классик болды деп жүргендерге «орынсыз
ашықтық» болып көрінуі ғажап емес.
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Өмір толқыны кімді қай жаққа лақтырмаған. Ол қазақ жазушылары арасында да кездеседі. Жерлес, аталас Ғабитты
былай қойғанда Сəбеңнің Ғабиденге қол ұшын беруі қайран
қалдырады. Совет белсенділерінің айрықша алысқаны байманаптармен қатар қожа-молда, қажы-хазіреттер болды ғой. Сол
кезде Қызылордаға келіп, «Ер Шойын» əңгімелер жинағын
шығарған қажының баласы Ғабиден Мұстафин астанадан қашып, Қарағандының шахтасына түсті. Онда да күн
көрсетпеген соң ашаршылықта ауып барған қазақтар үшін
Новосібір қаласында шыққан «Қызыл ту» газетінің қатардағы
қызметкері болғаны тарихқа белгілі. 1936 жылы Сəбит Мұқанов
Новосібірде екі-үш күн аялдағанда араласқан адамдарын, ресми сөйлескен мекемелерін кіммен кездескенін қызықты очерк
етіп жазғанына риза болғандықтан емес, жалпы өзіне біткен
қайырымдылықпен қарасқаны белгілі.
1936 жылы Жоғарғы соттың іс тіркеушісі болып жүрген
Ғабиден жайында – «жазушылыққа талаптану бар. Сен оған
жазушылық ісіне жақындауға жəрдемдес – деді Сəкен маған.
Ғабиденге біз əуелі газетке елден келген хаттарды қорыттырып,
біразын жариялай бастадық. Осыдан жазу ісіне баулынған
Ғабиден «Малта», «Малай» атанған қысқа əңгімелерін жариялады. Содан кейін Ғабиденді біз Жазушылар одағына (Қаз
АПП – Т.К.) мүшелікке алдық. Мен 1928 жылдың жазында Ленинград университетіне оқуға кеттім. Одақтың секретарлық
қызметінде Ғабиден қалды. Ол 1930 жылдан бастап Жазушылар Одағынан қол үзді де, жазу ісіне 1938 жылы ғана оралып, 1939 жылы Одаққа жаңадан мүше болып кірді. 1938
жылы «Əдебиет майданы» журналының редакторы Жұмабай
Есбатыров арқылы Ғабиденге шақыру қағаз жолдап, тез арада алдырттық. Ол Алматыға келе сала «Өмір мен өлім» деген атпен Қарағанды тақырыбына роман жазуға кірісті. Романды Ғабиден тезірек аса қиын жағдайда, менің тар пəтерімнің
террассасында алты ай тұрғанда жазды. Мен романның басынан бастап, барлық тарауларын кезінде оқып, пікірлерімді
Ғабиденге айтып жүрдім. Роман, менімше, уақыты үшін жақсы
шықты. 1939 жылы проза туралы жасаған баяндамада солай
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деп айттым да, орыс жəне қазақ тілінде баспаға да жарияладым» дегені белгілі.
Ғабиденнің атақты «Шығанақ» романының да тарихы бар
екен. Сəбит Ленинград майданына Шығанақ Берсиевпен бірге
барып, бауыр басқаны, 1944 жылы Мəскеудегі Склифаевский
ауруханасында жатқанда айтқан тілегіне орай «Алматыға келе
сала Ғабиденнен осы тақырыпты қолға алуын өтіндім. Ол біраз
уақыт ойланып жүргенде Шығанақ уапат болған хабары естілді.
Сонда да Ғабиденнің соңынан қалмай, ақыры көндірдім де,
1944 жылдың жазында Ғабиденге шығармашылық командировке бергіздім. Ақтөбе обкомының сол кездегі секретары Иночкиннен Ғабиденнің Шығанақ шаруасымен толық танысуына жағдай жасауын өтініп хат жазып бердім» (С.Мұқанов.
Өсу жолдарымыз. 1960. 597, 601-беттер) дегенді түсіндіріп
жатудың қажеті жоқ. Ғабит өзінің əңгімесінде, сөзінде, мақаласында мойындап шындықты айтса, ондай жайларды Ғабиден
қойын кітапшасына жазбаса, əзірге жария дүниесімен жұрт
білетін ресми ақиқаттарды ғана кездестіреміз.
Байқап отырсыздар, Сəбең өзінінң өкшелес інілеріне, теңдес
жазушыларға осыншама қайырымдылық жасағанда, жас талапкерлерге көрсетер қамқорлығы шексіз болуға тиіс жəне солай болды да.
Орынбор рабфагындағы оқуынан гөрі өмірден тоқуы күшті
болған Сəбең «Еңбекші қазақ» газетінің штаттан тыс қызметкері болған сияқты. 1922 жылы алғашқы «Түсімде» деген əңгімесі, «Қара тақтаға жазылып жүрмеңдер, шешендер!» деген
атышулы мақаласымен төңкерісшіл, тапшыл қазақ əдебиетінің
табалдырығын Сəбит аттай сала қып-қызыл майданға кірді де
кетті. Оның біліміне де, қайда істейтініне де назар аудармаған
жас дарындар Сəбитке жолығып, шаруасын тындырып кете
береді екен. Соның бірі өзімен тетелес Асқар Тоқмағамбетовке
қол ұшын берген сəтін қызықтайық.
Бірінші жазған «Ленин суретіне» деген өлеңімді «Еңбекші
қазақ» газетіне жариялап, алғаш баспасөз бетіне шығарған
Сəбит Мұқанов болатын. Сол бірінші өлеңім басылған газетті
алып əкеме барғанымда, жылап жіберердей болып:
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– Сəбит көп жасасын. Көзімнің тірісінде Ленин суретінің
астына өлеңіңді басып, бүкіл қазақ халқына таныстырды сені.
Өлсем де арманым жоқ деген еді» дегеңдей қос қуанышты
түсінуге əбден болады, өйткені сол кездегі жалғыз газет
емес, кəзіргідей толып жатқан басылымдарда талай кітабы
шыққан акын-жазушы, ғалымдардың өлең-жыры, мақаласы
шыққанда бірнеше күн арқаланып жүретін психологиялық
сəтті еске алсақ, Асқардың ақын болдым деген сенімін, арманы орындалған əкенің жан толғанысын түсінуге əбден болады.
Өйткені бар дүние алғашқы адымнан басталады. Олай болса
Асқардың атақты ақын атануына шапағатын тигізген Сəбеңнің
онымен өмір бойы дос-жаран болып өтуінің сыры осында.
«Еңбекші қазақ» газеті редакторының көшірі болған
Қалмақан Əбдіқадыровтың өзі Сəбит «бауырына тартып,
ақыл айтты. Сонан былай қарай менің творчествомдағы пролетарлық бағыт жөнделе бастады» десе, ақын Тайыр Жароков «ақындардың ішінде маған өте ыстық, өте жылы шыраймен қарағаны Мұқанов Сəбит болды. Бір күні көшеде келе
жатқанымда ұстап алып, Сəбит – «əй бала, сен өлең жазатын
көрінесің, өлең жаз, біз басалық», – деп ақыл айтты, өзіне үйір
етіп алды. Содан былай қарай өз əлімше өлең жазып, баспа орындарына бере бастадым» деп мойындайды. Əбділда Тəжібаев
«1925 жылы интернат оқуын бітіргенде «орысша білмесең орын
жоқ» деп кеңсесінен айдап шыққан ақша комиссариатындағы
біреудің қылығын өлең етіп жаздым. Артынша екі-үш айдан
кейін өлеңім «Сыйлықтың» («Е.Қ.» шығарып тұрған жинақ.
Т.К.) 5 санында басылды. Өлеңді баспаға əдеби түзеп жіберген
Сəбит ақын екен. Сонан бастап аңсағаным газет, өлең болды»
деген естеліктерін 1931 жылы «Жаңа əдебиет» журналының
6–7 санында «Кім қалай жазған?» деген анкетаға қайтарған жауаптарынан алынып отыр. Болып-толып алғаннан кейін айтса
бір басқа ғой, ол қызыл шақа кезіндегі де шындық көп.
20-шы жылдардың өзінде С. Мұқановтың шапағаты болашақтағы атақты ақындарға тиіп жатса, онда 30 – 60 жылдардағы Сəбеңнің жылы алақанын сезгендер ондап, жүздеп табылатыны сөзсіз. Əр он жылдықтан кесек те іргелі тұлғаның
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біреуіне сөз берсек, əдебиеттегі ұстаздың адамгершілік аумағы
барынша айқындала берері сөзсіз.
Қазақ поэзиясының көшінде өзінің ерен даусын танытқан
Қалижан Бекхожин «Менің қаламгерлік жас қанатыма дем
беруші Сəбит Мұқанов болды. Əлде менің өз қатарымнан озық
оқып, əдебиет тарихынан хабардарлығым ұнады ма екен, əлде
дарын танығыш қырағы Сəбит аға «осыдан келешекте ақын
шығады» деп үміттенді ме екен, мені өз бауырына тартып,
баули бастады. Менің балаң өлеңдерімді жиі тыңдап, ақылкеңес берді. Маған Сұлтанмахмұт туралы баяндама жасатты. 1937 жылы, үшінші курстың студенті, мені бұрын өзі жасап келген сегізінші класс оқушыларына арналған хрестоматия
кітабына қосалқы автор етіп алды. Сəбеңмен бірге хрестоматияны елуінші жылдарға дейін құрастырып келдім» дегеніне
қайран қалмасқа болмайды. 3-ші курс түгіл, кəзір аспирантураны бітіріп, кандидаттық атағын алғандардың өзіне мұндай жауапты істі атқаруға сенім білдіре бермейтіндігімізді кім болса да түсінер. Өзі 1937 жылы зобалаңда тепкі көріп жүргенде
əдебиеттің болашағын ойлау, кұдайға күнəкар болсам да айтайын, қазақтың ешбір данышпан ақын-жазушысы жасамаған
ерлік.
Тізе берсек таусылмайтын хикая жазып кетеріміз анық. Өзінің батырлығымен аңызға айналған Бауыржан Момышұлының
«Сəбит аға қазақ əдебиеті мен өнеріне үлкен қамқоршы болатын. Бір жақсысы – екеу, екеу – төртеу болса деп ойлайтын.
Жақсыны жайсаңға, өнерліні өнерпазға таныстыру, қатыстыру,
білістіру борышым, міндетім деп ұғатын. Үлкен басымен сол
жұмысты мойнына алып жүретін. Сəбең бойындағы бар дарыны мен жақсы қасиеттерін туған халқына, қоғамға сарқып
беруде бəрімізге үлгі» (2-72) деп ағынан жарылуы тегін емес.
Өзінің əдебиетпен айналысуына ақыл бергөн Сəбит екенін жасырмайды, қайта масаттана айтады.
Майдан өртін көргендердің Сəбең демеуін көрмегендері аз.
1943 жылы Алматыға келіп, Сəбең дастарханынан дəм татқан
Əзілхан Нұршайықов жеңіспен оралғаннан кейін Сəбеңе сəлем
беруге барыпты. «Сен соғыс кезінде шығарған өлеңдеріңді ма268

шинкаға бастырып, маған алып кел. Жинақ етіп шығаруға немесе жинаққа кіргізуге көмектесейін» деді.
Бұл менің күтпеген құрметім еді. Кітап шығарту немесе Сəбит Мұқанов арқылы өлеңдерімді жинаққа кіргізу деген
ешқашан ойыма келген емес» (2-78) деп шапағатшыл қолдың
қуатын дер кезінде ала қоюға жаныға қоймағанымен əдебиетке
15 жыл кешігіп келді.
Майданнан оралғандардың ішінде Сырбай, Жұбан, Əзілхан, Мұзафар, Хамиттердің өзі Сəбеңнен алғандарын жасырмайды, өйткені олардың аты майдандық газеттер арқылы
еміс-еміс болса да естіліп жататын. Əрине, үндемей-түндемей
жүргендерді іздеу қанша қиын болса да Сəбеңе кездесіпті.
Жазушы болсам деген арманды арқалап, əскери шинелінің
төс қалтасына мектеп дəптеріне жазғанын салып келген, барар жері, басар тауы болмағандықтан Алматы вокзалында
түнеп жүрген жігіт Сəбеңе ретін тауып жанасыпты. Атын атап,
түсін түстеп көрмеген адамның жазғанынан Сəбең үміт шоғын
аңғарып қалыпты. Үйіне əкеп жатқызып, төрт-бес ай жазғансызғандарын оқып ақыл-кеңесін айтқанын өзі жазбаса да жұрт
біледі.
Сəбең дастарханынан дəм айырып жүргендерін бүгінгі
атақты жазушы Сафуан Шаймерденов өз басы Сəбеңнен екі
жақсылық көргенін, яғни «бірі – Сəбеңнің ақыл-көмегімен
университетке түскенім, екіншісі – Сəбеңнің əділ сынымен
творчествоға тура жол тапқаным.
Мен өз замандасым Əбдіжəміл Нүрпейісовпен де Сəбең
үйінде танысқанмын. Əбдіжəміл жазып жүрген «Курляндия» романының талай нүсқаларын Сəбеңнің талай күндер
қайта-қайта оқып, қайта-қайта өзіне оқыттырып, əділ пікір
айтып, түзетулер жасағаны есімде» дегенін Қалижан Бекхожин» жас дарынға Сəбең шексіз қуанатын. Оған бір мысал –
кəзірдегі көрнекті романист Əбдіжəміл Нүрпейісов елуінші
жылдарға шейін бұрын бір ауыз сөзі баспа көрмеген, əдебиет
əлеміне белгісіз, қиыр түкпірде жүрген жас талап болса керек. Сəбит Мұқанов ол белгісіз Нүрпейісовтің «Курляндия»
деген тұңғыш кітабын оқып, көмек бергені есімізде. Ұстаз
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ағаның сол ізгілігін кəзір толықсыған Əбдіжəміл ұмытпасқа
керек.» (2-254) дегендегі тілек-ескертпенің негізі де жоқ емес.
С.Мұқановтың 80 жылдығында жасаған баяңдамасында өмір
бойы дау-дамайдан басқаны білмеген, əдебиетке «Сұлушаш»
пен «Ботакөзді» беріп, көркемдік асу кезең жасамағандай
ол – революционер емес, «полемист» деп жаңалық ашқанын
меңзегені болу керек. Ондай ой Ш.Елеукеновтің «Он екі бет
роман» деген эссесінен де аңғарылады.
«Қазақ интеллигенциясы ішінде алды ең кең ел азаматы – Сəбит Мұқановтың жүзі жылы, қабағы ашық, кеудеден итерер
кердендігі жоқ, жатына да, жақынына да қайырылғыш, жан баласын жатырқамас үйірсек Сəбиттің ыстық алақаны маңдайынан
сипамаған айтулы талант қазақ əдебиетінде табыла кояр ма екен?
Əй, қайдам?!» (2-89) деген М.Əлімбаевтың жиынтық ойын дарынды ақын Əділбек Абайдылданов Сəбеңнің елмен етене араласуын былай жалғастырады: «Алтайға барғанда алты қанат ақ
үй тігілген екен. Əне-міне дегенше-ақ үй ауыл адамдарына толып кетті. Бəрінің көзі де, құлағы да Сəбеңде. Үйге сыймаған
жұрт туырлықты түріп жіберген, алты қанат керегенің əр көзі
сайын бір бас сығалайды. Жатырқау деген Сəбеңде де, оларда да
жоқ. Қалың бұқараға сол кісіден жақын тұратын жазушы бар ма
екен? Əй, жоқ шығар.» (2-264) дегені 60-шы жылдар əдебиетіне
келген дарындардың жан сыры болса керек.
Сөздің қысқасы, Сəбеңнен шығармашылық жəрдем алмаған,
оның жылы алақанының дабын сезбеген қазақта ақын-жазушы
жоқ. Əрі-беріден соң Сəбеңнің осы мінезі оның міндетіне айналып кеткені сонша, сөз естіп, сыналып жататыны да тарихта хатталған.
1939 жылы Қазақстан жазушыларының екінші съезі болды. Сонда сөйлеген сөзінде бүгінгі тоқсанды алқындап жүрген
Əлжаппар Əбішев ағамыз «Жазушылардың ішінде жастармен көбірек араласатын жазушы деп есептейтініміз Сəбит еді,
ол жастардың сенімін орындаған жоқ. Сəбиттің пікірін есту
үшін бес жылда болатын съезді күту керек болатын болса, оған
ешкім де қол қоя алмайды» («Қазақ əдебиеті», 24.12.99) деген
өктем талаптарды естігенде, шіркін, алдыңғы ағалардың бəрі
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Сəбеңдей болса біздің əдебиетіміздің қоржынында қандай олжалар жатарын шамалап, қапаланады екенсің.
Сəбит Мұқанов – қайталанбайтын сирек тұлға. Ол қалдырған
асыл мұраның қадіріне жету, үлгі-өнегесін кейінгі ұрпаққа
жеткізу, еліміздің рухани байлығын арттыру үшін Атымтай
Жомарт болу бүгінгі тəуелсіз қазақ елінің ақын-жазушылары
мен өнөрпаздарына азаматтық парыз.
01.02. 2000
«Қазақ əдебиеті».
АБАЙ ЖƏНЕ СƏБИТ
Сəбит Мұқановтың Абайды танып-білуінде ақиқат та, аңыз
да өте көп.
Қазақтың ұлы азаматтары Əлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек
Аймауытов, Шəкəрім Құдайбердиевтер ақталып, алаш азаматтары тарих сахнасына қайта оралғаннан кейін Сəбиттің қазақ
қайраткерлеріне көзқарасы, олар жайында айтқан, жазған
пікірлері туралы тарихи деректерге сүйенгеннен гөрі, «өйткен
екен, бүйткен екен» дегендей сөздер айтылып жүр. Мұндай
күңкілдер Кеңес өкіметі құлап, коммунистік партия тарағаннан
кейін үдей түспесе, кеміген жоқ.
Абай – əлемдік құбылыс, қазақтың кемеңгері. Ол жөнінде
мəселе айдан анық, қара тер болудың еш қажеті жоқ. Ал
Сəбит ше? Əрине, ол Абай деңгейіне көтеріле алмайды, бірақ
қазақ халқының ұлы дарындарының бірі екені даусыз. Оның
талай ұрпақты ойландырып-толғандыратын, айтыстырыптартыстыратын өрен тұлғасы қазақ тарихынан ойып тұрып
орын алатыны сөзсіз. Біреу ол жайында тартып айтар, қағытып
айтар, шыр-пыр болар, қалай дегенде де, Сəбит қайраткерлігі
ешкімді енжар қалдырмайтыны анық.
Бұған біреу қол қояр, біреу қол қоймас. Ол үшін қам жемеймін, өйткені оқыған көркем шығармалар, тарихи деректер мен
шындықтар Сəбит Мұқановтың соқтықпалы, соқпақты жол271

да «солақай да жасампаз, ұрыншақ та рақымшыл» болған
азамат екендігін көрсетеді. Бір басына Сəбит Мұқановтың
қайшылығы жетіп артылады. Буған заман лебі жел берді, өзінің
пендешілігі үстемелей түсті. Алайда мүсіркеушілікті қажет
ететін қайраткер Сəбит емес.
Тілейік, тілемейік, қазақ тарихында 70 жылға созылған кеңес заманы, социалистік дəуір болды. Оның жақсылығынан да,
жаманшылығынан да қашып құтыла алмайсыз, сондықтан оны
орындатқан, өркендеткен, жеделдеткен күштер мен тұлғаларды
тарихтан шығарып тастай алмайсыз. Бұл – бір. Екінші, кеңес
қоғамы жаңа орнап жатқан кезде төңкерісшіл əдебиеттің туын
көтеруші Сəкен Сейфуллинге сенімді серік болған, жаңа заманды қабылдамаған ақын-жазушылардың əдебиет əлеміндегі
ықпалымен бел шешіп күрескен, идеялық позициясы мықты да
тұрақты жазушы екеу болса, бірі С. Мұқанов болды. «Қазақта
пролетариат жоқ, ашық жіктелген тап болған емес, сондықтан
оның əдебиеті болуға тиісті емес» дегендерге өзінің тапшыл
тұрғыда, таптық пиғылда, тіпті кейде қасақана тапшылдық
ниетпен жазылған шығармаларымен жауап беріп, жаңа
əдебиеттің туғандығын дəлелдеген алғашқылардың бірі де –
Сəбит Мұқанов.
Сəбиттің шын жан сырын тыңдар болсақ, онда: «Мен ол кезде идеологиялық майданда «солақай» аталатын адамның бірі
болдым. Өзім қаналушы таптың семьясында туып, Октябрь революциясына дейін қаналған жағдайда өскен адам «қанаушы»
тап дегенге, «қанаушы таптан шықты» деген адамға өш болатынмын» деп ашық айтты, жазды. Əрқашан қайталап отырды. Оның субъективтік жағдайына объективтік талап-тілек
қосылып, төңкерісшіл ұранмен артық-кем сілтегендері де аз
емес. Ол мінезінен өле-өлгенше арыла алмай кетті.
Сондықтан, ол қолпаштаған мақтау-мадаққа да, қастандық
сындарға да, өтірік-өсекке де, зымиян мысқылға да, дөректі
айғайға да кезікті, бірақ кеңес əдебиетінің идеялық-көркемдік
платформасын сақтауға, үстемдікке жеткізу жолында айрықша
күш жұмсады. 20-шы жылдардағы толассыз айтыстар, 30-шы
жылдардағы жалған жалалар Сəбиттің идеялық позициясын
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мұқалтып, негізгі принциптерден аулақтата алған жоқ. Бұлар
Сəбит Мұқановтың əдеби-көркемдік жəне саяси-əлеуметтік
көзқарасын айқындар көрсеткіш болумен қатар, оның адамиөнерпаздық өрісінің қасіреті де болды. Бір рет «осы қалай болып барады» деп ойланбай, ілгері тарта беру, кейде оқ пен оттың
алдында қалдырды. Идеялық айтыс-тартысқа келгенде, шамадан тыс белсенділік керсетіп, серке болуға ұмтылушылығы
артық-кем сілтетпей қоймады. Уақыт ұсынған негізгі идеяларын Сəбиттің бар бақыты мен қуанышы, қателігі мен кемшілігі
туындап жатты. Жаңа мақсатқа ұмтылу пролеткультшылардың
шапағатымен көп нəрсені кеуделеп, омыраулап жасатты. Оның
үстіне мəдени-əдеби саладағы тарихи сабақтастақты дəйекті
түсіну жағы да жетіспей жатты. Тапттық негізде оянған санасезімі асыра сілтеуіне себепкер болды.
«Тап тартысы өткірленген уақытта мен ақын едім, жазушы едім, маған тарих, сын мəселесі неге керек?» деп отыру жауға жəрдем беру сияқтанды. Сондықтан сол кезде
ұлтшылдарға қарсы шыққан қазақ совет əдебиетінің əрі аз,
əрі жас кадрларының қатарына қосылдым. Менің əдебиет тарихына, əдебиет сынына араласуыма осы себеп болды» дегені
қосымша түсіндіруді қажет етпейді.
Осындай таным-білікпен қолына қалам алған Сəбиттің:
«Қара тақтаға жазылып жүрмеңдер, шешендер!» деген ұранмен
төңкерісшіл заманның идеологиялық есігін ашуы кейінгі дауылды да содырлы құйындардың ішінде болмасына шарасын қалдырмады. Абай жайында алғаш пікірін осы кезде айтты. Күні бүгінге дейін Сəбитке күйе қып жағып келе жатқан
сондағы ойын түгел келтірейін. Соңда аңыз қайда, ақиқат
қайсы дегеннің бір шеті көрінер, оқушы өзі ойланар.
«Абай Құнанбаевтың тілі майда, өткір екенінде сөз жоқ.
Өлеңнің іші-сыртын түгел қылып түсіреді. Жалғыз-ақ тарихы
кұрғыр, аксүйектерден көңілді күдікті қылып тастапты. «Сенің
мұсылмандығыңда шегім бар» деген дейін, жеті атасы би
болған, тобықтыны бір шыбықпен айдаған тұқым. Қай күнде
де ақсүйекте ұлтшылдық та, елгезектік те азғантай болатын еді.
«Арғын, найман жиылса, таңырқаған сөзіме, қайран сөзім қор
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болды тобықтының өзіне» деген елеңі кім екендігін сездіреді.
Бұл сөзінен: бір кезде арғын, найманды билейтін Абай қазір
қолынан билік кетіп, ақыр аяғы өзінің тобықтысына да қадірсіз
болғандығын, оған Абайдың назаланатынын көрсетеді. Тек
өлеңдері мына жаңа заманның əуенімен кетіп, өзі Кененің ізін
қумағай еді. Өйткені ақындардың көбі шыбық басын сындырып, істейтін ісі болмаса да, «мен пəлен, мен түген» деп лаға
беретін».
Ең алғашқы лебіздің бар-жоғы осы. Таптық таным жетекшілік етіп, таза қазақша ой айтқан. Бар пəленің басы Абайдың
қанаушы, билеуші таптап шыққандығы, тегінің еңбекшілерге
жаттығы, əйтпесе Абайдың ақындық құдіретін сыртқа тепкен
жер жоқ. Шеберлігіне тəнті.
Сəбиттің осы ойын сол кезде де, кейінгі уақытта да, бүгінгі
күнде де құрыққа сырық жалғап, даурықтырып жүргендер аз
болмаған, қазір де бар. Оқып-білуден гөрі құлақпен естігеніне,
көбіне сыбырлап айтқанға, ұзынқұлақ хабарына молырақ ден
қоятын психологиямыз, əдетіміз кешегіні көп теріп, болашаққа
өңмеңдей бермейтініміз талай қиястықка кезіктіріп-ақ келеді.
Оның үстіне Сəбиттің адами жұмсақ, идеологиялық ұрыншақ
мінезіне жақсылық пен жамандық та, қаскөй өсек-аяң мен əзілоспақ та, аузынан шықпаса да, шығуы мүмкін ой-пікірлердің
бəрі де оған қона кететінін, жабыса қалатынын естен шығармайық. Оның бəріне Сəбиттің өзі жем тастап, алғаш кездескен адамға əңгіме айтып, бауырына тартып алатын ғадеті
кінəлі. Біреулер сияқты зымияндықты жасап отырып, көзге
көлгірсу, жақсы атақты болу Сəбиттің қолынан келмей кетті.
Бақыты да, соры да осы дағдысында еді.
Жасыратыны жоқ, Сəбиттің «шынжыр балақ, шұбар төстің»
баласы Абайға күдіктене қарауы көбіне-көп оны орындыорынсыз, қисынды-қисынсыз мадақтап, алашылдықтың туы
етуге талаптанушылық ниетке байланысты болды. Тапшылдардың аузынан шыкқандарды даурықтырып, жіберу машығы
да өз міндетін мыктап атқарды.
1924 жылы 19-ші ақпанда «Еңбекші қазақ» газетінде «Қазақ
əдебиетінің қысқаша тарихы» деген макала шықты. Оны «Сəкен
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жолдастың тарихы» деген мақала қысқаша қорытындысынан
алынды» деген ескертпемен Сəбит Төңкерісұлы жариялады.
Онда: «Қазақ əдебиеті 1900 жылдан бері шыққан. 1905 жылдың
жұмыскер қозғалысынан кейін ұлт сезімі туа бастап, қазақ
ақындары тіл түзеу деген пікірді жарыққа шығарған. Бірақ сол
əдебиеттің азғындалған уақытында бірен-саран өлеңін қазақ
тілімен жазғандар болды. Мəселен, Абай. Абайдың ол əдебиетті
туғызған екендігіне дəлел болатын жұмыс емес. Себебі Абай
арғы жағында таза қазақ тілімен сөз жазушылардың жолын
мықтап ұстап қалған, бастаған жолдың иесі ғана. Абайды қазақ
əдебиетінің ағасы деушілік қате» деген ой бар. Бұл Сəкеннің аузынан шықты ма, иə Сəбит Төңкерісұлының қосқаны ма, əйтеуір
осы пікір үшін Сəкен мықтап жауап берді. «Ақ жол» газетінің
5 наурыздағы санында Темірбай (кім екені мəлім емес – Т.К)
тілі жеткенше сөгіп, əсіресе қазақ əдебиетінің тарихын сонау Қожахмет Иассауиден басталатындығына күдік келтіріп,
«Егерде мен Сəкен жолдастай əңгі болсам, баяғы Абай 1905
жылдан соң ғана өлең жаза бастады... Оны қазақ əдебиетінің
ағасы деушілік те қате дер едім» деп, Сəкенге мін таққанда,
Ғабит Мүсірепов 24 наурызда «Қисық сынға əділ төре» деген
мақала жазып, «Темірбайдың бар ойы – Сəкенді жұртқа жаманатты көрсетіп өту, одан басқа түгі жоқ. Темірбайдың мақсаты – əдебиетті сынауда емес, Сəкенді сынауда. Менің ойымша, əдебиет – Сəкен емес те, Сəкен – əдебиет емес» деген таласта Абайдың тарихтағы орны деген үлкен проблеманың шеті
көрінеді. Соны Мəскеуде оқып жатқан Бейсенбей Кенжебаев
1925 жылғы «Абай» деген мақаласында түзетуге талаптанды:
«Абай қазақтың жазба əдебиетін бастады, соған негіз салды.
Сондықтан Абай – қазақ жазба əдебиетінің ағасы. Бұл орын
Абайға үлкендік те, кішілік те қылмайды» дегені сол кезде
екпін ала бастаған айтыс барысында бұрынғыдан да шығандай
түсті.
Сəкен лекциясында айтылған пікірлерді жариялаған Сəбит
Төңкерісұлының кім екені белгісіз болса да, сондағы ойдың
өзегі Сəбит Мұқановтың 1926 – 1928 жылдардағы мақалаларында кездеседі. «Пушкин де, Абай да орыс пен қазақ əдебие275

тінен бастап жаратқандар емес, түйінін түйіп қорытқандар.
Қазақтың əріден келе жатқан жақсылы-жаманды əдебиеті
болды. Абай кезі келген соң даяр таяқтың иесі, даяр тоқпақтың ұрушысы, даяр қазықтың қағушысы болды да жүре
берді. Абай – байшыл табының ақыны. Ондап зерттеген кісіге
байшылдық, ұлтшылдықтың түп қазығы – Абай.
Абай кедейге көріне қарсы жазған жоқ. Абай – жаңашыл. Онысында дау жоқ, өз заманында пайдалы адам болды. Əлі де пайдасы бар, онысында да дау жоқ. Абайды орынсыз көтеретіндер де
бар, ол дұрыс емес» дегені тапшылдық көзқарастың тереңдей
түскенін көрсетеді. Айтысқа араласқан Ыдырыс Мұстанбаев:
«Сəбит пен Қошкенің (Қошмұхамбет Кемеңгеров) сөзіне қарағанда, Абай кейін шыққан ұлтшылдардың бастығы болу керек.
Ұлтшылдар Абайды жақсы көреді деп, Абайды – Абай демеуге бола ма? Абайды жуан атаның баласы деп үркетіндер бар.
Бұл – бізге ұят. Абайдың тумысы бай болғаны оның ақындығына таңба сала алмайды. Қазақ елінің тұңғыш шын ақыны –
Абай» дейді. Одан бұрынғылар «көже байлар» деп түзетпек
болды. Бірақ ештеңе өне қоймады.
Бұл жылдары жалғыз Абай ғана емес, жалпы əдеби
мұра жайында кереғар пікір айту, оған тапшылдық
қарауылынан қарап, тырнақ астынан кір іздеу, саяси астар
беру əдеттері айрықша күшті болды. Идеология саласында Нəзір Төреқұлов, Сəкен Сейфуллин, Ғаббас Тоғжанов,
Əбдірахман Байділдин, Тұрар Рысқұлов, Таутан Арыстанбеков, Шəймерден Тоқжігітов, т.б. жел беріп отырғанын еш
уақытта естен шығармау керек.
Көркем əдебиетті социологиялық тұрғыдан қарап бағалау
машығы, əсіресе 20-шы жылдардың аяғы мен 30-шы жылдардың басында айрықша күшейді. Осының нақты үлгісі
Сəбитті «XX ғасырдағы қазақ əдебиеті. I бөлім (ұлтшылдық,
байшылдық дəуірі)» деп аталатын 1932 жылы шыққан еңбегі.
Ой нысанасы, пікір түтіні əрқашан марксизм-ленинизмнің
таптық көзқарасына əдебиет пен ғылымның партиялылығы
принциптеріне негізделді. Солай бола тұрсада, тарихи шындықтан аттап кете алмай, аз болса да, түйінді ойын айтар кез276

де тарихи-архивтік деректерге, естіп-білгенге сүйенгенін көреміз. Сондықтан Сəбиттің бұл еңбегі деректемелік тұрғыдан
айрықша құнды. Сəбитті сөзге қалдырғысы келетіндер бар
деректі осы кітаптан алып, едірейе қарсы болып шыға келетіндер аз емес. Ал, шындығына келгенде, шешуші, ен түйінді пікір
қорытар кезде қастық пен қысастықтың, идеологиялық таластартыстың желегі айдалада қалатын кезі де өте көп. Мəселен,
өңгені былай қойғанда, осы кітапта Абай арнайы зерттеу объектісі болған жоқ, тіпті көсіліп айтқан тұсы да жоқ, бірақ Абай
рухы, Абайдың құдіреті əрбір тараудан сезіліп отырады. Сол
түйсікпен жұрт бұл кітапта Абай «сыбағасын» алған шығар
деп ойлайды. Сондықтан Сəбиттің ұнамды, əрі толымды ойлары коммунистік таным-біліктің құрбандығына шалынып, өзі
сөзге қала береді. Автордың тындырғаны да, бүлдіргені де ел
құлағына еселене жетіп, аңыз бен ақиқатқа айналып жүре берген кезі аз емес.
Мəселен, «Ахмет Байтұрсынұлы Абайдың аяғын ала шыққан ақын» дегенде, əдебиеттің ұлы өткелі Абай деген ой аңғарылмай ма? Немесе халыққа сіңірген еңбегін айтарда: «Қазақ
тілінің негізін жасап, қазақ мектебінің іргесін қалаған алғашқы
адам – Ахмет. Ахметтің бұл тарихи еңбегі бағаланбай қалмақ
емес. Бұны пролетариат та бағалайды» деуі əшейінгі айтыла
салған сөз емес, ең негізгі тарихи түйін екені даусыз.
Не болмаса Мағжанды бағалауына көз тастайық. «Ақындық
жағынан келгенде Мағжан, əрине қазақтың күшті ақын саналады. Қазақтың тілін байыту ретінде, əдебиетіне жаңа түр енгізу
ретінде Мағжанның еңбегі өте көп. Абайдан кейін өнегесінде
Мағжаннан асқан ақын жоқ» деуі ең алдымен Абайдың
ұлылығын, оны құдірет тұтқан зерттеушінің келбетін аңғартпай
ма? «Абайдан асқан ақын жоқ, қазақтың ұлы данышпаны Абай»
дегенде, Сəбит санасындағы таптық түсініктердің бəрін жоққа
шығармай ма? Бір қызығы, Сəбит Мұқанов 1937 жылға шейін
Абайдың өзіне тікелей бағышталған бірде-бір мақала жазбай,
тек сөз арасында Абайды көркемдік шеберліктің қол жетпес
биік шыңы деп мойындағанмен, байдан шыққандығына жығып
беріп отырған кездері аз емес.
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Алайда 30-шы жылдардың бас кезінен С.Мұқановтың көзқарасында əдеби мұраны, əсіресе Абайдың өнерпаздығын тану
мəселесінде өзгерістің нышаны көріне бастады. Енді мəселенің
бəрін əрбір шығарманың туған дəуіріне, əрбір дарынның өскен
ортасына бейімдей бермей, тарихи нақты бағалау қажет екендігі
ескеріле бастады. «Блокшылдықтан демьяншылдыққа» деген мақаласында С.Мұқанов осы жаңаша түсініктің алғашқы
қарлығашын көрсетті. Мəселен, жалпы əдеби мұра жайында
айтқанда: «Пролетариат жазушылары өздерінен бұрын өткен
ақсүйек байлардың жазушыларының табысуымен толық пайдаланады. Олардан түр үйренеді. Онда «дау жоқ» деп ой түйіп,
Абай жайында жанаша тұжырым жасады: «Қазақтың ұлт
əдебиетіне күшті негіз салған Абай Пушкин мен Лермонтовтың
үлгісімен жүрді. Философия жағынан Абайға толық əсер еткен
адам – Толстой» (№ 2, 1931) екенін айту Абайдың идеялықэстетикалық арқауын анықтаудың жемісті бір өңірін меңзейді.
Мұндай эволюция жалғыз Сəбитте ғана емес, қолына қалам
алғандардың бəрінде де кездесіп жатты.
Алайда қалың оқушыны былай қойғанда, көп нəрсені тындырып жүрген əдебиетші-ғалымдардың қайсыбірі: «Таптық
көзқарас үшін күйетін Сəкен мен Сəбит бар ғой» деп, үндемей
өте шығуға машықтанып бара жатыр. Басқалардың айтқанын,
жазғанын ескере бермейді. Көз жұма салады.
Абайдың 1933 жылы шыққан толық жинағына жазған
алғы сөзде Ілияс Жансүгіровтың тапшылдық түсініктен ада
бола алмағанын көреміз. Қазақ даласында жұт пен аштық
қосарланып, екі миллион екі жүз мың бауырларымызды баудай қырып жатқан уақытта социализмнің озық ой дарытатын
артықшылығын жəреуке рапорт, өлең, жарнамалармен əдіптеп,
зұлмат болмай жатқандай өзеуредік, ұятты белден бастық.
Жəне олардың бəрі де салыстырмалы деңгейде болып, қасиет
пен қасіреттің ара жігін ажырата алмай əурелендік. «Біздің
заманымыздағы социалистік құрылысты қолма-қол жасап жатқан
қазақ еңбекшілерінің жұмысшысы да, колхозшысы да, комсомолы да, коммунисі де, еңбекші əйелі де – Абайдан озық, өзгеше
бағытты төңкерісшіл, дүние төңкерісінің əскері. Сол сықыл278

ды біздің кешегі жалпы, бүгінгі Қалмақан ақынымыз Абайдан
озық, бағыты бөлек, мазмұны өзгеше, төңкерісшіл. Міне, біз
Абайдың заманын қаншалық артта қалдырып отырмыз.
Сондықтан Абай сөзі – бізге тарих, тарихи мұра. Абайдан бізге жеткен жаңа сөз табылмайды. Абай сөзі бізге ескі,
кешегі кешкен жұрттағы қойма сықылды қазына. Абай өз заманына қаншалық жаңалық айтса да, қаншама маңызды келешек меңзесе де – оның барлығы да бізге ескі. Бізге керітартпа.
Сондықтан біз Абайдың мазмұнының бүгінгі өмірге жарайтын жаңалық таба алмакшы емеспіз» (67-68-беттер) дегеннің
не саясатқа, не ғылымға жанаса алмайтын қисынсыздықтың
I.Жансүгіровтің аузынан шықты деуге дəтің бармайды.
Кіріспенің негізгі мақсаты Абайдың дүниетанымын көпшілікке таныстыру, түсіндіру болғанымен, зерттеудің жөнжосығын бұрмалағандықтан, Абайдың оңы да, солы да социологиялық дөрекілікке кезігіп, сыншыл, жұртшыл Абайға ұлықшыл, бекшіл, байшыл, діншіл, бітімшіл, орысшыл Абайлар
қосақталып мүше-мүшеге жіліктейді. «Абайдың тарихи туысы», «Абайдың ата заманы», «Екі заманның сапырылысы»,
«Абайдың қайшылықтары» деген тарауларда Абайдан іліп алар
ештеңе қалмағаны рас. Əйтеуір құдай дес бергенде, Абайдың
ақындығына келгенде, Ілиястың бауыры біраз жазылып, алда
айтқандарын жоққа шығаратындай ой-пікірлер айтып, өнімді
өңірлерге көз салады. Өйткені ақынды ақынның түсінуі, оның
сырын ашуы бірқыдыру құнарлы ойда сабақтатты. Алайда
социологиялық ой еске түсіп кеткенде, аяғын жиып алып, тартына сөйлеп, емеурінінен ғана білдірген кезі де аз емес.
Заман идеологиясы осыны талап еткен соң, Сəбит, Ілияс,
Сəкендер оған қарсы жүруге шамалары келмей, өздері де білек
сыбанып кірісіп кеткендеріне мысал көп. Оны көрмеу əбестік
болар еді.
С.Мұқанов Қазақстан жазушыларының 1934 жылғы тұңғыш
съезінде жасаған баяндамасында, 1935 жылы қазақ поэзиясы
жайында жазған мақаласында бұрынғы социологиялық ойпікірлерінің шет сілемі көрінгенмен, көркемдік таным-білік
билігінен ой айтып, пікір түюдің лебі есе бастады. Осы екпін
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қазақтың əдебиеті мен мəдениетінің сорпа бетіне шығарларын сыпырып əкетіп жатқан 1937 жылы Сəбит Мұқановтың
«Абай – халық ақыны» деген принципті мақаласынан көрінді.
Бұл мақала Сəбиттің Абай туралы толымды да көлемді
зерттеу жасауының басы болды. Өйткені қаншама саяси-əлеуметтік жайларға барғанмен қазақ əдебиеттану ғылымында
Абайда «ағартушы-демократ» деген тұжырымды Сəбит қалыптастырды. Мұндай пікірді айтуға ыңғайланғандар, ой
ағынын осыдан бұрғандар көп болғанмен, мұндай атауды
ауызға алуға дəті бармағандары шындық. Қазақ əдебиетінің
дамуындағы ағартушылықты оңды-солды айтқанымызбен, саяси көзқарас ретінде демократтықты қосақтаған Сəбит қана
болды. Бұл бір.
Екінші өзінің бұрын дəл басып айта алмай келген, енді ғана
айту кажет деп тапқан: «Қазақта шын мағынасындағы ұлттық
əдебиет Абайдан басталады» деген тезисін айту орынды. Бұл
да талайлардың аузында, сөйлеген сөзінде, жазған мақалаларда
кездескен ой болғанмен, оған Сəбит қол қоймай келгені де
өтірік емес. Жасыратын не бар, кеңеске арқа сүйеп, коммунистік
партияның шын жауынгер солдаттары екенін іспен де, сөзбен
де дəлелдеген Сəкен мен Сəбиттің ой-пікірлері нұсқаулық
сипатқа ие болып, басшылыққа алынатын. Сондықтан «Бұған
Сəбит не дер екен?» деген уақыт сауалы жаңа əдебиеттің
серкесінің аузына қаратқанын ешкім жоққа шығара алмайды.
Осы күні кеңес əдебиеті, социалистік реализм дегеннен
үркетіндердің төбесі көрініп қалып жүр. Бұл, ең алдымен,
білместік, өзінің кешегісінен безетін жаман əдеттің жалғасы.
Қаласақ та, қаламасақ та кеңестік заман, социалистік дəуір деп
аталған 70 жыл – біздің тарихымыз. Оны кесіп алып, лақтырып
жібере алмаймыз.
Демек, ұлы Сəкен мен Сəбиттен безе алмаймыз. Олар
жасаған игі істерді, көркем шығармаларды айтқан қомақты ойларды əрқашан санатқа алып, қадірлеп, қате-кемшіліктерін сынап отыру ғана əділетті болмақ.
Сонымен, Сəбиттің 1937 жылғы мақаласы 1939 жылы
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биет-фольклор секторының ыждаһатымен «Абай (Ибрагим) Құнанбайұлы шығармаларының» бірінші томындағы
алғысөзге айналып, он бөлімнен тұратын кесек дүние болды. 1942 жылы шыққан «Қазақтың ХVІІІ – ХІХ ғасырдағы
əдебиетінің тарихынан очерктер» деген кітабында Абай арнайы қаралып, 1945 жылы ұлы кемеңгердің 100 жылдығына
шыққан таңдамалысына Сəбит тағы да тыңнан үлкен кіріспе
жазды. Абай есімін қадірлеу, ардақтау, ол жөнінде əлсін-əлсін
жазып отыру өмірлік машығына айналғаны сонша, тіпті «Абай
мектебі», «Абай шəкірттері» деген тұжырымға күдіктене қарап, 50-ші жылдардағы айқай-шудың бел ортасында болды.
Осы арада бір ескерту жасау айрықша қажет. Сəбит Мұқановтың солақай көзқарасты ұстануы – «партиялық поэзиясынан» жəне тарихи деректерді шамадан тыс көп білуінен еді.
Шəкəрім Құдайбердиевтің төңірегіндегі жұмбақтар, Тұрағұл
Абайұлының кейінгі тағдыры, Көкбайдың молдалығы дегендей мағлұматтар «культтің» ең шығандаған тұсында ашық айтылмаса кешірілмейтін күнə еді. Осыны Қажым Жұмалиев
екеуі қол ұстаса, ауыз біріктіре «əшкерлегенде», Мұхтар
Əуезовті бір бұқтырып алу ойы болғандығы байқалады. Елдік
пен пенделікті араластыру, əсіресе қазақтарда жиі кездесетін
құбылыс. Оны коммунистік идеология ушықтырып отырды. Оған Ілияс Есенберлиннің тарихи трилогиясына қарсы
шыққандардың пиғылы нақты дəлел. Бірін-бірі мұқатқанда,
«халқымыздың тарихына обал жасап отырмыз-ау» деп ойламағандары өкіндіреді.
Сəбит Мұқановтың Абай жөнінде сүбелі зерттеулер жасағанын «Жарқын жұлдыздар» (1964) монографиясы дəлелдейді: «Бұл монографиялық еңбегімді 1945 жылы жазып
бітірген ем. Ақындық шеберлігі баршамызға үлгі болған Абайды терең білу, оның мұрасын игеру ісін мен өзіме кезекті
міндет тапқандықтан көлемді еңбек жазумен шұғылданып
жүретінмін» дегені біздің баяндап беруімізді қаламайды
жəне бүгінгі жетелі оқушы монографияны оқу арқылы өзі
тиісті қорытынды жасай алатынына шүбə келтірмейміз.
Оның есесіне осы «Жарқын жұлдыздардың» жарық көруіне
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менің де азды-көпті қатысым бар екенін айтып берсем, біраз
сырдың құпиясы ашылар. «Қазақ совет əдебиетінің қалыптасу дəуіріндегі идеялық-творчестволық мəселелер (1917–
1929)» деген кандидаттық диссертацияма бірінші ресми оппонент болған кезден бастап С.Мұқановқа жақын жүрдім.
Ұлылардың қасында болуға ұмтылмайтын адам сирек. Сəбең
маңына жақындағанды магнитімен тартып алатын үлкен
жүректі адам еді. 1963 жылдың қысында əлдеқалай жолығып
қалғанымда:
– Таяу күндердің бірінде үйге телефон соқшы, қазір асығыспын, – деді Сəбең. Араға үш күн салып хабарластым.
– Қолың бос болса, біздің үйге кел, кешікпе, – деді. Сəбең
сөзін екі ету қайда, жүгіріп жеттім. Есікті өзі ашты, үстінде шапан, белін буынып алыпты.
– Тез келдің ғой. Жарайды, жүр, өт залға, – деп Сəбең ішке
кіріп кетті.
Жаңадан алған пəтері болатын, қазір онда – Сəбеңнің музей-үйі. Аяғымды шешіп, залға кірсем, Сəбең жоқ. Сол жақ
бүйірдегі екі есіктің қайсысына кіріп кеткенін білмей, залдың
жиһазын шолып тұрмын. Ортада стол, оң жақ босағада бүкіл қабырғаны алып тұрған кітап шкафы. Төрде масаты кілем
мен тысталған диван, еденде үлкен палас, оның үстінде қара
аюдың терісі. Əр дүниеге қызыға қарап тұрғанымда Сəбең
сарғыш тартқан бір папканы құшақтап шықты да, стол үстіне
қойды.
– Менің академик екеніме шүбəң жоқ қой. Дұр-р-ыс, – деп
дауысын соза түсті. – Мен таяуда Шоқан жөнінде үлкен зерттеу жұмысын бітірдім. Оны Шоқан жайындағы 3 томдық
романымның дайындығы деп білемін. Өзі тез жазылды. Бірінші августан бастап ем, 2 ноябрь күні соңғы нүктесін қойдым. – Содан кейін көзіне күлкі жиналып, қутыңдай қарады. –
Осы сен менің Абай жөнінде монография жазғанымды білесің
бе? – Басымды шайқаған болуым керек, – Білмейсің, ол да дұр-р-ыс, – деп тағы да пауза жасадық.
– Мен Абайдың 100 жылдығын өткізу қарсаңында 1944–
1954 жылдары үлкен монография жазғанмын. Кейбір тараулар
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болмаса, түгел жарияланған жоқ. Міне, сондықтан білмейсің
ол кітапты, – деп Сəбең тоқтап ойлана сөйледі. Көңілінде
екі ой тайталасып тұрғандай. Əңгімені тоқ етерден бастауына қарағанда, күдік пен сенім екеуі ұзақ таласқан сияқты.
Алдындағы қалың папкаға оң қолын салып, – Мынау қолжазба – сол кітап. Ол кезде бастырудың реті келмеді. Сен сұрама,
мен айтпайын. Енді Ыбырай Алтынсарин жайында еңбек жазып, «Жарқын жұлдыздар» есімді кітап етіп шығармақпын.
Келістім, баспа жоспарына енді. Дұрыс қой, ə, – деп тағы да дауысын созыңқырай тоқтады. Əлден уақытта: – ол қолжазбаны
бүгінгі күннін деңгейінен, қазіргі əдебиеттану ғылымының
тұрғысынан қарап шығып, кажет болса редакциялау керек.
Осыған сені лайық көріп жүрмін. Абайды білмейтін қазақ аз,
сонда да осы іске кіріспестен бұрын Абайды тағы бір рет оқып
ал. Содан кейін менің қолжазбама кіріс. Бұған қалай қарайсың? – Бетіме ажырая бір қарады да, – Дұр-р-ыс, – деп сөзін
аяқтады. Мен ойланған жоқпын, мұндай тапсырма алғаныма
қуанып тұрмын.
– Жарайды, Сəбе.
– Тез жауап бердің ғой. Көмектесуге даяр екеніңді білемін,
бірақ еңбегің зая кетпейді, қаламақысын өзім төлеймін.
– Ол не дегеніңіз, Сəбе, рахмет, ұят болар. Сізге еңбек сатпаймын.
– Жоқ. Қазақтың: «Есепті дос ажыраспас» дегенін естіп
пе ең? Арнайы редактордың қаламақысын аласың, оны өзім
төлеймін. Дұрыс па? – сөйлейіндеп ыңғайлана беріп ем, қолыма қолжазбаны ұстата салдыда: – Ұзақ ұстама. Алтынсаринді
жазып болған кезге жеткізерсің, – деп Сəбең қолын ұсынды.
«Сау болыңыз» деуден басқа шара қалмады. Қолжазбаны
оқуға асықтым. Кезінде-ақ енді уақыт табынан сарғая бастаған
қолжазбаның мұқабасына «Сəбит Мұқанов. Абай Құнанбаев.
Монография» деп жазылған екен. «Абай Құнанбаев» дегенді
өшіріп, «Азамат ақын», оның астына «Поэт-гражданин» деген атауды көк сиямен жазып, орысшаның белінен бір тартты.
Алғашқы бет арнау екен, оны түгелдей келтіруді орынды көріп
отырмын, өйткені ол еш жерде жарияланған емес.
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«ТАРТУ
Қазақ халқының ардақты ақыны Абай Құнанбаевтың туғанына 1945 жылы 100 жыл толуын бүкіл қазақ халқы зор
қуанышпен тойлауға əзірленіп жатыр.
Сүйген тойына шама-шарқынша шашу апару – əрбір қазақтың ата кəдесі. Менің шамам келген шашу – оқушылардың алдына ұсынғалы отырған осы кітап. «Орамал тонға жарамаса да, жолға жарайды».
Бұл еңбегім Ленин – Сталин партиясы бастаған бақытты
қазақ халқының ардақты ақыны Абайдың торқалы той күні
безендіре жапқан гүлдеріне байлаған тарту – орамалым.
ЖАЗУШЫ»
Əрі қарай оқығым кеп барады. Тартудан кейін «Абайды тану туралы» деген тарихнамалық тарау айрықша қызықтырады.
Өйткені бұл салада Сəбеңнің өзі əрқилы ой айтып, ең соңғы
тұжырымды, яғни «Абай – халық ақыны» деген ғылыми да
мəнді анықтаманы 1937 жылы өзі жасағаны тарихқа мəлім.
Өзі жайында не айтты деген құмарлық Абайдың ата-тегі, өмірі,
дүниеге көзқарасы, ақындық шеберлігі жайындағы тарауларға
аялдатпады. Сəбеңнің əуелі, «Абай шығармаларын қайта
оқып ал» деген тапсырмасын құмарлықтың құрбандығына
шалып жібердім. Өйткені «Абай – зор кісі. Ол – зор ақын да,
зор ойшыл да, зор қоғамшыл да, зор күресшіл де. Оның осы
бейнелерін түгел қамту, əрине, оңай міндет емес. Сондықтан
Абайды толық зерттеу толық ұғу бір жылдың, я бір ұрпақтың
міндеті ғана емес, көп жылдардың, көп ұрпақтардың міндеті.
Əйткенмен, əр ұрпақ өз қолына түскен материалға сүйене отырып, өз ой-өрісі жеткен пікірді айтуға міндетті. Оқушылардың
алдына ұсынылып отырған менің бұл еңбегім əдебиеттегі рухани атамыз Абайдың, оның еңбектерін сүйіп, оқушы халықтың
алдына Абай туралы біраз жылдан бері жиналып қорытылған
пікірді айту мақсатымен жазылды» деген ой-пікірден кейін
Сəбеңнің шындықты айтудан еш тартынбайтынын аңғардым.
Маған дейін бұл қолжазбаны екі адам оқыған сияқты, біреуі
қара қарындашпен кейбір тұсқа: «Осының кажеті бар ма, керегі
жоқ, жұқарта айтқан да орынды» деп өктемдеу ескерту жасап284

ты. Сəбең қолына жуан қара бояулы қарындашты алып, көкейіне қонған ескертпелерді, сондай-ақ Сəбеңе «жанашырлық
ой» айтқан тұстарды, кейбір əмірге бергісіз өктем жазылған
«керегі жоқ» деген жерлерді баттита сызыпты.
Соның ішінде Сəбеңнің адалдығы мен шыншылдығын
дəлелдейтін мынадай сөздер сызылып қалыпты: «Абай жəне
оның шығармалары туралы көпшілік алдында менің алғаш
ауыз ашуым – бұдан 22 жыл бұрын – 1923 жыл еді. Сол жылы «Еңбекші қазақ» газетінің 69-санында «Қара тақтаға
жазылмаңдар, шешендер!» деген мақаламда мен Абайды – байлардың Абайы, біздің Абай емес» деген пікірді айтып шықтым. Бұндай солақай, сауатсыз, саяси жағынан да,
ғылымды жағынан да, қате жазылған мақаламның шығуына
не жағдай себеп болғанын мен 1942 жылы басылған «XVIIIXIX ғасырдағы қазақ əдебиетінің тарихынан очерктер» деген
кітабымда (10–11-беттер) айтқам, сол пікірімді дұрыс деп өзім
естіген де, көрген де емен.
Осындай түсінікте болғандықтан Абай туралы баста жиналған біраз пікірлерге қорытынды жасау мақсатымен
оқушыларға ұсынғалы отырған осы еңбекті жазуға қалам алдым» деп алдына қойған игі мақсатын санап шығады да:
«Монографияның жақсылық, я кемшілік жактарын большевиктік сынмен көрсеткен адамға мың да бір алғыс» дегенін қара сиямен сызып, көк сиямен: «Бұл мақсатқа автордың қаншалық жеткендігін көруші көпшілік» деп қысқаша қайырыпты.
Сəбең айтқан соң Абай шығармаларын қайтадан ықтияттап
оқып шықтым. Əсіресе, 1961 жылы Əбіш Жиреншин түсіндірме жазып, жаңа архивтік деректермен толықтырып
шығарған Абайдың бір томдығын, содан соң Абай жайында жарияланған зерттеулерді түгелге жақын оқып алып, іске
кірістім. «Тартудың» орнына «Кіріспе орнына» деп автор
атынан дəйектеме жаздым. Біртіндеп монографияның ішіне
кіре бастадым. Қазірде де, бұдан кейін де ескерер бір жай:
Сəбеңнің материал жинауы, оны кітапқа орналастыруы керемет қызық екен. Иненің көзінен өтетіндей жып-жинақы десем жалған болар еді, ал ағыл-тегіл мол дерек жинайтынына
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жəне оқушыны сонымен елітіп тастайтынына ешкім дау айта
алмас. Сондықтан да болар, Сəбең қолындағы тарихи деректерге аңыздық сипат дарып, көп реттерде осының өзі рас па
екен деген күдік те тудырады. Ал, шындығына келгенде, əсем
əңгімеленген деректердің негізінде шындық бар. Сондықтан
Сəбеңнің қолынан туғандарға композициялық шырқын бұзып
алмайын демей, керек-кесегімен келтіретін мағлұматтарға
қарап, əдеби-мəдени жəне рухани тарихымыздың қажетіне
жаратқанымыз абзал.
Бұлай деуге əзірге менің қолымдағы, түбінде Сəбең музейіне
тапсырылатын қолжазба дəлел бола алады. Онда қалың
оқырманға əзірше жетпей қалған талай кызықты да құнарлы
деректер бар. Олар оқымысты, сыншы Сəбеңнің ғылыми лабораториясын ақтарғандарға таптырмайтын жəне соны ой
өрбітуге мүмкіндік беретін құжаттар екеніне сендіремін.
Сəбең қолжазбасынан сол кезде ойып-ойып алып қалған
беттерді, ойларды жібере салмаған екенмін, деп қазір өкініп
отырмын. Соның ішінде көптен бері мазалап жүрген бір жайға
тоқталайын, өйткені ол Абай рухынан тарамданады.
Абайдың ақындығын танып білуге Сəбең айрықша үлес
қосқан зерттеушінің бірі екендігіне сөз жоқ. Өйткені ғылыми
ой-пікір мен көркемдік тəжірибені сəтті ұштастырып, тамаша қисындар, теориялық тұжырымдар айтқаны аян.
Қазақ поэзиясының ұлттық табиғатынан туатын екі заң бар:
«Бірінші – төрт буыннан артық буыны бар сөзді қазақ поэзиясы қабылдаған емес. Төрт буыннан артық буыны бар сөз қазақ
поэзиясына кірсе, ондай сөз поэзияның ырғақтық заңын тасталқан ғып бұзып, поэзияны прозаға айналдырып жібереді.
Екінші – қазақтың «сөз буыны» дегені, мəселен, орыстың
сөз буыны емес, қазақ сөзінде бес əріпті буын түгіл, «жұрт»,
«құрт», «сырт» сияқты төрт əріпті сөздер сирек кездеседі. Қазақ
сөзінің басым көпшілігі үш əріпті буындардан құралады. Қазақ
поэзиясы буынында үш əріптен артық əрпі бар сөзді талғап
қабылдайды» деген теориялық ойлар Сəбеңнің өте нəзік те
терең зерттеуші екендігін көрсетіп, əдебиеттануға зор үлес болып қосылады. Осы ойын əрі тарамдата келіп: «Абайға шейін
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қазақ өлеңдерінде үш түрлі түр болатын» деп, «жыр» мен «қара
өлеңге» тоқтайды да, үшінші түр деп атағанына терең талдау
жасамапты. Қолжазбада:
«Қара кемер,
Қара інгенді айналып ботасы емер.
Өзіңдей асыл құрбың кез келгенде
Ағызып тасқын судай өлең жібер».
Бұл өлеңнің де үйлесі «қара өлең» сияқты. Айырмасы
бұның бастапқы жолында төрт-ақ буын бар, қалғандары он
бір буыннан» деп жазған екен Сəбең. Маған осы ой өнімді болып көрінді жəне Сəбеңнің өзі үш түр деп отырған соң, сол
үшінші түрдің үлгісіне дəлелдер іздей бастадым. Əрқилы
қисын табу шарт болып көрінді. Оған дəйектеме жасаудың
да артықтығы жоқ сияқты. Сондықтан «халық поэзиясының
қазынасына, əн текстеріне үңіле қарасақ, қара өлеңнің барлық
шарты сақталған, тек алғашқы жолы төрт буын болып келетін,
яғни сынақ жол өлең кездеседі. Əн əуеніне салғанда буын саны
жетіспей тұрғаны аңғарылмаса да, оқыған уақытта оқушы «дегенге» дейтін дəнекермен бастапқы буындарды қайталаса, он
бір буын болып шығады» деп, əлгі өлеңді мысалға келтірсем
де, ой дəлелденбегендей, поэзия шындығынан тумайтындай
болып көрінеді. Талай өлеңдердің сыртқы өрнегіне көз салдым. Сондай бір ізденіс тұсында Біржанның «Лəйлімшырақ»
өлеңі көлеңдеп шыға келді. Сондықтан бұл қисынды былайша
тұжырымдауға тура келді.
«Қазақтың атақты композиторы Біржан салдың «Лəйлімшырақ», «Шідер» деген əндерінің өлең құрылысы да жоғарыдағыдай:
Көлбай, Жанбай,
Шідерімді кім алды Лəйлім алмай,
Шідерімнің бағасы қырық қысырақ,
Ақырында қоймаймын сенен алмай.
Бұл өлеңдердің үйлесі «қара өлең» сияқты. Айырмасы – тек
бастапқы жолдың төрт буыннан құралуы. Бұған бола, бұны
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қазақ өлеңінің түрі демеуге болмайды, өйткені, «қара өлеңнің»
құрылысына, үндесуіне қайшы емес. Сондықтан оны он бір буынды «қара өлеңнің» бір көрінісі деп тапқан жөн. Бұл Абайдың
шығармасында кездеспейді, «өлеңнің өнімсіз өлшемі ғана деуге тура келеді» дедім. Құптай отырып, бұлаң құйрыққа салдым.
Қисындық сенімім жете бермеді.
Сəбең бар ерікті өзіме берді екен деп, еркінсуге болмайды,
өйткені дуалы ауыздан шыққан ой, түйін елеусіз қалмайды.
Ертең ғылым орбитасына тартылады. Жұмыс аяқталып келеді,
қиналған сəтте бағдар алатын əдетіммен телефон соқтым.
– Үшінші түрді таба алмай жатырмын, сынық жол түр бола
алмайды, ондайға назар аударсақ, жар-жарды бір түр деуіміз де
ғажап емес қой, – дедім.
– Шаршадың ба, Тұрсынбек. Өзіңді талай өлкеге сүйреген
сияқтымын ғой. Сол екеуімен де тоқтаусыз болар, бірақ не
жыр емес, не қара өлең емес өрнектерді кездестіргенің бар ма?
Менің үшінші түр дегенім осы аралас буынды өлеңдер болатын. Оны айтпаппын ба? Дұрыстап қарашы, бір жерден шығып
қалуы ғажап емес. Өйткені жадымда сайрап тұр, соларды іздеп
əлектенгенмін,– деді қырылдай сөйлеп. – Тездет, қай бетіне
келдің. 416 дейсің бе? Е, онда жақындап қалған екенсің ғой,
қиналғанда хабарласып тұр, – деп телефонды іліп қойды.
Енді Сəбеңнің аралас буын жайындағы айтқанын таба
алмадым. Тегінде Сəбең бұл мəселені басқа бір еңбегінде
əңгімелеген шығар деп, «Өсу жолдарымызды» ақтардым.
Поэзия мəселесіне байланысты еңбектерінде аралас буынға
Сəбең əрқашан назар аударып отырады екен. Сондықтан сол
ойлардың сығындысы «Жарқын жұлдыздардың» 334-бетінде
былайша тұжырымдалды:
«Қазақ өлеңінің жиі ұшырайтын үшінші түрі – аралас буынды өлең. Ой мен пікірді түйіндеуге келгенде, мұнда «жыр» мен
«қара өлеңге» қажетті болған шарттар қатаң сақталып отырмайды. Буын саны 7, 8, 9, тіпті кей жағдайда 5, 6, 10, 11 болып
келетін кезі де болды. «Алпамыс» жырында:
Құбыладан соққан дауылдай,
Түрленіп бала қағынды.
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Майданнан аққан қызыл қан
Өзеннен сыймай ағылды.
Қылыш тисе шақ етед,
Мылтық тисе тақ етед,
Мысалы, бала шойын-ды –
боп келсе, Бұқар жыраудың бір өлеңінде:
Тоқсан бес деген тор екен,
Қарғиын десең, екі жағы ор екен.
Түсіп кетсең түбіне,
Түбі жоқ терең көл екен
Ел қонбайтын шел екен, –
боп, буын саны алма-кезек араласып жатса, Махамбеттің
«Ереуіл атқа ер салмай» деген өлеңіңде ой екпіні аралас буынды талғайды. Ал «Баймағамбет сұлтанға айтқан» өлеңінде:
Ежелгі дұшпан ел болмас,
Етектен кесіп жең болмас,
Хан баласы ақ сүйек,
Байеке, сұлтан сен болып,
Сендей нар қоспақтың баласы
Маған оңаша жерде жолықсаң,
Қайраннан алған шабақтай
Қия бір соғып ас етсем,
Тамағыма қылқаның кетер демес ем, –
дегенінен буын ырғақтарының əрқилы үйлесетіндігін көререк»
дегеннің осы тұсқа сыйысып кеткені соншама, əрі қарай жалғастырғанда, Сəбең: «Осы үшеуінен басқа өлең түрі Абайдан бұрынғы қазақ поэзиясында жоқ. Абай осы үш түрдің
үшеуін де өзінің шығармаларында үнемі қолданады. Бірақ
қазақ поэзиясындағы өлең қүрылысындағы бұл үлгілерді
Абай бұрынғы дəстүрлі күйінде ғана қабылдамай, ол үлгілерді
өңдейді, өнерлендіреді» болып шықты. Менің күні бүгінге
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дейін қуыстанып жүретінім: «Абай осы үш түрдің үшеуін де
өзінің шығармаларында үнемі қолданады» деген қисынға
осы уақытқа дейін шүбəланғандар болған емес. Алайда табыла қалса, оны теориялық тұрғыдан дəлелдеп керсететін болса,
осы монографияда əлгі ойдың қоюлануына қосқан «үлесім»
үшін жауап беруім керек деп, құлағымды əрқашан түрік ұстап
келемін.
Алайда бұған Сəбеңнің өзі де ортақтас екенін ұмытпайық.
1939 жылы Абайдың екі томдығына жазған алғы сөзінде:
«Абайдан бұрын қазақ поэзиясында екі-ақ түр болды» (яғни
жыр мен 11 буынды өлең екеніне қазақ əдебиеттану ғылымы
əбден тоқтады. – Т.К.) деп тұжырымдағанын бірнеше жылдан кейін сынық, кетік жолға бола, үшінші түрді шығаруы,
əрине тереңірек зерттеуді қажет етері сөзсіз. Қалай болғанда
да, ғылыми ойлар əр кездегі ізденіс топшылауларға байланысты өзгеріп отырғаны жөн, əйтпесе «бір рет айттым, енді
қайтпаймын» деп, қасарысу əшейінгі менменсіген пенделік
болмақ. Ал өзгеріске ұшырау, дамытып отыру, бірде сəтті,
бірде шалыс түсу сөкеттейтін нəрсе емес.
1945 жылы Абай туралы кесек монография жасаған С.Мұқанов шығармашылығына тəн бір ерекшелікті айрықша айта кеткен жөн. Ол:
– Сəбеңнің тарихшыл, шежірешілігі, дерек-мағлұматтарға
ерекше мəн беретіндігі дер ем. Соның арқасында оқушыны қазақ тарихына тереңірек үңіле бастайтын, үндейтін машығы осы
монографиядан мейлінше анық көрінеді. Кейбір зерттеушілер
Сəбеңнің бұл тəсілін «сюжетті ауырлату, артық деталь» деп
есептегенімен, өзінің азаматтық тарихы түбегейлеп жазылмаған
казақ сияқты момын халық үшін, əсіресе тəуелсіздік алғаннан
кейін айрықша қажет болып жатқанын енді жетесіздер ғана
аңғармайды. Сəбең шежірелерінің күні енді туды, халық
қажетіне енді мықтап жарайды. Абайды айтқанда, халықтың
тарихын қосарлап өткеру, əрине табиғи құбылыс.Жалғыз Сəбит
Мұқанов қана емес, қолына калам алған жанның ел мақсатын
айтпақ болған шешендер мен ойлылардың Абайсыз ауыз ашпайтынын ескерер болсақ, онда Сəбеңнің жамбасы қара жер290

ге тигенше, ұлы кемеңгер ақынның рухын айрықша ардақтап
өткенін көреміз. Сондықтан Абай жəне Сəбит арақатынасын
сөз еткенде, Сəбеңнің əр кезде айтқан сүбелі ойларымен
түйіндеген орынды сияқты.
«Қазағым» дегенді «ұлтым» деген мағынада түсінген
Абай туған халқының өмір шындығының араламаған түкпірін қоймады жəне көрген-білгендерінің барлық бейнесін
шығармаларына түсіріп отырды. Ол – өмір шындығының
тіркеушісі емес, көрген-білгендерінің сыншысы жəне кем-кетікті катты сынау арқылы түзетуге тырысушы. Сондықтан ол –
ұлт ақыны.
Қазақ халқының ұлт əдебиетін, ұлт тілін өркеңдетуге Абайға ешкім тең келмейді. Абайға шейін де, Абайдың тұсында да
қазақтың ұлт мəдениетін Абайдай көтерген ақын жоқ. Абай
жасап кеткен биік – тым шырқау биік. Қазақтың Абайдан
кейінгі ақындары идея жағынан болмаса, өлеңнің шеберлігін
ол биіктен əлі де асыра алған жоқ.
«Қазақ жазба əдебиетінің негізін қалаушы, тұңғыш ағартушы-демократ, классик ақын – Абай» деген қорытынды
тұжырым – Сəбит Мұқановтың тапшылдықпен айтқандарын
түзету мақсатымен ғана емес, ел-жұрты оның дуалы аузына
қарайтын əдебиет ақсақалы болған тұста əрқашан қайталап
отыратын жан сыры, ғалымдық танымы, жазушылық ары екені
айдан анық.
С. Мұқановтың «Жарқын жұлдыздар» монографиясына
жазылған алғысөз, 1995 жыл.
СƏБИТ – МАҒЖАН – СƏКЕН
Қазақ мəдениетінде, оның ішінде əдебиет саласында даудамайы, айқай-шуы басылмай келе жатқан мəселе Сəкен –
Мағжан – Сəбит түйіні. Бұлардың қым-қуыт қарым-қатынасы
əшейінгі қазақи əңгіменің ауқымынан шығып, əдеби шығарма,
эссе, ғылыми-зерттеу, монография, мақала деңгейінде ел-жұртқа жария болып, дабыраға айналған өте қиын мəселе. Кім бол291

са да бұған құлақ түрмей өте алмайды. Реті келсе өзінің бояуын қоспай тұра алмайтын құбылыс.
Мағжан мен Сəкенге байланысты болсын, ия 1937 жылғы
зұлымдықтарға байланысты болсын, Сəбит Мұқанов жөнінде
қаңқу сөз көп. Бұл елдің қулақтанып кеткені сондай, архив
дерегін, тарихи құжат көрсетсең жүре тыңдайды, шындыққа мойын бұрмайды. Оның үстіне алаш қайраткерлері ақталғаннан
бері жауапсыз сөйлейтін өркөкіректер, даңғазашылар шығуда.
С.Мұқановтың туғанына 100 жыл толар қарсаңда МағжанСəкен-Сəбит түйінін шешсек, көптеген өсек-аяңның өшеріне
шүбəм жоқ.
1918 жəне 1920 жылдары Мағжан басқарған педагогикалық
курстарда оқығаны таптық желеумен ұмытылып, талай
идеялық айтысқа түскен «большевиктік белсенділікпен»
артық-кем ой-пікір айтқан Сəбит 1936 жылы қыркүйек айында Қызылжар қаласында болғанда «Мағжанды əдейі іздеп тауып алып, шүйіркелесе сөйлесіп, жылы-жылы сөздер айтып,
Алматыға қызметке шақырған» (Ш. Елеукенов. Мағжан. 1995
127-бет).
Осы жылы шырайды пайдаланып, Мағжан 1936 жылы 27
қыркүйекте Сəбит Мұқанов басшылық етіп отырған Қазақстан
Жазушылар одағына хат жазып: «өзімнің кінəма лайықты жазамды өтедім. Еңбектің қара қазанына қайнап, адасулар мен
арам ойлардан мəңгілікке арылдым. Мен бұрынғы ойларымнан
арылып, бай мен ұлтшылдардың жолынан бас тарттым жəне
жаңа жолға, еңбекшілер жолына бет бұрдым.
Мен қалған өмірімді берік ниетім мен үмітімді дəлелдеу
үшін социалистік құрылыста еңбек етуге бел будым. Ісім мен
барлық ескі көзқарастан арылғанымды көрсеткім келеді. Мен
үшін енді еңбекші таптың, коммунистік партияның жолынан
басқа жол жоқ.
Еңбекші табы əдебиетінің жетекшісі – Жазушылар Одағы
басқармасының менің өткен кезеңдегі адасушылығымды қатал
сынға ала отырып, сыртқа теппей, өзіне тартып, жазушылар
одағына мүшелікке қабылдап, жетекшілік етуін, көмек беруін
сұраймын.
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Мағжан Жұмабаев. Петропавловск қаласы, Дзержинский
көшесі, №19-үй» деп ағынан жарылса да, Сəбит Мұқанов
қол ұшын беруге ыңғайланғанмен, қыңырайғандар мен
күдіктенушілер аз болмады. Сонда да Сəбеңнің Мағжанмен
хабар-ошары үзілмеді. Оған мына хат дəлел.
«Құрметті жолдасым Сəбит!
Сіз менің Петропавловскідегі орыс тілі мен əдебиеті пəнінен
сабақ беріп жүргенімнен хабардар боларсыз. Январьдің басында мені қызметімнен босату туралы мəселе қозғалғанымен де,
біраз уақытқа басылып қалған еді. Бірақ январьдің соңында
бұндай тағы əңгіме болды да, мені жұмыстан шығарып
жіберді. Не себепті босатылғанымды сұрасам, қалалық оқу
ісінің меңгерушісі жалпы саяси себептерге байланысты дегенді айтты. Міне, жиырма шақты күн болды, жұмыссыз
отырмын.
Декабрьде көркем əдебиеттердің қазақ баспасы мен Толстойдың «І-Петр», Некрасовтың «Декабристерін» аударуға
келісім-шартқа отырған едім. Содан бері одан да хабар
жоқ. Ол жақтан мен өте қиын халде оралдым. Əсіресе, жұмыссыздығым жаныма жаман батады.
Мен Қазақстанға жаңа жолға түскенімді өзімнің қаламұшыммен көрсетсем деген жалғыз тілекпен оралдым. Қалай
болғанда да орталыққа жетуім керек деп шештім. Егер жолға
қаражат тапсам, орталыққа баруды ойлап отырмын. Əрине,
өз халімнің мүмкіндігін айта отырып, Сізді де бірдемеге
міндеттегім келмейді. Сізге осылай жазуға қазіргі халім итермелеп отыр. Кешіріңіз. Бұл хатты қыдырып келген туыстарым жақтан Степняктан жазып отырмын».
Қасіретті хат екенін, уақыт ызғарын сездіретін хат екенін
өздеріңіз де байқап отырсыздар. Осындай кезде Сəбит Мұқановтың теріс айналып кетуіне, жауап бермей қоюына болар ма
еді? Əбден болар еді, ешкім сөкпес еді, ондайлар Мағжанмен
талай жыл қоян-қолтық араласып, идеялас болып жүргендер арасында көп болғаны да тарихтан белгілі. Ал Сəбең не
істеді?
Сəбит Жазушылар одағы басқармасының төрағасы болған
соң, оның əрбір қадамында белгілі дəрежеде ресмилік си293

пат болғандықтан, Сəкен екеуі Мағжанның келешегі туралы мықтап ақылдасқан сыңайлы. Айдалып жүргенде хат жазып, жəрдем көрсеткен Сəкен Мағжан елге келген соң хабарын
үзуді ар санаған сияқты. Сондықтан «Сəкен Сейфуллин ағаның
Алматыға шақыртқан хабары келді» деген Зылиха апай сөзіне
əбден сенеміз. «Астана ғой, зиялы ағалар ортасына барайық
деп Мағжан өтінген соң, тез жиналып, жолға шықтық» дегенін
Хамза Абдуллин «1937 жылдың 18 мартында Мағжан Сəкен
Сейфуллиннің шақыруы бойынша Қызылжар қаласынан
Алматыға жүріп кетті» (Мұстафа -Мағжан-Тұран елінің даналары. 1993, 37-бет) деп нақтылай түседі.
Мағжан өзін əдейі іздеп келіп, сəлем берген Сəбиттің уəдесін
пысықтап алайын деп, 1936 жылы 27 қазанда хат жазған. Сəбит
өз жауабында «Сізбен жолығып сөйлескенде де мен айттым
ғой: егерде өзіңіз шын ниетпен совет əдебиетіне қызмет етемін
десеңіз, жазуыңызға ешкім бөгет болмайды деп. Сол сөзім əлі
де сөз, жазуыңызды бетке қақпаймыз. Совет платформасында отырып жазған сөзіңізді басамыз. Мұнда келем десеңіз,
Сізді бетке қағатын ешкім жоқ. Қызылжарда сөйлескенде айттым ғой: жазуға белсене кірісу, совет əдебиетіне қызмет ету
тетігі өзіңізде деп. Егерде шын ниетпен совет əдебиетіне ат
салыссаңыз Сізді бетке қағатын, бұрын пəлен болып еді дейтін
кісі болмайды» (Ш.Елеукенов. Мағжан. 1995, 135-136-беттер) дейтін сөздері таптық желеумен шапқылаған Сəбиттің
бұрынғы ағаттықтарын шайып жібергендей.
Омбы – Новосібір – Барнаул – Семейлетіп Алматыға жететін ұзақ жолдың қай бұрылысында қаншама күн болып, неше
пойызға ауысып мінгені, құжатсыз адамның қай жерде қанша
ашыққанын кім білсін, əйтеуір наурыздың 25-де Астанаға
жетеді. Жол үстінде Мағжанның теңіздей терең ойларға батып
келгені еш шүбə тудырмайды. Станса басында жападан-жалғыз
қарсы алған Сəбитке Мағжан «мені Сəкенге жолықтыр» деген
тілекті айтудың өзі оңай емес қой, өмір бойы өнер бəсекесіне
түсіп, кейде пенделіктің жетегінде кетіп қалып жүрген ақын
адамға оның үстіне Соловкиде жүргенде Сəкеннен хат-хабар,
қаржы алғаны қамшы болған шығар. Əйтеуір, Алматыға аяғы
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тиген сəтте бүкіл Қазақстанда жəрдем қолын созар жан Сəкен
ғана болар, өңгелердің панасы онша қалқанды бола қоймас деген шешім жасап келген көрінеді. Сəкенге өкпелеп те, базына
қылып та, теңдес құрбысы, тіпті ақындық бақталасы ретінде
айтатыны, қалайтыны да бар болса керек.
Сəбен Мəриям жеңгейге қазан көтертіп қарсы алады. Ол
жөнінде «Қазақстан əйелдері» журналында Зылиха апай жазды, теледидардан айтты. Пойыздан түскеннен кейін Мағжан
Сəбитке: «Мен алдымен Сəкенге сəлем берейін. Оның жолы –
дұрыс, менікі – бұрыс бодды» деген екен. І-Алматыға жеткізетін
ат-арба іздеуді сылтауратып Сəбең Сəкенге телефон шалыпты, «Алып кел» деген жалғыз ауыз сөз болыпты бар айтқаны.
Бұл тұста Мəскеудегі Нығымет Нұрмақов, Тұрар Рысқұловқа
төнген бұлттың хабары Қазақстанға дүңкілдей жетіп жатқан
кез болатын. Ғаббас Тоғжанов пен Ілияс Жансүгіровтың көп
уақыт Жазушылар одағына хатшы болған Қадыр Қуанышевтің
тағдыры шешіліп, тұтқындалу сəті тақалып қалған-ды.
Əлгі хабардан кейін Сəкеннің үй-іші айрықша қонақ келердей əбігерге түседі. «К.Маркс пен Виноградов көшесінің
қиылысындағы үйіміздің ауласына қазан көтердім. Сəкен
жұмысқа баратындай сəндене киініп, қара костюміне ажар
беретін əдемі галстугін тағып алып, ауланың ішінде Мағжандар
келгенше теңселді де жүрді. Мағжан есіктен кіріп келе жатканда Сəкен қапсыра құшақтай алғанда иығы дірілдегендей болды. Екеуінің көздеріндегі жас – сағыныш пен өкініштің табын аңғартқандай еді» дегенді Гүлбаһрам Сейфуллинадан өз
құлағыммен естіген едім.
Мағжан мен Зылиха апай сол күні Сəкен үйіне қонып шығады да, ертеңіне Сəбең үйіне қонақасыға барады.
1989 жылы Мағжанды еске түсіру кешін өткізгенде Жазушылар одағының хатшысы болған академик Мұхамеджан
Қаратаев естелік айтты. Сонда «1937 жылдың сəуір айының
бас кезінде жұмысқа келсем, мен танымайтын бір егделеу адам
есік алдында жүр екен. Амандасып, Сəбеңді тосып тұрғанын
білген соң, кабинетке кірдік. Жайғасып отырған соң əлгі кісі:
«Мен Мағжан Жұмабаевпын» дегенде орнымнан қалай тұрып
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кеткенімді өзім байқамай қалыппын. Өйткені, ол кісінің атақдаңқына бұрыннан əбден қанықпын да, өзін көрген жоқ ем.
Сөйтіп тұрғанымызда Сəбең кіріп келді де, амандық-саулықтан
кейін өлкелік партия комитетінің екінші хатшысы Садық
Нұрпейісовке телефон соқты. «Келіңдер» деген болу керек,
үшеуміз бірге барып, Садықтың есігін аша бергенде орнынан
атып тұрды да, «тосып отыр» деп Мирзоянға алып барды. Кабинетте Сəкен отыр екен. Жылы шырайлы амандықтан кейін:
– Жұмабаев жолдас өздеріңіз айтқандай зор талант иесі
болса алғашқы əзірде, көңіл хошы келгенше, аударма неге жасатпайсыздар? Қоныс-жайын да ойласыңыздар, – деп ақыл
қосты. Содан кейін мен Мағжанды көрген жоқпын», – дегеңді
көпшілігіміз естіген едік.
Осы іс-əрекеттің бəрін растайтын құжатты мен 1999 жылдың
15 ақпанында таптым. Түгел келтірейін. «21 апрель, 1937 г. Секретно. Тов. Джаманкулов, как тебе известно, в Алмату приехал алашординский поэт Магжан Жұмабаев, (который) написал на имя Союза писателей заявление о том, что принзнает антисоветские ошибки и просит помочь ему исправиться и дать
работу. Поэтому поводу я на днях беседовал с тов. Мирзояном.
Он мне говорил, что дать работу, то есть дать на перевод на казахский язык из произведении классиков русской литературы,
чтобы этим ему оказать материальную помощь.
Тов.Мирзоян мне говорил, что «окажите ему материальную
(помощь), а потом видно будет, насколько он покажет себя, что
исправлялся». Прошу тебя, как члена партийи зав...КИХ лом
учесть эту мою записку и слова тов. Мирзояна на перевод с выдачей аванса по договору.
С ком. приветом, Пред. ССПК и член партии С. Муканов.
Резолюция: будет учтено при заключение договора.
Редактор. 21 апреля 1937 г.» (1998. 56-57-беттер) дегенде
бірнеше рет Мирзоянның атын атап, партияны көлденең тартып, өтініш жасауы, бірден «солай етіңдер» деп əмір бере алмауы Сəбиттің жасқаншақтығынан емес, сақтық жасағанын
көрсетсе, екінші жағынан, Мағжанға деген «таптық өшінің»
қайтқандығын аңғартса керек. Өз еркімен 1934 жылы жазған
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хатындағы идеяға берік, яғни Мағжанның совет қаламгері болуына тілектес екендігін ұмытпағанын көреміз.
Бəрін де уақытқа жығамыз, оны да ескермей болмайды.
Алайда уақыт құдіретінің өзі де адамына байланысты болса керек. Күні кеше өлердегі сөзін айтып, дос болған, енді айдаудан
қайтып келгеннен кейін қолын алмай, көрмегендей болып айналып кететіндерді Мағжан жиі көріп жүрген уақытта Сəкен,
Сəбиттен мынадай жылы қабақ көремін деген ой түсіне де кіре
қоймаған болар. Алайда сонау Беломор каналында жүргенде
1934 жылы Сəбиттен хат алғаны, былтыр күзде Қызылжарда
əдейі іздеп келіп, сəлем бергені үміттендіре түскені сөзсіз.
Өмір тығырыққа тірелген. 1936–1937 жылдары Мағжанның
Сəкен мен Сəбиттен басқаларға алаңдамағаны айдан анық.
Сəкен болса совет өкіметін орнатуға, оның əдебиет, мəдениетін
өркендетуге өлшеусіз үлес қосса, Сəбиттің тақыр кедейден
шыққандығы пəле-жаладан қалқан болар деген есеп еді.
Ш.Елеукенов атақты ақын Əбділда Тəжібаевтың анасы Айманкүлдің талабы бойынша Мағжанды үйіне қонаққа шақырған
сəтін баяндағанда «Мұхаң Мағжанға: аңдушылар көп, бірге
мəжіліс құра алмаспыз дегендей ишарат білдіреді. Істеген
жақсылығы – Мағжанға ақша тапқанша талшық ете тұруға
қаражат жағынан қарайласқан тəрізді» (Мағжан. 1995,140-бет)
деген дерек келтіреді де, оның уақыт шындығына бағынғанын
айрықша атап керсетеді.
Алматыға жеткен Мағжан əуелі Сəкеннің жылы құшағын
көрді. Сəбиттің 21 сəуірінде Жаманқұловқа жазған хатының
нəтижесі «өшіге берген соң Сəкен баспа директоры болып
отырған Хамза Жүсіпбековке Мағжанды ертіп апарып, «Оппенгейм семьясын» аударуға шартқа отырғызды. Алдын-ала
берілетін қаламақының 25 пайызын өзінің сенім хатымен сол
жерде алып береді. Сəбит пен Сəкеннің осы əрекеттері өздеріне
пəле болып жабысарын білсе де, сезсе де, алған беттерінен
тартынбағаны қандай азаматтық, адамгершілік.
Осы құбылыстардың бірде-бірі ұмытылмайды, хатқа тізіліп,
архив шаңына көмілмей-ақ, сол кезде-ақ ақын-жазушылардың
аузынан шығып, газет-журналдар да жазылып жатты, қайсыбірі
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сот ісіне тіркелді. Ал Мағжан қандай күй кешті? Хамза Абдуллин тамыз айында Қазақтың коммунистік журналистика институтына оқуға түсуге келгенде» Мағжан Лесная көшесіндегі
бір бөлмелі жер үйде тұрды. Мен жиі барып тұрдым» (Мұстафа мен Мағжан – Тұран елінің даналары. 1993. 47-бет) деп
сендіреді. Оны Шериаздан нақтылай түсіп, Лесная 89 деп
көрсетеді. Ол көше əлі де бар, ипподром жақта, жыпырлаған,
жатаған үйлердің бірі болса керек.
Алматыға келген соң күнкөріс қамымен қандай қызметтер
атқарған екен деген сауал өзінен-өзі туады ғой. Осыны
анықтайыншы деген кезде Сəбеңнің жары Мəриям Қожахметқызы Мұқанова ойда-жоқта телефон соғып, сырқаттанып
жүрген келінінің көңілін сұрап болған соң, Сəбит Мұқановтың
1938 жылы екінші наурызда қалалық партия комитетіне жазған
аппеляциясы табылғанын айтып қуанттым да, Мағжанға қарай
ойыса бердім. Мəкеңнің айтуына қарағанда Мағжан түпкілікті
көшіп келердің алдында Алматыға барлау жасау мақсатымен
жансыздау болып бір келіп кеткен сияқты. Сəбит Жазушылар
одағының бастығы əрі шəкірті болған соң алдынан шығып,
Сəкеннің үйінен апарғанын, келесі күні өздерінде болғанын
,Мирзоянға жолықтырғанын қолмен қондырғандай баяндап,
қайда, кім болып қызмет атқарғанын білмейтінін айтты.
Шерияздан Елеукенов Мағжанның қайда қызмет істегеніне
назар аударып, тиянағына жете алмапты. «Сəбит Мұқанов қызмет тауып беріп, көмектескен сияқты. Бірақ істеген жеріне
(мəселен, Қазақстан Орталық мемлекеттік музейінен) түрен тастап отырғанға ұқсайды» («Мағжан». 1995. 123-бет)
Орталық музейде аз күн істегенін менде естігенмін. Оның
үстіне Айманкүл апайдың талабы мен Əбділдə Тəжібаев
ертеңгі түскі тамаққа шақырғанда «екеуі парк ішіндегі Кафедралық собор (Əбең шіркеу дейді) қасында кездеспекке
уəделеседі» (Сонда, 139-бет) деген дерек бар. Орталық музей
жаңа ғимаратына көшкенше осы 28 гвардияшылар атындағы
парк ішіндегі Воскресенский соборда болғаны көпшілікке
мəлім. Ал «түскі тамақтан кейін жауап таста» дегеннің де жөні
бар. Соғысқа дейінгі жұмыс уақыты сағат 3-ке дейін ғана бо298

латын. Олай болса, Ленин көшесі, 28 үйдегі Əбділданікіне
Мағжан жұмыс күнін аяқтап барғанда, аттың басын еркін босатып, 4 – 5 сағаттай қонақ болған.
Демек, Алматыға келгеннен кейін ең əуелі жумыс орны –
Орталық мемлекеттік музей болуы əбден мүмкін, өйткені
Мирзоянның тапсырмасымен Жазушылар Одағының бастығы
Сəбит Мұқанов араласқан соң, осындай қызмет орны ыңғайлы
да лайықты деп табылуы ғажап емес.
Мен Зылиха апайды бірнеше рет көрдім, бірақ сөйлесерліктей мүмкіндігім бола қойған жоқ. Оның есесіне газет-журналдардағы естеліктері мен радио-теледидардағы сөздеріне
құлақ түріп жүрсем де Мағжанның қайда қызмет істегені
есімде қалмапты.
Шериаздан тағы да бір дерек келтірген екен. «Парижская
коммуна» деген колхозда медпунктте істеді деген əлі толық
растала қоймаған мағлұмат бар» (Сонда 123-бет) дейді. Бұл
дерек шындық болуға тиіс. 1937 жылы ең «тыныш» жер осы
денсаулық сақтау жағы, əсіресе ауру-сырқауы мол емхана
жағы болса керек. Оған менің екі түрлі дəлелім бар. Бірінші – Əди Шəріповтың естелігі. ҚазПИ-дің соңғы курсында
оқып жүргенде болса керек. Елден құрт ауруына шалдыққан
немерелес ағасын Алматыға алып келіп, туберкулез институтына жатқызыпты. Сол институтқа барған сайын дəрігерлер мен
ауру қазақтардың арасында тілмəш болып жүрген Мағжанды
талай рет көріпті.
Кейін Əдекеңнің атақ-дəрежесі өскенде сол туберкулез институтында дəрігер, кейін профессор болған ғалым (атын
ұмыттым) Мағжанның тілмəштігін айтып жеткізе алмай, таңдайын қаға бергенін еске алып еді. Қазақтарға аурудың барысын, емделу жайын түсіндіруіне қайран қалғанын айтыпты.
Мағжан түсіндірмесінен кейін ауру адамның сұрағы сап тыйылып, дəрігердің айтқанын мүлтіксіз орындапты. Екі-үш ай
бірге болғаннан кейін Мағжаннан көз жазып қалғанын айтып
өкініпті. Мұның да жөні бар.
Екінші – Мағжан Ақтеңіз жағында жүргенде медицина
мамаңдығын өз бетімен игерген-ді. «Жазушылықтан» кейінгі
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екінші мамандығы – «мед. Фельдшер» деп жазатынын Зылиха
апайдың естелігі арқылы анықтай аламыз.
Ленинградтық дəрігер Иван Иванович Фетисов жəрдемімен
«Мағжанға медицина техникумының бағдарламасына сəйкес
тиісті оқулықтармен оқу құралдарын жеткізіп тұрдым. Мағжан
түрмеден босағанда емтихан тапсыруға көмектесіп, фельдшер
деген куəлік алуына қолғабыс етті» (124-бет) дегенді Шериаздан, Зылиха апайдан өз құлағымен естіген.
Түрмеден шыққаннан кейін «Ленинградта уақытша пəтер
жалдап, ескі таныстарына кездесіп, қолжазбаларын реттеп жүргенде ең жақын досы, дəрігер И.И. Фетисовты «халық жауы»
деп бір кеште ұстап əкетеді. «Қара бұлт қайта төнгендей болып, көңіліміз құлазып, Қызылжарға тарттық» деп («Қазақстан
əйелдері» 1990 жыл, №11 28-бет) Зылиха апай еске алады.
Сондықтан Мағжанның дəрігерлік білімі туберкулез институтында абыройлы болуына үлкен жəрдемін тигізгені, оны Əди
Шəріповтың ештеңеден сескене қоймайтынын орыс профессорларынан естуі күдік тудырмайтын шындық.
7 – 8 айдың ішінде Мағжан қай мекемелерде істеп еді
дегенді анықтаған күннің өзінде де, ұлы ақынға шырай бітіре
қоймайтыны белгілі. 1938 жылы 30 желтоқсанда ұсталғанда
тергеушінің «без определенных занятий» дегеніне қарағанда,
Мағжан жұмыссыз жүрген немесе күн көрісі үшін арзымайтын
жалақы алып жүрген «қызметін» айтуды намыс көрген болуы
ғажап емес.
Мағжан атын қазақ мəдениеті мен əдебиетінде болған жұлдыздардың жарығын көлегейлеу үшін, орынсыз дау-дамай
жасау үшін, мөлдір түсінікті лайлау үшін атап жүргендердің
ондай игі істің төңірегінен көріне қоймайтыны белгілі.
Тіпті, шығармалар жинағын ғылыми негізде құрастыруға
құлықсыздық танытқанымыздың өзі парықсыздығымызды
аңғартып-ақ тастаса керек.
1937 жылы Мағжанға кездескенде дұрыс сəлем бере алмағанына, Мағжан даңқын өрлету үшін керемет көп еңбек тындырғанына қарамай өкініп өткен Жайық Бектұровтың естелігіне осы арада назар аудара кетейік.
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«Мен өз басым Ахметтен, Мағжаннан еш уақытта жеріген
емеспін. Қайта тұтқында отырғанда тергеушілердің қыспақ
сұрауларына бұл адамдар, оларға қоса С.Сейфуллинді қазақ
халқының мəдениетін, əдебиетін өркендетуде айтарлықтай
еңбек етті деген ой-түсінігімді тартынбай өз қолыммен жазып
беріппін» (Ж.Бектұров. Ақиқаты осы еді. Алматы, «Ғылым»
1995, 40-бет) деп жазған жəне Мағжан ақталмай тұрған 1959
жылы Зылиха апайға «Н.С.Хрущевке хат жазыңыз. Күйеуім
ақын еді, жұрт ұлтшыл десті. Бірақ ешқандай басшы жұмыста
болған жоқ еді. Кеңес өкіметіне қарсы ешбір теріс əрекет істеген
адам емес. 1930 жылы ұлтшылсың деп бір соттады. Одан лагерьде жазасына теп келіп, болмашы қызмет істеп жүргенде
қайта қамады, жоқ болып кетті» деп жазыңыз дедім. Ақыры
осылай арыз жазылып, Мағжан келесі 1960 жылы ақталды.
Зылиха апайдың Мағжанның əр кездегі баспасөз беттерінде
жарық көрген əдеби мұрасын іздестіруі, жинастыруы негізінде
осы тұста басталып еді. Мағжанның негізгі шығармаларын
алпысыншы жылдары-ақ бұл кісіден түгелдей көшіріп алғанмын» (Бес арыс. «Жалын». 1992 жыл, 311-бет) деген деректер
Ж.Бектұровтың азаматтық келбетін айнытпай танытады.
«1961 жылы үлкен мақала жазып, оған 1000 жолдай Мағжан
өлеңдерін қосып, Жазушылар одағының бірінші хатшысы
Ғабит Мүсіреповке тапсырдым. Мағжан толық ақталған түста
Қарағанды облыстық «Орталық Қазақстан» газетіне жұрттан
сүйінші сұрап, өзгелерден бұрын шығармаларын жариялап,
көпшіліктің алғысына бөлендік. Қарағанды жұртшылығы
Мағжанды, Ахметті, Жүсіпбекті көктен түскен періштедей
көріп, қатты қуанысты» (сонда 318-бет) дегені, одан кейінгі мəнді естеліктері Жайықтың 1937 жылы күзде Мағжан мен
Зылиханы көруінен басталады.
«1937 жылдың сентябрі. Жұмағали Сайын екеуміз ресторанға
бардық. Көңілсіз, үрейлі кез. Біздің артымыздағы ең шеткі
столға бірер, бір əйел келіп отырды. Сəлден соң Жұмағали менің аяғымды басты: «Мына кісі – Мағжан ағамыз» деді.
Еріксіз қозғалып қалдым, қолайсыз болса да артыма қарадым.
Ол кездегі бұйықтығымыздан ба, əлде белгілі адамдардан
301

тартыншақтап тұратын əдеп-əдеттен бе, əйтеуір, екеуміз де орнымыздан тұрып, Мақаңа дұрыстап сəлем бере алмадық» (312бет) деп өмір бойы есінен кетпей қойған өкініш естеліктерінде
домбыраның құлақ күйіндей қайталап отырған көрінеді.
Əрине, қазақ жастары бойындағы бұйығылық, əдеп сақтаушылықпен қатар сол кезде сақтану, қауіптену, сырт көзден
шошу да көңілдерінде болған шығар. Оған дəлел Жұмағалидың
сол тұста белсенділік керсетіп жүргендігі еріксіз еске түседі.
Олар жасамаған мəзіретті Мағжан жасапты.
«Біздің күмілжіп, күбіжіктеп қалғанымызды аңғарды ма,
əлде теріс қарап отырған менің кім екенімді білгісі келді ме,
қалайда Мағжан ағамыз орнынан тұрып, Жұмағалидың сыртынан жанаса келіп, маған қарап тұрды да, Жұмағалиға: «Сен,
қарағым, Есмағамбет емессің бе?» – деді. «Жоқ, менің атым –
Жұмағали, фамилиям – Сайын» деді. Мақаң қасымызға келгенде екеуміз де сыпайы көтеріліп, аты көптен көкірегімізге қонған
қадірлі ағаға тəжім еттік. Өңінен ризашылық сезім білінді.
Мақаң Жұмағалидан: «Сəкен қайда?» деп баяулау сұрады.
«Дем алып жатса керек» деп Жұмағали жауап берді. Бар сөз
осы. Мақаң Сайынды сəл шырамытты да, мені танымайтынына көзі жетіп, екі сұрақтан кейін орнына барып отырды» (312бет) деп еске алады.
«Атақты ағаның ертеден ел ардақтаған, бірақ кейін тағдыры ойыншыққа айналған əйгілі ақынның қасына барып, қатарында отыруға, алдында отырып сөзін тыңдауға, көңілін аулауға, аздап болса да сый-сияпат көрсетуге жарамадық сол бір сұрапыл күндерде» (313-бет) деген өкінішін кейінгі атқарған ісімен
де өтей алмаған күй кешеді.
Осы оқиғадан мен екі-үш ойды өрбітсем деп ем. Біріншіден,
өмір бойы өкінішке қалмау үшін əр адам өзіне тиісті міндетпарызды атқаруға тиіс. Екіншіден, Жұмағалидан Сəкенді
сұрауы тегін болмаса керек. Жұмағали мен Есмағамбетті айыра алмай тұруының заңдылығы бар. 1927-29 жылдары Мағжан
Қызылжарда совпартшкол мен қазпедтехникумда сабақ беріп
жүргенде Сайын мен Ысмайылов балалар коммуннасында
оқып, ара-тұра өлең жазып, жиын-кештерде сахнасына шығып
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жүрген-ді. Ол кезде Мағжанның көзі түспесе де, 1937 жылы
екеуі де қазақ əдебиетінің көгінде қалықтай бастаған болатын, тіпті қайсыбір ащы мақалаларымен дау-дамай туғызып
жатқан-ды. Үшіншіден, Сəкенді сұрауы тегін емес. Сəкен
Талғардың қойнауында дем алған уақытта Қазақстан газетжурналдары түгел Мəскеудегі «Правдаға» шейін «сазайын»
беріп жатқан-ды. Ондай жариялымдардың сырын білетін Мағжанға Сəкен саулығын білу, нендей күйде жүргендігін сұрастыру тіпті қажет те еді. Өйткені Сəкен мен Сəбит алашордашыл Мағжанға жəрдем қолын созып, көмектесіп жүр дегенді
айтып, жаза бастаған-ды. Оның аяғы 24 қыркүйекте Сəкеннің
ұсталуымен, 3 қазанда Сəбиттің қызметінен алынып, партиядан шығуымен аяқталған-ды.
Осы жайға байланысты Жайық Бектұров пен Сырбай Мəуленов Сəбең аузынан мынандай сырды естіген екен. «Менің
1937 жылы күздегі көп айғайда партиядан шығып қалуыма
Мағжанды Алматыға шақыртуым басты себеп болды. Екінші
себеп: Сəкенге ертеден жақын жүруім болды. Газеттерде
үстімнен Мағжанды, Сəкенді қолдады деп мақала жазып жатты, партия ұйымдарына арыз қаптап түсіп жатты. Сол тұста
Мағжан əлдеқалай көшеде кездесіп: «Сəбит қарағым, менің
сіздерге қырсығым тиді-ау! Кінəм болса кешіріңіз. Заман өзі
не болып барады?! Енді қайтып көреміз бе, көрмейміз бе?» деп
қош айтысып, кешірім сұрады» (Сонда 327-бет) дегенін тарихи
құжатпен дəлелдей аламын.
Сəбит Мұқановты 1937 жылы Фрунзе аудандық партия комитетінің бюросы «Муканов, как активный член контрреволюционый националистической группировке как посовник народа и как неразоружившиися буржуазный националист» деп
партия қатарынан шығарады («Политические репрессии в Казахстане в 1937–1938 гг» 1998, 181-бет). Сонда Мағжан мен
Сəкеннің аттары аталып, «Муканов был тесно связан с Сейфуллиным, Досмухамедовым, Асылбековым, Айсариным, Валиахметовым и Джумабаевым, ныне разоблаченными врагами
народа» (Сонда 180-бет) деп ашық айтылған. Осыңдай пəледен
Сəбеңнің аман қалғанына қайран қаласың. Жəне сондай кез303

де азаматтықтан айрылмаудың өзі қандай ғажап, ерлік демеске
шараң қалмайды.
1973 жылы 17 ақпанда Жайық Бектұровтың 60 жылдығын
телеграммамен құттықтағанын С.Мұқанов аз сынап, арнайы
хат жазады. «Сені мен бала жігіт кезіңнен білемін ғой. Содан
бері санама берік орнағаны сенің əділет жолынан таймауың,
əрдайым сенімінді сатпауың, өз пікіріңде тұрақты болуың.
Маркстен бір қызы, «Əке, шындық деген не?» деп сұраптымыс. Сонда əкесі: «Ол дəлелдеуді керек қылатын нəрсе» дептімыс. Сол айтқандай, дəлелдей алмаған шындық – шындық
емес. Дəлелденгендер көріп кетеді, дəлелдемегендер өліп
кетеді. Осының бір дəлелі – Сəкен, ол өлі кеткен адам. Ол меніңше, шындықты одан артық көксеп, одан артық іздеген кісі
жоқ. Ақыры өзі таптым деген шындықтың оғынан қаза тапты.
Қандай трагедия десеңізші...
Көңіліңе алма, сен де сондай шерменденің бірісің. Мен сені
біздің құрылысқа адал жан деп санаймын» (М.Т.Əлиақпаров.
Жайық мінген қайық. Жайық Бектұровтың өмір шежіресінен
Қарағанды. 1997. 115-бет) деген ойлардың қағазға түсуі де опоңай болмаса керек.
Жайықтың Мағжанды қыркүйекте ресторанда көргенінен
өрбіген ой арқауы Сəкеннің ұсталуына, Сəбиттің партиядан шығуына, Мағжанның ең соңғы болып 1937 жылы 30
желтоқсанда тұтқындалуына ұласып, шындық жібімен шырматылған тағдырларды кереміз. Осының бəрін архивте сақталған, жоғарыда талай рет куəлікке тартылған құжатпен
бекітсем казақтың «дейді екеніне» сенбеу керектігі өзінен-өзі
айқындалып, ардақтыларымыздың ақ жүзі жарқырап көрінері хақ.
«Решение бюро Алма-Атинского горкома КП (б)К по аппеляции С.Муканова. 2 марта 1938 г. (Слушали:) Аппеляция Муканова. Муканов Сабит, член КП (б)К с июля 1920 г. партбилет
№1559860, рождения 1900 г., казах. по соцположений – служащий. В возникновения дела работал в качестве председателя ССПК – писатель. Муканов обвиняется в том, что в своих
литературных произведениях, как то «Сын бая», «Мирзабек»,
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«Темиртас», «Литература XX века», протаскивал в контрреволюционные националистические взгляды. Муканов был тесно
связан с Сейфуллиным, Досмухамедовым, Асылбековым, Айсариным, Валиахметовым и Джумабаевым, ныне разоблаченными врагами народа. Когда Джумабаев был в ссылке, Сейфуллин имел с ним переписку и оказал денежную помощь. Муканов состоял в сейфуллинской контрреволюцинной националистической группировке во время совместной работы в Союзе
писателей. Муканов ограждал Сейфуллина от критики, тем самым зажимал критику и самокритику.
Решением бюро Фрунзенского ГРК КП(б) Муканов «как активный член контрреволюционной националистической группировки, как пособник врагов народа и как неразоружившийся буржуазный националист» из рядов партии исключен.
Муканов в своих заявлениях не отрицает предъявленные
ему обвинения в допущенных ошибках в своей литературной
работе и в своих связях с Сейфуллиным, Валиахметовым, Айсариным и другими, но заявляет, что ничего не знал от их контрреволюционной националистической деятельности. Обвинение, предъявленное Муканову о его переписке с Джумабаевым и оказании ему денежной помощи, когда Джумабаев был в
ссылке, ничем не подтверждается.
Докладывал Холодов, Муканов присутствует.
(Постановили)
Ввиду неясности отдельных вопросов дело о Муканове отложить и поручить Холодову дорасследовать материал и доложить на бюро. Секретарь ГК(б)К Шураков».
Бір сөзін қысқартпай келтірдім. Түйсігі бар жандардың
бəрі Сəкен – Мағжан – Сəбит түйінінің қалай шиырланып,
шешілгенін көрген шығар. Осы шешімнің əр бабы түрлі ойларға жетектейді, бірақ бір ғана жайды түсіндірсем, біраз
шындықтың сыры ашылмақ.
Қаулыда Сəкен Сейфуллин Мағжан жер аударылып жүргенде хат жазып, ақшадай көмек көрсетіпті. Сəбит Сəкеннің
ұлтшылдық «группировкасында» болыпты деп жалғастырып жібергеніне карап аты-жөндері алмасып түскен шығар дегенді
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«Обвинение, предъявленные Муканову о его переписке с Джумабаевым и оказании ему денежной помощи когда Джумабаев
был в ссылке, ничем не подтверждается» деген сөздер теріске
шығаратын сияқты. Алайда тап осы түйінге айрықша тоқтау
керек, өйткені адалдықты былай қойғанда, үлкен адамгершіліктің ізін суыртпақтап шығарып аламыз.
Мағжан сотталып, Беломор каналында арып-ашып жүрген
кезінде жазған хатын Сəбең, 1959 жылы 10 қарашада маған
оқып берген еді. Оны өзімнің «Дала – жүрек» деген естелігімде
тарата жаздым, 1990 жылы Абай атындағы опера жəне балет
театрында Сəкеннің 90 жылдығына арналған салтанатты жиналыста жасаған баяндамамда бүкіл республикаға естірте айттым. Ол хатта «таяуда түрмеден шығасыз, сонда қай жақта боласыз, зорлық-зомбылықты кек түтқан пиғылда шығасыз ба,
əлде «Тоқсанның тобындағы» ойға ойысасыз ба? Біз үшін,
қазақтың қасиетті поэзиясының келешегі үшін Сіздің совет
жағына шыққаныңыз олжа болар еді» деген ойларды жазыпты.
«Сізге тиісті орындар жазғызды ма?» – деп сұрағанымда:
«Жоқ, өзім жаздым, арымның əмірімен жазғанмын» – деді.
(Т.Кəкішев. Санадағы жаралар. «Қазақстан», 1992. 224бет). Осы тұста Зылиқа апайдың М.Горькийге, оның əйелі
Е.Пешковаға барып, Мағжан жазасын 3 жылға қысқартқан
шағы болатын. Мəскеудегі Қызыл профессорлар институтында
оқып жатқан Сəбит Мұқановтың осы игілікті қадамға араласпауы мүмкін еместей көрінеді маған.
Сотталған Мағжанға Сəбиттің хат жазып, өтініш білдіргені
тарихи шындық екені қазір əбден дəлелденіп отыр. Біріншіден,
С.Мұқанов музей қорында хаттың түпнұсқасы сақталуда.
Екіншіден, Сəбеңнің естелігін естіген құйма-құлақтардың бірі
Жайық Бектұровтың естелігі: «Мен Мағжанға 1932-33 жылдары Москвада оқуда жүргенімде, ГПУ-ден рұқсат алып, оған
лагерьге, Мурманск жағына хат жазып жібердім» деген дерек
(«Бес арыс», 1992, 325-бет) болса, үшіншіден, Ш.Елеукеновтің
«Мағжан» монографиясында Сəбит хатынан цитат келтірілген.
Өмір өткелінде пенде талай абыройлы да абыройсыз іс-əрекетке кезігеді. Одан Сəбитті қорғаштаудың қажеті жоқ, өйткені
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қазақ жазушыларының ішінде өзінің демократтығынан, кісіге
үйірсектігінен, жалпақшешейлігінен сөзге қалған адамдардың
ішінде сөз жоқ, бірінші орын Сəбеңдікі болса керек. Онысы
бағы да, соры да болды.
Мен бұл əрекеттерді екі үлкен мақсат үшін айтып отырмын. Бірінші, ел-жұрт осыншама шырматылған тағдырлардың
шындығына көз жеткізсін, білсін, көңілдегі кірбің шайылсын деген ой. Өйткені керзаманға кезіккен айрықша белсенді
азаматтардың сол кездегі, онан кейінгі, тіпті дүниеден өткеннен кейінгі тағдырын түсіне білудің өзі үлкен ғылым болса, екіншіден, биыл Сəбиттің туғанына жүз жыл толуын кең
көлемде атап өтеріміз өзінен-өзі түсінікті. Үлкен мəдениеті,
ұлы дарындары бар халықтың мерейін өсіре түсу үшін осындай игі шараларды қолға ала беру қажет.
СƏБИТ МҰҚАНОВТЫ НЕ ҮШІН ЖАЗҒЫРУДАМЫЗ?
ЮНЕСКО-ның шешімімен биыл Сəбит Мұқановтың туғанына жүз жыл толуы бүкіл дүние жүзінде аталып өтеді. Демек, оның əлем əдебиетіне, көркемдік танымына қосқан үлесі
санатқа алынды деп білу керек. Шынында да, қазақ əдебиетінің классигі, социалистік реализм рухымен өркендеген төңкерісшіл, тапшыл кеңес əдебиетін өрге сүйрелеп, негізін қалаушылардың бірі болған көркем сөздің шебері, социализм
заманының ең жауынгер қайраткері Сəбит Мұқанов екенін
досы да, қасы да біледі, мойындайды.
Осындай даусыз анықтамадан кейін оның тарих алдында кінəсі болды ма деп жатуымыздың қандай мəні болмақ?
Əлем оқушысы үшін оның ешбір қажеттігі жоқ, өйткені
Сəбит əдебиеттің классигі ретінде əр уақытта марапатталады, құрметтеледі. Ал «өз елінде əулие болмайдыға» бағып
қазақ жұртшылығы үшін осы ұлы мерекеде ашық жəне соңғы
рет-басын ашып алатын мəселе Сəбең төңірегінде жоқ емес.
Сондықтан оның іс-əрекетіндегі əр түрлі қадамдарын, əрқилы
ой-пікірлерін, қайшылықтарын, тарихи шындық негізінде
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зерттеп тексеру, кей-біреулерге асылдан да қымбатты болып
көрінетін өсек-аяңдардың сырын ашып, тамырына балта шабуымыз айрықша қажет.
Əрине, мереке тұсында ұлы суреткердің замана ыңғайына
қарай жасаған іс-əрекеттері жайында қалам жебемей-ақ қойған
орын болғанмен Сəбеңнің қыр соңынан қалмай келе жатқан
қаңқу сөз совет құлап, большевиктік идеологияның қиястығы
əшкереленген шақта, алаш қозғалысы ақталған тұста кейбір
данғазашылардың айғай-шуының естіліп жатуы қайырлы сағаттан емес.
Бір өкініштісі, əдебиеттің мүддесін ойлап, жоқтайтын «Қазақ əдебиеті» газеті мен «Жұлдыз» журналының осы даңғазаға ілесіп, əлеуметтік-эстетикалық ойға күдік дəнін себу кейбір оқулықтар мен зерттеулерге салқынын тигізіп отырғаны да
жоқ емес.
Алдын ала айтатын бір жай, Сəбит Мұқанов өзінін тапшылдықтан нəр алған партиялық пікірін қалың жұртшылық алдында айтудан именбейтін, көбіне еркін сілтейтін, артық-кем пікірге
аяғын жинамаған жазушы, ғалым, қоғам қайраткері екені əмбеге
аян. Ал пенде ретінде адамға үйірсек, қолы ашық, жаны ашығыш
қамқоршы, əңгімеқор, «жалпақшешей» болғаны белгілі. Осыны
өз ойының шындығына дəлел ететіндер де шығып жатыр.
60-шы жылдардың аяғы, əсіресе, 70-шы жылдары қазақ
əдебиетінің көркемдік қадір-қасиеті туралы айқайлы əңгімелер
шыққаны белгілі. Қазақ əдебиеті, əсіресе прозасы балаңдық
шалағай деңгейде еді, енді ғана шын көркемдік дегеннің не
екенін түсіне бастады. Тіпті əрі-беріден соң М.Əуезовтің
«Абай жолы» эпопеясы фольклорлық арнадан ұзап кетпеген туынды, шын əдебиет заңына бағынған керемет шығарма
Ə.Нүрпейісовтың «Қан мен тері» деп бүкіл одақты шулаттық.
Сəбит Мұқановтың романдары шала-шарпы иі қанбаған шығармалар. Ал Ғабит шын стилист, сөзге ұста болғанымен... деп
көзі тірілігі үшін кешірім жасағанбыз... Тоқырау жылдары мен
қайта құру тұсында өрекпушілер аз болмады.
Əдебиеттегі ырду-дырду қашан болса да келешектің хабаршысына айналып кететін əдеті осы жолы да жаңылыспады.
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Қиюы қаша бастаған социалистік қоғам жалп ете түсті. Өкімет
құлады, большевиктік идеология жым болды. Ұлт республикалары бірінен кейін бірі егемендігін жариялап, тəуелсіздік ала
бастады. Қазакстанға да бостандық келді-ау əйтеуір. Қуандық,
шаттандық, ойымызды еркін айта бастадық. «Бəрін бастайтын қара теке өзімізге» барып, ақын-жазушылар білек сыбанып шыға келді. Оның əлеуметтік-эстетикалық мінбесі «Қазақ
əдебиеті» бұл додадан қалып қоймайын деген пиғылмен бе,
əлде шын біліп алғысы келді ме, əйтеуір «Қазақта ұлттық
əдебиет бар ма? Қазақ совет əдебиеті деп жүргеніміз қандай
əдебиет?» деп даурықтыра мəселе көтерді.
Талай кеуделі, талдым-толдым деген ақын-жазушылардың
«толмаған Толстой, шалағай Шекспирдің» біреуі «Қазақ əдебиетінің классиктері қатарында аталып келген С.Мұқанов,
С.Сейфуллин, Ғ.Мұстафин шығармашылығын енді қалай
бағалауымыз керек?» деп аярлана сұрақ қойғанда, «Жұлдыз»
журналы «Бүгінге дейін «Алыптар тобын» құрап келген Сəкен, Бейімбет, Ілияс, Сəбит, Ғабит, Ғабиден қатарлы
қаламгерлер бұрынғыша əспеттеліп, «негізін қалаушылар»
ретінде оқулықтан оқулыққа жөңкіле алмас» (1994-жыл
№6) деп көрегендік жасады. «Қазақ əдебиеті газеті» XXI
ғасырда шын əдебиет енді туады деп сəуегейлік жасап отыр.
Бұрынғының бəрін салауат етіп жатқанда Сəбит Мұқанов жайында, оның тарихтағы орны жөнінде арнайы əңгіме қозғаудың
өзі кейбіреулерге əбестік болып көрінуі мүмкін.
Жел қай жақтан соқса, солай қарай жапырыла беретіндердің
аз күндік айғай-шуына бола «Жұлдызша» айтқанда, «Қазақ совет əдебиеті» деген қампиған дөкөйді» қайтеміз деп қиналмайақ, социалистік реализм əдісін басшылыққа алған жаңа əдебиетімізді тапшыл, төңкерісшіл, партияшыл қазақ совет əдебиетінде, оны өрге сүйрелеген, өсіп-өркендеуіне жарты
ғасырдай көш басшы болып, негізін мықтап қалағандардың
ішінде ең ірісі, жауынгер генералы болған Сəбит Мұқановты да
тарихи жəне көркемдік даму заңдылығына сай тексеріп, зерттей білсек, қисынсыздықтан құтыламыз, шындық деңгейінде
ой өрбітеміз.
309

Көріп отырсыздар, Сəбит Мұқанов жайында сөз қозғасақ,
бүкіл бір əдебиеттің өзекті мəселелерін əңгімелемей, сол
кезеңдегі қоғамдық-əлеуметтік жағдайларға соқпай өте
алмайсың. Жасаған əрекетін, айтқан ойын əзірге былай
койғанда, Ғабит Мүсіреповше айтқанда, «бір өзі бір библиотека кітап жазған, бір өзі бір елдің басынан кешкен бір дəуірін
қамтуға құлаш ұрған, əр дəуірдегі елдік, ерлік тірлігін, ойөрісін, сезім тереңдігін көрсете алған теңдесері сирек кездесетін
ғалам еңбекшісі өз алдына бір энциклопедия жасаған («Заман жəне əдебиет» 1982 жыл) Сəбит Мұқановтың өрен еңбегі
əділ бағаланып, сол ұлы көштің басында жарқылдаған ақ
көңілмен, тапшылдықтан тұтанған отты сезімімен, талантты
тапқыш жəне қамқоршы əдетімен, адамға үйірсектігімен, тіпті
жалпақшешейлігімен аты аңызға айналған, кемеңгер жазушы,
əрі қоғам қайраткері «Сəбитті қазақтың елінен, елді Сəбиттен
айыратын саңылау» (Сонда 281-бет) таба алмайсың. Олай болса, ол жөнінде айтылар ой-пікір əрі салмақты, əрі əділ болуға
тиіс дегенде тарихта болған құбылыстарды елемеу керек деген
ой тумасы өзінен-өзі белгілі.
Марксизм іліміне жаңалық болып қосылған большевизм
өмір ағысын мүлде басқа арнаға бұрып жіберді. Бірнеше
өркендеген, мəдениеті жетілген елдерде бір мезгілде болуға
тиісті пролетарлық революция Ресей сияқты артта қалған,
өндірісі дамымаған мешеулікке маталған, мəдениеті төмен
елде зорлықпен «жүзеге асқан» сол дүние таным бірден өзгеріп сала берді. Езілгендердің қолын текдікке жеткіземіз деген тапшылдық ұран дүниенің астаң-кестеңін шығарды. Одан
бұратана атанған халықтар да құр алақан қалған жоқ. Азаттыққа
жету арманына тапшылдық түсінік жел берді де, əңгір таяқты
ойната бастады.
Осы жайды Сəбит Мұқанов түсінігімен байқап көрейікші.
«Мен қаналушы таптан шыққан адаммын. Қаналуды сезу
үшін, оған жан-жүрегімен қарсы шығу үшін адамға марксист болу міндетті емес. Қаналушы таптың мұң-зары көркем
əдебиетте де атам заманнан жасап келе жатыр. Жүрегіме марксизм ғылымынан сəуле түскенге дейін менің де азын-аулақ
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жазған өлеңдерім ауылдағы кедей, батырақтардың революциядан бұрынғы мұң-зарын айтуға ғана болады» деп 1960 жылы имандай сырын шертсе, 1942 жылы «Өзім қаналушы таптың
семьясында туып, Октябрь революциясына дейін қаналған
жағдайда өскен адам болғандықтан «қанаушы» тап дегенге, «қанаушы таптан шықты деген адамға өш болатынмын»
дегені оның өмір бойғы көзқарасын, дүниетанымын көрсетеді.
Сондықтан «мен ол кезде идеологиялық майданда «Солақай»
аталатын адамның бірі болдым» деп бар шынын айтудан тайсалмайды. Демек, Сəбит Мұқановты өмір бойы тапшылдықты
ту қылып көтерген жазушы, қайраткер деп таниық. Оның ұлы
ісі де, кішік мінезі де осыдан туындайды. Бұл «аурудан» аман
қалғандар ете сирек.
Өмірдің өзі осындай жолға салған соң Сəбеңе төңкерісшіл
болу, əсіре кедейшіл болу қиналатын жай емес еді. «Пролетариаттың бұғаудан басқа жоғалтар ештеңесі болмаған соң»
алғашқы дəуірде ойланбай-толғанбай сойыл сілтеді. Сонда
имандай сенгені – партияның тапсырмасын бұлжытпай орындау керек деген пролеткульттық түсінік бірталай қателікке
ұрындырды. Бұрынғы заманда жасалған рухани байлықтардан,
əсіресе оны жасаушы Абайлардан бас тартып, нигилистік таныммен біраз дуылдатуына тура келді. 1922 жылғы аты-шулы
«Қара тақтаға жазылып жүрмеңдер, шешендер!» мақаласында
Кенесары, Шоқан, Ыбырай, Абай мен Ахметтерді теріске сайып, бірде борандатып, бірде бəсеңси пікір айтуы 1951 жылғы
Абай мектебі жайындағы Қажым Жұмалиев екеуінің қисынсыз
дау-дамайына дейін созылып келгенін ешкім алақанымен жауып қоя алмайды.
Большевиктік таным-білікті қатаң сақтаймын. Əдебиеттің
партиялылығын жақтаймын деген көңіл ауан С.Мұқановты
идеологиялық ұрыншақтыққа апарып соқтырып жүрді. Өмірдегі пенделік ұнамды мінездері принципті деп есептеген
мəселеде ұмытылып, белінен басылуы Сəбең адамгершілігіне
дақ түсірмеді деуге болмас жəне мұны екіжүзділікке жатқызуға болмайды, өйткені Сəбеңнің іс-əрекеті елдің алдында жасалып, ой-пікір қалың жиын-дуда айтылып жатты. Бəрі
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де «пролетариатқа» тəн ашықтықпен, кейде дөкірлікпен
айтылған сəті де жоқ емес. Партиясы жел беріп, үкіметі қолдап
отырғанын, тіпті 1937 жылдан кейін сезгісі келмегені, əрине,
өкінішті.
С.Мұқановты күні бүгінге дейін сөзге қалдырып, абыройына Дақ салып, ел-жұрт көңіліндегі күдікті сейілтпей келе
жатқан бір мəселе – 1937 жылғы қырғындағы іс-əрекет.
Бұл күрделі проблеманың осы уақытқа дейін шаңы басылмауының екі түрлі себебі бар. Бірі – алаш қозғалысы жəне оның
қайраткерлері жөніндегі түсінігі, айтқан-жазғаны. Тапшылдықтан оянған санасы, төңкерісшілдікпен қалыптасқан көзқарасы алаш қозғалысын зиянды деп танудан өзгермей кетті,
ал оған қатысқан азаматтар совет өкіметін қабылдамаған,
партияны мойындамағандар деп білді. Күні кешеге дейін
осы түсінікте болғандардың кейбірі күні бүгін жалт беріп,
айтпаған-жазбағансып Сəкен-Сəбиттерді «оққа» байлап
беріп жүр. Атақ-даңқтары зор, ел-жұртқа тигізген пайдасы мол болған соң олардың белі қайыспайды, бетіне шіркеу
түспейді деп ойлайды. Жарайды, жалпы түсінікті осымен
доғара тұрып, Сəбеңнің əсіресе 1926 – 1930 жылдары алашшыл əдебиетшілдерге, əсіресе Мағжанға, Көшкеге, Екеуге қарсы жазған мақалаларында ымыраға келмегені белгілі.
Голощекиндік арандатумен совет өкіметі құлатпақ болды деген айыппен алаш азаматтары сотталып жатқанда қандай ісəрекетке барды? Идея жағынан қабылдамаған соң олардың
пенделігіне немқұрайлы қараған шығар, не батпаққа батыра
түсейік, қарасын өшірейік деп ұрандатқан шығар?
Идеологиялық айтыс-тартыста айтпаған сөзі, тақпаған
айыбы қалмаған Сəбит пен Сəкен алаш азаматтарының,
əсіресе, Ахмет, Міржақып, Мағжан, Жүсіпбектердің сот ісіне
араласқан жоқ, куə ретінде, қаралаушы ретінде қатысқан жоқ.
Бұл жағынан олардың ары таза, қолдары ақ.
Жалғыз Сəбит-Сəкендер ғана емес, Əбдірахман Байділдиннен басқа совет қайраткерлерін абыройсыз əрекеттен сақтап қалған
бір жай бар – алаш азаматтары Қазақстанда тұтқындалғанмен
Мəскеуде тексерілді, сотталды, атылды, жер аударылды.
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Осы заманда айрықша белсенділік танытып жүрген Сəбиттің екі қадамына айрықша тоқтаған абзал. Бірі – 1930 жылы басталып, 1931 жылдың 15 мамырында аяқтаған «XX ғасырдағы
қазақ əдебиеті, І-бөлім. (Ұлтшылдық байшылдық дəуір, орысшасы – буржуазно-националистический период)» деген атышулы еңбекті жазуы. Бұған айрықша мəн беру керек, себебі əлі
күнге дейін оның қадір-қасиетін анықтау, маңызын түсіну, жазылу тарихын, сырын білу жағы жетіспейді.
Осы атақты еңбекте «ұлт деген не?», «ұлтшылдық неден
шықты?», «Қазақтың ұлтшыл оқығандары», «Ұлтшылдықтың
өркендеуі», «Алашорда», «Төңкеріске қарсылық» сияқты жалпы мəселелерден кейін Ахмет, Міржақып, Омар Қарашев,
Мағжан, Сұлтанмахмұт, Сəбит Дөнентаев, Бернияз Күлеев,
Мұхтар Əуезов, Жүсіпбек Аймауытов (ұлтшыл, байшыл
дəуірдің ақын-жазушылары» ретінде монографиялық тарауда
қарастырылады.
Рас, Сəбит Мұқанов Голощекин тұсында қалыптасқан
идеологиялық тұжырымды басшылыққа алып, тұрпайы социология соқпағымен пікір айтып, артық-кем сілтеген. Тіпті
деректерді ілгерінді-кейінді пайдаланып, тырнақ астынан кір,
«саяси қате, қарсылық» іздеген сəттері бірқыдыру. Зерттеу
тəсілі мен ой қорыту мəдениеті төмен екені анық аңғарылатын
«осы кітаптың рухы біздің əдебиеттану ғылымында əлі күнге
дейін жойылмай келеді» деп Б. Дəрімбетовше «таң қалмау» керек, өйткені большевиктік (коммунистік емес) идеология совет
құлағанша дəуірлегені бəрімізге белгілі. Оның сойылын кім
соқпады, жыртысын кім жыртпады?!
Өмір соқпақтарының иірімдері мен бұралаңдарына көз
салғанда Сəбит Мұқанов осы еңбекті əдейі жазғанға ұқсайды.
Бұл ойымды мен Сəбеңнің 90 жылдығына арналған салтанатты жиналысында айтқам жəне ол теледидар арқылы бүкіл
республикаға таратылған-ды, кейінгі еңбектерінде деректер
мен дəлелдермен жазылуда.
Расында да, Мəскеуде қызыл профессорлар институтында
оқып жатқан Сəбиттің осы кітапта аты аталғандардың ағайынтуыстарына, жақтастарына, əріптестеріне жек көрінішті бола-

рын біле тұрып, 458 беттік еңбекті жазуында, меніңше, керемет
көрегендік бар. Біріншіден, əдебиетке өзінің қолтаңбасымен
келгендерді тарих бетіне хаттау болса, екінші, əдебиет түгіл
тарихқа қайтып оралар-оралмасы беймəлім дарындардың
Сұлтанмахмұт пен Ахметтен басқасының тіпті жеке мақалаға
арқау болмаған шығармашылығын зерттеп, тексеру, кейінге
жұрнақ қалдыру, аттарын өшіріп алмау мақсатын көздеді.
Жəне оның сол кездегі лениндік таным-білікке негіздей жазбаса, еңбегі еш болатынын сезді. Сондықтан социологиялық ой
мен сөзді еркін сілтеді.
Бір жағы келешектің жауапкершілігі, екінші жағы, замана
қысымымен жазылған еңбек оңайлықпен дүниеге келмегенін
шамалауға болады. Əуелі саяси əдебиет жағынан сөз қозғасақ,
С.Мұқанов «XX ғасырдан бастап қазақ əдебиетінде ұлтшыл,
байшыл дəуір туды. Осы дəуір күні бүгінге шейін жасап келе
жатқан дəуір жəне пролетариат үшін ең қауіпті дəуір. Əдебиет
дəуірлерін түгел зерттеу, бізше, өзгесінен гөрі маңыздырақ
болды. Өйткені қай дəуірдің əдебиетін зерттесек те біз сол
дəуірге қайту үшін емес, сол дəуірді үғынып, еңбекші бұқараға
ұқтырып, пайдалысын алып, залалынан бездіру үшін, өткен
өмірдің кескінін көрсету үшін зерттейміз» (7–8 бет) деген ойын
сол кездегі мектептің оқу құралын зəрулігімен байланыстыруы
объективтік сылтау еді. Бүгінгідей кітап, тарих, зерттеулер,
оқулықтар көп заманда өскендерге Сəбит көрген қиындықтар
мен зорлықтарды көрсете кетсе, көп мəселенің сыры ашылары
сөзсіз.
Осы кітапты жазған кезде «көп жерде жинағанның өзін
біріктіру бір жағынан қиын болса, екінші жағынан оларда жеткіліксіз болды. Байшыл-ұлтшыл дəуірді сипаттайтын көркем шығарма деректері, əсіресе баспасөздер қолға
түгел түспеді. Аз күн шығып жабылған газеттерді былай
қойғанда, ұлтшылдық дəуірді түгел сипаттап беретін «Қазақ»
газетінің өзін түгел таба алмадық. Ақын-жазушылардың
шығармаларының біразы жоғалған. Қолға түспеген нəрсенің
біреуі – кейбір ақын-жазушылардың өмір тарихы, əлеумет
қызметі туралы толық мəлімет.
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Бұл тарихты, əрине, төрт аяғы түгел тарих демейміз.
Жоғарғы себептер арқылы қазір толық тарих жазу қиын да.
Біздің мақсатымыз – толық тарих жазу болған жоқ. Тың жатқан
мəселеге із салып, пікір көтеру. Сонымен қатар бытыранды
материалдарды системаға келтіріп, жол ашу болды» (10–11бет) деген дəйектемесін құлаққа іліп алмай, осы кітапты даттау обал. Тіпті ғылыми тəртіпсіздік. Өйткені, XX ғасыр
басындағы əдебиетіміздің жай-күйін осы кітаптан біліп, санасын толықтырып алғандар көп. Совет құлағанша бұл мəселеге
ешбір зерттеуші аяқ баспағаны, «ақтаңдақ» күйінде жатқаны
жұртқа мəлім. Ол аз болса, 30-шы жылдары-ақ қолдануға
ұлықсат етпей, аты аталғандарды білмей-ақ өтсін деген ниетпен кітапты «тұтқындап» кітапхана «түрмесіне» (арнайы
бөлімде) жабуы автор еңбегінің қайшылықты қажеттілігін
жəне «қауіптілігін» көрсетсе керек.
Бұл жайға молырақ тоқтап отырғаным, Сəбиттің ғылымбілім майданындағы «қызылкөзділігін» айтушылар бүгіндері
көбеймесе азайған жоқ. Алаш азаматтары алдындағы ұлы
кінəсіндей етіп көрсететіндер бар, егер осы еңбек жазылмаса, алаш ардақтыларының өмірі мен өнерпаздығын қай жерден іздеп табарын білмей, əуре-сарсаңға түсерін ойламайтын
сықылды. Олардың ішінде айқай-шумен өз атын шығарғысы
келетіндер осы кітапты құранша оқып, кем-кетікті тіміскілей
іздеп, омыраулап шыға келетіндерін қайтерсің.
Ал ондай «игі мақсатты» көздегендер Сəбиттің əр ақынжазушының ең негізгі сипатын білдіретін қорытынды пікірін
елегілері келмейді. Мəселен, «қазақ тілінің негізін жасап, қазақ
мектебінің іргесін қалаған алғашқы адам – Ахмет. Ахметтің
бұл тарихи еңбегі бағаланбай қалмақ емес, немесе «Абайдан
кейін тіл өнегесіне Мағжаннан асқан ақын қазақта жоқ» деп
түюі оларды «құртқаны» ма, əлде... «Ақындық, жазушылық
күшін алғанда Мұхтар күшті жазушы. Тіл сұлулығының үстіне
Мұхтар кейіпкер жасауға шебер. Мұхтардың кейіпкерлерінің
сыртқы көрінісі мен ішкі сезімі айқын көрініп отырады. Байлар тобының таптық кескінін оның кейіпкері арқылы көрсету
ретінде Мұхтардан асқаны жоқ. Жазуға шеберлік жағынан про315

летариат жазушыларына Мұхтардан үйренетін нəрсе көп» (418)
дегені, 1936 жылы «Ескілік көлеңкесіне» жазған алғысөзіне
Мұхтар қазақ əдебиетіне европалық мəдениетті сіңіріп жүр деген кесек ойларды айтуы сол кездегі тұрпайы социологтардың
аузына түсе бермегені былай тұрсын, əдеби шығармалардың
жан сырын ұғуға, жазушы қауқарын тануға бастаған қадамды
көрмеуге болмас.
Сəбиттің ұлтшыл, байшыл əдебиеттен, яғни алаш ақынжазушыларынан безбегені былай тұрсын, оларға жанашырлық
жасаған сəті де тарихқа белгілі. 1921 жылы Көкшетауда
«Қара бөрік» болып жүрген кезінде шаш алудың орнына бас
алып жүрген Волковтың «көзіне көрсету аянышты болып
кетті. Мен Дулатовтың өзін емес, («алашшыл» дегенде «совет
өкіметіне құралды көтеріліс жасады» дегенге сырттай өшігіп
жүретінмін), жазушылық талантын аяп, оны Волковтың «Могилевская губернияға» жіберуіне қимадым» (С.Мұқанов «Өсу
жолдарымыз». 1960, 672-бет) деп Міржақып Дулатовты төніп
келген ажалдан құтқарып жіберуі С.Мұқановтың коммунизмге
жасаған «опасыздығын» көрсетсе керек.
Ал дүние күйіп, идеологиялық қысым 1932 жылы 10
қаңтарда алынған өлкелік партия комитетінің қаулысымен
мейлінше күшейіп тұрған уақытта «XX ғасырдағы қазақ
əдебиеті» атты аты шулы еңбекті 1931 жылы 15 мамырда жазып бітіп, 1932 жылы 29 көкекке басуға жібергенше, яғни бір
жылға жуық талайдың қолынан өтіп редакциялауға түскен
қолжазбаға кім қанша түзетулер, идеологиялык. бояулар
қосқанын бір құдайдың өзі білмесе, біздің қолымызда мүрағат
деректері жоқ.
Тұрпайы социологиялық тұжырымдарға қаныпезер литоның қаншама «үлес» қосқанын естен шығармау бір болса, екінші – Карелияда тұтқында жүрген Мағжан Жұмабаевқа Сəбит
Мұқановтың 1934 жылы хат жазып, совет əдебиеті жағына
шығу жайында ой айтуы да таң қаларлық құбылыс.
Неге десеңіз, Мəскеуде оқуда жүрген, қолында əзірге ешқандай билігі жоқ Сəбиттің ешкіммен ақылдаспай, алашордашылардың «ең зияндысы» саналған ақынға өз тарапы316

нан хат жазуын совет өкіметі қолдамайтыны белгілі еді.
Соған қарамастан «Тоқсанның тобы» өлеңі жөнінде дұрыс
пікірде болмағаны үшін кешірім сұрап, ішке тартуы Сəбит
адамгершілігінің деңгейін көрсетсе керек.
Бұл аз болса, Зылиха апайдың М.Горькийге барып, Е.Пешкова арқылы Мағжан азабын үш жылға қысқартуына Мəскеуде жүрген Сəбит араласпады деуге дəтім бармайды.
Бұл Сəбит Мұқановтың тарих алдында кінəсі бар ма деген
сұсты сауалға берілер жауаптың бірі болса керек.
Келесі үлкен мəселе – 1937 жылғы қызыл қырғын тұсындағы
Сəбиттің іс-əрекеті. Бұл төңіректе «дейді екен», «сүйткен-бүйткен екен» деген қазақи долбарлар бірқыдыру. Сəкеннің 70 жылдық тойын республика басшылары қаншама тартыншақтаса
да бүкіл халықтық деңгейге шығарып, дүрілдетіп өткізген кезде «көрмейсіңдер ме, кінəсін жуайын деп жанығып жүр» дегендер болған. Енді осының өтірік-шынын анықтау қажет. Бұл
мəселеге емін-еркін барып, өз ойымды айтуға менің хақым
бар, оған Сəкен жайлы көптеген зерттеулерім, кітаптарым,
мақалаларым колғабысын тигізеді. Соңғы уақытта Сəбеңнің өзі
білмеген, көрмеген кұжат табылып отыр. Ол кімнің кім үшін
жазықты, кінəлі екенін ашып беріп, қазақи «дейді екеннің»
түбіне су құяды, бықсыған шаланың түтінін басып, өрекпи
даурыққандардың үнін өшіреді.
Қазақ мəдениетінде, оның ішінде əдебиет саласында даудамайы, айқай-шуы басылмай келе жатқан мəселе – СəкенМағжан-Сəбит түйіні. Бұлардың қым-қуыт қарым-қатынасы
əшейінгі қазақи əңгіменің ауқымынан шығып, əдеби шығарма,
эссе, ғылыми зерттеу, монография, мақала деңгейінде елжұртқа жария болып, дабыраға айналған өте қиын мəселе. Кім
болса да бұған құлақ қоймай өте алмайды.
Мағжан 7 жыл бойы азап-бейнетке түсіп, 1936 жылы Петропавл қаласына оралғаннан кейін орыс мектебіне мұғалім болып орналасады.
«1936 жылдың қыркүйек айында Қызылжарға Сəбит Мұқанов келгенде Мағжанды əдейі іздеп тауып алып, шүйіркелесе түседі, жылы-жылы сөздер айтып, Алматыға қызметке
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шақырады. 1936 жылы 27 қазанда Мағжанға жазған хатында: «Сізбен жолығып сөйлескенде де мен айттым ғой: егерде өзіңіз шын ниетпен совет əдебиетіне қызмет етем десеңіз,
жазуыңызға ешкім бөгет болмайды деп. Сол сөзім əлі де
сөз. Егерде шын ниетпен совет əдебиетіне ат салыссаңыз
Сізді бетке қағатын, бұрын пəлен болып едің дейтін кісі болмайды. Пролетариаттың рақымы мол. Ол қорғай да біледі,
жарылқай да біледі. Бірақ пролетариат сөз емес, істі жақсы
көреді (Ш.Елеукенов. «Мағжан». 1995. 127–135–136-беттер)
дегендерді түсіндіріп жатудың өзі артық.
Таптық желекті мықтап жамылып, большевиктік үгіт-насихатқа бой алдырған, ал жеке адамға табыну əбден дəуірленген кезде Мағжанды пролетарлық қанатының астына алуға
талаптануы қайран қалатын құбылыс.
Алаш қозғалысына қатысқан қайраткерлер мен ақын-жазушылар Алматының көшесінде Мағжанмен амандасуға жарамай, теріс айналып кетіп жатқанда «Құрметті жолдасым
Сəбит! Мен Қазақстанға жаңа жолға түскенімді өзімнің қалам
күшіммен көрсетсем деген жалғыз тілекпен оралдым. Мен
қалған өмірімді берік ниетіммен үмітімді істе дəлелдеу үшін
социалистік құрылысқа еңбек етуге бел будым. Мен үшін
еңбекші таптың, коммунистік партияның жолынан басқа жол
жоқ», деп 1938 жылы 20 ақпанда хат жазғаны белгілі.
Мағжан Алматыға 1937 жылы 25 наурызда көшіп келгенде
алдынан шығып, қарсы алған жалғыз Сəбит болды. Жазушылар
одағын басқарып отырғанда Мағжанды қарсы алуға бірнеше
адамды жұмсай алатын еді ғой. Бірақ өзі барудың негізгі сыры –
күнəларын жуу ғана емес, азаматтық таныту екені сөзсіз. Станса басында Мағжан «Менің жолым – теріс, Сəкендікі – дұрыс
болды. Алдымен соған сəлем берейін» дейді. Сəбең ыңғайын
тауып, Сəкенге хабар береді. Сəкеннің үй-іші аса қадірлі қонақ
келе жатыр деп əлекке түседі. Келген сəтте Мағжан мен Сəкен
құшақтасып, көздеріне жас алады. Жол соқты болып келгендер
қонып, келесі күні Сəбит үйіндегі түнемел қонақасыға барады.
Онан кейінгі оқиғаның басы-қасында болған Мұхаметжан
Қаратаевтың куəлігін естідіңіздер. «Одақтың председателі
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екеуміз бір кабинетте отыратынбыз. Орта бойлы, жұпынылау
киінген, өңі сынық кісі кірді: «Мен Мағжан Жұмабаев боламын, шырағым. Сəбитті іздеп келіп едім...» дегенде орнымнан
ұшып тұрдым. Сəбең кіріп, амандық-саулықтан соң телефонның
құлағына жармасты. Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің екінші секретары Нүрпейісов «келе беріңдер, бірақ
шеше алмаймын, Мирзоянның өзіне кіріңдер» деді. Сəбең маған да жүр деп, үшеуміз Мирзоянның қабылдауына бардық.
Сəбең Мағжанды қызметке орналастыруға, қаражат жағынан
көмектесуге əрекеттенгені анық. Тіпті оны Жазушылар Одағына алуды да ойластырды» (Ш. Елеукенов. «Мағжан». 1995.
138-бет) дегенін талайлар естісе де, білсе де Сəбеңнің азаматтығын көрсетуге дəлел етіп, пайдаланбай жүргендер аз емес.
«Политические репрессии в Казахстане в 1937 – 1938 гг»
деген кітапта мынандай құжат бар. «21 апрель. 1937. Секретно.
Тов. Джаманкулов, как тебе известно, в Алмата приехал алашординский поэт Магжан Жумабаев, (который) написална имя
Союза писателей заявление о том, что признает антисоветские
ошибки и просит помочь ему исправиться и дать работу. По
этому поводу я на днях беседовал с тов. Мирзояном. Он мне
говорил, что дать работу, то есть дать на перевод на казахский
язык из произведении классиков русской литературы, чтобы
этим ему оказать материалыную помощь.
Прошу тебя, как члена партии и зав... КИХлом учесть эту
мою записку и слова тов. Мирзояна на перевод с выдачей аванса по договору.
С ком.приветом, Пред.ССПК и член партии С.Муканов»
деп жазуы да Сəбиттің азаматтығының жарқын беті болса керек. Өстіп жүргенде «Социалистік Қазақстан» газетінде
Сəбитті «əшкерлеген» мақала басылды. Оған қайтарған жауабында Мағжанның «түзелдім» деген сөзіне алданып, оған
либералдық жасағаны, қазақ көркемсөз баспасынан немістің
фашизмге қарсы жазушысы Фейхтвангердің «Оппогейм семьясы» деген романын аудару үшін беруге себепкер болғаны рас.
Бұл қателікті мойынға алып, толық түзетем деп мойындаған
кезде Мағжан Алматыда кім көрінгенге барып, жұмыс іздеп,
сандалып жүрген болатын.
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Өзге емес, жазушылар Одағы партия ұйымының хатшысы
Қалқаман Əбдіқадыров «əдебиеттегі троцкийшіл-бухариншіл,
ұлтшыл-фашист зиянкестерді жеріне жеткізе құрту керек» деп
1937 жылы 18 тамызда «Қазақ əдебиеті» газетінде большевиктік солақайлық пен «Сəбит өз шығармаларында, «Адасқандарда» байды мақтап, 1932 жылы басылған «XX ғасырдағы
қазақ əдебиетінде» халық жаулары – алашордашылардың
объективті революциялық ролі бар деген қателері үстіне соңғы
кезге шейін халық жауларына (Айсарин, Жұмабаев, Асылбековтерге) көріне ымырашылдық жасады. Өзінің шығармаларын
халық жаулары Досмұхаметов, Молдабаевтарға аударуға
берді. Жұмабаевты қызметке орналастыруға ниеттенгені, тағы
басқалары Сəбиттің жай ғана қатесі емес, үлкен саяси қатесі»
деп жарқабаққа əкеп қойғаны да бар.
«Халық жауларын» əшкерлеу науқаны басталған кезде біраз
екпіндете сөйлеген С.Мұқанов іс насырға шауып бара жатқанын
көрген соң маусым айынан қазанға дейін, табаңдатқан төрт ай
бойы өнерпаздық сапарда жүрді. Еш əңгімеге араласқан жоқ.
Алматыдан алыстау үшін Мəскеулетіп кетті. Сол уақытта өткен
жиындар мен партия жиналыстарында да «оны тез шақырып,
партиялық мəселесін қарау керек» деп қаулы алып, нығырлап
жатты.
1937 жылы 7 қыркүйекте «Ұлтшыл-фашистердің əдебиеттегі
зиянкестік істерімен күресу жəне жас кадрларды өсіру туралы»
жазушылар пленумының қаулысына С.Сейфуллин, С.Мұқанов
«халық жауларының қылықтарына мəн бермеген, либералдық,
ымырашылдық істеп өздері де көп саяси қателер жіберген»
дегенді кіргізді. Оны «Правда» мен «Казахстанская правда»,
«Социалистік Қазақстан» газеттері даурықтыра түсті. Сəкен 24
қыркүйекте тұтқындалды. 2 – 3-ші қазанда Сəбит Жазушылар
одағы төрағалығынан босатылып, екі күнге созылған жиналста партиядан шығарылды.
Көріп отырсыздар, С.Мұқановтың көрген теперіші бір
адамға жетерліктей, алайда Мағжанның, қала берді Сəкеннің
«жендеті» болған деген қауесет əлі күнге дейін басылмай келе
жатыр (Кімдердің əдейі таратқанын қазбаламай-ақ қояйын).
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Жапқан жаладан ақталып шығу өте қиын. Көңілге күдік себеді.
Шындықты дəлелдеуге тек уақыттың ғана құдіреті жетеді.
Сол үшін Алматы қалалық партия комитетінің 1938 жылғы
2 наурызда алған қаулысын оқиық. Өзінің кедей табынан
шыққандығы Сəбитті кінəлімін деп мойындауға мұрсат бермеген кезде, мені партиядан орынсыз шығардыңдар, қайтадан
мүшелікке қабылдаңдар деп арыз бергізді. Сол мəселені
қарағанда «Муканов обвиняется в том, что в своих литературных произведениях, «Сын бая», «Мырзабек», «Темиртас»,
«Литература XX века» протаскивал контрреволюционные националистические взгляды.
Муканов был тесно связан с Сейфуллиным, Досмухамедовым, Асылбековым, Айсариным, Валихановым и Джумабаевым, ныне разоблаченными врагами народа. Когда Джумабаев был в ссылке, Сейфуллин имел с ним переписку и оказал денежную помощь.
Муканов состял в сейфуллинской контрреволюционной националистической группировке во время совместной работы в
Союзе писетелей. Муканов ограждал Сейфуллина от критики,
тем самым зажимал критику и самокритику» дегенді айта келіп,
«Решением бюро Фрунзенского ГРК КП(б) Муканов «как активный член контрреволюционной националистической группировки, как пособник врагов народа и как неразоружившийся
буржуазный националист» из рядов партии исключен.
Муканов в своих заявлениях не отрицает предъявленные
ему обвинения в допущенных ошибках в своей литературной
работе и в своих связях с Сейфуллиным, Валиханов, Айсариным и другими, но заявляет, что ничего не знал от их контрреволюционной националистической деятельности. Обвинение,
предъявленное Муканову о его переписке с Джумабаевым и
оказании ему денежной помощи, когда Джумабаев был в ссылке, ничем не подтверждается» деп алады да, енді шешуге келгенде «В виду неясности отдельных вопросов дело о Муканове
отложить и поручить Холодову дорасследовать материал и доложить на бюро» дегені бірнеше жылға созылып, Сəбитті талай əуре-сарсаңға салған болатын.
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Көріп отырсыздар, Мағжан мен Сəкеннің «көзін құртты»
деген Сəбит ең шешуші сəтте өмір мен өлім айқасқан тұста
«контрреволюцияшыл Мағжан мен «ұлтшыл» Сəкен үшін
айыпталып, партиядан қуылып отыр. Ол кезде партиядан
шығу – түрмеге жабылу, ең азы жұмыстан қуылумен парапар. Қасындағы талай боздақтар сотталып, атылып жатқанда
Сəбитті сақтап қалған кедейден шыққан тегі болғанмен, рухани жағынан жанын жаралап кетті.
«Жұмбақ жалау» романы қызыл қырғынға дейін жазылып бітіп, 1938 жылы жарық көруін елемеген уақытта Сəбит
Мұқанов 1943 жылға дейін есеңгіреп, мардымды ештеңе
бере алмауы осыдан. Жазушылар Одағының басшылығына
қайтып оралғанмен, ұйымдастыру жұмыстары мен əлегі,
ақын-жазушыларға бронь алып беру, майданға барып қайта,
антифашистік митингілер өткізу сияқты ірілі-уақты істер
өнерпаздығына жол бермеуі бір болса, екінші жараланған
жан дүниесі сырқырай сыздап жүргенде кесек туынды жазуға
көңіл хошы соқпаған еді. 1947 жылы «Сырдария» романының
бір қайнары ішінде болуы осында. Соның өзінде де ол кеуделі
шығарма болып, бүкіл совет əдебиетінің қорына кірді.
Осы мақаланы жазар алдында 1984 жылғы «Кəдімгі Сəбит
Мұқанов», 1990 жылғы «Сəбит Мұқанов тағылымы атты əдебисын жинақтарын мұқият оқып, тарихта берілген бағалармен
салыстырып отыруға тура келді.
Сəбең ұзақ жəне айбынды өмір кешті. Қанша данышпан,
кемеңгер пенде болса да ел-жұртпен араласпай, артық-кем
сөйлемей өмір сүре алмайды. Оның үстіне Сəбит Мұқанов сынды əлеумет ісіне араласып, өз ойын тартынбай айтатын жəне
соның бəрін халықтың, партияның пайдасы үшін айтып жүрмін
деп ойлайтын жауынгер қайраткер талай жайға кездесуі мүмкін.
Мен енді күні бүгінге шейін зиянын тигізіп келе жатқан бір
мəселеге, яғни Мұхтар Əуезов пен қарым-қатынасына əдейі
тоқтап, қыр-сырын ашып берсем замана құйтырқысының сыры
ашылып қалар деп ойлаймын.
Мұхаң, сөз жоқ, данышпан, теңдесі жоқ жазушы. Оны елден бұрын мойындаған, алғашқы əңгімесінен-ақ европалық
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мəдениет деңгейіне көтерілген, төңірегіне өнеге шашып
жүрген аса «ірі суреткер екені айқын» дегенді өзгеден бұрын
Сəбит айтқан болатын, алаш ақын-жазушыларымен айтысып, қырқысып жүрген шағында. 1940 жылғы ашулы хатының
өзінде «Мен сені біздің заманымыздың ең ірі таланттарының
бірі, тек қазақ жазушыларының арасында ғана емес, сондай-ақ
көп ұлтты Одағымыздағы жазушылардың, оның ішіне орыстарды қосқанда да ең мəдениетті адамның бірі деп есептегенмін.
Қазір де солай ойлаймын (347), «Абай» романы туралы пікірім
жоғары. Нағыз шебер Европа прозашыларының романдарымен
қатар тұр, деп түйіндеген.
Сəл ертерек болса да бір шегініс жасайық. 1957 жылы Сəбит
Ленинградтан Ғабит Мүсіреповке хат жазыпты. «Өзіңе белгілі,
1943 жылы Орталық комитет тағы да Жазушылар Одағын
басқар деп ұсынғанда, мен жалғыз ғана тілек қойдым: оным – со
жылға дейін «судимосы» мойнында жүрген Мұхтардан лағнат
қамытын түсіру. Бұл тілекті өкімет пен партия қабылдады,
сөйтіп Мұхтардың азаматтық бетіндегі қара күйені сүртті» деген шындыққа назар аударған дұрыс сияқты.
1932 жылы «Ашық хат» жазып, түрмеден шыққан Мұхаңа
жұрттың көбі күдікпен қарап жүргенде, 1933 жылы 21 ақпанда
Мəскеуден ұзақ хат жазып, «сенің келуің – шын келу, адал
келу деп ойлаймын» деп əлеумет ойын оңға бұрып еді. 1935
жылы Мұхаңның классикалық əңгімелерін шығаруға ешкімнің
дəті бармаған кезде уытты алғысөз жазып, редактор болып
«Ескілік көлеңкесінде» жинағын бастырған да Сəбит болатын.
Мұхаңның «өзі кібіртіктеп, тосырқай ұсынған қолжазбаға редактор болып, оны барлық «айыбынан» ақтап алу шын ерлік,
рухани тəуекел, адал достық еді» деп біледі Т.Жұртбаев.
Алайда бұл ерлік 1937 жылы қыркүйек айында «Казахстанская правда» газетінде «мықтап еленіп» қаралағыш «сыбаға»
ретінде «сыйға» тартылған-ды. «Мұқанов шын қырағы болса
Əуезовтің зиянды əңгімелерін бастырмауы керек еді. Жазушылар ұйымы бұл сорақылықты көрмеді, бұл жайында жұмған
аузын ашпай отыр» деп зіркілдегендерге Сəбит аяғын жиып
алмаған еді.
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1940 жылға дейін Сəбең өзінің бар жүрек жылуын парасатты пайымын Мұхаңнан аяған жоқ. Екеуінің арасына түскен
болмашы ғана нəрсе. Кəзіргі көзі тірі Қайым Мұхаметхановтың
сөзімен айтсақ, «Мұхтар – Абайдың бел баласы екен ғой» деген ел арасындағы сөз Сəбең құлағына Абай музейін ашу
кезінде шалынып аузынан шығуы көрінеді. Бұрынғы 1923-1932
жылға дейінгі идеологиялық ұстасу енді пенделік жараспауға
ұласқан. Бұған екі дананы қоштайтын, жақтайтын, жаттайтын «ағайындардың», ақын-жазушылардың қосқан бояулары
аз емес. «Екі алыптың араздығынан пайда тауып, қасақана өрт
қоюшылар болған» (342-бет).
1940 жылы Сəбең Мəскеуден Мұхаңа 15 беттей хат жазыпты. Сонда «гослитиздаттағылар» маған сенің: «Мұқановтың
«Жұмбақ жалауын» біз білеміз, ол – нашар шығарма, оны
жақсы еткен Дроздов» деп түсінік бергеніңді айтты. Жəне
сондағылар мынаны жеткізді: Сен «Кəзіргі қазақ əдебиеті»
жинағына жазған өз мақалаларыңды оқып шығып, «Сəбит
Мұқанов – қазақ əдебиетіндегі жетекші жазушылардың бірі»
деген сөзді оқып қатты ашуланыпсың. Сол кезде саған өз
қолыңмен жазылған мақаланың қолжазбасын көрсетіпті, сен
қызарақтап қысқа ғана «Мен сызып тастайын ендеше» депсің.
Бұл сөздерді естігенде менің төбе шашым тік тұрды» («Сəбит
Мұқанов тағылымы». 1990. 346-бет) деген хабарламаның өзі
жарықшақтың ұлғайып бара жатқанын көрсетсе керек.
Осындай кикілжің əлеумет ісіне кесірін тигізіп, С. Мұқановтың 1995 жылы Абайдың жүз жылдығына бағыштап жазған «Азамат ақын» (кейін «Жарқын жұлдыздар») деген монографиясының шықпай қалуына себепкер болған еді. Пенделік
көңіл қоғам ісіне біртіндеп-біртіндеп ұласа келе, Сəбит Мұқанов пен Қажым Жұмалиев екеуінің «Абай мектебі» жөніндегі
1951 жылғы қисынсыз, абыройсыз айтыс-тартысқа апарып
соқтырды. Онсыз да қағынып тұрған əдеби-ғылыми атмосфера партияның «демеуімен» астан-кестең болды да, аяғы
Е.Ысмайылов, Қ.Мұхамеджанов, Қажым Жұмалиев сынды
əдебиетшілердің 25 жылға сотталуымен аяқталды.
Абай мектебі жайындағы айтыстың зардабы Мұхаң мен
Сəбеңе қатты тиді. Сəбең жазушылар одағы төрағалығынан
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алынды. 1949 жылы Сталиндік сыйлықты алғашқы кітаппен-ақ
шаппай алған ұлы эпопеяның тағдыры даурықпалы əрі зымян
сынға ұшырады. Мұхаң елден қашып кетуге мəжбүр болды.
Ол аз болса, қазақтың ауыз мұраларынан «халыққа жат» сарын
іздеу науқаны басталды. Онан кейін Хрущевтің «жылмығы»
келіп, біраз арқамызды босата бастағанда «үкілі балалар»
шығып, кешегінің көбін сынап, мұрын шүйіре бастады. Социалистік реализмнің қасаң талаптарын сынағансып, 20 – 50 жылдары жазылған шығармалар бүгінгі «көркемдік талапқа жауап
бермейді» дегенді айта бастады. Қазақ əдебиетіне көпе-көріне
жала жабылып жатқанда жалғыз ғана В.И.Ленин сыйлығына
бір Қазақстаннан М.Əуезов пен С.Мұқанов жарыстырыла
ұсынылды.
Ең соңғы мəреге орыс жəне одақтас республика жазушылары арасынан қазақтың екі марқасқасы жарып шыққаны
қаншама қуанышты құбылыс болғанымен, даналарымыздың
арасын бұрынғыдан гөрі алшақтата ажыратты, Лениндік сыйлық ақын-жазушылар мен ғалымдар арасына жік салып, Сəбитшілдер мен Мұхтаршылдар айқындала бастағанда қазақ əдебиетіне жай түсті. 1961 жылы Мұхаң қайтыс болды.
«Өкпеге қиса да өлімге қимайды» деген рас қой. Жұрт Сəбитті ат құйрығын бір-ақ кескен шығар деп жүргенде, Мұхаңның мəйітін алып келуге Мəскеуге барғанын білгенімізбен,
Əбділдə Тəжібаев 1987 жылға дейін айтпай келген шындыққа
көз салайық.
Мен жылап жатып ұйықтап қалыппын. Біреу мұрнымды
қысады.
– Шешінбепсің де ғой, – деді Сəбең. – Жүр маған барайық,
шəй ішейік...
Сəбең мені телефонмен оята алмаған соң өзі келіпті.
Шай ішіп отырмыз. Қысқа-қысқа ғана тілдесеміз.
– Жыладың ба нөміріңе келген соң?
– Ұзақ жыладым, Сəбе.
– Мен де жыладым жатып ап.
– Сəбең мені өзіне тартып, құшақтады. Енді мұрнымыз пышылдап екеулеп жылап отырмыз.
325

– Мен бүгін, Сəбе, жетім қалған баладаймын.
– Сен ғана емес, бəріміз де жетімбіз. Өңшең кəрі жетімбіз.
Қайран Мұхаң... Дүлдүліміз еді ғой...» (51 бет) дегенді
бүгін тебіренбей оқи алмайсың. Осы оқиғадан сəл-ақ бұрын,
1960 жылдың жазында Сəбең Алтайға барған сапарында орыс
оқушылары алдында, Қалижан Бекхожиннің сөзімен айтқанда
«Қазақты шет жұртқа танытқан – Абай романы, оны жазған
менің ұлы замандасым Мұхтар Əуезов деп мақтаныш етті»
(«Кəдімгі Сəбит Мұқанов», 1984. 255-бет) дегенді құлаққа іліп
алмаушылар кездесуде.
Əрине, өз пайдасы үшін «Əуезовшіл» болғандары, Əуезовті
мақтау, жақтау арқылы Д.Қонаевтың жылы қабағына ілігу
үшін даналардың көз жасы «сентименталдық деталь» ғана
ғой деп түсіндіру оңай. Өйткені «Абай жолы» арқылы келген қуаныш М.Əуезовтің қазасымен жуылып кетті де, қазақ
əдебиетінің ертеректе жасалған прозалық шығармалары,
əсіресе «Адасқандар» қазақ совет прозасының балаң шағында,
алғашқы адымдарының тұсында туды. Автордың да ол кездегі ой-өрісі, дүние тануы, профессионалдық дəрежесі кəзіргісінен əлдеқайда тар жəне шағын болатын» (192-бет) деген
пікірлер оңды-солды айтылып, ең алдымен Сəбеңнің, онан
кейін бұл «классиктерге» дейін проза жазып «тыраштанған»
жазушылардың мысын басу процесі арта түсті.
Қазақ əдебиетін əлем сахнасына алып шығарушылар «таңертеңнен кешке, кештен азанға дейін насихатқа беріледі.
«Ашық ақыл үйрету, дидактикаға бой ұрған ділмəрлық – жалпы прозаның көркемдік дəрежесінің төмендігі» (Т.Ахтанов.
таңдамалы шығармалар. 1974. 2 том. 354-бет дегенге ұласты. Ол
аз болса А.Марченконың аузымен фольклорлық деңгейде жазылған «Абай жолының» жетпегенін шын роман дəстүріндегі
«Қан мен тер» ілгерілетті деп даурықтық... Тарихи тақырыпты
түренмен жыртып-ақ ел алғысына кенелген І.Есенберлин хандарды мадақтаушы деп датталды. Қолдан жасалған классиктер жаңа ештеңе бермей-ақ түрлі атақты алып, жыл аралатып кітаптарын томдап бастыра берумен болды. Бұларға тың
тақырыпты тез игергіштер қосылды да, қазақ əдебиеті шын
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тоқырауға ұшырады. Іслəм Зікібаевтың Сəбеңе арнаған өлеңін
келтірсек:
Аралдың суын көремін десең, түсіп көр
Заманның уын өлемін десең ішіп көр.
Жолбарыс жалын күдірейтеді бүгінде
Өзің асырап, арланғып кеткен күшіктер –
дегеннің айғай-шуы əлі басылған жоқ. Сəбит Мұқанов өмірінде ештеңе бітірмеген, тек «даукес – полемист» болды деп түсінетіндер азайған жоқ. Соның салдарынан қазақ мектебінің алтыншы сыныбында Сəбит атымен ауызға алынбаса, Сəкен ақталғанға дейін қазақ совет əдебиетінің негізін қалаушы деген
«тақты» өзінің көзі тірісінде түсіп беріп, əр сынып пен жоғарғы
курске аналған əдебиет тарихында Жамбылдан кейін аталып
келген С.Мұқанов соңғы кездердегі кітаптарда кейін жылжып,
шегіншектеп бара жатқанын көріп жүрміз. «Арлан» болғандар
үшін ЮНЕСКО қаулысы тарихи шындық ардақтау үшін емес,
кезекті керініп қалудың амалы болуы мүмкін. «Атағы алты
алашқа ғана емес, əлемді шарлап кеткен, бірақ көркемдік биік
талапқа жауап бере алмайтын туынды» (С.Қирабаев. «Жас
алаш» 25.01.2000) бергендерді мемлекеттік сыйлықтың аз
мөлшері ұйқысын бұзып жатқаны сескендіреді.
Көріп отырсыздар, Сəбит Мұқановтың саяси-əдеби тұлғасы
мен пенделік іс-əрекеті қазақ əдебиетіне, оның келешегіне
соқпай өтпейді. Өлгеннен кейін өлеңі түгіл аты өшіп жатқандарды көріп отырған кезде Сəбең жайындағы əңгімелер
бүгінгі күннің мəселесі ұласып, дау-дамай туғызып, əрқилы
ой ойлатып жатуының өзі оның данышпан кемеңгерлігінің,
жасампаздығының, ұлылығының тірі екендігін көрсеткіші.
Олай болса, сөнбейтін жарық жұлдызымыз Сəбит Мұқанов
қалдырған мұраны аялай қастерлеу, өнерпаздық, азаматтық
өнегесін ардақтау бүгінгі, ертеңгі ұрпақтың парызы.
«Алматы ақшамы» 1.3.5. 26.01.2000 жыл.

ДҮНИЕТАНЫМ ИІРІМДЕРІ
Сəбит Мұқанов – қазақтың революцияшыл совет əдебиетінің
негізін қалаушы азғана ақын-жазушылардың бірі, жарты ғасыр
бойына сол əдебиеттің ыстығына күйген, суығына тоңған, табысына қуанған, кемшілігіне қамыққан, артық-кеміне түгелдей
жауап беретін көшбасы қаламгер. Жаңа əдебиетіміздің бар
абырой-атағына да, шалыс басқан қадамына да, бұра тартқан
қиястығына да алдымен жауапкер Сəкен мен Сəбит екені əмбеге аян.
Революцияшыл, 20 – 30 жылдардағы атаумен айтқанда,
төңкерісшіл пролетариат, қара шаруа əдебиетінің бар қуанышына да, қайғы-қасіретіне де ортақ Сəбит пөн Сəкен екенін тарихтан, хабары жоқтар немесе қысыр мақсатпен қыңыр тартатындар ғана білмейді, көрмейді, айтпайды.
Сəбит Мұқанов – бүкіл совет əдебиетінің ең айбынды
жəне жауынгер солдаттарының бірі. Қазақтың революцияшыл əдебиетінің туу, қалыптасу, өркендеу дəуірлеріне белсене араласқан, əдебиеттің партиялық принципін қатаң сақтауға
жəне жүзеге асыруға, социалистік эстетиканың бар талабын
бұлжытпай орындауға ұмтылған, өзгелерден де осыны талап
еткен, күш-жігерін аямаған, сол жолда талай тар жол, тайғақ
кешуді басынан өткерген жазушы.
Советтік қоғам жаңа орнап жатқан кезде революцияшыл
əдебиеттің туын көтеруші Сəкен Сейфуллинге сенімді серік
болған, жаңа заманды қабылдамаған ақын-жазушылардың
əдебиет əлеміндегі ықпалымен бел шешіп күрескен, идеялық
позициясы мықты да тұрақты жазушы екеу болса, бірі
С.Мұқанов екені даусыз. Қазақта пролетариат жоқ, жіктелген
тап жоқ, сондықтан оның əдебиеті болуға тиісті емес дегенді
насихаттағандарға өзінің тапшыл шығармаларымен жауап
беріп, жаңа əдебиеттің туғандығын дəлелдеген пионердің бірі
де Сəбит Мұқанов.
Осы арада Сəбеңнің жан сырын тыңдап, бар болмыс-бітімін көз алдымызға бір елестетіп алайық. «Мен ол кезде идеологиялық майданда «солақай» аталатын адамның бірі болдым.
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Өзім қаналушы таптың семьясында туып, Октябрь революциясына дейін қаналған жағдайда өскен адам «қанаушы»
тап дегенге, «қанаушы таптан шықты» деген адамға өш болатынмын» деп ашық жазғаны жұртшылыққа белгілі. Оның
субъективтік түсінігіне объектілік талап-тілек қосылып, революциялық ұран мен артық-кем сілтегені шындық.
Сондықтан ол бұл жолда қолпаштаған мақтауларға да,
қастанды сындарға да, өтірік-өсекке де, зымиян мысқылға да,
дөрекі айғайға да кезікті, бірақ совет əдебиетінің идеялықкөркемдік платформасын сақтауға, оның жетекші өнер саласы
болуы жолында айрықша күш жұмсады. 20-шы жылдардағы
толассыз шабуылдар, 30-шы жылдардағы жалалар Сəбиттің
идеялық позициясын мұқалта алған жоқ, негізгі принциптерден ауған жоқ. Бұлар Сəбит Мұқановтың əдеби-көркемдік жəне саяси-əлеуметтік көзқарасы мен дүниетаным иірімдерін
айқындар сəтте ерекше еске алынатын өзекті мəселелер.
Қайта құру мен жариялылық заманында қоғамдық, əлеуметтік жəне көркемдік өмірде болған құбылыстарды жаңаша
бағалау қажеттігі туғандығын пайдаланып, кейбір сыншығалымдар бұрынғының бəрін салауат қылайық, мүлдем тыңнан
пайымдайық дегенді айтып-жазып жүр. Тіпті əрі-беріден соң
біздің жасаған қоғамымыз социализм емес, соны құру жолында белсенділік көрсеткендерді жазықсыз жалаға ұшырап,
айдалған-сотталғандардың кегін қайтару үшін қайсы бірін
құрбандыққа шалып жіберу керек деп өрекпиді. Соның ұнамсыз
елесі Сəбит Мұқанов төңірегінде көрініп қалып та жүр.
Сəбит Мұқановты советтік шындықтан, өзі жасаған қоғамнан бөліп ала алмаймыз. Совет елінің орнығу, құралу, нығаю,
өркен жаю кезеңдеріне қолма-қол араласып, барлық уақытта
да белсенді творчестволық позицияда болғаны рас, оған ешкім
дау айта алмайды. Осы дəуірлердің бəрінде де идеологиялық
майданның жауынгер солдаты ретінде жетекші идея-пікірлерді
дəйекті насихаттап отырды. Уақыт ұсынған негізгі идеялардан
Сəбиттің бар бақыты мен қуанышы, қателігі мен кемшілігі туындап жатты. Демек, Сəбиттің дүниетанымдығы иірімдермен
қайшылықтардың кай-қайсысы болмасын уақытпен, жаңа заманды орнату мақсатымен үндесіп жатқанын көреміз.
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Жаңа дəуірдің ұсынған ұлы идеяларын жүзеге асыруда қандай бұралаң жолдар кездескенін кəзір көріп-біліп
отырғанымызбен сол процесс жүріп жатқанда көрегендік
танытқандар өте аз. Пір тұтқанымыздың айтқанына иланып,
партиямыздан, өзі шалыс басқан кездері болыпты. Міне, осыны өз заманының бел баласы болған Сəбит Мұқановтан еселеп
таппасақ, аз таппаймыз. Əркім өз биігіне ұмтылады, əркім өз
базарының нарқымен баға береді.
Əрине, жаңа заман орнату романтикасы, билікті қолға алып,
ұлы мақсатқа жету жолындағы зор екпін көп нəрсені кеуделеп,
омыраулап жасаттырды, пролеткульттардың шапағаты қатты
тиді. Оның үстіне мəдени-əдеби саладағы тарихи сабақтастықты
дəйекті түсіну жағы да жетіспей жатты. Бүкіл совет елінде болған
құбылыстан қазақстандықтар, əсіресе Сəбит Мұқанов құралақан
қалмады. Таптық негізде оянған сана-сезімі асыра сілтеуіне себепкер болды. Көпшілік жағдайда Сəбитті өрттің өтінде, шабуылдың
алдында болғызды. Осыған байланысты Сəбит Мұқановтың
қателіктерге ұрынып отырғанын жасыруға болмайды.
Пролеткульттық көңіл-əуен біздің елде өте күшті болғаны
жасырын жай емес. В.И.Лениннің пролеткульт əпербақандығымен қатты күрескені, арнайы қаулының жобасын өзі
жасағаны, Орталық Комитет атынан пролеткульттар туралы
хат жариялап, қауіп-қатерді көрсеткені бəрімізге белгілі бола
тұрса да еңбекші халықтың революциялық күш-жігерінен,
романтикалық пафосынан нəр алғандар пролетарлық мəдениет
жасап жатырмыз деп бірталай қисынсыздықтарға ұрындырған
болатын. Пролеткульт мекемелері 30-шы жылдарға дейін өмір
сүргенде бұрынғылардын бəрін мансұқ етіп, кешегінің бəрінен
безіп, тарихтан өшіріп тастау керек деп өрекпігені С.Мұқановқа
дарымай кетпеді. Сылтау себептен көп болды.
1923 жылы «Қара тақтаға жазылып жүрмеңдер, шешендер!» деген мақаласын А.Байтұрсыновтың елу жылдығын
өткізгендерге қарсы жазып, Кенесары, Шоқан, Ыбырай,
Абайлардан ат-тонын ала қашқан болатын. Оған əрине білім
өресінің жетіспеуі себеп болды дегенімізбен, кезең талабының
өзі еріксіз айдап апарғанын жоққа шығара алмаймыз.
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Тап осы арада Сəбит Мұқановтың имандай сырына құлақ
қойып, объективтік себепті бағдарлайық.
«Тап тартысы өткірленген уақытта мен ақын едім, жазушы едім, маған тарих, сын мəселесі неге керек?» – деп отыру жауға жəрдем беру сияқтанады. Сондықтан, сол кезде
ұлтшылдарға қарсы шыққан қазақ совет əдебиетінің əрі аз,
əрі жас кадрларының қатарына қосылдым. Менің əдебиет тарихына, əдебиет сынына араласуыма осы себеп болды» дегені
қосымша түсіндіруді талап етпейтін шындық.
В.И.Ленин социализмді сауатсыз халықпен жасай алмаймыз, сондықтан елдің мəдениетін өркендету керек деп тапқаны
белгілі. Интеллигенциясыз, өнер-білімсіз «мы жизнь коммунистического общества строит не можем. А эти наука, техника,
искусство – в руках специалистов и в их головах» (В.И.Ленин.
Шығармалар. 38-том, 55-бет.) дегенді рабфактың тыңдаушысы
ғана емес, іс басындағылардың көбі түсіне бермегенін
жасырмайық.
Бұған нақты дəлел келтірейін. Ахмет Байтұрсыновтың 50
жылдығында С.Сейфуллин арнайы мақала жазып, салтанатты жиналысын ашып тұрып: «қорлыкқа шыдап, құлдыққа
көнген қалың қазақтың ұлт намысын жыртып, ұлттық арын
қорғаған патша заманында жалғыз Ахмет еді. Надандық пен
патша үкіметінің əділетсіз үкім-зорлығымен күрескен Ахмет Байтұрсынов өз ұлтын шын сүйетін шын ұлтшыл еді, жазушысы аз, əдебиеті нашар қазақ жарлыларына оқу һəм тіл
құралдарымен қылған қызметі таудай» – дегеніне Ə. Айтиев
ертеңіне «Советская степь» газеті арқылы «Фактичесие поправки» деген мақала жазып, Сəкенді алаштардың жақтаушысы,
ұлтшылдардың мақтаушысы деп тапты. Көп ұзамай III партия конференциясында Алма Оразбаева Сəкеннің Троцкийге арнаған өлеңінен мін тапса, орталықтан келген Ярославский Сəкенді ұлтшылдыққа ден қойған ақын, марксизмді
түсінбейтін қайраткер деп тапқаны тарихқа белгілі.
Сəкеннің сегіз бөлмесінің бірінде Ғабитпен құшақтасып
бірге жатқан Сəбит өзінің əлгі əшкерелегіш мақаласының
бір жебесін Сəкенге қарсы бағыттағанын естен шығармайық.
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Мұның пенделік сипатынан гөрі əлеуметтік мəні басым құбылыс екені өзінен-өзі түсінікті.
Өңге ұсақ-түйектерді былай қойғанда, қазақтың жаңа жазба
əдебиетінің негізін қалаған Абай туралы Сəбит көзқарасының өзі
замана шындығының сырын аңғартып, советтік творчестволық
күштердің оң жолға түсу процесін анық көрсетеді.
Абайдың «шынжыр балақ, шұбар төстің» семьясында туыпөскені 1923 жылы Сəбит көңіліне күдік сеуіп, кедейдің жақтасы
бола алмағандығын айтқызса, 20 жылдардың екінші жартысында пролеткульттық қисынмен «Пушкин де, Абай да орыс
пен қазақ əдебиетін бастан жаратқандар емес, түйінін түйіп
қорытқандар. Қазақтың əріден келе жатқан жақсылы-жамаңды
əдебиеті болды. Абай кезі келген соң даяр таяқтың иесі, даяр
тоқпақтың ұрушысы, даяр қазықтың қағушысы болды да жүре
берді. Абай – байшыл табының ақыны. Оңдап зерттеген кісіге
байшылдық-ұлтшылдықтың түп қазығы – Абай.
Абай кедейге көріне қарсы жазған жоқ. Абай – жаңашыл.
Онысында дау жоқ, өз заманында пайдалы адам болды.
Əлі де пайдасы бар, онысында да дау жоқ. Абайды орынсыз
көтеретіндер де бар, ол дұрыс емес» – деп білді. 30-жылдардың
бас кезінде мұраны лениндің арнада игеру қажеттігін айқын
сезгенде «қазақтың ұлт əдебиетіне күшті негіз болған Абай»,
сондықтан одан оқып үйрену керек десе, 1932 жылғы «XX
ғасырдағы қазақ əдебиеті» атты атақты еңбегінде, Қазақстан
жазушыларының 1934 жылғы I съезінде жасаған баяндамасында солақай ойлардан іргесін аулақ сала бастағаны сезіледі.
1937 жылы Қазақстанда ғана емес, бүкіл елді дүрліктірген
қан құйлы қара дауыл тұсында, Сəкен, Бейімбет, Ілияс сынды кемеңгерлер «халық жауы» болып тұтқындалған кезде, өзінің қарақан басы дау-шарға түсіп, партия қатарынан
қуылып жүрген шақта Сəбит Мұқанов «Абай – халық ақыны»
деген өте-мөте принципті мақала жазып, қазақ əдебиеттану
ғылымында тұңғыш рет ағартушы-демократ» деген тұжырым
жасады. Оның дамытылған, ғылыми жағынан толысқан жəне
Абайдың ұлылығын жарқырата ашқан варианты 1939 жылы
Абайдың екі томдығына алғысөз болды. Сол кезде негізі
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түскен, 1945 жылы М. Əуезов оқып, «басылып шығуы керек»
деп тапқан, əртүрлі себептерге байланысты 1964 жылға дейін
жарық көрмеген «Жарқын жұлдыздар» монографиясы Абайтану іліміне өлшеусіз үлес қосқанын тек соқырлар ғана көре алмайды, мысық тілеулілер ғана айта алмайды.
Абай төңірегіндегі Сəбит ойларының эволюциясы əшейінгі
жəй шəлкем-шалыс басқан қадам емес, кезеңіне қарай өзгеріп
отырған қоғамдық-əлеуметтік, ғылыми-əдеби көзқарас.
Мұндай кезеңнен Ілияс Жансүгіров те, Сəкен Сейфуллин
де, тіпті Мұхтар Əуезов те өтті. Көзқарас эволюциясында
Сəбит ойлары барынша ашық, тіпті ащы айтылып, дау-дамай
тудыруға себепші болған кезі де жоқ емес. Соның ең соңғысы–
1951 жылы «Абайдың ақындық мектебі» жөніндегі айтыс
Қ.Жұмалиев екеуіне тікелей байланысты болғанын да тасада
қалдырмайық.
Бұл бір ғана Абай төңірегіндегі əңгіме, ал С.Мұқановтың
«XX ғасырдағы қазақ əдебиеті. І-бөлім. (Ұлтшылдық, байшылдық дəуірі)» атты монументалдық еңбегі төңірегінен
өрбитін пікірлердің тек негізгілеріне ғана назар аударайын.
Алдымен 20 – 30 жылдардағы жағдайды еске алу керек. Қазақ халқының жалпы тарихы сияқты əдебиет пен
өнер тарихы бұл кезеңде əлі жасалып үлгермеген, жаңадан
ғана ізденіс жүріп жатқан шақ екенін еш уақытта естен
шығара алмаймыз. Онан соң Ф.И.Голощекиннің арандатуымен қазақ интеллигенциясының ұлы қайраткерлері Ахмет, Міржақып, Мағжан, Жүсіпбек, Мұхтарлар 1929 жыл
тұтқындалып, 1930 жылы сəуірде төртеуі бірдей атылу жазасына кесілді. Мұхтар ашық хат жазып құтылды. 1931 жылғы
екінші үкіммен Жүсіпбек Аймауытов атылып кетті де, Ахаң,
Жақаң, Мағжан Беломор каналдың жұмысына жегілді. Жақаң
Соловей аралындағы зынданда қалып қойды. Абайдан кейінгі
əдебиетіміздің ұлы өкілдері осылайша талқаңдалды.
С.Мұқановтың «XX ғасырдағы қазақ əдебиеті» атты көлемді еңбегі 1931 жылы 15 май күні жазылып бітті. Сəбең бұл
кезде Москваның Қызыл профессорлар институтында оқып
жүрген-ді. Осы еңбекті Сəбең жазу керек пе еді, əйтпесе оқуын
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сылтау қылып сырғып кете беруі, «аш құлақтан тыныш құлақ»
деуі керек пе еді? Əрине, шолақ ойлайтындарға мұндай еңбекке
кіріспегені дұрыс болып көрінер, ал тарих үшін орны толмас өкініш болар еді. Қайран қалатын бір жай, Сəбеңді сөзге
қалдыратындар осы кітапты құрандай көріп, қолынан тастамайды. Бар деректі, өлең-жырды, керек-жарақты осы кітаптан
алады да, Сəбеңнің артық-кем айтқан ойларын келтіріп, өзіне
қарсы шыға келеді. Өйтетін себебі, XX ғасыр басындағы
əдебиетіміз туралы, əсіресе алаш қозғалысына қатысқандар туралы бұдан басқа қомақты да мол деректі еңбек жазылған емес.
Мақтау үшін де, даттау үшін де, кешегіні білу үшін де Сəбеңнің
осы кітабына шоқынатын себебіміз осы. Мұндай қасиетке ие
болған еңбекті даттап-қаралағанша қадір тұтып, шын сырына
қаныққанымыз жөн болмақ.
Сəбеңнің өзін сөйлетсек, онда ол кісі бізге: «XX ғасырдан
бастап қазақ əдебиетінде ұлтшыл-байшыл дəуір туды. Бұл
дəуір күні бүгінге дейін жасап келе жатқан дəуір жəне пролетариат үшін ең қауіптті дəуір. Ауылдағы санасы толыспаған еңбекшілердің біразы бұл əдебиеттен əлі де əсерленеді. Əдебиет
дəуірлерін түгел зерттеу бізше өзгесінен гөрі маңыздырақ
болды. Өйткені, қай дəуірдің əдебиетін зерттесек те, біз сол
дəуірге қайтып оралу үшін емес, сол дəуірді ұғынып, еңбекші бұқараға ұқтырып, пайдалысын алып, залалынан бездіру
үшін, өткен өмірдің кескінін көрсету үшін зерттейміз» (7 – 8
беттер) деп өзінің негізгі мақсатына əлеуметтік-көркемдік мəн
береді.
Ал менің ойымша, осы негізгі себеппен қатар екінші бір
астар бар сияқты. 20-жылдары баспасөз бетінде айғай-шу,
дау-дамай тудырғандар əр газет-журналдың пұшпағында
қалып қоймай, өздерінің бар келбетімен, жазғандарымен оқушы қауымға жетсін, іздеушілері кейін табыла қалса, бір кітаптан оқып, осыдан бастау алсын деген ішкі есептің сілемі жатқандай болып көрінеді маған. Осы ойы бүгінде жүзеге асып,
шындыққа айналып, біздің зерттеушілердің қолынан түспейтін
дерек-ақпардың қордасы болуы оған нақты дəлел. Сондықтан
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тана жатып оқитын кітабымызға айналып, өзінің қасиетінен,
қадірінен айырылмағанын көріп отырмыз.
Сонсын менің осы пікірімді дəлелдей түсетін жанама бір
қызық көрініс бар. Сəбит Мұқанов – уақыттың, заманның
бел баласы дедік. С.Мұқановтың «Адасқандар» атты романы
1931 жылы шыққанда оның үшінші тарауы, яғни «Еркіннің
сыры» дейтін бөлімі түгелдей алашорда мəселесіне арналған
болатын. Бұл кезде Голощекиннің зорлауымен Қазақстанда
қоғамдық-əлеуметтік жəне əдеби-көркем ой, бүкіл идеология
өзіміз қолдан жасаған жаумен – «алашшылдықпен» күресуге
бағытталған болатын.
Ал Мирзоян келіп, заман сабасына түсе бастаған шақта
1935 жылы «Адасқандар» екінші рет басылып, үшінші тарауы мүлдем алынып тасталды. «Сын бая» деп орысшаға
аударылғанда Бəтес пен Бүркіттің арасындағы махаббат желісін ғана сақтап, «Комсомольская правда» мен «Литературная газетаны» айтыстырып қойғаны тағы бар. Ал бұл факт
қазақ əдебиетінен одақтық көлемді шыққан бірінші роман
екенін, бұған дейін қазақ əдебиеті туралы мардымды əңгіме
болмағанын естен шығармайық.
1959 жылы «Мөлдір махаббатты» шығарғанда С.Мұқанов
сол кездегі идеологиялық қысымшылыққа сай Алаш мəселесін кеңейте жазды. Олай етпеске шарасы да жоқ еді, өйткені
алаш түгіл қазақтың əшейінгі тарихы, əдебиет үлгілері халыққа
жат деп есептеліп, зияны тиетін кеселдер деп тапқан кезіміз
болды.
Сондықтан С.Мұқановтың «XX ғасыр басындағы əдебиеті»
деген монументалды еңбегінің нəрі мен сөлін дұрыстап бағдарлап, артық-кем айтқандарын əшкерелеу үшін емес, құрбандыққа шалу ниетімен емес, тарихымызды түзету, шалыс қадамдарды оңға бастау мақсатымен пайдалана білуіміз керек.
Сонсын, Қазақстан өлкелік комитетінің насихат жəне мəдениет бөлімдерімен Қазақстанның марксизм-ленинизм институты бірлесіп 1932 жылы «Сталин жолдастың хатына байланысты Қазақстанда теория майданындағы күрес міндеттері туралы» қаулы алып, (бұл залалды қаулы 1990 жылы күшінен
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айрылды) алаш туралы аузымызды ашу былай тұрсын, атын
атасаң пəлеге алатын күйге жеткізді. Алашшылдар анасының
жатырында жатып, ұлтшыл болған деген түсінік қалыптасты.
Ғылыми түсінік жайына қалып, ертеңді-кеш саясат сауғанымыз
өтірік емес, соның бел ортасында С.Мұқанов жүргені де тағы
шындық.
Қайта құру мен жариялылықтың арқасында ұлыларымыз
ақталып, мəдени-əдеби қорымыз баға жетейтін асылдармен толысып жатқанда, кейбіреулер Сəбит пен Мағжан
арасындағы қарым-қатынасты даңғазаламақ ниетте жүргендер
бар. Айтыспасақ, тартыспасақ, бір кебісті бір кебіске кигізіп
отырмасақ ішкеніміз ас болмайтындай сезіну, одан көп зиян
шегетінімізді аңғармау түбімізге жетіп-ақ келеді. Сонда да ойланбаймыз. Сонсын, көзі жоқты даттау, əруақпен алысу, өсер
елдің белгісі емес қой.
Мағжанмен Сəбиттің таныстығы сонау 1918 жылдан, Омбыдағы педагогикалық курсте оқыған, Қызылжардағы «Бостандық туы» газеті кезінен басталады. Ташкентке барып,
«Ақжол», «Сана», «Шолпан» журналдарындағы жариялаған
мақалалары мен өлеңдері, əсіресе 1923 жылы Сұлтанбек Қожановтың қысқа кіріспесімен Мағжан өлеңдерінің жинағы
шыққан тұстан, Қазақстанда Ахмет Байтұрсыновтың 50 жылдығын атап өту кезінен былай қарай идеологиялық күрес
мейлінше шығандап, шық сипат алды. Оған əсіресе, III партия
конференциясы от тастады. Міне, осы тұста Мағжанға «əдеби
сот» құру процестері басталып кетті. Оны əуелі Москвадағы
Күншығыс халықтарының коммунистік университетіндегі
қазақ-қырғыз жастары 1924 жылдың 24 қараша жұлдызында
Нəзір Төреқұловтың Мағжан туралы баяндамасын талқылаудан
басталды. 20 шақты студент айқыш-ұйқыш пікір таластырып, арнайы қаулы алды. Мағжанның дүниетанымы ғана
емес, творчестволық принципі тезге түсіп, оның бағыты «қазақ еңбекшілерінің ілгері басуына, жаңа туып келе жатқан
жас əдебиеттің өркендеуіне кедергі болады, зиян келтіреді»
(«Е.Қ» 14.01.1925) деп танылды. Сұлтанбек Қожановтың Мағжан жинағына жазған алғысөзіне Б.Кенжебаев, Өтебай Тұр336

манжанов, Ілияс Қабылов, Ғаббас Тоғжанов бастаған 17 студент ешкімнің де қол шоқпары болмаймыз» деп жауап беріп,
қай мəселеде болса да əсіресе, əдебиет саласында «бізге партия жолынан басқа жол жоқ. Партия тілегінен жоғары тілек
жоқ» («Е.Қ» 21.04.1925.) деп тұжырымдады. Осы ретпен
Орынбордағы қазақ жастарының Орталық клубы Мағжанға
əдеби сот жасап, С.Мұқановтың айыптауын тыңдады.
Мағжан 1923 жылдың аяқ шенінен бастап Москваға ауысып, Брюсов институтына түсті. Кіндік баспасы төңірегінде
болды. Ол кезде елге жолдаған сəлеміне жауап берген де
Сəбит Мұқанов болды. Шиеленіскен идеологиялық күресте,
газет-журнал бетіндегі айтыс мақалаларда оның ішінде Сəбит мақалаларында Мағжанның аты саяси жəне көркемдік тұрғыдан айтылмаған кезі аз.
Ұлы Мағжанның көркемдік шеберлігі шығандап, биікке
көтеріліп, ізденістері молайған, эстетикалық қасиеті артқан
сайын, өлеңдерінің идеялық нысанасына назар аударушылар
көбейіп, əр шығармасын марапаттау, мақтау немесе қаралай
даттау процесі қатар жүріп жатты. Əрине, ақын үшін, оның
творчествосы үшін бұдан артық бақыт жоқ. Елеусіз қалса,
еленбесе, қасіреттің үлкені сол. Газет-журналдардағы айтыстартыс, айғай-шу Мағжанды ақын ретінде қуандырып отырғанын пенделік, психологиялық тұрғыдан түсінуге əбден болады.
1927 жылы жалғыз Мағжан үшін ғана емес, бүкіл қазақ
əдебиеті үшін үлкен бір құбылыс болды, ол Мағжанның
«Тоқсан тобы» толғауын жазуы. Біздің идеологиялық аппаратымыз дұрыс қабылдай қойған жоқ. Оған ең əуелі сол кезде өлкелік партия комитетінің баспасөз бөлімінің меңгерушісі
болған талантты сыншы Əбдірахман Байділдин ыңғай бермеді,
ұлтшылдықты салауат етуі тонын айналдырып кию белгісі,
ішімізге кіріп алып бүлдіруді көздеу деген сыңайда пікір айтты. Осы көзқарас Ғаббас Тоғжанов басқарып отырған «Еңбекші
қазақ» газетінің негізгі бағыты болды. Тіпті Мағжанға ептеп іш
тартпақ болған Шəймерден Тоқжігітов: «тоқсанмен біргемін
дегенді кеше жау болып жүрген кісіміз айтып отыр. Баяғы
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ұлтшылдық, баяғы қатқан торсықтың көп малтасын езу бұларға
осы күнге дейін азық болып келеді. Мағжан іштен белін буып,
қойнына тас тығып келіп отыр ма, оның жүрегін кім ақтарып
көріп отыр. Бүгінгі Мағжан мен кешегі Мағжанның түбірі бір,
жолы бір емес пе? Еңбекшілер жұртшылығы у мен суды ажырататын дəрежеге жетті. Құрғақ тілмен, əдемі жырмен алдауға
болмайды. Бұған тың жүрек керек, көп еңбек керек. Онсыз
арам тер болудың да керегі аз. Қазақтың жаңа жұртшылығы
өсіп келеді. Дос кім, қас кім екенін біле алады» («Қызыл
Қазақстан», 1927, №8-9.) деген иманжүзді сөздің өзі Мағжанға
демесін бола алмады. Сенбеушілер көп болды, соның ішінде
Сəбит Мұқанов та жүрді. Сəкен онша көзге түсе бермеді. Ал
Сəбит Мұқанов Мағжанның көзі тірісінде «Сіздің 1928 жылы
жазған екі өлеңінде, «Тоқсан тобы» жəне «Толғауда» совет идеологиясына қарай ойысқан негізгі сюжетін дұрыс түсінгенмен,
дер кезінде оның жақсы қасиеттерін бағалауда кемшіліктер
жібергенімді мойындаймын» деп хат жазған (қосымша түсінікті
қажет етері де сөзсіз. Оған арнайы тоқталамыз).
Мұнан да сорақы ой-пікірлер Ахмет, Мағжандар ұсталып,
түрмеге жабылған, сотталған тұста мейлінше көп жазылды,
қоғамдық-əлеуметтік жəне партиялық сөздің бисмилласына
айналды. Сондай кезде С.Мұқановтың «XX ғасыр басындағы
қазақ əдебиетінің» мəн-жайын сол кездегі көңіл ауанымен баяндап беруін біздің бүгінгі зерттеушілеріміз «осындай үстірт тұжырымдардың негізі қаланып, күні бүгінге дейін өз
күшін жоймай келе жатқандығын» («Алматы ақшамы», 1988)
яғни бəріне С.Мұқанов кінəлі екенін жас ғалым Батырхан
Дəрімбетовке айтқызып, сақа ғылым докторлары Мүсілім Базарбаев пен Рахманқұл Бердібаевтардың бата берулері, ондай ойпікірлерді өздері айтпағандай бола қалулары келісіп тұрған жоқ.
С.Мұқановтың таптық позицияда жазылған осы еңбегінде əрбір дарын жөнінде түйетін ойына, жасайтын қорытындыларына назар аудармасқа болмайды. Бүкіл идеологиялық
аппарат тұлан тұтып жатқанда С.Мұқановтың «қазақ тілінің
негізін жасап, қазақ мектебінің іргесін қалаған алғашқы адам –
Ахмет. Ахметтің бұл тарихи еңбегі бағаланбай қалмақ емес.
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Бұны пролетариат та бағалайды» деуі əшейінгі айтыла салған
сөз емес, ең негізгі тарихи түйіні екені сөзсіз.
Не болмаса Мағжанды бағалауына көз тастайық. «Қазақтың
тілін байыту ретінде, əдебиетіне жаңа түрлер енгізу ретінде
Мағжанның еңбегі көп. Абайдан кейін тіл өнегесіне Мағжаннан
асқан ақын қазақта жоқ (283-бет) деп тауып, өзінің негізгі
мақсаты «Мағжанның түгін тастамай сынау емес, оның əдебиет
тарихында алатын орнының мөлшерін көрсету. Мағжанды
тексерудің бұл алды-арты болмақ емес. Бұдан кейінде талай
тексерулер болмақ» (285-бет) деп оптимистік ой айтқанын
жоққа шығармауымыз керек.
Мағжан жайындағы ой-пікір эволюциясы мүлдем кереғар
болғандығына дəлел етіп ұлы жазушы Мұхтар Əуезовтен бірдіекілі мысал келтірейін. 1929 жылы «Өз жайымнан мағлұмат»
деген қолжазбасында «Абайдан соң Мағжанды сүйемін.
Европалығын, жарқыраған əшекейін сүйемін. Мағжан культурасы зор ақын. Бүгінгі күннің бар жазушысының ішінен
келешекке бой ұрып, артқы күнге анық қалуға жарайтын сөз
Мағжанның сөзі» деп керемет көрегендік жасаған. Егер осы ой
баспа бетін көріп, біздің сол кездегі идеологиялық аппараттың
қолына түсер болса, Мұхаңа да бар пəле үйірілері сөзсіз еді.
Міне, осы Мұхаң уақыттың дүмпуімен 1957 жылы Октябрьдің
40 жылдық мерекесінде баяндама жасағанда Мағжанға «туған
өлкесі қорқынышты, өлі дүние тəрізді сезіледі. Өлім күйін құлақ
күйдей қатар күңірентеді. Өзінің көптеген шығармаларында
махаббат сыршылдығын жырлаған Жұмабаев ақын қазақ
əдебиетіне əр алуан дертті: ыңырана күңіренуді, мистиканы
жəне жұртқа жат электизмді (əркімге еліктегіш), декаденттікті
екпек болған ақын еді» (12 том, 170-бет) дегенді XXI съезден
кейін Сəкен, Бейімбет, Ілиястар ақталып жатқан тұста айтты. Сол жылымық күннің өзінде ұлы жазушы осындай өреден
биіктей алмаса, ағынан жарылып, көңілдегісін 1957 жылы айта
алмаса, онда оған дейінгілерге не жорық, не өкпе.
Міне, осы арада əдебиетшілер де, тарихшылар да біле
бермейтін бір жайды айта кетейін.
Кандидаттық диссертацияның бірінші оппоненті болған
С.Мұқановтан отзыв алайын деп 1959 жылы 15 қарашада
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үйіне бардым. 5-ші қабатта тұрады екен. Сонда Сəбең 1934
жылы 2 қарашада қызыл профессорлар институтының соңғы
курсінде оқып жүрген кезінде Беломорканалда айдалып жүрген Мағжан Жұмабаевқа хат жазғанын айтып, оқып берді. Əлгі
мойындау сол хаттан келтіріліп отыр. Хаттың негізгі ойы – таяуда түрмеден шығасыз, сонда қай жақта боласыз, зорлықзомбылықты кек тұтқан пиғылда шығасыз ба, əлде «Тоқсанның
тобындағы» ойға ойысасыз ба? Біз үшін қазақтың қасиетті
поэзиясының келешегі үшін сіздің совет жағына шыққаныңыз
үлкен олжа болар еді деген ойларды айтыпты.
– «Сізге тиісті орындар жазғызды ма? – деп сұрағанымда,
«Жоқ, өзім жаздым – арымның əмірімен жазғаным» – деді. Хат
қазір музей қорында, Сəкең ол хатына жауап алмапты. Горький
мен Е.Пешкованың Мағжанға қол ұшын созуы тек қана Зылиха апайдың талпынуымен ғана емес, мүмкін Сəбең əрекеті де
араласқан шығар деген ой келеді маған. Өз бетімен ешкімнің
зорлауынсыз хат жазған адамның, қазақ даласындай далиған
көңілі бар Сəбеңнің мұндайдан қалыс қалуы мүмкін еместей
көрінеді. Сол жолы өзінен əбден анықтап сұрай алмағаныма
өкінгенмен менің осы ойымды кейінгі оқиғалар дəлелдей түсе
ме деп те ойлаймын.
Сəбең 1937 жылдың көктемінде Мəриям жеңгейге қазан көтертіп, Алматы станциясынан Алматыға келген Мағжанды жападан жалғыз қарсы алады. Ол жөнінде «Қазақстан əйелдері»
журналында Мағжанның жары Зылиха апай жазды, теледидардан айтты. Пойыздан түскеннен кейін Мағжан Сəбеңе: «Мен
алдымен Сəкенге сəлем берейін. Оның жолы – дұрыс, менікі – бұрыс болды» деген екен. ІІ-ші Алматыға жеткізетін
ат-арба іздеуді сылтауратып, Сəбең Сəкенге телефон шалыпты. «Алып кел» деген жалғыз ауыз сөз болыпты бар
айтқаны. Бұл тұста Москвадағы Нығымет Нұрмақов,
Тұрар Рысқұловтың ұсталып жатқан хабары Қазақстанға
дүңкілдей жетіп жатқан кез болатын. Ғаббас Тоғжанов пен
Ілияс Жансүгіровтің, көп уақыт Жазушылар одағына хатшы
болған Қадыр Қуанышевтің тағдыры шешіліп, тұтқынға алу
сəті тақалып қалған-ды.
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Əлгі бір ауыз сөзден кейін Сəкеннің үй-іші айрықша қонақ
келердей əбігерге түседі. «К.Маркс пен Виноградов көшесінің
қиылысындағы үйіміздің ауласына қазан көтердім. Сəкен
жұмысқа баратындай сəндене киініп, қара костюміне ажар
беретін əдемі галстугін тағып алып, ауланың ішінде Мағжандар
келгенше теңселді де жүрді» дегенді Гүлбаһрам Сейфуллинадан өз құлағыммен естіген едім.
Мағжан мен Зылиха апай сол күні Сəкен үйіне қонып
шығады да, ертеңіне Сəбең үйіне қонақасыға барады.
1989 жылы Мағжанды еске түсіру кешін өткізгенде академик Мұхамеджан Қаратаев естелік айтты. Сонда «1937 жылдың май айының бас кезінде Жазушылар Одағына келсем, мен
танымайтын бір егделеу адам есік алдында тұр екен. Амандасып, жөн сұрастық. Сəбеңді тосып тұрғанын білген соң, кабинетке кірдік. Жайғасып отырған соң əлгі кісі: «Мен Мағжан
Жұмабаевпын» дегенде орнымнан қалай тұрып кеткенімді өзім
байқамай қалыппын. Өйткені, ол кісінің атақ-даңқына бұрыннан
əбден қанықпын да, өзін көрген жоқ ем. Сөйтіп тұрғанымызда
Сəбең кіріп келді де, амандық-саулықтан кейін өлкелік партия комитетінің екінші секретары Садық Нұрпейісовке телефон соқты. «Келіңдер» деген болу керек, үшеуміз бірге барып,
Садықтың есігін аша бергенде орнынан атып тұрды да, «тосып
отыр» деп Мирзоянға алып барды. Кабинетте Сəкен отыр екен.
Жылы шырайлы амандықтан кейін:
– Жұмабаев жолдас өздеріңіз айтқандай зор талант иесі болса алғашқы əзірде, көңіл хошы келгенше, аударма неге жасатпайсыздар? Қоныс-жайын да ойласыңыздар, – деп ақыл қосты.
Содан кейін мен Мағжанды көрген жоқпын», – деді.
Мирзояннан шыққан соң ба, əлде бірнеше күннен кейін бе,
Мағжан мен Сəкен Қазақтың мемлекеттік əдебиет баспасының
директоры Хамза Жүсіпбековке барады. Бұрынғы жасаған
келісім-шарт бойынша ма, əлде ел-жұрт айтып жүрген Лион
Фейхтвангердің «Оппейгейм əулеті» атты атақты романын аударуға шартқа отырған ба, əйтеуір алдын ала беретін
қаламақысына директор қиқаңдаған сияқты. Сонда тиісті
ақшасын сенімхатпен Сəкен Сейфуллин алып беріпті. 1937
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жылдың күйіп тұрған беймезгіл шағында осындай адамгершілік
көрсеткен Сəкен мен Сəбит керемет опық жеп, күні кеше өзі
тəрбиелегендердің талауында қалды.
1937 жылдың жаз ортасынан бастап репрессия күшейіп,
газеттердегі сөздердің ыңғайы мүлдем қиындай берді. «Социалистік Қазақстан» газетінде 1937 жылы 4 шілдеде «Алашордашыл бір контрабанды», «Лениншіл жас» газетінде «Троцкийшіл, оңшыл, ұлтшыл сұмырайларды құртайық» деген мақалалар
басылды. Ілияс Жансүгіров пен Ғаббас Тоғжановтар ұсталғаннан кейін «Қазақ əдебиеті» газетінде жазушылар одағының бастауыш партия ұйымының секретары «Əдебиеттегі троцкийшіл-бұқарашыл ұлтшыл-фашист зиянкестерді жеріне жеткізе
құрту керек» деген қиратқыш мақала жариялады. Сəбит Мұқанов ол кезде Жазушылар одағының төрағасы қызметінен Москва жағында творчестволық командировкада жүрген-ді. Сонда
«Сəбит өз шығармаларында, «Адасқандарда» да байды мақтап,
1932 жылы басылған «XX ғасырдағы қазақ əдебиетінде» халық
жаулары – алашордашылардың объективті революциялық ролі
бар деген қателері үстіне соңғы кезге шейін халық жауларына
(Айсарин, Жұмабаев, Асылбековтерге) көріне ымырашылдық
жасады. Өзінің шығармаларын халық жаулары Досмұхаметов,
Малдыбаевтарға аударуға берді. Жұмабаевты қызметке орналастыруға ниеттенгені, тағы басқалары – Сəбиттің жай ғана
қатесі емес, үлкен саяси қатесі» (18.08.37) деп жазылған мақаланың көздегені бүгін айдан-анық. Осы тенденцияны «Қазақ
əдебиетіндегі авербаховшылдықтың қалдығын жою керек»
мақаласы («С.Қ.», 29.08.37) мейлінше күшейтіп жіберді.
1937 жылы 7 сентябрь күні Алматы ақын-жазушылары
«Ұлтшыл-фашистердің əдебиеттегі зиянкестік істерімен күресу
жəне жас кадрларды өсіру туралы» деген тақырыпта өткізген
жиналыста не Сəкен, не Сəбит, не Бейімбет, не Ғабит болмады. Сəкен 24 сентябрь күні тұтқындалды, ал «Сəбит өзінің қателерін мойындап, əлі толық алып болған жоқ» деп
шешкеннен кейін 3 қазанда Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы төрағалығынан босап, көп кешікпей партиядан шығарылды. Сонда Сəкен мен Сəбитке ашық қойылған айып –

Мағжан Жұмабаевты қанаттарының астына алып, байшылұлтшылдармен ауыз жаласуларын қоймай келеді деген жалалар болатын.
Сондай жиналыстардан газет тілшілерінің баспасөзге өздерінің түсінігі бойынша берген хабарларын бүгінгі біздің кейбір
зерттеушілеріміз ақ-қарасына жетпей, Сəкенді Сəбитке, Сəбитті Сəкенге қаралату үшін пайдаланып жүр. Уақыттың тұтанып
тұрғанына қарамай, өздерінің ұлы адамгершілігін көрсетіп, өр
тұлғаларын өрістете түскен жəне қазақ əдебиетінің келешегін
ойлаған Сəкен мен Сəбитті осыншама қиян пұрыстыққа
кезіктірген, өзі де бұл өмірдің уын тауыса ішкен ұлы Мағжан
Жұмабаевтың 1937 жылы 30 желтоқсанда тұтқындалып, атылып кеткенін білмейтін, Мағжанның атын естуден қорқатын,
енді бүгін мақала жазып, мағжаншыл болып жүргендердің
қысыр əңгімелеріне қайран қалмасқа болмайды. Адал мақсат
болмаған жерде адал ой, ажарлы қылық болмайтынын ұғар
уақытымыз келді ғой.
Сəбеңнің қоғамдық-əлеуметтік жəне əдеби-мəдени қайраткерлігімен мидай араласып жататын адами келбетіне көз салайық.
Майданға түскеннің жеңісі мен жеңілісі қатар жүретіндігін
ескерер болсақ, ондайды Сəбең көп көрді, басынан көп кешірді.
Оны сезіп-біліп қана қоймай, кезінде мойындап та отырды.
Ашық жазды. Сəбитті даттағысы, сөзге қалдырғысы келгендер
оның өз ой-пікірі мен сөздеріне құйрық жалғап, даурықтырып
та жатты.
Əдебиеттің идеялық тазалығы жөніндегі ойын Сəбит досына да, қасына да ашық айтты, жазды. Бақай есебі барлар одан
өзіне саяси капиталда, оңай олжа да тапты, тауып та келеді.
Құдайға шүкір, қалың елі қазағы Сəбитті өзінің ыстық махаббатымен қалтқысыз сүйді. Қазақ даласында, басқа елжұртты былай қойғанда, Сəбит даңқына жететіндей ешбір жазушы да абырой-атақ болған еместігін ашық айтайық. Бұлай
дегенде басқалардың беделі төмендейді.
Сырт көзге республика басшыларының ресми түрде Сəбеңе
жылы қабақ көрсеткенімен, олардың түпкі пиғылдарында
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жібімес тоң мен ызғарлар болғанын айтпасқа болмайды. Оған
Сəбеңнің таптық позицияны мықтап ұстаймын, əдебиеттің
партиялылығын аспандатам деп жүргендегі ұрыншақтығы да,
айтыс-тартысқа əрқашан араласатындығы да салқынын тигізіп
отырды. Онысын өзі əркез айтып, мойындап отырғанмен,
күні үшін, келешегі үшін іс басында уақытша жалынып жалпаңдамады, ұзыннан өштік, қысқадан кек сақтағандардан сақтанбағаны, именіп-сызылуды білмегендігі тағы да бар. Осының
жазасын көз тірісінде де, дүниеден өткен соң да аз тартқан
жоқ. Сəбеңнің даңқын, абырой-беделін ұнатпайтындар билік
тағында ұзақ отырып, тоқырау жылдарында аруақпен алысып,
тұқыртумен келгендігі бүгінгі ешкімге құпия жай емес.
Сонымен, Сəбит Мұқановтай дəуір перзенті, қазақ совет
əдебиетінің негізін қалап, шаңырағын көтеріскен, жарты ғасыр бойына көшбасшы болып, əдебиетті, мəдениетті өрге
сүйрелеген Ұлы дарын еңбегінің қадыр-қасиетіне жету, əр жазушының тарихтағы орнын дау-дамайсыз анықтап құрметтеу
бүгінгі қазақ зиялыларының абыройлы міндеті.
26.04. 1990 жыл.
Т.Кəкішев. «Санадағы жаралар». 1992 жыл.
ХАЛҚЫНА ТАРТҚАН ҚАЛАМГЕР
Əдебиет – таланттар жарысының ордасы. Заманның тілекмұратын ұғып, өркендеу жолына түскен дарындар өткендерден үлгі-тағлым ала отырып, солардың өзімен де іштей
бəсекелеседі. Өйтпесе ол шын талант емес, қатардағы қоңыр
төбелдердің бірі ғана. Өсу үшін белестен асу шарт, ал ел жадында сақталып қалған таланттар, сөз жоқ, өз өрелері жеткен биіктерге ескерткіш соғып, «шекара» белгілеп кетеді.
Кейінгілер одан əрі бара алмаса – жолы болмағаны.
Бір дəуірде өмір сүрген дарындар да бір-біріне ықпал жасап, творчестволық бəсекеге түседі. Жалғыз озу ниеті мақсатқа
айналса, онда талас-тартыстан, дау-дамайдан аяқ алып жүре
алмаймыз, ал озу – өсу ниетінің негізіне айналса, құдайдың
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бергені, əдебиет гүлдеп сала береді. Бəйге күшейіп, соны
шығармалар дүниеге келеді, халықтың мерейі өседі. Осы
соңғы тенденция Қазан төңкерісінен кейін айрықша қуатпен
көрінгенін дəлелдейтін көркемдік көрсеткіштер өте көп.
Шын өнерпаздың өрен тұлғасы уақыт озған сайын даралана да зорая түседі. Қазақ совет əдебиетінің негізін қаласқан,
оның жарты ғасырлық даму процесіне қолма-қол араласып,
ұзақ уақыт жетекші бағыт-бағдар көрсетіп отырған, əдебиеттің
бар жанрында өшпес мұра қалдырған, заманымызың белгілі
жазушысы Сəбит Мұқановтың қасиетті де аяулы есімі совет
əдебиеті мен мəдениетінің арайлы жұлдыздарының ішінде
өзінше жарқырайтыны айдан анық.
Социалистік Еңбек Ері, академик-жазушы Ғабит Мүсірепов
Б.Майлиннің туғанына 80 жыл толуына байланысты салтанатты жиналыста Сəбит Мұқановтың аса талантты, мол дарынды С.Сейфуллин, Б.Майлин, I.Жансүгіров, М.Əуезовтерді
шоқ жұлдыздай жарқыраған тобында тұрғанын айта келіп,
«шоқ жұлдыз» деген сөзді əдебиет пен өнер қайраткерлеріне
қолданғанда, олардың уақыт жағынан сəтті жымдасқанын,
бір мезгілде жана тұра, əрқайсысы өзінше шұғыла шашатынын, халық өмірін өзінше əр қырынан, əр алуан биіктіктен
жарқырата нұрландыратынын, өзінің поэтикалық шабыт қуатынан айнымайтынын ұғыну керек», – деп түйген болатын.
Қазақ əдебиетінің айрықша нұр шашқан жарық жұлдызының бірі – Сəбит Мұқанов. Қазақ əдебиетінің тарихында өзінің
творчестволық белсенділігі мен қаламының өнімділігі жағынан оған теңдесе қояр дарын аз. Өзі он алты томға мөлшерлеген таңдамалы шығармаларының жинағына енбей қалған еңбегі қыруар. Бəрін жинап бастырса 30 – 35 том болары сөзсіз.
Осының өзі бойындағы бар өнерін, қуат-дарынын туған еліне
сарқып берген кемеңгер каламгердің сипатын танытса керек.
С.Мұқанов жайлы жазылған монография, зерттеулер, əдеби-ғылыми еңбектер көп. Зор дарын туралы осы шағын мақалада оның өнер өткелдеріне көз сала отырып, қазақ əдебиетіне қандай олжа салғанын, қандай үлес қосқандығын қысқаша айтып өтуді жөн көрдік. Артына мол мұра қалдырған
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қаламгердің тарих таразысына тастап кеткендерінің қадірқасиетін айқындайтын уақыт жетті.
Сəбит Мұқанов – бүкіл совет əдебиетінің ең айбынды
жəне жауынгер солдатының бірі. Қазақ совет əдебиетінің туу,
қалыптасу, даму дəуірлеріне белсене араласқан, əдебиеттің
партиялық принципін үнемі қатаң сақтауға жəне жүзеге асыруға, социалистік эстетиканың бар талабына жауап беруге
талаптанған, күш-жігерін аямаған, сол жолда талай тар жол,
тайғақ кешуді басынан өткерген жазушы. Советтік қоғам жаңа
орнап жатқан кездегі əдебиет майданында Сəкен Сейфуллинге сенімді серік болған, алаш жазушыларымен күресуге бел
шешіп кіріскен, идеялық позициясы мықты да тұрақты жазушы – С.Мұқанов. «Қазақта пролетариат жоқ, сондықтан оның
əдебиеті болуға тиіс емес» деген уағызды, соған іш тартқан
оңшылдардың теріс пікірін əшкерелеген, өзінің нақты көркем
шығармаларымен жаңа əдебиеттің туғандығын дəлелдеген
пионердің бірі – Сəбит.
Бұл жол ол қастанды сындарға да, өтірік-өсекке де, зымиян мысқылға да, дөрекі айғайға да кезекті, бірақ совет əдебиетінің идеялық-көркемдік платформасын сақтауға, оның үстемдікке жетуіне аянбай, жалтақтамай күш жұмсады. 20-шы
жылдардағы өшпенді шабуылдар, 30-шы жылдардағы жалған
жалалар Сəбиттің идеялық позициясын мұқалта алған жоқ, ол
социалистік Реализмнің негізгі принциптерінен ауған жоқ. Бұл
ерекше атап өтер өзекті мəселе.
Əрине, осылай деген уақытта, Сəбит ешбір қателік жасамаған екен ғой деп түсінуге еш болмайды. 20-шы жылдардың бас
кезінде С.Мұқанов та Абай мұрасының мəн-маңызына жете бойламау, жолбике ақын-жазушыларды сыртқа тебу жəне ҚазАППтың əкімшілігіне тəн болған «солақайлыққа» ұрыну сияқты
қателіктерін асқындырып жібермей, тез түсінді де, партияның
əдебиет саласындағы саясатын дəйекті жүзеге асыруға ден
қойды, негізгі бағыты ұлы арнадан нəр алған үлкен талант
əдебиетімізге зор олжа салып, құнды-құнды үлестер қосты.
Сəбит Мұқанов – поэтикалық дарыны көркемдік шеберліктің биік шыңына көтерілген ақын. 20-шы жылдары қазақ346

тың кедейлері мен жалшы-жақыбайларының өмірі мен тұрмысын, олардың революциялық өзгерістерге белсене араласуын жырлаған, əлеуметтік шаралардың мəнін көркемдік
нанымдылықпен насихаттаған, 30-шы жылдары кешегі шаруаның бүгінгі колхозшыға айналу процестерін шынайы бейнелеген, олардың ой-арманын, тілек-мақсатын нəзік сезімге ораған
лирик, өмір оқиғаларын сюжетті желіге тартып, кең көлемді
баяндаулар мен толғауларға ұмтылған эпик ақын.
Қазақ поэзиясы советтік дəуірде көптеген жаңалықтарды
бойына сіңірді. Өсиет-нақылы басым, дидактикалық сипаты айқын туындылар С.Сейфуллиннің, С.Мұқановтың,
Б.Майлиннің, I.Жансүгіровтің өлеңдерінде ара-тұра бой көрсеткенімен де, негізінен алғанда, олардың өзекті арнасы саяси
лирикадан өрбіді.
Бұл – заманның даму заңдылығына сүйенген құбылыс.
Ескілік қирап, жаңалық орнай бастаған уақытта, қазақ
ақындары өздерінің жалынды да отты сөздерін əлеуметтік
кəдеге асыруға талаптанды. Мұның өзі жаңадан туып келе
жатқан жас əдебиеттің ерекшелік қасиеті еді. Сондықтан саяси лирика өлеңнің басқа түрлерінен айбынды да алымды болып, жаңа көркемдік əдістің өзекті принциптері бойына дарығандығын аңғартқан-ды. Ел еңбекшілерінің ұлы
ерлігі ақындарды өршіл қиялмен қанаттандырып, өлеңнің
реалистік мəні тері бойына дарығандығын аңғартқан-ды. Ел
еңбекшілерінің ұлы ерлігі ақындарды өршіл қиялмен қанаттандырып, өлеңнің реалистік мəні жалынды романтикамен
жарқырай түскен болатын. Осы қасиет С.Мұқановтың саяси лирикаларына айрықша тəн. Демек, мұның өзі – Сəбиттің
басқа ақындарға білек күшін қоса отырып, қазақ поэзиясына
дарытқан жаңа қасиет.
Қазақ поэзиясының өркендеу жолында тың, соны мазмұнға
жаңа түр табу талабы біздің аға ақындарда, əсіресе Сəкен мен
Сəбитте күшті болды. Қазақ өлеңінің мақамы мен əуеніне,
ырғағы мен ритміне сыздықтап ене бастаған жаңалық нышандары көбіне Сəкен мен Сəбиттің ізденулерінен туғанды. Сəбит поэзиясының азаматтық əуені əбден айқындалып,
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корытындылық сипаты бар атақты «Майға сəлем» атты көркем
туынды дүниеге келгенше, автордың əрқилы қиындықтарға
бой алдырып қалып отырған кезі де жоқ емес.
Өсу, ілгері басу, көркемдік шыңына көтерілу талабы Сəбитке
бірқыдыру поэтикалық шалыс қадамдар жасатқанымен де,
қазақ поэзиясы мұндай табанды, жігерлі ізденістен зор пайда тапты. Қоғамдық өмірдің бүгінгісін жырлауға, ертеңгісіне
барлау жасауға мүмкіндік берген азаматтық сазы қалың саяси лирика əбден орнықты, жетіле, молыға өркендеді. Сөйтіп
поэзия күрес құралына айналды, халықтың ой-арманы əсем
бейнеленіп, озық идеалды орнықтыруға, эстетикалық талғамды
жетілдіре түсуге септігін тигізді. Оның үстіне қазақтың он бір
буынды қара өлеңі мен жеті буынды жыр өрнектерін іштей
түлетіп, екпін-ырғағы күшті жаңа өлең түрлерін жасауға күш
салды. Сəкенмен екеуінің бұл жаңалықтары қазақ поэзиясын
өркендетуге мұрындық болды.
Қазақ совет поэзиясы тек Сəкен мен Сəбит лирикаларымен ғана өркендегенін баса айтатын болсақ, онда əділет жолын аттап өткен болар ек. Ол екеуі дамудың жетекші күші,
өркендеудің серкесі болғанын ескерте отырып, жаңа заманды
жырлаушылардың алуан қилысы кездескенін ұмытуға болмайды.
Сахна төрінен насихатталар ойдың құдіретті екенін
анық сезген Бейімбет Майлиннің диалогке ден қойып, образдар галереясының төріне өзінің қазақи психологиясымен Мырқымбайын отырғызуы, тауда аққан өзеннің тасқынындай жыр-өлеңдерінде өзінің эпикалық құлашын байқатып, поэзияның биік мəдениетіне төтелей тартқан Ілияс Жансүгіровтың, ауыз жəне жазба поэзияның қорғасындай қорытылған тың үлгісін жасаған Иса Байзақовтың, екпінді жырдан дауыл соқтырмақ болған Тайыр Жароковтың, ауызекі шешендікті
ақындық өнердің өрнегіне салған Асқар Тоқмағамбетовтің, жан
сырын жайдары шумаққа өру ниетімен ұзақ сапарға шыққан
Əбділда Тəжібаевтың, халық тағдырын өзінің өнерпаздық
өмірінің өзегіне айналдырып, Майкөл тамын да, Əлі қарттың
халін де суреттеген Жақан Сыздықовтың сол жылдардағы
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ізденістерін қаға берісте қалдыруға болмайды. Олардың бар
өнерпаздық ізденісі көп жағдайда өнегесі мол орыс поэзиясына, əсіресе замана қарқынына сай келетін ырғақ пен нақышты
таба білген Маяковскийдің екпінді жырына еліктеген болатын. Сəкен мен Сəбит поэзиясына 20–30 жылдары айрықша
жарқырап көрініп, профессионалдық өресін танытқаны даусыз шындық. Сəбиттің қазақтың лирикалық поэзиясына талай
түр енгізіп, азаматтық əуенді орнықтырумен дараланатыны да
сондықтан.
С.Мұқановтың толып жатқан лирикалық шығармаларымен
қатар жиырмаға тарта поэмалары бар. 20-шы жылдардың
алғашқы жартысында жазылған «Жұмаштың өлімі», «Құрдас»,
«Наурыз күні», «Пионер», «Альбом», «Жетім қыздың күйі»
сияқты шығармалардың қателіктерін асқындырып жібермей,
тез түсінді де, партияның əдебиет саласындағы саясатын
дəйекті жүзеге асыруға ден қойды, негізгі бағыты ұлы арнадан
нəр алған үлкен талант əдебиетімізге зор олжа салып, құндықұнды үлестер қосты.
Сəбит Мұқанов – поэтикалық дарыны көркемдік шеберліктің биік шыңына көтерілген ақын. 20-шы жылдары қазақтың кедейлері мен жалшы-жақыбайларының өмірі мен тұрмысын, олардың революциялық өзгерістерге белсене араласуын жырлаған, əлеуметтік шаралардың мəнін көркемдік
нанымдылықпен насихаттаған, 30-шы жылдары кешегі шаруаның бүгінгі колхозшыға айналу процестерін шынайы бейнелеген, олардың ой-арманын, тілек-мақсатын нəзік сезімге
ораған лирик, өмір оқиғаларын сюжетті желіге тартып, кең
көлемді баяндаулар мен толғауларға ұмтылған эпик ақын.
Қазақ поэзиясы советтік дəуірде көптеген жаңалықтарды
бойына сіңірді. Өсиет-нақылы басым, дидактикалық сипаты айқын туындылар С.Сейфуллиннің, С.Мұқановтың,
Б.Майлиннің, I.Жансүгіровтің өлеңдерінде ара-тұра бой көрсеткенімен де, негізінен алғанда, олардың өзекті арнасы саяси лирикадан өрбіді. Бұл – заманның даму заңдылығына
сүйенген құбылыс. Ескілік қирап, жаңалық орнай бастаған
уақытта, қазақ акындары өздерінің жалынды да отты сөздерін
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əлеуметтік кəдеге асыруға талаптанды. Мұның өзі жаңадан
туып келе жатқан жас əдебиеттің ерекшелік қасиеті еді.
Сондықтан саяси лирика өлеңнің басқа түрлерінен айбынды
да алымды болып, жаңа көркемдік əдістің өзекті принциптері
бойына дарығандығын аңғартқан-ды. Ел еңбекшілерінің ұлы
ерлігі ақындарды өршіл қиялмен қанаттандырып, өлеңнің
реалистік мəні тері бойына дарығандығын аңғартқан-ды. Ел
еңбекшілерінің ұлы ерлігі ақындарды өршіл қиялмен қанаттандырып, өлеңнің реалистік мəні жалынды романтикамен
жарқырай түскен болатын. Осы қасиет С.Мұқановтың саяси лирикаларына айрықша тəн. Демек, мұның өзі – Сəбиттің
басқа ақындарға білек күшін қоса отырып, қазақ поэзиясына
дарытқан жаңа қасиет.
Қазақ поэзиясының өркендеу жолында тың, соны мазмұнға
жаңа түр табу талабы біздің аға ақындарда, əсіресе Сəкен мен
Сəбитте күшті болды. Қазақ өлеңінің мақамы мен əуеніне,
ырғағы мен ритміне сыздықтап ене бастаған жаңалық нышандары көбіне Сəкен мен Сəбиттің ізденулерінен туғанды. Сəбит поэзиясының азаматтық əуені əбден айқындалып,
қорытындылық сипаты бар атақты «Майға сəлем» атты көркем
туынды дүниеге келгенше, автордың əрқилы қиындықтарға
бой алдырып қалып отырған кезі де жоқ емес.
Өсу, ілгері басу, көркемдік шыңына көтерілу талабы Сəбитке бірқыдыру поэтикалық шалыс қадамдар жасатқанымен
де, қазақ поэзиясы мұндай табанды, жігерлі ізденістен
зор пайда тапты. Қоғамдық өмірдің бүгінгісін жырлауға,
ертеңгісіне барлау жасауға мүмкіндік берген азаматтық
сазы қалың саяси лирика əбден орнықты, жетіле, молыға
өркендеді. Сөйтіп поэзия күрес құралына айналды, халықтың
ой-арманы əсем бейнеленіп, озық идеалды орнықтыруға,
эстетикалық талғамды жетілдіре түсуге септігін тигізді.
Оның үстіне қазақтың он бір буынды қара өлеңі мен жеті
буынды жыр өрнектерін іштей түлетіп, екпін-ырғағы күшті
жаңа өлең түрлерін жасауға күш салды. Сəкенмен екеуінің
бұл жаңалықтары қазақ поэзиясын өркендетуге мұрындық
болды.
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Қазақ совет поэзиясы тек Сəкен мен Сəбит лирикаларымен ғана өркендегенін баса айтатын болсақ, онда əділет жолын аттап өткен болар ек. Ол екеуі дамудың жетекші күші,
өркендеудің серкесі болғанын ескерте отырып, жаңа заманды жырлаушылардың алуан қилысы кездескенін ұмытуға болмайды.
Сахна төрінен насихатталар ойдың құдіретті екенін
анық сезген Бейімбет Майлиннің диалогке ден қойып, образдар галереясының төріне өзінің қазақи психологиясымен Мырқымбайын отырғызуы, тауда аққан өзеннің тасқынындай жыр-өлеңдерінде өзінің эпикалық құлашын байқатып, поэзияның биік мəдениетіне төтелей тартқан Ілияс
Жансүгіровтың, ауыз жəне жазба поэзияның қорғасындай
қорытылған тың үлгісін жасаған Иса Байзақовтың, екпінді
жырдан дауыл соқтырмақ болған Тайыр Жароковтың,
ауызекі шешендікті ақындық өнердің өрнегіне салған Асқар
Тоқмағамбетовтің, жан сырын жайдары шумаққа өру ниетімен
ұзақ сапарға шыққан Əбділда Тəжібаевтың, халық тағдырын
өзінің өнерпаздық өмірінің өзегіне айналдырып, Майкөл тамын да, Əлі қарттың халін де суреттеген Жақан Сыздықовтың
сол жылдардағы ізденістерін қаға берісте қалдыруға болмайды. Олардың бар өнерпаздық ізденісі көп жағдайда өнегесі
мол орыс поэзиясына, əсіресе замана қарқынына сай келетін
ырғақ пен нақышты таба білген Маяковскийдің екпінді жырына еліктеген болатын. Сəкен мен Сəбит поэзиясына 20–30 жылдары айрықша жарқырап көрініп, профессионалдық ересін
танытқаны даусыз шындық. Сəбиттің қазақтың лирикалық поэзиясына талай түр енгізіп, азаматтық əуенді орнықтырумен
дараланатыны да сондықтан.
С.Мұқановтың толып жатқан лирикалық шығармаларымен
қатар жиырмаға тарта поэмалары бар. 20-шы жылдардың
алғашқы жартысында жазылған «Жұмаштың өлімі», «Құрдас»,
«Наурыз күні», «Пионер», «Альбом», «Жетім қыздың күйі»
сияқты шығармалардың көркемдік дəрежесі əрқилы екендігін,
олардың шын мəніндегі поэмаға қойылар талап деңгейінен
шыға бермейтіндігін, қайта сюжетті өлеңге ұқсайтындығын
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ескерте кету керек. Ал егер сол дəуірдегі көркемдік даму
тұрғысынан қарағанда, оларды шартты мағынада поэма деп
атауға да болады. Өйткені сюжеттің негізгі арқауы болатын
өмір оқиғалары бірде қою, бірде саяз болса да көрініп қалып
отырады.
Бұл шығармалардың Сəбит үшінде, қазақ əдебиеті үшін де
екі түрлі мəні бар. Бірінші, поэзия жанры тудыру қажет, өйткені
біздің бүгінгі адуынды өміріміз лирикалық өлеңнің аумағына
сыймай, эпикалық арнада жырлау керек деген замана талабы
мен көркемдік қажеттілік əр ақынды, əсіресе Сəбитті терең
ойландырған болатын. Ендеше, шын мəніндегі профессионалды поэманың дүниеге келуі қажет еді.
Екінші, əлгі аталған шығармалар Сəбиттің ақындық дарыны ұзақ сонарлы баяндауларға икем екендігін аңғартты.
Өмір көріністері мен оқиғаларды шынайы баяндай білудің өзі
сюжетті шығарманы тудыруға өнерпаздық мүмкіндігінің мол
екендігін байқатты.
20-шы жылдың екінші жартысында жəне 30-жылдары жазылған Сəбит поэмаларының ішінен жарлы-жақыбайлардың
өмірін бейнелеген «Батырақтың», қазақ жұмысшыларының
тұрмысын, қазан төңкерісіне белсене қатысуын суреттеген
«Октябрь өткелдерінің», челюскиншілерге арналған «Ақ аюдың»,
публицистикалық планда жазылған «Сөз – советтік Армияның»
қазақ əдебиетіне қосылған елеулі үлес екендігін айтып өтіп,
«Сұлушаштың» қазақ поэзиясындағы дəуір жасағанын, əдебиетте орны мүлде алабөтен екенін ашық айтуымыз керек.
Шығарманың құдайы – уақыт. Дүниеге келгеніне алпыс
жыл болған «Сұлушаш» күні бүгінге дейін өз оқушысын баурап алып, эстетикалық лəззат беріп келе жатқан этаптық,
дəуірлік туынды. Оның құндылығы тек бұл ғана емес.
«Сұлушаштың» ең негізгі мəні – қазақ совет поэзиясында
шын мəнісіндегі көркем образ жасау проблемасын шешуінде
жəне жаңа арналы позициямыздың қалыптасқандығын, бұдан
былай ілгері өркендеу, көркемдіктің биік шыңдарына өрлеу,
ұмтылу процесінің басталғандығын аңғартуында. Сондықтан
да асқан көркемдік талғампаздықпен жасалған монументал352

дық шығарма қазақ поэмасының дамуына биік шың болып,
əдебиет тарихынан құрметті орын алады.
«Сұлушашты» өлеңмен жазылған роман дегендіктен емес,
жалпы қазақ поэзиясына тəн дастандық дəстүрді онан əрі дамытып, сюжеттік желілі шытырман оқиғалармен емес, реалистік шындықпен əдіптеп отыруды жəне əрбір қастерленер
кейіпкердің характер дəрежесіне көтерілуіне, образдық сипат
алуына көркемдік шеберліктің еркін жетуі əдебиетіміз үшін
ұлы олжа болып, қазақ совет поэзиясында үлкен белес жасады,
этаптық шығармаға айналды.
Осы көркемдік асуды біздің ақындарымыз қатты сезінді.
Өзінің «Советстан» поэмасымен замананың публицистикалық
образын жасаудың үлгісін тапқан Сəкен «Альбатрос», «Социалистан» (1931), «Қызыл ат» (1932) поэмаларымен əрі қарай
жалғастыра түскенімен, шешуші кезеңнің бар көркемдік
ауыртпалығы Ілияс Жансүгіровке жүктелді. Расын айту керек,
Москваның коммунистік журналистика институтын бітіріп келген кезден бастап Ілиястың ақындық қаламынан шын мəніндегі
мəдениетті поэзияның маржандары үзіліп түсе бастады. Əуелі
«Дала» (1930) келді өзінің бар кеңістігімен, содан кейін қазақ
əдебиетінде мүлдем жаңа арна – өнержайлы, өнерпаз тағдыры
жайлы ұлы поэмалар легі əуелі «Күй» (1933), онан кейін күні
бүгінге дейін ақындық қуат-күші, шеберлігі жағынан асу бермей келе жатқан «Күйші» (1934), өмірі естен кетпейтін көркем
мұра «Құлагер» (1937) дүниеге келіп, қазақтың жаңа замандағы
ақындық жанының екінші тынысы ашылғандай болды. Міне,
осының бəрі ақындық бəсекенің, елдің мерейін өсіріп, көңілін
қуанышқа бөлейтін адал жарыстың жемісі еді.
С.Мұқанов «Сұлушаштан» кейін «Адасқандар» романын
жазды. Ғажайып құбылыс! Ақынның бірден ірі жазушыға айналуы, салған жерден прозаның ең күрделі түрі – романды
қолға алуы қалай? Бұл процеске алдын ала дайындық болды
ма жəне қандай қажеттілік себепкер болды?
Қазақ əдебиетінің өнерпаздық тəжірибесіне, əсіресе
С.Мұқановтың шығармашылығына ойлана көз тастасақ, бұл
процестің ойламаған жерден тап болған олжа, таза кездейсоқ353

тық емес екендігін айқын байқаймыз. Советтік өмірдің құбылмалы көріністері поэзияның аумағына сыймай, кең эпикалық
арнамен суреттеуді талап етті. 20-шы жылдардың екінші жартысында поэмалардың көбейгендігінде, Б.Майлин сияқты
дарындардың прозаға əбден аууының да, Сəкеннің «Тар жол,
тайғақ кешу» мен «Жер қазғандарды» жазуының да себептері
осыдан болатын.
Заманның көркемөнерге қойып отырған зор талабын дер
кезінде аңғара білетін, дəуір жаршысы болуды өзіне міндет етіп
қойған С.Мұқановтың бұл өнерпаздық қадамы əбден заңды еді.
Ал «Адасқандардай» кесек дүниені жазуына келетін болсақ, ең
аз дегенде екі себепті атап көрсеткен жөн: біріншіден, романда
суреттелген оқиғалардың бəрі де өмірдің өзінен туғандығы, тарихи шындықтан алынғандығы, Бəтес (Бəтима) пен Бүркіттің
(Сұлтанбектің) махаббатынан өрбіген трагедияны автордың
көруі, сол 1928 жылғы сот процесінде С.Мұқановтың қоғамдық
айыптаушы міндетін атқаруы сияқты жайларды атауымыз керек. Көзбен көріп, құлақпен естіген өмір шындықтары жазушыға еріксіз қалам ұстатқан. Осы өнерпаздық қажеттілік
сыртқа шығар форманы іздеген уақытта С.Мұқанов прозаның
ең ауыр да күрделі түрі – романды таңдап алды.
Бұған батылы қалай жетті деген сұрақ екінші себепті шешіп
алуға мүмкіндік береді. С.Мұқановтың бұрын проза жанрымен
шындап айналыспағандығы прозаның асу бермес қиындығын
сезгендіктен емес, ұзақ уақытты талап ететіндігінен, бүгінгі
пəрменді шындыққа қолма-қол араластырмай, аз болса да
бұра тартатындығынан. Сонымен бірге атам заманнан бері
бір халықтың рухани азығы болып келе жатқан поэзияның
«уысынан» сытылып шығу да оңай емес. Жоғарыда Сəбит
поэмаларының эпикалық масштабқа ұмтылатындығын, сюжет желісінің нық тартылатындығын ескертіп едік. Міне,
осы өнерпаздық мүмкіндік, яғни, сюжетті шебер құра білу,
өмір оқиғаларын өре білу, əрбір көріністің ішкі сырын ашу,
даму бағытын аңғару, поэтикалық шарттылықтан азаттық
алып, еркін баяндау, қоғамдық-əлеуметтік шындықтарды мол
қамту талабы «Адасқандар» романында анық көрініп, қазақ
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əдебиетінде С.Мұқановтың басы бүтін проза жанрына көшуін
аңғартып қана қойған жоқ, сонымен қатар профессионалдық
əдебиетті жасау үшін алымы мол, тынысы кең прозаны ерекше өркендету қажет екендігін ұқтырып, жаңа үрдіс тудырды.
«Адасқандар» романын оқымаған, одан эстетикалық лəззат алмаған 30-жылдар оқушысын кездестіру қиын. Негізгі
кейіпкерлер ғана емес, тіпті қосалқы Əсиялардың өзі ақылсананы былай қойғанда сезім дүниесінде, шынайы махаббат
əлемінде үлгі-өнегелік сипат танытып, жаңа ұғым-түсінікті
қалыптастыра бастады. Сондықтан болар, қазақ романдарының
ішінде «Адасқандар» орыс тіліне аударылып, 1935 жылы Москвада «Сын бая» деген атпен шыққанда көркем шығарманың
қадір-қасиетін жыға танитын «Литературная газета» мен
социологиялық алып-қашпаға ден қойған «Комсомольсая
правда» газеті мықтап айтысып, үлкен дау-дамайға барған еді.
Ол кезде осы ұнамды əдеби көрініс авторына қуаныш орнына қасірет силап, «романды жұртшылықтың оқуына тыйым
салынған» болатын. Қазақстан жазушылар одағының арнайы
шешімімен «Адасқандар» романы əдебиет əлемінен аласталды, авторы емес, романның өзі түрмеге жабылды, жасырын
кітаптар қорына тығылды, оқығандар сөзге қалды.
Ал осы фактыға бүгінгі уақыттың тұрғысынан зерделі ой
көзін жіберсек, əрине, жеке адамға табынушылық заманында сорпаның бетіне жылтырап шыққандардың бəрі де – адам
ба, шығарма ма, зат па, – əйтеуір бəрі-бəрі де қыспаққа түспей
қалмағандығына бір көрсеткіш осы болса, екіншіден, бір керемет тарихи процестің көзден тасаланып, көңілден орын ала алмай, көркемдік дүниесінде атаусыз кеткендігін өкінішпен атауымыз керек.
Сəбит Мұқановтың жаңа өмірді, советтік шындықты
жан-тəнімен жақтаушы, жырлаушы, қолымен орнатушы болып жүрген шағында талай артық сілтеген тұсы кездесті.
Сондықтан ол өзін «солақайлар» қатарындамын деп есептеді,
оны жасырмады. Осындай өмірлік өнерпаздық мінезі бар
Сəбитті саяси-əкімдік жəне ғылыми-əдеби ортада жұрттың бəрі
бірдей мойындай қойғысы келмеді, қайта түймедейін түйедей
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етіп көрсетуге тырысқандар тіпті дүниеден өткеннен кейін де
табылды. Соңғылар «өзі жоқтың көзі жоқ» деп өзінің кезекті
құлқыны үшін, алар атағы, шен-шекпені үшін құзғынша əрекет
еткенін көзіміз көрді.
Тоқырау кезіндегі əлгілердің тоғышарлық психологиясын
зерттеу саласына көшіргендер Сəбит Мұқановтың «Сын бая»
(«Адасқандар») романы қазақ совет əдебиетінің бүкіл одақтық
көлемге шыққан тұңғыш туындысы екен деп елеген жоқ, санатқа
алған жоқ. Ал шындығына келгенде, бұл көрініс ел болып, жұрт
болып, бүкіл көркем өнер саласы болып қуанатын құбылыс еді,
өйткені қазақтың жас прозасының алғашқы кесек шығармасы,
шын мəніндегі көркем романы бүкіл одақтық сыни ой-пікірге
азық болып, совет елінде жаңаланған түсінікті ғана емес, əр ұлт,
əр халық өзінің нақты үлгісімен, айшықты өрнегімен, ажарлы
бояуымен социалистік мазмұнды ұлттық түрмен ажарлап, совет əдебиетінің тұтастық сипатқа ие болуының айғақты бір
көрінісі еді. Біз осы құбылысты көркемдік тұрғыдан түсінбей,
дөрекі социологияның құрбандығына шалып жібердік те, қазақ
совет əдебиетінің өзіндік бетіне бірқыдыру уақытқа дақ түсіріп
алдық. Əрине, оған əлгіндей объективтік себептермен қатар,
субъективтік те сылтау болуы ғажап емес. Қалай дегенмен
де «Адасқандар» қазақ совет əдебиеті тарихындағы айрықша
ауыз толтырып айтатын көркемдік-өнерпаздық құбылыс.
1959 жылы С.Мұқанов «іштен шыққан шұбар жыланды» –
«Адасқандарды» XX съездің тарихи шешімімен қайтадан
тірілтті. «Мөлдір махаббатқа» айналдырды, толықтыра жариялады. Окушы қауым тағы оған қайтадан лап қойып, атабабаларының кешегі сезім күйі, азаматтық келбетіне үңілді.
Сыни-ғылыми ой жаңа арнада көрінгенімен, көптеген құптау
мақалалар жазылғанымен, менің түсінуімше, өзінің қоғамдықкөркемдік қуаты жағынан «Мөлдір махаббат» романы «Адасқандардың» жанды көлеңкесі ғана болып, бұрынғы жеткен
көркемдік биікті еске түсірді.
С.Мұқанов «Адасқандарда» кейін бірыңғай прозаға ауысты
дегенде, оның кейінгі жылдардағы поэтикалық шығармаларын
мансұқ етпейміз, олардың ішінде қазақ поэзиясына үлес болып
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қосыларлық туындылар да бірқыдыру. Бірақ Сəбиттің ақындық
өнері жетекшілік ролінен айрылды да, өзінің орнын мəдениеті
өскен, көркемдік шеберлігі толысқан жазушыға берді.
Өтпелі дəуірде туған шығармалардың бəрі бірдей сəтті бола
бермек емес. «Екпінді» повесі, «Есіл» романы, бұлардан басқа
əр кезеңде жазылған прозаның шағын түріндегі үлгілері өз авторына онша үлкен абырой əпермегенімен де, С.Мұқановтың зор
таланты өзінің шын жанрын тапқандығын, осы жолда сүрінсе
де көздеген мақсатына, прозаны жан-жақты игеруге тапжылмастан келе жатқандығын анық байқатты. Ерен еңбектің ірі табысы – «Жұмбақ жалау» (қазіргі «Ботакөз») романы болды.
Бұл роман – Сəбит творчествосында басталған жаңа
процесті ғана емес, бүкіл қазақ əдебиетінің өркендеу тенденциясын тұжырымдаған этаптық туынды.
«Жұмбақ жалау», ең алдымен, қазақ əдебиетінде социалистік
реализм əдісінің əбден орныққандығының айғағы болды. Қоғамдық өмірді шынайы қалпында, революциялық даму барысында бейнелеу сияқты көркемдік тəсіл қазақ прозасында
құлашты емін-еркін кеңге сілтетті. Реалистік проза дəстүрінің
қалыптасуына, əдебиеттің профессионалдық арнаға түсуіне
даңғыл жол ашты.
Типтік образдарды типтік жағдайда жасау, кейіпкердің ісəрекетін психологиялық тұрғыдан нанымды суреттеу, сюжеттің
динамикалық дамуы үшін қызықты да тартымды, кейде экзотикалық детальдарды кіріктіруі, жанды оқиғалардың мол болуы, композицияның шымыр болуы, ана тілінің лексикалық
байлығын сарқа пайдалану тəрізді творчестволық проблемаларды түбегейлі шешіп алуға «Жұмбақ жалау» романы
мұрындық болды да, əдебиетіміздің асқар беліне айналды.
Міне, сондықтан да академик-жазушымыз Ғ.Мүсіреповтің
«қазақ романдарының төл басы санап, прозаның ұлттық
дəстүрінің негізіне қаланған шынайы туынды екенін ерекше бағалады. Оны Мұхтар Əуезов те құптады. Сəбиттің
творчестволық еңбегінің 25 жылдығы 1946 жылы тойланғанда
«Жолы кең жазушы» деген мақала жазып, ағынан жарыла пікір
айтқан ұлы Мұхтар:
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«Сəбиттің өмірі мен еңбегі жазушының бір басының
ерекшелігін ғана баян етпейді. Ол қазақ əдебиетінің тарихындағы аса бір күрделі дəуірдің өскен жолын, іздеген мүддесін,
жеткен өресінде баян етеді» деп табады да, қазақ прозасының
профессионалдық арнасына Сəбит қосқан үлесті, яғни «Теміртас» пен «Жұмбақ жалау романдары сапа мен көркемдік
жағынан қазақ көркем қара сөзінің елеулі үлкен дəуірін танытады. Қазақ романының тарихында талантты, өнімді жазушы
Сəбиттің орны – бірінші орын. Жазба əдебиеттің ең қиын, ең
мəдениетті түрі бізде болмай тұрған кезде сол үлгіні ең алғаш
бастағандықтан бірінші орынға ие болады» (ІІ том, 261-бет)
деген тұжырымды адалдықпен ұға білетін болсақ, онда есепшотпен айтылған кейінгі «көрегендіктердің» ешбір мəні болмай қалатыны өзінен өзі түсінікті.
С.Мұқановтың «Сырдария» романына дейінгі «БалуанШолақ», «Біздің заманымыздың геройы», көптеген əңгіме,
очерктері өздерінің көркемдік-идеялық дəрежесі жағынан
«Жұмбақ жалау» көтерілген биіктен асып түсе алмады. Автордың творчестволық өсу жолы əрдайым ілгері өрлеуге
тиісті екендігін белгілі дəрежеде заңға айналдырған уақытта,
шегіністер мен мүдірістері болатындығын, өсу жолында бұралаң соқпақтар кездесетіндігін де естен шығармаған абзал.
Бүгінгі күн шындығын жыр етуді мақсат тұтқан жазушы
«Сырдария» романымен қазақ əдебиетіне кезекті олжа салды.
Замана талабына сай шығарма жазуда С.Мұқанов өз өнерінің
тағы бір ерекшелік сипатын танытты. Бұл роман əр алуан адам тағдырларының ішкі сырын ашуға, совет халқының
отаншылдығының түпкі тамырларын кең арнада суреттеуге
мүмкіндік берді. Жаңалықтың қылтиып көрінген кегін мəпелеп
өсіру, жетілдіру, сайып келгенде, орнықтыру, ертеңгі жарқын
болашаққа көз тастау сияқты ең озық қасиет жазушының
осы еңбегінен айрықша байқалды. Өмір оқиғасын баяндаудан гөрі оның ішіне үңілу, кейіпкердің жан дүниесін нанымды
психологиялық мотивировкалармен оқушының алдына жайып
салу проблемасы бірқыдыру шешімін тапты.
Солай бола тұрса да, бұл романда сюжет желісіне қабыспай
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тұрған эпизодтар, санаға қона қоймайтын оқыс көріністер
қалуы көркемдік тұрғысынан «Ботакөз» биігіне көтерілуіне
мұрсат бермеді.
Қазақ əдебиетінде ғүмырнамалық дəстүрдің қалыптасуын
айтқанда С.Мұқановтың «Өмір мектебі» трилогиясын айрықша
атаймыз. Бұл шығарма – М.Горькийден тарамдалған көркемдік
ерекшеліктерді өнерпаздық жолмен игерудің айғағы. Өмір шындықтарының қастерленуі жағынан алғанда Октябрь революциясына дейінгі жəне одан кейінгі сұсты да жалынды
жылдардың бейнесін айна-қатесіз көркем полотноға түсіріп,
қазақ халқының жарты ғасырлық өмірін баяндаған эпопеялық
сипаты бар шығарма екені əмбеге аян.
Сəбит шығармашылығын қазақ совет əдебиетінің тарихынан
бөлмей, өз кезіндегі əдеби даму үрдістерімен тығыз байланыстыра қарау керек. Себебі, тоқырау тұсында тарихи өркөндеуді
еске алмай, көркем əдебиетке кім қашан келіп, қандай олжа
салғанына қарамай, тіпті кемсітуге ниеттеніп орыныз ожарлану,
жалған сөйлеу, жауапсыз пікір айту, ғылыми негізден алшақтау
кездесіп жатты. Соның салдарынан нигилистік көзқарас, яғни
өзіне дейінгінің бəрін мансұқ ету тенденциясы байқалғаны да
бар. Мұның көбі тезірек классик болып танылуға ұмтылған
Ə.Нүрпейісов, Т.Ахтанов, С.Шаймерденовтерде кездесті.
Сəбит Мұқановтың «Жұмбақ жалауы» («Ботакөз») қазақ
романдарының тел басы болумен қатар, прозамыздың профессионалдық тұрғыдан қалыптасқандығының үлкен эстетикалық көрсеткіші болды. Осыны ағынан жарылып, ауыз толтырып айтсақ, басқаларға үлес қалмастай сезініп, орынсыз тарындық. Сəбит тəжірибесі көпшілік жағдайда «мұз
жарғыштың» ролін атқарды. Ол орындаған істер, жазған
шығармалар мінсіз деп дəлелдеуге ешкім тырысқан емес.
Оны көбіне аспан астында жалғыз өзі ғана болғысы келгендер ғана даурықтырды. Өнерпаздық бəсекемен өркендейтін
əдебиет процесінде Мұхтар Əуезовтің де, Ғабит Мүсіреповтің
де, Ғабиден Мұстафиннің де айшықты орындары барына, олардың өнімді еңбектері арқасында қазақ прозасының
профессионалдық негізі қалыптасып жатқандығына қарамай
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Сəбиттің ролі өрелі екенін айтуға жасқана берген кезіміз де
жоқ емес.
Қазақ совет əдебиетіндегі осы процестің сонша құнарлы болуы Мұхтар Əуезов қаламгерлігіне байланысты екенін айту
басқаларды мансұқ етумен астаспауы керек. Жəне жымысқы
есебі барлар М.Əуезов арқылы көрініп қалуды ғана емес, омыраулап ілгерілеуді деөзінің шотына қаққаны да көпшілікке аян.
Алайда тарих əркімге өзіне лайық орын беретіндігін, қадірлеп
құрмейттейтінін, ожарлықты аяқ асты ететінін ұмытпайық.
М.Əуезов – қазақ əдебиеті мерейінің айрықша шыңы.
«Қазақ əдебиетінің Əуезов дəуірі» деген идеяны 1963 жылы
ұсынған Есмағамбет Ысмайыловты «Қазақстаннан көшіріп
жібермек» болғандар қазір өздері ойлап тапқандай даурығады.
Шындығына келгенде, Е.Ысмайылов концепциясының
нəрі мынада еді: Сəбит Мұқанов басшы, өзгелері қосшы
болған прозадағы керкемдік даму процесі «Жұмбақ жалау» –
«Ботакөз» тұсында қазақтың профессионалдық қара сөзінің
негізін қалады. Прозаның бар ішкі жанры да, көркемдік арсеналы да түгел көрініп, алуан биіктерге қол созды, қазақ
əдебиетінде проза жетекшілік рольге мықтап ие болды. Бұл
процеске əрине Бейімбет Майлиннің, Мұхтар Əуезовтің 20
жылдардағы классикалық əңгімелерінің толық қатысы бар,
олар қосқан үлес те зор.
Ал «Абай жолы» эпопеясы толық аяқталып, бүкілодақтық
қана емес, дүниежүзілік сахнаға шыққаннан кейін Əуезов дəуірі
өркен жайды. Ол дəуірдің айрықша мəні – қазақ прозасының
ұлттық дəстүрін қалыптастыруы.
Профессионалдық өрені əбден орнықтырып, бір халықтың
көркемдік түсінік-талғамын басқаларға ұғынарлық, қабылдарлық деңгейге жеткізе білу, сөз жоқ, ең жоғары биік. Осы биікте
əзірге Əуезов қана отыр, сол шыңның басынан өркендеу жолдарын нұсқауда. Бұл асудан асу бүкіл қазақ өнерпаздарына
міндет, сонда ғана халқымыздың эстетикалық өресі биіктей
түспек, осыны анық түсінген Сəбиттің өзі «Аққан жұлдызды»
жазуға тиіспін деп есептеді. Өңге жазушылар да қалам қуатын
онан əрі биіктетіп жіберуге талаптануда. Өйткені олардың ба360

сым көпшілігі М.Əуезовтің негізгі тұғырын естен шығармады,
яғни табиғи талантты толассыз еңбекпен, білім, парасатпен
толтыра, байыта, өркендете беру керек екенін ұқты. Ал басқаша
ойлағандар «шен-шекпенге, атақ-абыройға көбірек ие болсам,
халық жүрегіне жол табамыз» деген жалған жолға түсті. Содан ырду-дырду, даңғаза-даурықпа көбейді. Жарымжан, көк
жасық шығармамен əдебиетті ластаушыларға жол ашылды.
Əдебиеттегі тоқыраудың ең сорақы түрі осылай көрінді. Ал ол
жершілдік пен жікшілдікке бастады.
Сəбиттің творчестволық жолының қадау-қадау биігіне көз
салғанда оның жанды сипаты əлі күнге дейін сақталып келе
жатқандығы осындай ой толғауына азық болған шындықтан
көрінеді.
Тарих пен бүгінгінің астасуы əрқашанда шын жазушы үшін
зор бақыт, үлкен қасиет екендігін осыдан көреміз.
Көркем прозаны бар нақыш-келбетімен өркендетуге зор
үлес қосқан С.Мұқанов очерктермен сапарнамалар жазды.
Мəскеудің зорлауымен жүргізілген тың жəне тыңайған жерлерді игеру жорығына С.Мұқанов белсене қатысты. Оның
қаламынан туған шығармалар өмірдің өзінен ойып алынды.
«Тың толқындары» романының алғашқы нұсқасын айтпағанның өзіңде С.Мұқанов тың жайында жыл аралатып очерктер жинағын шығарып отырғаны белгілі.
Сондай-ақ өмірге сүйген жардай ғашық болып, оның
түр-келбетін көркейтуге, көргенін елге жыр етіп айтып беруге құштар жазушы əлемнің талай елінде болып Қытайды
аралаған əсерінен «Алыптың адымдары», Цейлон шеруінен
«Адам – атаның шоқысы» сияқты сапарнамалардың жақсы
үлгісін беріп кетті.
С.Мұқановтың қаламынан 1938жылғы «Күрес күндерінде» атты пьесадан кейін «Гвардия, алға», «Алтын астық»
либереттолары туды. Алайда бұл шығармалар – «Шоқан
Уəлихановй» драмасының шығар биігін даярлаған туындылар. Бұлардың қатарына 1945 жылы орыс тіліне В.Шкловский
аударған «Нить Ариадны» («Чокан Валиханов») пьесасын да
қосу орынды болмақ.
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1955 жылы жазылып, күні бүгінге дейін М.Əуезов атындағы академиялық театрда жүріп жатқан «Шоқан Уəлиханов» – қазақ драматургиясының өркендеу жолындағы зор табыс. Осындай бақытқа «Сəкен Сейфуллин» атты сахналық шығармасы да
ие болды. Автор театр репертуарына тарихи құнды да тұрақты
шығармалар берумен қатар, əдебиеттік образдар көрмесіне
Шоқанның, Сəкеннің бейнесін шеберлікпен апарып қосты.
Сəбит Мұқанов өзінің творчестволық өмірінде əдебиетке
қатысы болған мəселелердің бірінен де қалыс қалып көрген
емес. Бүкіл қоғамдық өмірді жіті бақылап, оның даму барысына белсене араласып отыру – С.Мұқановтың бойына дарыған
əдет қана емес, оның өнегелі өмірінің дағдылы қасиеті. Мұны
жазушының толып жатқан көркем шығармалары ғана емес,
қазақтың əдеби сын мен ғылымын қалыптастыруға, өркендетуге септігін тигізген 200-ден астам сын мақалалары, том-том
болып жарияланған күрделі еңбектері мен монографиялық
зерттеулері дəлелдейді.
Əдебиетіміздің сəби шағында «Сынға сын» жəне «Қара
тақтаға жазылып жүрмеңдер, шешендер» (1923 жыл) деген
сұсты ескертумен сын майданына араласқан Сəбит жамбасы жерге тигенге дейін өзінің əділ де ашық айтатын ғадетінен
танған жоқ. Əрине айтқандарының бəрі кітап сөзі еместігін,
артық сілтеген тұсы да болғанын жасырмайық.
Қазақ совет əдебиетінің идеялық нысанасы айқын, пікірі
таза болуы үшін Сəбит Мұқанов аянбай күрескені шын. Мұны
«Еңбекші қазақ» газеті мен «Қызыл Қазақстан» журналында
1926 – 1927 жылдары көркем əдебиет туралы жазған көлемді де
жауынгер мақалаларынан ғана емес, өмір бойы жазғандарынан,
тіпті реплика – ескертпелерінен айқын көреміз. Буржуазияшыл ұлтшылдардың зиянды насихаттаған мақалаларды сынау, сөйтіп, пролетарлық əдебиеттің идеялық бағытына қылау
түсірмеу, мұрат тұту – Сəбит үшін творчестволық қажеттік
қана емес, партиялық борыш болды.
20-шы жылдардағы сыни еңбектерінде екі түбегейлі мəселеге ерекше назар аударды. Бірінші – орыс əдебиетінен үйрену,
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дермен күресу дəуірінде кейбір əдеби дəстүрімізді кеміте
сөйлегеніне қарамастан, Сəбит Мұқанов білу, үйрену, білгеннен
үлгі алу мəселесін күн тəртібіне қойып, өз ойын ашық айтқан
уақытта қазақ əдебиеті өзінен өзі үйрене алмайды деп насырға
шаптырған кезі де бар. Пролеткульттық таным осыны қатты
уағыздаған-ды.
Екінші ірі мəселе – советтік бағыттағы күштерді ұйымдастыру, олардың идеялық-көркемдік бірлігін нығайту проблемасы. ҚазАПП-тың белсенді басшысының бірі болған Сəбит
Мұқанов қазақ совет əдебиетіне талай соны талантты тартып, ағалық көмегін көрсетті. Қазіргі аға, орта буын жазушыларымыздың Сəбиттен өнегені былай қойғанда Сəкеннің
өзі теңдесе алмайды. Жеке-жарым өлеңін қарап, жариялау,
жағдайын жоқ дарындарға қаражат беруді былай қойып, өз үйіне
паналату да Сəбиттің дəстүрі. Сібірден көшіп келген Ғабиден
де, əскерден жалғыз шинелмен келген Əбдіжəміл де Сəбит
пəтерінің қонағы емес, айлап жатқан тұрағы болғаны шындық.
Тап Сəбиттей талантты жас ұрпаққа еңбек сіңіріп едім деп қазақ
жазушыларының не өткендері, не қазіргілері айта алмайды. Бұл
жай «материалдық» көмек қана болса бір сəрі ғой.
Сəбит əрқашанда өз алақанының жылылығын, жүрегінің
кеңдігін жас дарынды демеп, елеп жазған мақалаларымен де,
қоғамдық əдеби қауымның көңілін соларға аударуымен де дараланып көрінгенін тарих растайды. Сын көрмей келе жатқан
Тайырдан, Асқардан кейінгілердің бəрі Сəбит тезінен өтіп,
əдебиетіміздің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқандары бір төбе.
Дарынды жазушының жауынгер сынға қосқан үлесі осымен шектелмейді. Қазақстан жазушыларының бірінші сьезі
қарсаңында Саттар Ерубаев пен Рахымжан Жаманқұловқа
қайтарған жауабы, қазақ поэзиясының жай-күйі жайында съезде жасаған баяндамасы, əдебиеттегі формализммен
күрес, Сəкен Сейфуллиннің қазақ совет əдебиетіндегі орнын
айқындаған еңбектері, Спандияр Көбеевтің əдебиет əлеміне
қайта оралуына септігін тигізген шапағаты, батырлар жыры
мен айтыс өнері жайындағы зерттеулері қазақтың əдеби сыны
мен ғылымына қосқан сүбелі үлестері екені аян.
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Күнделікті əдебиет процеске сын-ескертпемен, рецензиямен, проблемалық баяндамалармен араласып отырған Сəбит
Мұқановтың қазақ əдебиеттануына салған олжасының айрықша принципті мəні бар екендігін айтуымыз керек.
Ең алдымен Сəбиттің «XX ғасырдағы қазақ əдебиеті» деген атпен 1932 жылы шыққан монументалды еңбегін ауызға
алу шарт. Рас, бұл күрделі еңбекте ірі-ірі қателіктер, қисынсыз
солақайлықтар, кейбір объективистік көзқарастар орын ала
тұрса да əдебиет тарихын жасауға бағытталған тұңғыш зерттеу болғанын жасырмай, оның мəн-мағынасын толығырақ
ашайық. Өйткені, бұл еңбектің принципті жағы ғана емес, жеке
адамға табыну тұсында ой-өрісімізге де, тілге тұзақ салынып,
пікір малтыққан шағына да көрсеткіш бола алады.
Қазақ Өлкелік партия комитетінің мəдениет жəне насихат бөлімдері мен Қазақстандық марксизм-ленинизм ғылыми
зерттеу институтының 1932 жылы 10 қаңтарда бірлесіп алған
қаулысына дейін жазылып, соңғы нүктесі 1931 жылы 15 майда қойылған, жалғыз саяси-идеологиялық тұрғыдан ғана емес,
ғылыми тұрғыдан да айрықша мəні болған «XX ғасырдағы
қазақ əдебиеті. І-ші бөлім. (ұлтшылдық-байшылдық дəуірі.
«Буржуазия-нациоланистический период)» деген атпен 1932
жылдың сəуір айында шыққан монографиялық зерттеудің жалпы тарихымыз үшін үлкен олжа болғанын кəзір ауыз толтырып
айтуға тиіспіз. Елжас Бөкенов 1935 жылы-ақ «Ұлт қозғалысы
жəне ұлтшылдық əдебиет (Сəбит Мұқанұлының («XX
ғасырдың қазақ əдебиеті» деген кітабының I-ші бөлімшесіне
сын)» деп аталатын бес баспа табақтық сыни-зерттеу кітабында
«Қазақтың өзі жасаған тарихы бар, бірақ бұл күнге дейін
жазылған тарих жоқ. Сөйтіп тарихы сол қазақ тарихының бір
саласы, белгілі дəуірдегі əдебиет тарихы. Бұл қазақ өмірінде
тұңғыш шыққан ең бағалы еңбек. Мұндай еңбектің керектігіне,
бағалылығына, ешбір сөз жоқ» (5-бет) деп бастап, автордың талай ағаттық пен кемшіліктер жібергенін айта келіп – «Бұл тарих – үлкен құрал. Қазіргі қазақтың пролетариат бағытындағы
көркем əдебиетінің өсуіне үлкен көмекші» (72-бет) деп тапқан
болатын.
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Алайда кейінгі уақытта сол кітаптың қадір-қасиетіне жеттік деп айта алмаймыз. Кітапқа монографиялық портрет болып
енген Сұлтанмахмұт Торайғыров, Сəбит Дөнентаев, Мұхтар
Əуезов, Бернияз Күлеев сынды дарындар төңірегіндегі ойпікірлердің дұрыс-бұрыстығын былай қойғанда, XX ғасырдың
1905 – 1930 жылдары арасындағы қазақтың бұқарашыл əдебиетінің көптеген шындығы нақты деректермен, мысалдармен
ашылған еді. Міне осы жай «буржуазиялық объективизм» деп
табылып, сынап зерттеймін деген желеумен олардың еңбектерін қалың оқушыға насихаттап отыр, ұзақ-ұзақ үзінділер сол
үшін керек болған деп «саяси қырағылық» танытып, еңбекті
оқуға тиым салдық. Сонымен бұл кезеңді зерттеуге құлып салынды. 1937 жылы бұл еңбек Сəбиттің өзіне пəле болып жабысты. Оның екпіні кейінгі кезде де басылмай, Сəбитті мұқатпақ
болған кездерімізде «осындай еңбек жазғаныңды ұмытып
бара жатыр екенсің» деп 50-ші жəне 70-ші жылдардың бас
кездерінде есіне түсіріп қойғанымыз да бар.
Ал осыдан не таптық? Қоғамдық-əлеуметтік санасы өскен кейінгі ұрпақтың бүгінде табасына қалдық, ғылыми
жалғандыққа ұрындық. XX съездің тарихи шешімін жүзеге
асырудың алғашқы сəтіңде Сəкен, Бейімбет, Ілияс төңірегіндегі
зерттеулер өткенді білуге құмарлықты күшейте бастағанда
Тұрар Рыскұловтың еңбегін «дұрыс баяндамай жатырсыңдар,
ол анадай-мынадай саяси қателіктерге ұрынған» деген ескі
шоқпар қайтадан көтерілген соң, тарих саласындағы ізденісті
іркуге тура келген болатын. Бірақ мəдениеті өскен оқушы
жұртшылық өз талабын білдірген шақта олардың танымпаздық
құштарлығын болар-болмаспен алдарқатудың амалын таптық.
Бұрынғы қалыпқа түсіп, тағы да саяси қырағылықты күшейтуге
кірістік. Баспасөз бетінен кеудесінде жаны бар шындықты айта
алмай тосылдық.
Сəбит Мұқановтың 1931 жылы жазған ғылыми-зерттеу
кітабынан кейін XX ғасырдың басындағы əдеби ағымдардың
жай-күйі жайында дені дұрыс бірде-бір еңбек жазылған жоқ,
зерттеу ісі жүргізілген жоқ. Бірлі-жарым ғалымдар жазғанын
жариялата алмай тауы шағылып, «қырағы көздерден» қорлық
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көрді. Оған көп дəлелдің бірі – өзіммін. Менің тарихи негізі
бар кітаптарымның теперіш көрмей, талай реет жұлмаланбай,
жыртылмай, «түзетілмей» шыққаны жоқ. Осының салдарынан
əдебиет тарихында XX ғасырдың басындағы əдеби ағымдарды
зерттеуге, оның өкілдерінің атын атауға күні бүгінге дейін
дəтіміз бармайды.
Қазақстан Коммунистік партиясының Орталық Комитеті
Шəкəрімді ақтау арқылы маркстік-лениндік сара жолдың үлгісін
көрсетіп отыр. Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің
секретары Ө. Жəнібеков жəне Мəдениет бөлімінің меңгерушісі
Камал Смайылов «М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, А.Байтұрсынов
мұраларын тексеріп талдау, ақ-қарасын айқындау жөнінде арнайы комиссия құрылғанын» («Қазақ əдебиеті» 24.06. 88) хабарлап отыр. Енді жабулы қазанды мүлде жауып тастауға
талпынушы қызыл көздерге тосқауыл қойылуы, С.Мұқанов
бастаған, ұзақ жыл үзіліп қалған тарихи зерттеу ісін онан əрі
құнарландыра беруіміз керек. С.Мұқановтың қазақ совет романының тұңғышы болып есептелетін «Адасқандары» мен
қазақ совет əдебиеттану ғылымының негізіне қаланған алғашқы
ғылыми-зерттеу еңбегі «XX ғасырдағы қазақ əдебиетіне»
айрықша мəн бере тоқтаудың сыры Москваның Қызыл профессура институтының тыңдаушысы болып жүрген уақытта осы екі
үлкен жəне принципті мəні бар туындыларды жазғанын ерлікке
пара-пар іс деу үшін емес, соларды бағалау, түсіну саласындағы
ресми көзқарастың қалай өзгергендігін көрсету еді.
Жалғыз Қазақстанда ғана емес, бүкіл еліміздің идеологиялық майданына, əсіресе тарих саласына И.В.Сталиннің
1931 жылы «Пролетарская революция» журналына жазған
хатының зияны қатты тиді. 1932 жылы 10 қаңтарда ВКП(б)
Қазақ өлкелік комитетінің мəдениет жəне насихат бөлімі мен
Қазақстандық марксизм-ленинизм ғылыми-зерттеу институты «Сталин жолдастың хатына байланысты Қазақстанның
теориялық майданындағы күрестің міндеттері туралы» қаулы алып, тарихты өз ыңғайына бұрмалай баяндауға ресми
жол ашты. Міне, осы қаулыдан кейін, əсіресе Қазақстан жағдайында, кешегі өткен тарихты бұрмалау, Қазан төңкерісіне
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дейінгі шындықтардың бүгінгі түсінікке жанасымдысын ғана
насихаттау, басқаларын даттау, ең болмағанда үндемеу, айтпай
өту, орыс самодержавиесі өкілдері мен орыс халқының аражігін ажыратпай бір деңгейде қарастырып, оған əрқашан саяси астар бере тұжырымдау сияқты машықтар етек алды. Соның
салдарынан тарихты баяндауда бір жақтылық пен жалғандық,
оралып өту, айтпақ ойға мысал іздеу, не керек, жамап-жасқау
процесі 1937 жылдан кейін тіпті күшейді.
С.Мұқанов 1942 жылы «Қазақтың XVIII – XIX ғасырағы
əдебиетінің тарихынан очерктер» деген мəнді кітап шығарды.
Қолда бар материалдарға негізделіп, түбінде жоғарғы оқу
орындарына əдебиет тарихы оқулығы болатын мəнді еңбектің
сүбелі үш бөлімі ғана жарияланды. Практикалық зəрулік
қысқаннан кейін «мектептерде əдебиет сабағын өткізуге құрал
жетіспегендіктен Қазақстан оқу халық комиссариаты очерктің
біткен бөлімін кітап қып баса тұруды мақұл көрген» (12-бет).
Бірінші бөлімнің «Бостандық күресі» деп аталуы қан құйлы
фашизмнен қорғап қалу мақсатына байланысты екені ашық айтылды. Солай бола тұрса да, Мұқанов XVIII- XIX ғасырларда
Қазақстанның Россияға қосылуына байланысты тарихи жəне
əдеби көп деректерді орағытып өтіп, «Зар заман» ақындары
туралы тартына пікір айтуынан анық сезіледі. Бұл культ
қыспағына түскен қоғамдық ойдың көрінісі еді.
Содан кейін Қажым Жұмалиев өзінің зерттеулерінде белгілі
ғылыми концепцияға айналдырған, яғни Бұхар жырауға дейін
қазақ əдебиеті болған емес деген пікірдің алғашқы ұшқыны осы
кітапта X ғасырдағы Қорқытты, XIV ғасырдағы Сыпыра жырау, XVI ғасырдағы Асан қайғы мен Жиреншелерді көңіл үшін
бұлталақтата ауызға алғаны болмаса, «белгілі дəуірде жасаған
ақыны бар, ол ақынның белгілі шығармасы бар ғасыр қазақ
əдебиетінің тарихында – XVIII ғасыр. Оған мысал – Бұхар,
Тəтіғара сияқты жыраулар мен олардың шығармалары» (7-бет)
деп қорытындылауынан аңғарылады. Рас, əділетін айту керек,
С.Мұқанов өзінің осы пікірін жақтап, дамытушылар табылған
соң айрықша белсенділік көрсетпеді. Қайта, ғылымның соңғы
жетістіктеріне сүйеніп, бұрынғы ойынан іргесін алыстата
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растағандығының нақты белгісі «Жарқын жұлдыздар» (1964),
«Халық мұрасы» (1974) атты монографиялық зерттеулері
болғанын кереміз.
Осындай жай-күйі бар жəне Ұлы Отан соғысының небір
қиын күндерінде жарияланған «Қазақтың XVIII – XIX ғасырдағы əдебиетінің тарихынан очерктер» (1942) өзіне жүктелген
педагогикалық жəне ғылыми міндетті кезеңдік тұрғыдан орындай білген оқу құралы болды. 30-жылдарда жасалған мектеп
оқулықтарында шала-шарпы айтылып келген ақындардың
творчестволарын анықтауда, əдебиет тарихын дəуірлеудің
принципті проблемасын шешуде, келешекте қазақ əдебиетінің
тарихын жасау процестерін бағдарлауда белгілі бір роль
атқарғанын ешкім жоққа шығара алмайды.
С.Мұқановтың сыншылдық қызметі қазақ əдебиетінің профессионалдық арнамен өркендеуіне, идеялық нысанасының
таза болуына, көркемдік шеберлікті игеру талаптарына,
жас күштерді мəпелеп өсіруге бағытталса, ғылыми-зерттеу
саласындағы сүбелі еңбектері қазақ əдебиеттану ғылымын
өркендетуде орасан зор мəнге ие болды.
Қорыта айтқанда, ұлы дарынның өнегелі де жемісті өнерпаздық жолына шолу жасағанда, Сəбит Мұқанов – қазақ совет
əдебиетінің негізін қаласқан, оның өркендеуі үшін орасан еңбек
сіңірген аса көрнекті сөз шебері, ел еңбекшілерінің бүгінгі
өмірінен, ой-арманынан нəр тауып, шабыттана жырлаған азамат ақын, дəуір шындығын эпикалық деңгейде суреттеген
халықтық жазушы, сахна өнерінің өркендеуіне үлес қосқан драматург, қазақтың əдеби сыны мен əдебиеттану ғылымын өрге
сүйреген жауынгер сыншы, парасатты, оқымысты болды. Қазақ
əдебиетінің классигі, Сəбит Мұқанов өзінің өнегелі де өміршең
шығармаларымен жасап, кейінгі ұрпақтың қалаулысына айналары сөзсіз.
«Сəбит Мұқанов тағлымы» 1990 жыл.

ҚАЗАҚТЫ ƏЛЕМГЕ ҰЛЫЛАР ТАНЫТАДЫ
ЮНЕСКО-ның шешімімен Сəбит Мұқановтың жүз жылдық мерекесін Солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданы Сəбит ауылындағы жаңа мектептің есігін ашып, ұлы жазушының мұражайына тəуеп етіп, ауыл іргесіндегі кең алаңда
өткізілген ұлан-асыр тойында сөйлеген сөзінде елбасы Н.Ə.Назарбаев: «Абайдың, Мұхтар Əуезовтің, Қаныш Сəтбаевтың,
биыл Сəбит Мұқановтың мерейтойларын дүниежүзілік тұрғыда атап өтуге ЮНЕСКО-ның назарын аударғанда, осының
бəрі той үшін ғана емес, дүние жүзіне қазақ деген халықтың
бар екенін, қазақ деген халықтың ішінен шыққан осындай
ұлылары бар екенін танытуды көздедік. Құдайға шүкір, ондай
ұлыларымыз бар, солар арқылы дүниеге қазақ деген халықты
паш етіп отырмыз» деген («Егемен Қазақстан», 16.06.2000)
пікір айтып, əрбір мереке-тойдың негізгі мұратын атап көрсетті.
Əйтпесе өз атамызға бəсекемен берілген ас, ру даңқын шығару мақсатын көздеген той-домалақ қазақтың ауызбірлігін
нығайтады, елдігімізді аспандатады деу барып тұрған бекершілік əрі дарақылық. Əрбір елдік мейрамнан батпандай із, тарих тамсанатындай ескерткіш, келешекке үлгі болатын өрнек
қалса игі.
Шынын айту керек, Сəбит Мұқановтың əлемдік мерекесін
өткізу өз елінде сəл кешеуілдеп басталғанымен тағы да Н.Ə.Назарбаевтың ойымен айтсақ жəне өмірдің өзі көрсеткеніне сүйенсек «Сəбит Мұқановтың тойы – шын мəнінде халықтың тойы»
болып өтіп жатқанына досы түгіл, дұшпаны да қол қояды.
Атқарылған істерді, жасалған шараларды тізбестен бұрын
алдын ала ой қорытып алатын бір құбылысқа назар аударайық.
ЮНЕСКО шешімі бойынша өткізілген шаралардың ішінде Елбасы сонау Шыңғыстаудағы пайғамбарымыз Абайдың, қуанышы мен қиястығы мол заманның жаршысы да жыршысы болған Сəбиттің ауылдарына ғана барып, елдік мақсаттың
ұлы мұратын аспандатуының мəні ерекше. Сəбит Мұқановқа
көрсетілген құрмет, өзіміздің қалауымызбен емес, заманның
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зорлауымен социалистік қоғамды құруға белсене араласып, аянбай еңбек сіңірген ата-ағаларымызды, ардагер азаматтарымызды, парасатты қайраткерлерімізді, ұлы ақынжазушыларымызды тарих алдында ақтаудың сəті болды деп еш
именбей айту керек. Осыны мықтап ұқсақ, қазақ қауымында көкейден кетпей жүрген коммунистік пен алашшылдық түсінік
тұтастық тауып, əлеуметтік ауызбірлік орнайды. Сонда ғана біреуді аспандатып, екіншісін кішірейту, даттау пиғылының
түбіне су құйылады.
Той өткізудің қуанышты əбігерінен кейін артында не қалды,
қандай іс тындырылды, келешекке не жалғасады деген мəселені Үкімет қаулысынан бастаған орынды. Алматыда Төлеби мен
С.Мұқанов көшесінің қиылысында Сəбеңе ескерткіш орнатылды. Ол жер бұдан былай Сəбит гүлзары болып аталып, көрікті
орынға айналуда.
Ал өмірбақи ел есінен кетпейтін мұра, сөз жоқ, 2000 – 2005
жылдарда Сəбит шығармашылығының 10 томдық академиялық
басылымының таңдамалылары қазақ, орыс тілдерінде шығарылып, «Сəбит Мұқанов» деген энциклопедияның жарық көруі
болмақ. 2 бөлімді киношежірені Сəбең жайындағы ескерткіштер жинағы толықтыра түседі.
Үкімет қаулысында аталған істердің бəрі де жүзеге асуының
үстіне қазақ халқы осы жолы да өзінің дархан жүрегін айқара
ашып, талай игі қадамдарды жасады, əлі де жасап жатыр.
Сəбең тойының мəдениетті қолдау жылымен жəне қасиетті
Түркістанның 1500 жылдығымен қабаттасып жатуы бір жағынан Сəбеңе деген халық көңілін асқақтата бергенімен екінші
жағынан кең көсілуге мұрсат бермей жатқанын да байқамасқа
болмас. Алайда шын мəніндегі халықшыл, елі-жұрты десе
шыбын жанын қиып беруге даяр Сəбеңнің аруағы мұндай
қарбаластыққа қуанбаса, ренжімейді.
Биыл Сəбиттану ілімінің жаңа бір беті ашылып, бұрынғы
мадақ пен аз күнгі даурықпаға тиым салып, ұлы өнерпаздың
артында қалған мұрасының қадіріне жету, əділ бағалау кезеңін
тудырып отыр. Оны Қазақстан түгіл Өзбекстан астанасы – Ташкентте, Қырғыз бауырлардың Бішкегінде, Қарақалпақстанның
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Нүкісінде өткен ғылыми конференциялардың, Мəскеу мен Парижде болар симпозиумдерден айқын көреміз. Қытайда «Балуан Шолақ», Мажарстанда «Ботакөз», өзімізде «Адасқандар»
шығуы да жақсылықтың қарлығашы.
Қазақилығы шамалы деп есептелетін Солтүстік Қазақстан
облысы жұртшылығының биыл ұлы жазушыға көрсеткен
қүрметіне айрықша ризашылық сезім білдірген дүрыс.
Ұлан-асыр тойды Солтүстік Қазақстан университеті айрықша ұқыптылық, байыптылық, парасаттықпен бастады. Кеменгер жазушының кіндік қаны тамған күнге бағыштап 24 – 27
сəуірде пленарлық мəжілісте Сəбит Мұқановтың қазақ əдебиеті мен мəдениетіне қосқан үлестері туралы 7 түбегейлі баяндама дайындалды. 2 күн бойына С.Мұқановтың шығармашылығы мен шеберлігі жайында 30, «С.Мұқанов жəне фольклор» тобында 12, «С.Мұқанов жəне ұлттық тарих пен мəдениет» секциясында 17, «С.Мұқанов жəне əлем əдебиеті» 13, «Əдеби
тіл жəне стиль мəселелері» тобында 14, орыс тілінде өткен
«Анализ художественного текста» секциясында 11 баяндама
тыңдалып, оның материалдары «С.Мұқановтың əдеби-мəдени
мұрасы жəне кəзіргі заман» деген екі том болып баспадан жарты айдың ішінде шығуы сөз бен істің тұтасып кеткендігін
көрсетеді. Конференцияға қатысушыларға келген күні-ақ
«Сəбеңді еске алғанда...» атты солтүстік қазақстандықтардың
естеліктері мен жыр жолдарынан құрастырылған əдеби альманахтың ұсынылуы тиянақты дайындықты көрсетсе керек.
Əрине, бұлардың бəріде көпшіліктің ісі болғанмен осыған
серкелік жасаған облыс əкімі Хажымұрат Нағыманов, ректор,
техника ғылымдарының докторы Ғ.Мұтанов пен қазақ əдебиеті
кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы Т.Есембековтің ұйымдастырғыштықтарына ризалық
сезімі еріксіз айтылғандай.
Халықтың шын сүйген ұлы «Сəбитті қазақтың елінен,
елді Сəбиттен айыратын саңылау жоқ» (Ғ.Мүсрепов) болмағандықтан қалың оқырман жұртшылық ЮНЕСКО-ның
да, үкіметтің де шешімдеріне қарамастан 1999 жылдың
төртінші ширегінен бастап Сəбеңе арналған əдеби кеш371

тер мен кездесулерді ұйымдастыра бастаған болатын. Жəне
мұндай игі шаралардың қазақтың келешегі болып табылатын Оқушылардың республикалық сарайында жас өспірімдер
арасында басталуының символикалық мəні болды. Оны
Алматының мектептері іліп əкетіп, талай кездесулер өткізді.
Жаңалықгың жаршысы радио мен теледидарлар ұлан-асыр
мерекенің басталғанын бүкіл Қазақстанға жариялап жатты.
Осы үн қосқандардың ішінде Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті мен Ə.Тəжібаев атындағы облыстық əмбебап
ғылыми кітапханасы 14 сəуірде үлкен жиын өткізді.
Осылайша жалғасқан ұлы тойдың дүбірі əл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетіне жетіп, əдебиетті айырықша құрметтейтін ректор К.Нəрібаевтың жəдігерлігімен 11 – 12 мамыр күндері «Сəбит Мұқанов – қазақ əдебиетінің классигі» деген тақырыптағы халықаралық конференцияға ұласты. 57 баяндама тыңдалды. Бір атап өтер жай,
бұған дейін университет көлемінде, баяндамашылар аумағында ғылыми кеңестің материалдары шығып жататын
машығына университеттің «қазақ əдебиетінің тарихы мен
сыны» кафедрасы жаңалық қосып, тек өз мүшелерінің күшімен
«Сəбит Мұқанов – классик» деген 160 беттік ғылыми жинақты
конференцияға қатысушыларға ұсынуы дер ек. Сонымен қатар
Х.Сүйіншəлиевтің «С.Мұқанов», Д.Ысқақовтың «Парасат пайымдары» кітапшалары шықты. Келгендердің папке, ішіндегі
сый-сияпатпен қатар сана құшақтап кеткені үлкен аброй болды. Ал конференцияда тыңдалған баяндамалар Университет
«Хабаршысының» филология сериясының кезекті санында жарияланады.
Қызылжардағы жиында Сəбеңнің ұлылығын, қазақ елінің
шын сүйікті перзенті екендігін көрсетуге көбірек күш салынса, Қазақ университетіндегі конференцияда ұлылықтың
күнгейі мен көлеңкесі, қайраткерліктің жемісі мен шалысы, дүниетаным иірімдегі шындықтар мен қайшылықтар кең
көлемде сарапқа түсіп, парасатты тұжырымдар жасалды.
Бұрынғы мүшелтойлар кезінде оңды-солды айтыла беретін
жəреуке сөздер мен мақамдар, жаттанды түйіндер Сəбең
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жүзжылдығында саф тиыла қоймағанмен кеменгерлікті тану
мен танытудың жаңаша бір үлгісі көрінді. «Ат аунаған жерде
түк қалады» дегендей, əрбір ұлыларымызды ұлықтаған кезде
жаңаша толғау мен биік парасат аңғарылып жатса, қазақ деген
халықтың əлем алдындағы абройы өсе түсетіні сөзсіз.
Осылайша пайымдаудың жалғасы Республикалық қазақ тілі
мен əдебиеті оқытушылары кеңесіне келгендердің қатысуымен
«Сəбит Мұқанов жəне қазақ əдебиеті» деген тақырыпта өткен
ғылыми-практикалық конференциясы болды. Онда Қазақстан
республикасының мемлекеттік хатшысы, Қазақстанның халық
жазушысы Əбіш Кекілбаев пəлсафалы толғамды баяндама жасады. Ірі жазушы Ə.Нүрпейісовтің орысша жазып əкелген ойларын С.Қирабаев, З.Ахметов сынды академиктер, профессор
Т.Кəкішев, ректор Ғ.Мұтановтар жиналған қазақ мүғалімдеріне
қазақшалап «əзер түсіндірді».
11–12 маусымда Алматыдағы Республика сарайында
өткізілген əдеби кеште, Жазушылар одағының бірінші хатшысы Нұрлан Оразалиннің жасаған сүбелі баяндамасы, Сəбит
ескерткішін ашар кезде шеру жасаған қала тұрғындары, талай
республикалардан делегацияларды таң қалдырып, қиын заманда той жасап жатқан қазақ еліне риза болғандары бір төбе.
Шын мəнінде, Сəбеңнің өз көңіліндей дархан Солтүстік
Қазақстан облысының Жамбыл ауданы Сəбит аулында өңгелерді
былай қойғанда Президент Н.Ə.Назарбаевтың қатысуымен 14–
17 маусымда өткен халықтық тойды айрықша атап өту абзал.
Қызылжар қаласындағы Сəбит Мұқанов атындағы
облыстық əмбебап кітапхана мен № 32 мектептегі кездесулер, олардың алдындағы Сəбең мүсін-ескерткіштеріне гүл қою
рəсімдерін былай қойғанда бүкіл Солтүстік Қазақстан өңірінде
ұлы жазушының мүшелтойының шапағатымен Облыстық
қазақ драма театрының ашылып, оған Сəбит Мұқанов атының
берілуі үлкен мəдени оқиға болғаны даусыз. Жаңа театрдың
шымылдығы Сəбеңнің «Шоқан Уəлихановымен» ашылуы да
қуанышты жай.
Ұлы жазушылардың қолынан шыққан шығармалардың
мəңгілік екенін дəлелдейтін тағы бір ұнамды көрініс – Омбының
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мемлекеттік музыка театрының Ресейдің халық артисі Владислав Казениннің 1852 жылғы губерния өмірінің аңызына
жəне Сəбит Мұқановтың «Аққан жұлдыз» романына сүйеніп
жазған екі бөлімді «Любаның тоғайы» атты спектакльдің осы
мерейтойға əдейі арнап қойылуы əрі ғибратты құбылыс, əрі тамыры тереңдегі достық көңілдің белгісі болды.
Қазақтың дəстүрлі тойларына ажар беретін «Ақындар айтысы» мен «Мүшəйра» да Қызылжар қаласында тұңғыш рет өтіп,
ел-жұрттың көңілін бір көтеріп тастады. Облыс əкімі Нағымановтың ақынжандығы осы шаралардың басынан-аяғына дейін
қатысуын атақты ақын Кəкімбек Салықовтың «Сəбит аға» деген
жыр жинағы ажарлап, елдің шексіз ықыласын танытты.
Мəдениетті қолдау жылымен қапталдаса келген Сəбеңнің
мерейтойы жаңаша сипат алып, Қазақстанның қаласы мен даласын қуанышты сезімге бөледі. Өтпелі дəуірде көзге түскісі келіп
жүрген бірлі-екілі бейпіл ауыздардың үнін халықтың Сəбеңе
деген махаббаты өшіріп, күресінге лақтырып тастап жатыр.
Оның нақты көрінісі – тойдың негізгі шаралары өтіп кеткеніне
қарамастан жыл аяғына дейін Сəбеңді қадірлеу Сəбең арқылы
кешегі заманымыздың жарқын беттерін құрметтеу ниеті толастар емес. Соның бір белгісі – Қызылжардағы халықтық тойдан оралып келгеннің ертеңіне Мəриям-апайдың Алматыдағы
«Дарын» университетінің шəкірттерімен кездесуі, Ұлттық
кітапханада ашылған Сəбең көрмесі басқа қалаларда жалғасын
тауып, əдеби кештер өткізу процесіне үласуда.
Л.Гумилов атындағы Евразия, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе
университетінде «Дəуір перзенті» атты ғылыми конференциялардың қоңыр күзде өткізілуі, əрқилы оқу орындары мен
мəдениет ошақтарында Сəбеңе бағышталған шаралардың
қолға алынуы «Есілдей есіп жатқан көңілі бар» (Қ.Аманжолов),
қазақ даласындай дархан жүрегі бар Сəбит Мұқановқа халық
махаббатының ешуақытта суымайтындығын көрсетсе керек.
Өзінің ұлылығымен əлемге қазақ деген халықтың даңқын
жайған, абройын асқақтатқан Сəбит Мұқанов қандай еңбектерімен бізге қадірлі-қымбат, не үшін мадақталуға, ардақталуға
тиіс?
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Бірінші, қазақ совет əдебиеті деп аталатын рухани байлықтың негізін қалаушылардың бірі болды. Сəбеңнің Сəкен Сейфуллин туралы айтқан ойын бүгін енді оның өзіне бағыштаған
жөн «Барлық жанрда да елеулі еңбек атқарып, бəрінің де
алғашқы бұлжымас, берік қадасын қағып берді». (504-бет).
Сəбиттен қалған əдеби мұра көлем жағынан өте мол. Ғабитше
айтсақ «Бір өзі бір библиотека кітап жазған, бір өзі бір елдің
басынан кешкен бар дəуірін қамтуға құлаш ұрған, əр дəуірдегі
елдік-ерлік тіршілігін, ой-өрісін, сезім тереңдігін көрсете алған
теңдесері сирек кездесетін қалам еңбекшісі» болғанын досы
түгіл қасы да мойындайды. Мұндай еңбек еш уақытта өлмейді,
өлмек емес.
Екінші, ең аз дегенде 50 том болатын қомақты мұраның
ішінде қазақ елі, оның ана тілі аман-есен тұрса өмірлік рухани серігі болатын ұлы шығармалар бар. 1928 жылы жазылып,
күні бүгінге шейін өз оқушысын баурап алатын «Сұлушаш»
Сəбеңнің поэзияда жасаған «Оқжетпесі» болса, 1938 жылы
қазақ қара сөзінің қадірін аспандатқан, əлеуметтік роман жанрын қалыптастырған «Жұмбақ жалау» – «Ботакөз» ешқашан
өзінің қадір-қасиетінен айырылмайтын əдебиетіміздің Алатауы. Мұхтар Əуезов сөзімен айтсақ, «қазақ романының тарихында талантты, өнімді жазушы Сəбиттің орны – бірінші орын.
Жазба əдебиеттің ең қиын, ең мəдениетті түрі бізде болмай
тұрған кезде сол үлгіні ең алғаш бастағандықтан Сəбит бірінші
орынға ие болады».
«Сұлушаш» пен «Ботакөз» қазақ жер бетінде барда бірге
жасайтынын берік сеніммен айтқан уақытта «Адасқандар» –
«Мөлдір махаббат», «Балуан Шолақ», «Сырдария» романдары мен «Өмір мектебі» трилогиясы, аяқталмай қалған «Аққан
жұлдыздың» екі кітабы, «Шоқан Уəлиханов» пен «Сəкен Сейфуллин» атты батырлық драмаларының əр қайсы осы күні кеуде керіп, омыраулап жүрген жазушылардың қай-қайсына болмасын үлкен аброй əперетін шығармалар екені айтпаса да түсінікті. Сəбеңнің классикалық тізімге ілікпей қалғандарының
өзі əдебиеттен дəмесі барға төрден орын алып беретін дүниелер.
Қиястық пен қысастықты Сəбең барда да, өткеннен кейін де
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жасағандардың жасап жүргендердің күнəсін бір құдайдың өзіақ береріне осылар дəлел.
Үшінші, жаңа əдебиетті жалғыз өзі ғана өрге сүйрелемей,
оның бар азабын жалғыз өзім ғана тартамын демей, қасына қанаттас, қатарлас құрбы-құрдастарын ертіп, іні-қарындастарын, алыс ағайын, жақын бауыр демей өнерге ұмтылған
жастарды əдебиеттің қасиетті табалдырығынан аттатып,
өнерпаздық биледі, өмірге тартты, баулыды, тəрбиеледі. Оны
өзге емес, өздері ағынан жарылып, жүрек жарды сөздерін
айтқан ақын-жазушылар əдебиетіміздің Атымтай жомарты
Сəбең болғанын анық дəлелдейді. Ғабеңді, Ғабит Мүсіреповті
біреу қолынан жетектеп, адам қылыпты дегенге күлер едік.
Ал шындыққа жүгінетін болсақ, онда «1923 жылы күзге қарай
Сəбит мені Орынборға əкелді. Əкеміз менің оқуға кетуіме
едəуір-ақ қарсылық жасап еді, Сəбит көп күш салды. Өзі бас
нарком Сəкеннің үйінде тұрады екен, мені де сонда алып келді.
Төрт-бес ай тұрдық.
Сəбит көбіне өлең жазады. Оның газет-журналдарда жиі
басылып тұратын өлеңдері екеуімізді емін-еркін асырауға жетеді. Сəбит өлеңді іркілмей де қиналмай жазады, жағдай да
талғамайтын. Сонысына қызығушы едім. Менің кітапқа құмарлығымды, азды-көпті сынай алатынымды аңғарып, Сəбит
маған «Жазуға кіріс» деп мазалап жүрді» деген куəлігін қайда
қоймақпыз.
Ғ.Мүсіреповтің 1928 жылы «Тулаған толқында» атты повесін қысқартып, редакциялап Сəбит шығарғанда «түзегеніңе
алғыс айтпасам, ренжімеймін ғой. Менің көкейімді тесетін
ақшасы емес, жазғанымның іске аса алғаны. Мен əр бөлімді
нығыздап түмегенімді білем. Сендер – көптен бері төселіп келе
жатқан, бауыры жазылғандар, мен – шикі. Қысқасы кітаптың
басылғаны үлкен қуаныш. Түзегеніңе мың алғыс. Сыншылар
кемін көрсетсе тіпті жақсы.
Мен жазу ісіне қатынаса бастағалы басатын орындардан
кеудеге итеру болмаса, өзіне тартуды көрген жоқпын. Жазуға
жаңа араласа бергенімде «Егемен Қазақстан» бостан босқа
шығарып тастағанын білесің бе?! Өзге өзге болсын, Бейімбет
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көрер көзге құйыршықтанып мені алдауға кірісті. Мен өйтпес
едім. Қаламнан үміті бар адамды бауырға тартар едім. Мінекей,
Сəке, осындай жайлар кездесуде. Үміт кеспе, кейін орталарыңа
барып, аттарыңды ерттеуге жарармын».
Өзге емес, өзінің тетелес құрдасы, қазақ əдебиетінің классигі
Ғабит Мүсіреповтің өз шығармашылық ғұмырбаянында Сəбеңнің осындай жанашырлығын, қамқорлығын емірене айтып жатса, онда Ғабиден Мұстафиннің, Самат Нұржановтың, Мəжит
Дəулетбаевтың, Жақан Сыздықовтың, Елжас Бекеновтың, Өтебай Тұрманжановтың, Қалмақан Əбдіқадыровтың, Асқар
Тоқмағамбетовтің, Тайыр Жароковтің əдебиетке қалай келгендігін Əбділдə Тəжібаев орынды жəне тарихи шындық деңгейінде мықтап түйген екен. «Бізде Сəбеңнен бұрынырақ, əйтпесе
қатар шыққан, əдебиеттің бар жанрында еңбектенген, көркем
шығармаларымен үлгі көрсеткен өз ағаларымызда болған. Бірақ
қалың елден талант іздеп табу, ол тапқан жас таланттарға қолмақол жəрдемдесіп бапкер болуда ешкім де Сəбит Мұқановқа жеткен жоқ. Сəбең өзі жетектеп əкеп қатарға қосқан жасқа сол күннен
бастап жолдас деп қарайтын Сен менен үйрен, менің қолбалам
бол, сен маған қарыздарсың, сонынды өте алдымен деп Сəбең
ешкімге міндет еткен емес, етпек тұрсын іштей де солай ойлаған
емес» дегеніне кім де болса қол қоюға тиіс.
Əдебиетке 1930-40-50 жылдары келген дарындардың басым көпшілігі Сəбеңнің жылы алақанының дабын сезген болатын. Оқуын бітірмей «Студент дəптері» атты жұп-жұқа
өлеңдер жинағын шығарған Тұманбай Молдағалиев туралы «Социалистік Қазақстан» газетінде «көл-көсір» (1,5 подвал) мақала жазып, акжелкенін желбіретіп поэзия мұхитында
жүзуіне ақ тілек қосқан Сəбең болатын. Алымды ақын Əділбек
Абайділдановтың жаңа талпынып жүрген кезінде 1960 жылы
Алтайға баратын сапарына жолсерік етіп таңдап алуының өзі
жас дарындарға жасайтын қамқорлығының бір көрінісі еді.
Мұндай адамның əдебиетіміздің Атымтай Жомарты болуы əрі
заңды, əрі мақтаныш.
Төртінші, Сəбит Мұқановтың қазақ əдебиет сынын өркендетуге, əдебиеттану ғылымын қалыптастыруға қосқан үлесі ай377

рықша. Сонау 1923 жылы «Қара тақтаға жазылып жүрмеңдер,
шешендер» атты атышулы мақаласынан жамбасы жерге тигенше яғни 1973 жылға дейінгі жарты ғасыр ішінде əдебиеттің
таптығы, партиялығы жəне көркемдігі үшін қаламы бір сəтке
құрғап көрген жоқ. Сөйтіп қазақ əдебиетінде сын жанрының
оңаша отау тігуіне өлшеусіз үлес қосты.
Сəбит Мұқанов қателеспейтін құдай емес, əдебиет майданында талай рет шалыс басып, артық сілтеген тұстары бар.
Əсіресе, алаш қайраткерлері, ақын-жазушылары жайында
айтқанда пролеткульттың, тапшылдықтың солақайлығына бой
алдырды. Бірақ олар Сəбиттің ұлы істерін көлегейлей алмайды.
1932 жылғы шыққан монуметальды еңбегі – тұрпайы социология негізінде большивиктік зорлықпен жазылған «XX
ғасырдағы қазақ əдебиеті» кейінгі орта мектеп окулықтарына,
1942 жылғы «ХVШ–ХІХ ғасырдағы қазақ əдебиеті тарихынан
очерктер» атты кітабына ұласты. Олар тап бүгінгі тəуелсіздік заманында айтылып, жазылып жатқан ғылыми концепциялардың
бастауы болғанын көрмеу тарихқа қиянат болар еді. Онан
кейінгі «Жарқын жұлдыздар», «Халық мұрасы», «Қазақ
қауымы» сияқты сүбелі ғылыми еңбектері əлі күнге шейін өзінің мəн-мағынасынан айырылмаған дүниелер. Сондықтан ондағы түйінді ойлар мен ғылыми пікірлер төңірегінде айтыстартыс болып жатуының өзі Сəбеңнің өз кезеңінен озып ой
айқандығының бір белгісі.
Бесінші, Ғабит Мүсірепов Сəбитті «қазақтың елінен, елді
Сəбиттен айыратын саңылау жоқ» деген уақытта оның шын
мəніндегі халық жазушысы екендігін есепке алған болатын.
Қазақ республикасының Орталық мемлекеттік архивында
Сəбит Мұқановқа жазылған хаттардың 181 томы сақталуда.
Оқушыдан мұндай хаттар тасқынының астында қалған жазушы қазақ өте сирек.
Өзінің мұражайында əр қайсы мың-мың жарым беттей 80
папкеде Сəбеңнің бүкіл шығармаларының қолжазбасы жəне
оның редакциясы сақталған түпнұсқалары бар. Осылардың
өзін белгілі жүйеге салу жəне зерттеу, сөйтіп қалың оқушыға
жеткізу Сəбит пен елдің, ел мен Сəбиттің етене араласып, жым378

даса бірігіп кеткенін көрсетер еді. Сəбеңнің шығармашылық
ғүмырбаянына сүңги түскен сайын мын сан тарау жол шығып,
қазақ əдебиетінің өркендеуіне қосқан ұлы үлестері, салған
ол жасы аңыздан шыға келері хақ. Сəбең тастап кеткен бай
мұраның əрбір бетін, əрбір сөзін қастерлеу, ардақтау парыз.
Алтыншы, Сəбит Мұқанов аты аңызға айналған əлеумет
қайраткері, үлкен қоғамдық түлға.
1922 жылы Қазақ АССР Орталық атқару комитетіне мүше
болған Сəбең республикалық деңгейдегі қоғамдық, партиялық
сайлау жүйесінің ешқайсысынан қалып көрмеген жан. Бес рет
Жоғарғы советтің депутаты болып сайлану, Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің əр кезде мүшесі болу, бүкілодақтық
бейбітшілікті қорғау комитетінің президиумына сайлану, тағы басқа əлеуметтік ұйымдардың ағзасы болуы өзінің ұлы
жазушылығы мен ұйымдастырушылығының арқасында екені
сөзсіз. Совет елінің ең бір қиын да қанқұйлы кезеңінде 1936–
1937 жылдары Қазақстан Жазушылар Одағының төрағасы болып қызмет істеу, өзінің тапшыл төңкерісшіл екенін жазуда да, істе де көрсетіп жүрседе 1937 жылы 2 қазанда қызметінен қуылып, екі күнгі талқыдан кейін партиядан зорлықпен
шығарылуы, алашорда ақыны Мағжанға жаның ашып,
қамқорлық көрсеттің, Сəкен сияқты ұлтшылдың тобында болдың, өмірі жазылмас буржуазиялық ымырашылдыққа
ұрындың, Жазушылар одағында халық жазуларын қаптатып
жібердің деп айыпталуы, сөйтіп өзін жардың жағасына əкеп
қою айтуға ғана жеңіл. Содан 1943 жылға дейін сең соққан
балықтай есеңгіреп жүрген шағында ұлы шығармашылығы
ғана анау-мынау пəледен аман алып қалып еді. Оның халқына
адал, еліне ерен перзент екендігі айқындалған тұста қайтадан
1943 жылы Қазақстан Жазушылар Одағының билігін қолға
алып 1955 жылға дейінгі ауыр кезеңді абыроймен атқарған
еді. Бұл тұста депутаттықпен əртүрлі ұйымдардың мүшелігі
өзінен-өзі Сəбеңді іздеп тапқан-ды. Іс басында болмаса да, Мұхтар Əуезовтің сөзімен айтсақ «Сəбиттің аты қазақ
оқушысының мол қауымына өте даңқты, анық қымбат аттың
бірі» болғандықтан партия мен үкіметтің марапатынан да күшті
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халық махаббатына бөленіп өткен болатын. Осындай деңгейге
жеткен шын мəніндегі халық жазушысының не өмірден, не
шығармашылықтан арманы болмасқа тиіс. Сондықтан ол қазақ
əдебиетінің классигі болып əрқашанда ұлтымыздың көгінде
Шолпан жұлдыздай мəңгі жарқырай береді.
Əрине, Сəбит Мұқановтың қайраткерлігінен талай қырлар
мен сырларды ашуға болады, оның бəрі де ұлы жазушының айбынды келбетін аша түсуге жəрдемін тигізеді.
Өз ұлыларын ардақтай, құрметтей білген халық қана өзгелердің өнегелі өнерінен өзіне керектіні таңдап алуға талпынғанда əлем жұртшылығына өзінің ерекшелігін, парасат
биігін танытады. Отаршылдар əдейі мысымызды басып, үнжұрғамызды түсірген, «мəдениетсіз» халықгардың тізімінен шығармай, мəңгүрттендірген қалпымыздан арылып,
біз де елміз, ешкімнен кем емеспіз деген сенімге ұлыларымыздың арқасында жетіп, əлемге танылып, дүниежүзі
елдерінің құрметіне бөленеміз. Ондай мүмкіндік туды. Қазақ
халқының зиялы табиғаты оған кепіл. Кер заманның қияс
қылығының өзінен ел-жұртына пайдалы үлгі-өнеге тауып,
адамзат мəдениетіне үлес қосқан, сөйтіп өз елін əлемге таныта білгендердің бірегейі Сəбит Мұқанов деп мақтанайық,
шаттанайық!
Тұрсынбек КƏКІШҰЛЫ,
профессор 07.09.2000 жыл.
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«Қазығұрт» баспасының компьютер орталығында теріліп, беттелдi.
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