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сЫН сөзІМ – ШЫН сөзІМ...
(Сырласу)

Біз де бірталай жерге келдік-ау... Кеше ағалар бізді баласынатын  
еді, енді қарасақ жастар бізді ағасынады (аға тұтатады).  Сынап 
уақыттың ырқына алып сырғып өтіп бара жатқаны. Ыршыған 
жастықтан  бір ырғақты қалыпты өмірге көшкеніміз. Қалыпсыз 
заманда қалыпты ғұмыр кешу? Әй, қайдам? Оның үстіне бүкіл 
ғұмырыңды әдеби сынға арнасаң! Байсал тарту, жөні бір басқа.Белгілі 
уақыт белеңінде адам баласы ойланады «қайдан келемін, қайда 
барамын?» – деп. Қолына қалам ұстаған адамның ой кешуі - өзіне-өзі 
есеп беруі. Өзіне ғана ма? Өзегіңді жарып шыққан сын сөзіңді, шын 
сөзіңді арнап келе жатқан жәмиғатқа да қайырыла сөйлегім келді 
өмірдің осы бір белеңінде тұрып.

1970 жылы қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық универ- 
ситетінің филология факультетіне оқуға келген сәтімде кезеңнің 
даңқты сыншысы, кейін келе ұстазымыз Мұхамеджан Қаратаевтың 
«Әдебиет және эстетика» аталатын кітабы қолтығымда жүрді. «Тісім 
батты ма, батпады ма?», әйтеуір аға сыншының аталған кітабын 
оқи келдім. «Жыртық үйдің құдайы бар...»,  құлап қалудан періште 
қанатымен қағып оқуға түсіп кеттік. Б.Кенжебайұлы, М.Қаратаев, 
М.Ғабдуллин, Т.Нұртазин, З.Қабдолов, Т.Кәкішев, Р.Нұрғалиев 
сынды сындарлы оқымыстылардан дәріс тыңдадық. Санамыз 
ашылды. Білім құйылды санамызға. Аты аңызға айнала айтылып 
жүретін С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин сынды классик 
жазушылардың  көзін көрдік. Қаламгерлермен болатын кездесуді 
қалт жібермей қадағалап жүретін едік. Алматыдайын әсем қаланың 
қай бұрышында, санаулы жоғары оқу орнының  қайсысында олармен 
кездесу ұйымдастырылса – тайлы-таяғымыз қалмай жетіп барамыз 
желкілдеп. Ол кезеңнің рухы сондай, жазушы – ұлттың ұяты, халық- 
тың қалаулысы саналады. Оқырмандық ынта сұмдық. Сұмдықтығы 
ғой, жеті жүз кісілік үлкен залдарда өтетін әлгі кездесулерде ине 
шаншар орын болмайды. Тікемізден тік тұрып тыңдаймыз қазақ 
ұлтының ар-ұяты саналатын жазушыларды. Жүрегіміздің құлағы 
ашылады. Т.Әлімқұлов, С.Шаймерденов, Б.Соқпақбаев, Т.Ахтанов, 
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Ә.Нұрпейісов секілді аға буын жазушылармен жиірек араласыппын 
өмірде. Қарасөзді қадір тұтқан шынайы қаламгерлер.  Қадір тұтып 
қана қойған жоқ,  қазақ қарасөзінің бәсін асырды олар. Олармен 
әрбір кездесу, әңгімелесу, сөз жоқ,  толайым білім, толғақты тәрбие. 
Ат жалын тартып міндік... Ә.Кекілбайұлы, М.Мағауин, С.Жүнісов, 
Қ.Ысқақ, А.Сүлейменов, Д.Исабеков, Т.Әбдік, Б.Нұржекеұлы  сүйіп 
оқыған жазушыларымыз. Шығармаларын сын көзімен қарап оқыған 
жазушыларымыз. Алдыңғы аталар, ардақты аға буын әдебиетті өнер 
тұтуды үйретсе, алдымызда жол бастап жүріп отырған бұл бір шоғыр 
бізді әлем әдебиетіне апарып өнер қағбасына енгізіп жібергендей 
болды. Өйткені, бұлар әлем әдебиетінен қалай үйренуге болатынын, 
үйренумен бірге әлемдік әдебиет қазынасына ұлт қаламгерлері 
қаншалық үстеп үлес қоса алатынын көрсетті өз шығармаларымен. 
Бізді әдебиетке әкелген «алтын қайнар» міне осы буын-буын 
адамдар, толқын-толқын қаламгерлер. Оған өз буынымнан бірсыпыра 
жазушыны және қосқым келеді. Жазушылық шабытты шағы «Өтпелі 
кезеңге» тап келген олардың тағдыры (менің тағдырым секілді) сәл 
басқашалау өрбіді. Алайда, қатар жүріп, қанаттас еңбектенген олардан 
үйренгенім тіпті де аз болмаса керек.  Байқап отырсыздар, бірыңғай 
қарасөз шеберлерін ғана атап отырмын. Онда да бәрін бірдей емес. 
Қолымыздағы кітаптың ыңғайы. Кезекті сын кітабы «ҚАРАСӨЗ» 
аталады. Атына қарай кітапта  қазақтың қастерлі қарасөз дүниесі 
жайында шынайы сын сөзін сабақтай алдым ба? Оның төрешісі 
оқырман әрине. Алайда...

Алайда, қарасөз сынына бірден келмегенімді айтқым келеді. Кез-
келген қазақ баласы секілді алдымен өлеңсөзбен әуестендім. Кейін 
келе байқап қарасам өлеңім – өлең емес, балаң әсердің балалығы, 
шалалығы ғана. Бездім. Өлеңнен безінбедім бірақ. Өлең өнеріне 
сарапшы сыншы болып араласуды ойладым. Жыр жинақтарына жұқа 
мақала, рецензиялық сын жаза бастадым. Айталық ақын Сабырхан 
Асановтың «Шолпан» жинағына. Өлеңмен шектелмей, қарасөз 
жайында да жаздым. Айталық характердің жазушысы Қажығали 
Мұхаметқалиевтің «Тоғай сыбдыры» жинағына. Балаң шағым. 
Әдебиетте белгілі бір жанрға мамандану керек екенін білмегенім. 
Әдебиетте мамандану қажет болса, әдеби сында белгілі бір жанрға 
мамандану – ауадай қажет еді. Бар жанр туындыларына арнап мақала 
жаза беріппін. Сыншылар тағдырында  бола беретін құбылыс. 
Бұл әдеби «әмбебаптық» сыры шикілік. Әдебиетке, оның ішінде 
сынға талап қылатын жастың бір жанрға мамандануы керектігін 
білмегенмін. Бізге дейінгі әдебиет сыншыларында молынан 
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кездесетін сынға (белгілі бір жанрға) маманданбау – бала кезде 
жазған сын мақалаларымды балаң күйінде қалдырды. Күні бүгін 
кәдеге аспайды.

Осы «шикілік» кейін мені  арнайы ізденіске бастады.  Жанр сырына 
сыншы райында зер салдым. Ол да алдымен аса мәртебелі ПОЭЗИЯ 
еді. Поэзия жанрын бақылаумен бірге бұл ізденіс мені поэзия сынына 
жетеледі... Қазақ қарасөзіне сөйтіп кештеу мамандандым. Соңына түсе 
ізденіп барып қалыптастым. Сүйіп оқыған қарасөзтану еңбектері – 
Андре Моруа, В.Б.Шкловский, К.Пиксанов, И.Андроников, Гильермо 
Диас-Плаха, М.Арнаудов, Б.Эйханбаум, Ю.Тынянов, Б.Кенжебайұлы, 
Т.Нұртазин, З.Қабдолов, С.Қирабайұлы,  Ә.Кекілбайұлы, Р.Нұрғалиев, 
З.Серікқалиев, Т.Тоқбергенов, А.Бучис, С.Әшімбаев, Б.Сарбалаұлы 
еңбектері. Кейін келе бір жанрдың  ғана сыншысы емес, поэзия, 
проза, сын жанры сыншысына айналып қалыптасқан сияқтымын. 
Балалар әдебиеті жайында арнайы маманданғанымды айту парыз. 

1981 жылы «Жан жылуы» аталатын тұңғыш дербес кітабым 
жарық көрді. Әдеби жыл қорытындысында жасаған баяндамасында 
Рымғали Нұрғалиев: «Қазір жарияланып жүрген әдеби-зерттеу, сын 
кітаптарының негізгі мінінің бірі – әр тақырыптық, құрандылық, көп 
нәрсенің басын зорлап ию десек, жас әдебиетші еңбегі бұл кемшіліктен 
ада. «Жан жылуы» (1981 ж.) аталған шағын монографиялық очерк 
Сәбит Мұқанов творчестволық лабораториясымен таныстырады» 
(«Телағыс» 1982 ж.) – деп ұнамды атады тұңғыш жинағымды. 
Жанрлық-тақырыптық тұтас кітап шығару әуел бастан сыншы 
ретінде ұстанымым еді.Енді біржола бекіндім аға сөзінен кейін. 
Бір жанр мәселесіне бір кітап арнаудың бір ерекшелігі – еңбектің 
бірінде сабақталған ой екінші, үшіншісінде жалғасын табуы мүмкін. 
Тақырыптық кітап жасау – еңбекке органикалық бірлік, тұтастық, 
бүтіндік сыйлайды-деп ойлаймын. Ойлағандықтан ұстанымыма 
әлі адал келемін. Бұл белеңдегі бірінші кітап – «ӨЛЕҢСӨЗ» түп-
түгелімен қазақ поэзиясына арналса, екінші кітап – «ҚАРАСӨЗ» 
шып-шырғасыз қазақ прозасының жай-күйіне бағытталып отыр. Әуел  
бастан кітап шығаруда тақырыптық тұтастыққа ден қойған басым  
– «Дарын даралығы» мен «Жанр жаңалығы» аталатын екі бөлімнен 
бас құраған «ҚАРАСӨЗГЕ» тек қазақ прозасы жайында жазылған 
әдеби сын, зерттеу, эссе, портреттерімді топтадым. Дені ағымдағы 
баспасөзде ғана жарияланған. Кейбірі тіпті ешқайда ұсынылмаған. 
Кей қырын аша, кей сипатын айта кеткен жөн бе, қалай?!

Қазақ сыншылары басынан қаңқу, құлағынан қиқу  кеткен емес. 
Не дейді сонда? Қазақ сыншылары шығарманың ішіне кірмейді. 
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Сыртынан айнала шабады... сырттай сипаттайды... Бұл шығарма 
талдамайды деген сөз ғой шынтуайтына келгенде. Қазақ сынына 
айтылған сөз, қазақ сыншысына тағылар кінә бізге де қатысты деп 
білдік. Өйткені сыншы атанып, жанрдың шырағын жағып жүрген 
жанның біріміз. Олай болса «Бір әңгіме» (Д.Әшімханұлының 
«Тасқала» әңгімесін талдау), «Бір хикаят» ( Шәрбану Бейсенованың 
«Сүзгенің соңғы күндері» повесін талдау), «Бір роман» (С.Мұқанов- 
тың «Адасқандар» романын талдау) мақалаларын арнайы жаздық. 
Жаздық та осы «Қарасөз» аталатын жинаққа енгіздік. Көрерміз енді, 
жазушы ағайынның не дерін?! Бір шығарманы талдау белгілі дәреже- 
де, бөлшектік талдауға (Потебня) бүйрегі бұрып тұратын, экспе- 
рименттік талдау мақалалары. Белгілі бір ғана шығарманы назарға 
алған соң еріксіз шығарма мәтініне енесің, ішіне кіріп, шығарманың 
жанына үңіліп, жазушының жүрек дүрсіліне құлақ түресің. 

«Сын сөзім – шын сөзім...» атап сырласқанда оқырманға жеткіз- 
гім келген кейбір ойлар, міне осылар!



Дарын Даралы´ы

Бірінші бөлім
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ҚазаҚТЫҢ ДӘЛ өзІНДЕЙ ҚараПаЙЫМ

Қазақ халқы дарындыларға қашан да бай келеді. ХІХ ғасыр 
аяғы мен ХХ ғасыр көгінде тарих сахнасына шыққан жазушыларға 
қараңыз, қандай ірі, қандай сом жаратылысты жандар?! Жаңа ғасыр 
көгінде жарқырап шыққан дарындарға қараңыз, қандай ірі, қандай 
шоң табиғат?! Соның бірі – Бейімбет Майлин.

Бір дәуір, азын-аулақ жылдар беделінде әдебиетке А.Байтұрсын- 
ұлы, М.Дулатұлы, Ж.Аймауытұлы, С.Торайғырұлы, М.Жұмабайұлы 
сияқты, бір жылда (1894 ж.) С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, Б.Майлинді 
бере салған табиғаттың жомарттығына сүйсінеміз. Бір жыл, санаулы 
уақытта сайдың тасындай осы жазушыларды опат еткен қатыгез 
тағдырға күйінеміз. Аталмыш аяулы ақын-жазушылардың алды 
алпысқа жетпей, соңы қырықтың қырқасына шығар-шықпаста 
қоштасыпты мынау жарық жалғанмен. Жас. Алайда, жазып қалдырған 
рухани мұраларына қарасаңыз, жасамыс. Әлдеқайда асыққандай 
апас-қапас еңбектенген жарықтықтың қай-қайсысы да. Соның 
баршасы қазақ әдебиетінде болмаған жанр үлгісін болдырамыз, ұлт 
әдебиетін ұлы мұратқа жеткіземіз деген тілек жетегінде. Әрине, олар 
рухани қазына жасау мұратына жетті. Алайда, бар саналы ғұмырды 
баянды бейнетке арнаған олар адам-пенде ретінде қызық көріп, ұзақ 
жасай алмады, қырық пен алпыс арасында жарық дүниемен хош-
хош айтысты. Бірегей жаратылысты жандардың бәрі бірдей атылды. 
Арыстардың бәрін бірдей түрмеде сөнген шырақ деп жүрміз. Бүгін 
ойлап қарасақ, өлім де мойындата алмаған секілді-ау сол жандарды. 
Жазғандары том-том кітапқа айналып, сөрелерді қайыстырып тұр. 
Ұрпағы – бірінен кейін бірінің мүшелтойларын дүркіретіп өткізіп 
жатыр. «Ұрпағымен мың жасау…» – дегеніңіз осындай-ақ болар.

Аймүйіз марқасқалардың әрқайсысының өмір жолы, шығарма- 
шылық тағдыры да ұқсас. Жеке-жеке алып әңгімелей бастасақ мол 
ғибратқа кезігеміз. Айталық Биағаң…

Биағаң шығармашылық жолын өлеңмен бастады. «Ғалия» 
медресесінде оқып жүрген кездің өзінде «Садақ» аталатын қолжазба 
журнал шығарды. «Талағының биті бар» – талапкер жастарды қалам 
жұмысына осы қолжазба журнал арқылы тәрбиеледі. Қатар-құрбы, 
бозбаланы бауырына тартып, талаптандырды, тырнақалдысын 
медреселік қолжазба журналға жариялап қанаттандырды. Олардың 
қатарынан кейін Жиенғали Тілепбергенов секілді журналист, 
жазушылар өсіп шықты. Бұл кезде Бейімбеттің өзі әлі түбітиек бала 
емес пе? Соның өзінде өзге қатарластарына қамқор болып жүр. Үлкен 
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жүректілік қой бұл. Бойында дарын дәні бүр жара бастаған талапты 
жастарды табу, тырнақалды туындысын баспасөзде жариялап, талант 
көзін ашу Биағаңның кейін ұдайғы дағдысына айналды. Айталық, 
атақты жазушы, кейін Еңбек Ері атанған Ғабит Мүсіреповты қабырға 
газетіне жариялаған алғашқы әңгімесі арқылы тауып, талант деп танып, 
тәрбиелеген. Мәскеуде – Күншығыс халықтары университетінде 
оқып жүрген студент – Бейсенбай Кенжебаевтың «Абай» аталатын 
алғашқы мақаласын алғанда, тарығып қалмасын деп қаламақысын 
алдын ала жіберіп, мақаланы «Еңбекші қазақ» газетінің 1925 жылғы 
екі нөміріне жариялаған да Биағаң. Биағаң ашқан осындай дарындар 
көп әдебиетте. Олар да толайым жеміс беріп өтті өмірден.

Бейімбет Майлиннің өзін көрген жоқпыз, әрине. Ал көзін көрген, 
жақсылығын бастан кешкен, інісіндей бейілде жүрген шәкірттерімен 
кездесіп, жүздесіп, талай әңгімелестік. Аты аталған дөй жазушы 
Ғабең де, көсем әдебиетші Бейсекең де Биағасы жайында ет 
жүрегі езіліп, естелік-әңгімелерін маздатып айтар еді. Еңбектің еш 
болмағаны, ұстаз жақсылығының шәкірттері жадында жаңғырып 
жүрерін осы жайлар айғақтайды. Бейімбет Майлин – керемет 
еңбекқор болыпты. Жиналыста отырып, үстел басында жаза береді 
екен. Бұл көз көргендердің айтуы. Солай болған да шығар. Жүрек 
түкпірінен сезім маздап, ой шыңырауынан қиял шарықтап, дамыл 
тапқызбайтын болғаны ғой жазушыға. Жарықтық жаза береді екен. 
Тіпті айналасындағы балалары улап-шулап, Күлжамал анамыз 
бұрқан-талқан ашуланып (олардың да жас шағы ғой) жатса да Биағаң 
күліп қойып, шашын сұқ саусағымен бір ширатып тастап, қаламына 
тас кенедей жармасып, жаза береді екен. Тас бұлақтың көзінен 
шыққан судай бұрқырап ой келсе, оны шабыт жебесе, жазғанға не 
жетсін шіркін?! Қиялсыз, ойсыз, нәрсіз жаза берер жазғыштар да көп. 
Биағаң ондай емес. Биағаң қаламы тиіп кеткен жері өмірдің өзіне 
айналып жүре береді. Кейіпкерлері өмірден кітапқа қалай көшсе, 
кітаптан өмірге дәл солай қоныс аударып, тірі адамға айналып өзара 
айтысып-тартысып, болыстыққа таласып, ерлі-байлы екеуі ренжісіп 
қалып, байқаусызда ерінің ернінен «талақ» деген епетейсіз сөз шығып 
кетіп, екеуінің де зәре-құты қашып жүріп жатады.

Биағаңды жиырмасыншы жылдары сыншылар өмірді көшіріп 
жазады, шығармаларында натурализм элементі басым деп сынаған 
бөктіріп.(Сынаушылардың бірі басқа емес, өз шәкірті, досы Бейсембай 
Кенжебайұлы мен Мансұр Ғатаулин...). Білместік қой! Өнердің өзі 
өмірден бастау алады. Бейімбет Майлин өмірге етене жақын жазушы. 
Өмірден көргенін қалт жібермей, әңгіме, хикаяға айналдырып, қағазға 
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түсіре қояды. Зерттеушілер «Он бес үй» әңгімесінің негізі өмірде 
болғанын, тап солай он бес үйден артель құрылғанын анықтады. 
Жазушының өз ауылдастары екен. Міне, қызық! Сонда, жазушы өмірде 
болған оқиғаны жазып отыр-ау. Тап солай. Өмірді боямалауға ұлы 
жазушы Ф.М.Достоевский де жан-тәнімен қарсы болған уақытында. 
Сонда қалай, жазушы өмірді көшіре берген бе? Көшіре білу үшін де 
көре білер көреген дерлік талантты көз керек. Биағаң көре білген, әрлі, 
нәрлі сәттерді типтендіріп, көркем дүниеге айналдырып бере білген. 
Соның нәтижесінде Б.Майлин қазақ әдебиетіне мәңгі өлмес, өшпес 
әңгімелер берді. Бейімбет Майлин әңгімелері – шағын жанрдың әрі 
қарапайым, әрі әлемдік деңгейге көтерілген классикалық үлгісі. Жап-
жас кезінде жазған «Шұғаның белгісі», кейінірек туған «Талақ», «Он 
бес үй», «Құрымбайдың жігітшілігі», «Даудың басы – Дайрабайдың 
көк сиыры»… бәрі де классикалық ғаламат үлгі. 

Бірде досы Бейсембай «Сен қазақтың Чеховысың» – десе керек. 
Биағаң «Ой, бізге Чеховтың ауылы алыс қой...», – деп ат-тонын ала 
қашыпты. Бейсекең Чехов әңгімелерін қазақ тіліне аударған адам. 
Біліп, түсініп, тұшынып барып айтып отыр. Ал, Биағаң? Жазушылық 
табиғат өзара ұқсай береді. Ұқсастық қайталау емес, бірақ... Чеховты 
Биағаң еміс-еміс білсе білген де шығар-ау. Бірақ, алыс жапон елінде 
өзінен мынау жарық жалғанға екі жыл ғана бұрын келген, келген 
де аз ғұмырын – бар ғұмырын әдебиетке арнап, «өнер бәрінен де 
жоғары...», – деген ұстаныммен тіршілік етіп, небәрі отыз алты 
жасында өмірден өтіп кете барған Рюнескэ Акутагаваны біле қоймаған 
шығар-ау. Бірақ, бірақ ұқсайды. Әңгіменің хас шебері Стефаникті ше? 
Стефаникті білуі тіпті мүмкін де емес. Ұқсайды алайда. Әдебиетке 
ХХ ғасырдың жетпісінші жылдары келіп (кешігіп келген), аз уақытта 
орыс мұжығының бар характерін жырлап өткен Василий Шукшин 
есесіне кейін туғанына қарамай біздің Биағаң Майлинді білмей-
ақ өткен болуы керек мынау өмірден... Алайда, ұқсайды. Көрмей, 
білмей құрылықтың әр қиырында жатып суреткерлердің бір-біріне 
ұқсай беретіні несі екен, а? Бұл – жаратылыстағы жазушылық табиғат 
ұқсастығынан. Мұның бәрі өнер атаулының, оның ішінде сөз өнерінің 
де әуел баста анасы – шынайы өнер болғанын байқатады. Оның 
үстіне әдебиетте «натуральдық мектептің» болғанын жоққа шығара 
алмаспыз. «Натуральдық мектеп» қашан, қайда туып, қалай әлемді 
шарлап кеткенін дәл басып айту қиын. Алайда, ХХ ғасыр басында 
ол мектептің тәлімі қазақ даласына, қазақ әдебиетіне келіп жеткені 
анық. Жүсіпбек Аймауытұлының «Қартқожа» романы, «Күнікейдің 
жазығы» дәлел бұл пікірімізге. Қала берді қара сөздің классигі Биағаң 
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– Бейімбет Майлиннің барлық шығармасы куәлікке жүре алады. 
Қазақ даласының бір қиырында туып, жазушы болып қалыптасқан 
Бейімбет Майлиннің әлемнің әр шалғайындағы әріптестеріне «ұқсау» 
сыры міне осында! Әлемнің әр шалғайында туып, өзі өмір сүрген 
қоғам шындығын суреткерлік көзбен көріп, «көшіре» бейнелеп 
берген қайран қаламгерлер. Оларды әдебиет әлеміне алып шыққан 
өздері өмір сүрген қоғам шындығы. Біздің Бейімбет Майлинді де 
әдебиет көгіне қалықтатып көтере жөнелген қазақ қоғамы өмірінің 
кемшілікті, қайшылықты, іштей түлеп, сырттай қоғамдық бұғалық 
булықтырып бұрқырап жатқан шындығы. Жазушы соны көре білді, 
іріктеп ала білді, алғанын сұрыптап суреткерлік ой елегінен өткізіп, 
көркем шығарма етіп жарата білді. Уақытында сыншылар не десе ол 
десін, қалай бағаласа олай бағаласын, Бейімбет Майлин – ХХ ғасыр 
басындағы қазақ қоғамы шындығын мөлдіретіп суреткерлік мәнер- 
мен, адамдардың бірде бұйығы, бірде әйелдік табиғатына қарамай 
жұлқынып шыға келетін, бірде ішіне қулық сақтап өтірік аңқаулана 
қалатын нешетүрлі мінездерін бетке алып шебер характерлер арқылы 
өшпестей, өлместей етіп бейнелеп беріп кеткен классик жазушымыз. 

Бейімбет Майлин әңгімені молынан жазған, сонымен бірге 
бірсыпыра повесть (хикаят деп жүрміз) жазып қалдырған қаламгер.  
«Раушан-коммунист», «Көктеректің бауырында», «Құсайын Құлбек- 
ов» секілді шығармалары да ауыл өмірінен жазылған туындылар… 
Аталмыш туындыларда да қазақ ауылының жай-күйі, ауылдағы 
өзгерістер әңгіме болады. «Гүлденсе ауыл, гүлденеміз бәріміз», 
– деп өзі жырлағандай, өлең, әңгіме, повестерінде Биағаң ауыл 
жыршысы. Ауыл өмірін кім жазбады ол жылдары?! Белгілі бір 
науқанды коммунистік партия бастап кеп жіберіп, белгілі бір 
тақырыпқа жазушылар ұрандап бет бұрып, ат қойып барып жазатын 
уақыт. Бірақ, өзгелер ауыл тірлігін қарпып жазды, Биағаң бар 
құбылысын қамтып жазды. Өзге жазушылар қазақ ауылының өмірін 
билік басындағы атың өшкір коммунистік партия нұсқауына сәйкес 
адамдарының қолына қызыл жалау беріп, адамдарының қалтасына 
қызыл билет салып беріп алаулатып-жалаулатып жазса, Бейімбет 
қоғам өзгергенімен адам табиғатының өзгермегенін, сыртқы түр-
келбеті өзгерген қоғамның ауыл адамдарының ішкі рухани жан-
дүниесін өзгерте алмай отырғанын жазды. Әрине, қоғам өзгерсе соған 
орай адам табиғаты да не жаңаланып, не жадауланып өзгерері хақ. 
Оны да жазушы көрмей қала алмады. Алайда, сөз жүзінде адамзатқа 
қызмет етеді деген коммунистік қоғамның алдамшы ұран, жалаңқай 
сөзбен адам табиғатын бұзғанын жазды қазақуар жазушы. Өзгелер 



12

шаруашылықтағы өзгерісті жазды, Биағаң ол өзгерістерді адам 
бойындағы, ойындағы, мінезіндегі құбылыстар арқылы көрсетіп 
жазды. Өзгелер баяндады, Биағаң бейнеледі. Міне, суреткерлік 
болмыс… Ол жаңалық атаулыға – адам жанындағы жаңару, түлеу 
арқылы келді. Оның шығармалары жиырмасыншы, отызыншы 
жылдардың «Мырқымбайлары». Мырқымбай дегеннен шығады, қазақ 
өмірі қашан да соншалық гүлді болмаған ғой. Қазақтың көбі нашар 
тұрған. Сол қазақ кедейінің өткелектерден өтіп, жаңалық атаулыға 
біртіндеп жылжуын Мырқымбай аталатын кедей типі арқылы 
жинақтап көрсеткен, типтендіріп берген де Биағаң. Биағаң десек 
– Мырқымбай, Мырқымбай десек – Биағаңның бірден еске түсетін 
бір себебі де осында. Қатарлас-қанаттастарында Мырқымбай секілді 
бірнеше шығармада қатар бейнеленген, жалғаса тұлғаланған желілі 
кейіпкер жоқ. Сәбит інісі Күңшаш, Шұнақ, Тезек атап Биағасының 
Мырқымбайы секілді кейіпкерлер жасағысы келген. Шықпады бірақ, 
шығара алмады бірақ. Қандай кейіпкер алып одан қандай образ 
жасамақ жазушылық табиғаттан туындайды. «Мадам Бабари – мен» 
(Флобер) болатын себебі сол!

Өмірінің соңында роман жанрына талап қылған жазушы «Азамат 
Азаматыч», «Қызыл жалау» романдарын жазды. Үлкен жанр үлгілері 
– өмір материалдарын кең қамту, қазақ халқы бастан өткеріп жатқан 
тарихи оқиғаларды ересен сипатты кемел көрсету талабынан туған 
еді. Шынайы суреткер жан бұл міндетті де ұрандамай, саяси плакатқа 
айналдырмай, мейлінше табиғи көрсетіп, сәтті атқарып келе жатыр 
екен. «Қызыл жалау» романын қанаттастарын жиып (Сәкен, Ілияс, 
Сәбит, Ғабит), оқып бергенде сүйсінген Сәкен Сейфуллин: 

– Өкірткен екенсің, Бисақал! – депті. Амал қанша, көп ұзамай 
жазушы ұсталған, қолжазба жоғалған. Әзіргі оқып жүргеніміз 
журналда жарияланған үзігі ғана…

Алайда, жазушы даңқына құл болмай турасын айтсақ, Биағаңның 
табиғаты – эпикалық туынды емес. Биағаңның суреткерлік табиғаты 
– шағын жанр. Онда да әңгіме. Шіркін, Биағаңның әңгімелері-ай!

Бейімбет Майлин драматургия жанрында да табысты еңбек етті. 
«Ауыл мектебі», «Майдан», «Талтаңбайдың тәртібі», «Неке қияр», 
«Торсықбай» секілді пьесалары қазақ драматургиясын сапалық  
санатқа көтерді. Жазушы пьесасы бойынша әлі күнге қазақ театрла- 
рында спектакльдер қойылады. Бұл – жазушы шығармаларының 
өміршеңдігінің кепілі. Кинодраматургия саласындағы еңбегі де 
енді-енді гүл ашып келе жатыр еді. Қазақ киносының тұңғышы 
«Амангелді» кинофильмі сценарийі авторларының бірі де – Бейімбет 
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Майлин. Всеволод Иванов, Ғабит Мүсіреповпен тізе қосып, қазақ 
киносының тұңғыш қадасын қақты. (Алдында Жүсіпбек Аймауытов 
кинодраматургия жазамын деп жүреді екен жарықтық, мақсатына 
жетпеген).

Жазушы өмірінің соңғы сәттері. «Амангелді» кинофильмі түсі- 
ріліп жатыр. Жазушы күндіз-түні труппамен бірге. Ақыл-кеңесін 
айтып, бітер істің басы-қасында жүр. Қашан кинофильм түсіріліп 
біткенше жазушыға НКВД тимеген. Қалай фильм түсіріліп аяқталды, 
солай Биағаңды тұтқындаған. Арғы жағы түсінікті. Азаптау, қорлау, 
ату…

Шығармашылық толысу сәті, кемеліне келіп жеткен жазушыны 
коммунистік партия қайдан аясын? Оның үстіне орысқа бодан едік 
қой, бодан едік...

Жазушының кезекті мерейтойы. Өзінсіз өтіп жатыр. Түсінікті. 
Жазушылық табиғатқа емес, атақ-даңққа қарайтын қазақ сыншылары 
Биағаңды ақын деп те, әңгімеші деп те, повесть, романшы деп те, 
тіпті сатирик деп те жазып жатыр. Бір жағы сыншы пақырлардың 
онысы да жөн. Жазған, Биағаң әлгі айтқан жанр, жанрлық үлгінің 
қайсысын да қалам қуатымен байқап көрген. Байқап көргенде де 
жанрды байытқан жазушы Биағаң! Оны қалай теріске шығарарсың? 
Алайда, жазушы қандай жанрда еңбектенсе де бағы жанары болады. 
Бар жанрда талантты жазған Биағаң жайында әңгіме айтқанда біз 
әмсе оның әңгімелеріне ден қоямыз. Ол әңгіме жанрында классик! 
Әңгімелерінде қандай болмыспен көрінеді жазушы? Бейімбет 
Майлин өмірдің өзіндей табиғи, қазақтың дәл өзіндей қарапайым, 
кең де кемел, жайдары, сан құбылысты, шынайы суреткер. Ол 
соңына өлмес, өшпес классикалық туындылар (әсіресе әңгімелер) 
қалдырып өтті өмірден. Уақыт әрдайым жаңарып тұрады. Уақытпен 
бірге жазушы шығармалары жаңарып, жасаңсып, соны сипатымен 
жарқырап ашыла береді. 

 1994 – 2013 ж.
 Алматы – Түркістан 
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ҚҰБЫЛЫП сОҚҚаН заМаНа ЖЕЛІ-аЙ...

Замана – соққан жел 
(Халық өлеңінен)

Жазушы музейін жасақтап жатқан кезіміз.Белгілі қазақ жазушысы 
бірде Сәбит Мұқанұлы мемориалдық музей-үйіне келді. Жайғасып 
отырып жайланып әңгімелескен соң жан сырын айтты.

– Сен неге Сәбит Мұқанұлы өмірінен бір роман жазбайсың? Тап 
Сәбеңдей партиялық жолмен дүниеден тура жүріп, тура өткен кісі 
жоқ қой жазушылар арасында, – дейді ол.

Мен ойландым. Аға буын жазушының жанашырлық, ағалық 
сөзі ойландырады. Неге? Қазірдің өзінде Сәбит Мұқанұлы өмірінен 
деректі, деректі-көркем, көркем шығармалар аз жазылған жоқ. Өмірі 
мен шығармашылығы хақында зерттеу өз алдына бір төбе. Алда 
әлі талай жанрда, толайым шығармалар туары хақ. Әлгі жазушы 
айтқандай, ондай шығарманың бірін мен де жазармын алда.Ондай 
ойдан аман емен. Алайда, қазақ жазушысы Сәбит Мұқанұлының өмірі 
әлгі қаламгер аға айтқандай тақтайдай тегіс те тура жол ма? Жоқ. 
«Замана – соққан жел» деп қазақтың қара өлеңінде айтылғанындай 
Сәбит Мұқанұлы мың бұралып кұбылып соққан замана желінің өтінде 
жасаған, иір-қисық талай бұралаң соқпақты жолдан өткен жазушы. Ал 
ол «жолдар» жазушы өмірін құрайды. Абзалы қандай жазушы болса 
да оның жүріп өткен жолы тақтайдай тегіс болмасқа керек. Әлгі қазақ 
жазушысы адасады. Түзу жол – тағдыр емес. Тағдыр – адасу мен тура 
жолды табудан, яки ұдайы ізденістен тұрады. Ізденбеген адам ғана 
адаспайды. Ізденген әрбір адамның адасуы – табиғи. Жазушылық 
тағдыр сонысымен де қымбат шығар. «Мен де адаммын жаралған 
сүйек, еттен» деп өзі айтқандай, Сәбит Мұқанұлы 1900-1973 жылдар 
аралығында өмір сүрген үлкен қаламгер, коммунистік қоғамның 
қайраткері ретінде әрбір пенде бастан кешуге тиісті өмір белеңдерін 
кешті. Тарих белеңдерінен мынау қоғам адасып барып өтсе, Сәбең 
де солай адасып барып өтті өмір өткелектерінен. Адаса жүріп қазақ 
халқы сүйген, «одақ» оқырманы шығармаларын қызыға оқыған 
үлкен қаламгер болып қалыптасты. Сәбит Мұқанұлы көтерілген даңқ 
тұғырына оның замандастарының көбі уақытында көтеріле алған жоқ. 
«Марапат (культ) тек жазушыға ғана жарасатыны» (Я.Смеляков) рас 
болса, жазушылықтың тапшы, таланттың таңсық кезінде әдебиетке 
келген Сәбит Мұқанұлы жазушылықтың кемел шағына шейін, ұлт 
әдебиетінің кең өрістегеніне дейін оқушысын өз шығармаларымен 
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тәнті қылу, табындырудың талайын бастан кешірді. Көзі тірісінде 
даңқ тұғырына көтерілу, халық айтқан марапат сөздерді есіту, сөз жоқ, 
жазушы бақыты. Міне, осындай соқпа-соқпасы көп, тар жол, тайғақ 
кешулерден өткен Сәбит Мұқанұлы тағдыры күрделі жазушы болып 
тұлғаланады. Алайда, қайталап айтамыз, бұл тақтайдай тегіс жол 
емес. Сәбит Мұқанұлы үлкен жазушы бола жүріп үлкен қателіктерге 
де ұрынды. Көкейіміздегі күдікті сейілту үшін оның өмір жолына, 
шығармашылық тағдырына үңіліп көрелікші.

Ауыз әдебиетінен ауызданғандығымыздың белгісі ме, әйтеуір 
көбіміз жазушы жөнінде әр қиырдан төбе көрсеткен алыпқашпа 
сөздерге әуеспіз, әлдебір бейшен ауыз жел сөз айтса жетті, соны 
ақиқат райында қабылдауға әзірміз. Ал әр адам баласының өрлеу, 
өсуі де, құлдырап адасуы да ол өмір сүрген қоғамдағы белгілі бір 
заңдылықтарға байланысты болатынын жете пайымдай бермейміз. 
Ал жазушы секілді тағдыры күрделі жандарды түсіну үшін бізге 
әрдайым ғайбат сөзден тысқары тұрып, ол жүріп өткен жол, жан 
қайшылығы мәселелерін аналитикалық тұрғыдан талдап, терең 
пайымдау жөн. Абзалы Сәбит Мұқанұлының да адамдық болмысы, 
жазушылық тағдырын терең түсіну үшін оның өмір жолы мен 
шығармашылық шеберханасына барлау жасауымыз керек. Ол өмір 
сүрген кезең қиындықтарын жете ескеру жөн. Көп мәселе сонда ғана 
түсінікті болмақ.

Зерттеушілер Сәбит Мұқанұлы әдебиет есігін ақын болып ашты 
дейді. Бұл – жаңсақ. Сәбит Мұқанұлы әдебиет есігін эпос айтушысы 
– жыршы ретінде ашқан. Табиғатынан дарынды бала жазба әдебиет 
өкілі болып қалыптасқанға дейін қазақтың талай эпосын жатқа 
білген, білгенін өрістете дамыта алқалы топта айтып, талай жанның 
құлағының құрышын қандырған, «әп, бәрекелде» дегізген. Әдебиетке 
ол осылай келген. Сәбит Мұқанұлының эпос айтушысы болғанын 
елемей-ақ қоюға болар еді, егер оның шығармашылығына кейін ауыз 
әдебиетінің ықпалы болмаса. Бұл жерде ескеруге тиісті екі мәселе 
бар. Біріншіден, бала Сәбит аузынан эпос нұсқалары жазылып 
алынған жоқ. Бұл өкінішті жайт. Өйткені Сәбит айтты деген талай 
эпос не тарихта, не архивте жоқ. Сақталмаған. Тек, музыка жанашыры 
Александр Затаевич Сәбеңнің аузынан бірсыпыра халық әндерін 
жазып алған. Екіншіден, С.Мұқанұлы шығармашылық тағдырына 
оның эпос айтушысы өнерінің ықпалы болды. Жалпы ауыз әдебиетінің 
жазба шығармашылыққа ықпал етуінің кезең-кезеңі, түрлі аспектісі 
бар ғой, әрине. Ол өз алдына. Егер Сәбит Мұқанұлы эпос айтушысы 
болмағанда, «Сұлушаш» секілді қазақ кеңес поэзиясының бір інжу-
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маржаны тумайтын еді ғой. Оның эпос айтушысы ретінде кейінгі 
тапқан олжасы да осында! Осындай алуан жағдайды ескере отырып, 
Сәбит Мұқанұлы әдебиетке ауыз әдебиетінің өкілі – эпос айтушысы 
ретінде енді деп бағаласақ жөн болмақ.

Жиырмасыншы жылдары елімізде таптық тартыс недәуір күшейді. 
Өмірде ескі мен жаңаның күресі өрістеп, әкенің баланы не баланың 
ескішіл әкені өлтіруі қылаң беретін кез осы. Өмірдегі осы қатыгез 
көріністің өнерге көшіп, «жасампаз» жаңа үшін ескішіл әкені ұстап 
беру, сюжетке айналатын шақ осы. Әдебиет пен өнерге де таптық 
көзқарас үстемдік жасай бастады. Бұл жылдары Сәбит Мұқанұлы 
жаңа жолға түскен жас республиканың әрбір алым-адымы, қадау-қадау 
қадамы жөнінде күнбе-күн өлең, очерк, фельетон, сын мақалаларын 
жазды. Партия тапсырған қызметті қос-қостан атқарды. Іздене оқып 
білімін жетілдірді. Сол кездегі алуан жанрдағы жазбаларына қарап 
отырып табиғи таланты мол, талабы зор, білім мен тәжірибеге 
кенде, отты жігітті көруге болатын еді. Әрине, басқасын айтпағанда, 
өмірге жақындау, оттылау, жазған өлеңдерінің көбін Сәбең кейін 
жыр жинақтарына енгізген жоқ. Тек «Жалшының зары», «Көңілім», 
«Кедей» секілді бірді-екілі өлеңдер ақын таңдамалысында әр кез 
жарияланып келеді. Зерттеушілер Сәбеңнің шығармашылық жолын 
да осы өлеңдерден бастайды. Біздің жеке көзқарасымыз: балаң 
жастың осы өлеңдерін оның өнердегі алғашқы ұстазы Баймағамбет 
Ізтөлин үстінен қарап, өңдеп берген секілді. Өйткені, Сәбиттің 
өзге өлеңдеріне ұқсамас оттылық, жасымас жігер аңғарылады бұл 
өлеңдерден. Жақсы өлең техникасы, жоғары мәдениеті сезіледі. 
Қалай болғанда да, жазба ақын ретінде С.Мұқанұлының тұсауын осы 
өлеңдер кесті. Сондықтан да тарих үшін бұл өлеңдер керекті.

Сәбит Мұқанұлының ілкі ақындық тәжірибесі – сезім жемісі. 
Әлеумет өміріндегі күрделі құбылыстарды көре білу, көтере жырлау 
орнына өлеңмен күнделік жазғандай әсер етеді. Жастық па, әлде 
шабыт нөсері ме, әйтеуір көзіне түскен күнделікті, үйреншікті 
көріністің баршасына өлең арнапты-ау, жарықтық. Аңғал ақын, 
белсенді баланы бұл ұнамсыз әрекеттен тыйған ұстазы – Сәкен 
Сейфуллин. Ол Сәбеңе ақындықтың киелі қасиет екенін, сондықтан 
сарай ақындарынша көр-жерді өлең ете бермеу керектігін тәкаппар 
ескерткен. Табиғатынан дарынды адам, әрі кетіскенмен кектесуге  
бар, ал сыйлағанын құдайдай сыйлап үйренген Сәбит Мұқанұлы 
ұстазы Сәкен Сейфуллиннің әлгі орынды ескертуінен ойлы 
қорытынды шығарған. Ойын ірі құбылыстарға бағыштап, қаламын 
сүйекті, қастерлі тақырыптарға бұрды.
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Міне, осылайша көп еңбектеніп, шашылып бейнеттеніп көп 
жазылған еңбектің ішіндегі көркемі, С.Мұқанұлының ғана емес, 
исі қазақ әдебиетінің жиырмасыншы жылдардағы тәуір жемісі – 
«Сұлушаш» романы болып шықты. Ақынның жиырма бес – жиырма 
алты жасында жазған бұл өлеңді романының ардақты болатын бірне- 
ше аталы себебі бар. Зерттеушілердің айтуына қарағанда, «Сұлушаш» 
– қазақ кеңес әдебиетіндегі өлеңмен жазылған тұңғыш роман. Болса 
болар. Қазір қатарға бірсыпыра қалам қайраткерлері қайта қосылып 
жатқан сәт қой. Сол ақберен өнерпаздардың әдеби мұрасынан өлеңді 
роман шықпаса, онда жап-жас Сәбит Мұқанұлының «Сұлушашы» 
қызық құбылыс ретінде бағалануға лайықты. Содан соң «Сұлушаш» 
халық эпосынан профессионалдық қолтума шығарма жасаудың үздік 
үлгісі. «Сұлушаш» - өлеңдік өрнегі бай, әлеуметтік сарындарды 
мол аңғартатын қарадай драмалық тартысы өріліп тұрған әлеуетті 
туынды. Қандай шығарма да өзінің жарық дүниеге келген уақытымен 
бағаланады десек, жиырмасыншы жылдары «Сұлушаш» - әдебиетті 
ауызша ырғақ, ауызша қабылдаудан жазбаша әдебиетке, жаңа 
ойлауға, профессионализмге көшіріскен көшелі туынды. Ол ауыз 
әдебиетіндегі дастандық дәстүрден роман, поэмаға көшудегі әдеби 
бір бекет, бір үздік үлгі. Елуінші жылдарға дейін қазақ оқушысы 
«Сұлушашты» домбыраға қосып ойын-тойда айтты, оқып, жаттап 
сахналардан саңқылдатып орындады. «Сұлушашқа» еліктеп өлең, 
жыр жазды. Айта берсе, «Сұлушаштың» аталы, бағалы, қасиеттері 
көп. Соның тағы бірі – бұл өзі Сәбит Мұқанұлы бала шақта айтқан 
халық эпосының көзі ғой. «Сұлушаш» халық эпосының негізінде 
жазылды. Халықтық нұсқаны Ғабдол есімді жігіт айтады екен, 
Сәбит айтады екен. Өкінішке қарай, бұл екі нұсқаны да кезінде 
фольклористер хатқа түсіріп алып қала алмады. Енді ол жырды 
білетін кісі жоқ елде. Дүниеден қайтарынан біраз бұрын жазушы 
Ғабит Мүсірепов халықтық «Сұлушашқа» сұрау салып іздегені, 
іздеттіргені жадымызда. Сұрастырып қарасақ, Қазақстан Ұлттық 
Ғылым академиясының М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 
институт қолжазба қорында да халықтық «Сұлушаш» болмай шықты. 
Демек, халық эпосының да көзі – С.Мұқанұлының осы «Сұлушашы» 
демеске әддіміз жоқ. Түрлі тарихи жағдайлардың әсерінен кейбір 
шығармалардың ұзақ уақыт бойы халық жадында терең ұялайтыны 
болады. «Сұлушаш» та сондай бақытқа ие болған асқақ шығарма. 
Араға талай уақыт салып барып, енді қарасақ, жиырмасыншы - 
отызыншы жылдары аталмыш туындыдан поэтикалық формасы 
жетілген, арқауы шымыр үздік туындылар болған секілді. Алайда, 
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олардың бірде-бірі кезінде тап «Сұлушаштай» халыққа көп тараған 
жоқ, тап бұл шығармадай халық жүрегіне терең ұялаған жоқ. Бәлкім, 
біз Сәбит Мұқанұлының «Сұлушаш» романына сол үшін де қарыздар 
шығармыз. Аталмыш шығарманың шығармашылық тарихын сол 
үшін де терең зерттеуге міндетті болармыз.

 Отызыншы жылдары елімізде ұжымдастыру ірі саяси-әлеуметтік 
науқан ретінде жүрді. «Ұлы Қазанның дауасы тимепті» деп дәлелдеп, 
Голощекин секілді қужақ басшы Қазақстанда «кіші Қазан» науқанын 
жүргізді. Халықты экономикалық жағынан нәубетке ұшратты. 
Халықтың сан ғасыр көзін ашып, қара таныған араб алфавитін латын 
алфавитіне көшірді. Бұл рухани қанау, тонаудың аса қайырымсыз 
бір түрі, көпе-көрнеу кенжелетудің бір жолы еді. Қазақ зиялысы 
қуғын-сүргінге ұшырады. Жас Сәбит Мұқанұлы мен ол жақтаған, 
оны жақтаған топ, жасырары жоқ, жаңа алфавит жақтаушылары 
болды. Араб алфавитін ескішілік деп тақпақтады, мақала жазып 
сынап-мінеді. «Партия» айтты, Сәбит Мұқанұлы жүзеге асырды. 
С.Мұқанұлы мен оның жақтастарының түбірлі қателескен жылдары 
осы отызыншы жылдар. Қазақ зиялыларына іріткі салу, бай, кедей 
дегендей таптық тұрғыдан қарап араларын ашу, ара жігін бірікпестей 
етіп ажырату дұрыс болмады. Ол жоғарыда айтқандай, халықтың 
көзіне шел байланарын білмей, алфавит ауыстыруға құлықты болу 
еді. Тіпті сол саясаттың жүзеге асуына қолшоқпар болуы - күнәсінің 
үлкені. Ақырында, 1937 жылғы жеке адамға табыну кезінде 
абайламай арандап қалуы, партияның атынан айтылған міндетке 
кірісіп, азды-көпті «үлес» қосуы. Білген кісіге, бас-басына санамалай 
айтылып өткен бұл жайлар аз кесапат емес. Бәлкім, білімінің аздығы, 
бәлкім коммунистік партияға барынша берілгендіктен, партия 
атынан теріс нұсқау берілмейді деп риясыз сенгендіктен болар, 
әйтеуір отызыншы жылдар – Сәбит Мұқанұлының ерекше адасқан 
жылдары. Алайда, ол жылдары адасқан бір Сәбит Мұқанұлы емес, 
бірсыпыра қазақ жазушылары. Алайда, ол жылдары адасқан бір қазақ 
жазушылары емес, бүкіл Кеңес жазушылары. Адастырған – уақыт. 
Адастырған – үкімет пен партия басшылары. Бетін әрі қылсын, бұл 
бір қиын кезең, қиын мәселе. Жаңа бағдарлы өкімет түгілі, әбден 
қалыптасқан өкіметтің өзінің әңкі-тәңкісін шығаратын қылық еді ғой 
ол. Иә, бетін әрі қылсын. Бұл – Сәбит Мұқанұлының көзқарасына, 
өмір жолына қатысты мәселе. Өмір жолына ғана қатысты ма? 
Шығарма – дүниетаным жемісі. Сондықтан бұл қате көзқарас 
оның шығармашылығына да біраз салқынын тигізді. Жиі жазылар 
публицистикалық мақалаларында Алашорда өкілдері туралы ащы 
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айтылған сөздер бар. «Адасқандар», «Теміртас», «Жұмбақ жалау» 
романдарында да қазақтың оқыған бірсыпыра азаматына (Алашорда 
өкілдері) ызғар төгіледі. «Теміртас» романында Смағұл Садуақасовтай 
аяулымыз жамандалады. Ал осы отызыншы жылдардағы Сәбит 
Мұқанұлының жалпы шығармашылық аңғары қалай?

Айрықша аталуға тиісті шығарманың бірі – «Адасқандар» 
романы. Бұл Сәбит Мұқанұлының ғана емес, қазақ кеңес әдебиетінің 
табысы болып келген шығарма. «Адасқандар» аты аталса, қатары 
селдірей сиреп қалған аға буын бір түрлі қызығып қарайтын, 
қызынып сөйлейтін. Ашығын айтқанда, аға буын бұл романның 
кейінгі өңделген «Мөлдір махаббат» аталған нұсқасын қабылдаған 
жоқ. «Адасқандарға» деген алғашқы махаббатын ақ адал сақтап 
өтті. Сонымен қатар, аға буын арасында «Адасқандар» романын 
қабылдамағандар да болған еді. Бұл екі жарылудың сырын романның 
қалай жазылғанын әңгімелеу бағытында көз жеткізуге болады.

«Адасқандар» – 1928 жылы Қызылорда қаласында болған қанды 
оқиғаның ізімен жазылған шығарма. Оқиғаның мән-жайы Сұлтанбек 
есімді бір жігіт Торғайда жүрген бозбола күнінде Бәтима есімді бір 
қызға ғашық болады. Сүйіскен екі жас, қосыламыз деп сөз байласады. 
Алайда Сұлтанбек пен Бәтиманың ағайындық арасы жеті атаға 
толмаған. Енді не істеу керек? Ауыл ақсақалдары ұлды Шымкентке, 
қызды Қызылордаға оқуға аттандырады. Қызылорда – қазақ елінің 
астанасы ол кезде.Қызылордаға Бәтиманы сол кезде «Еңбекші 
қазақ» газетінде қызмет істейтін Балқай Байтоғаев алып келіп, оқуға 
орналастырады. Бұл кісі – белгілі әнші Абай Байтоғаевтың әкесі. 
Қызылордада Халық ағарту институтында торғайлық Мұстафа 
Көшеков оқитын. Ол – Сұлтанбекке бөле. Бұл «Еңбекші қазақ» 
(«Егемен Қазақстан»), «Лениншіл жас» («Жас алаш») газеттеріне 
өз мақалаларымен жиі қатысатын, тіпті біраз уақыт алғашқы газетте 
тілші болып қызмет істеген дарынды жігіт. «Жігітті ел мақтаған – 
қыз жақтаған» дегендей, Бәтима Мұстафаны ұнатып, оған тұрмысқа 
шығады. Ғашықтық отына күйген Сұлтанбек Мұстафаға кектенеді. 
Сүйген қызын икемдеп алып кеткені өз алдына, Сұлтанбектің 
күйінішін көрген және одан қауіптенген Мұстафа «Лениншіл жас» 
газетіне бөлесінің (Сұлтанбектің) жуан тап – бай баласы екенін, оның 
соңғы кезде Мұстафаны өлтіргелі жүргенін әшкерелеп мақала жазады. 
Мұның өзі жаралы жолбарысты одан әрі түрткілегенмен бірдей 
жағдай. Қанына қарайған Сұлтанбек Мұстафаны талтүсте, Қызылорда 
қаласының ортасында атып құлатады, ұрып өлтіреді. Ойлап қарасаңыз 
оқиға екі ортаға тікелей қатысты. Алдымен оқиға торғайлық жастар 
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арасында өткен. Содан кейін «Еңбекші қазақ» («Егемен Қазақстан») 
тілшілері арасында өтіп отыр. Ал Сәбит Мұқанұлы болса, сол кезде 
«Еңбекші қазақ» газетінің партия тұрмысы бөлімінің меңгерушісі. 
Табиғатынан өмір құбылыстарына қызыққыш, еліккіш, алғыр Сәбит 
Мұқанұлы қанды оқиғаны зерттеуге кірісіп кетеді. Қалай зерттегені, 
шығармашылық процесті қалай игергені, ұлан асыр ұзақ әңгіме.Оны 
біз арнайы тарауда әңгімелейтін боламыз.

Осы оқиғаның сүйегінен С.Мұқанұлы «Адасқандар» аталатын 
романын жазды. Романды Қызылордада бастап, Санкт-Петербургте 
аяқтады. Өйткені, Сәбит Мұқанұлы ұзамай Санкт-Петербургте 
университетке оқуға түскен еді. Ал роман көтерген әлеуметтік жүк, 
оқушыға берер эстетикалық ләззат қандай? Уақытында шығарма 
қалай қабылданды?

«Адасқандар» бір-бірін сүйе тұра, түрлі қарсы күштердің 
әрекетінен қосыла алмаған екі жастың махаббат хикаясы болып 
қабылданды. «Адасқандар» елімізде таптық жіктеліс күшінде 
тұрған жылдары, бай баласы ішерге асы, тігерге тұяғы, киерге 
киімі жоқ кедей баласы Мүсәпірді өлтіргенін баяндаған таптық 
шығарма ретінде қабылданды. Әрине, бұл шығарма жөнінде келер 
ұрпақ өз сөзін айтады. Қалай дегенде де «Адасқандар» елімізде 
жиырмасыншы жылдары болып жатқан әлеуметтік жағдайды бірқос 
жақсы баяндаған, сәтті елестететін, Бүркіт пен Бәтестің махаббат 
трагедиясына құрылған, қазақ кеңес әдебиетінің профессионалдық 
туындысының бірі ретінде бағалануға тиісті.

Шығарма қалай жазылды? Жазушылық тағдыр әр қилы. 
Сәбит Мұқанұлы әуелгі кезеңде тақырып іздеп жан қиналмаған 
адам. Өмірдің күнделікті көрінісін ақындық көзбен қарап, өлеңге 
айналдыра берген. Алайда, «Адасқандар» романынан бастап, көркем 
шығармашылықта тақырыптың өзекті басты мәселе екенін терең 
пайымдап, тақырыпқа асқан жауапкершілікпен қарады. Жазушы 
прозадағы тұңғыш эпикалық қадамға ойланып, толғанып, терең ой, 
мол еңбекпен келді. Оның архивінде «Адасқандарды» жазбақ болып 
әрекетке кіріскенде әрбір кейіпкерінің түптұлғасымен (прототипі) 
сот процесі үстінде де, тіпті Сұлтанбек Әбеуовке түрмеге барып та 
жолығып, көптеген материал жинақтағанын айғақтайтын деректер 
мол. Бүркіттің түптұлға – Сұлтанбек Әбеуовке құрылған сот процесіне 
қатысып сөз сөйлеуі, Сұлтанбектің күнделік, өлең, дәптерлеріне 
үңілу, жазылмақ шығармаға жоспар жасау, эскиздер, қолжазбаның 
алғашқы нұсқасы, өңдеу, түзетулер – «Адасқандар» романының 
жазылу үстіндегі шығармашылық кезеңдері. Қызылордада басталып, 
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Санкт-Петербургте аяқталған «Адасқандар» романы қазақ тілінде 
екі рет, «Сын бая» деген атпен орыс тілінде бір рет жарық көрді. 
Шығарма кезінде қызу пікірталас туғызды. Біреу шығарманы 
қолдады, біреу қолдамады. Қолдаушылардың жайы түсінікті. Ал, 
қолдамаушыларға жол болсын? Олар кімдер? Олар – Мүсәпірдің 
түптұлғасы – Мұстафаның көзін көрген, онымен «Еңбекші қазақ» 
газетінде қызметтес болған жандар. Әңгіме Мұстафа хақында болса, 
әрине, оның қызметтестерін түсінуге болады. Мұстафа Көшеков – 
дарынды сыншы, парасатты, ибалы азамат болған. Қыранжүрек ғалым 
Бейсенбай Кенжебайұлы Мұстафаны дос көңілден ардақтайтын. 
Сәбең жарықтықты осындай, өзге де әрекеттері үшін жаратпайтын. 
Балқай Байтоғаев та «Еңбекші қазақта» қызмет істеген жан. Ұзақ 
жыл мұғалімдік қызметте жүріп, жетпісінші жылы қайтыс болған. 
Көз көргендер осындай жолдастарын ұнамсыз кейіпкерге қалай 
қисын? Бірақ, біз бұл кісілердің шығарма кейіпкері емес кейіпкердің 
түптұлғасы екенін еске саламыз. Түптұлға демекші, шығарманың 
басты кейіпкерінің бірі – Бәтестің түптұлғасы кім? Ол тұрмысқа 
шығатын Ақпан тағдырынан не білеміз? Бәтестің түптұлғасы – 
Бәтима Мақашқызы. «Адасқандардарда» суреттелетін оқиғалардың 
негізі шындыққа жақын. Бәтима апай күйеуге шығатын кісінің аты 
– Жанахмет Ақпанбетов. Романдағы Ақпанның түптұлғасы сол кісі.
Үйлі-баранды, өсіп-өнген Бәтима апай 1985 жылы 16 маусым күні 
Алматыда көз жұмды.

Ұзақ жылдардан кейін «Адасқандар» қабырғасы сөгіліп, күрделі 
жөндеуден өтіп «Мөлдір махаббат» деген атпен оқырманға қайта жол 
тартты.

Отызыншы жылдары Сәбит Мұқанұлы Москвада Қызыл профессура 
институтында оқыды. Қабырғасы қатайып барып хат таныған, 
Омбы мұғалімдер семинариясын, Орынбор жұмысшы факультетін, 
Санкт-Петербург университетін оқи бастап түрлі себеппен аяқтай 
алмай кете берген Сәбеңнің тұрақтап оқып, жүйелі білім алған жері 
– осы Қызыл профессура институты. Аталмыш институттың жүйелі 
білім беруі өз алдына, бұл жылдары Сәбит Мұқанұлы қытай ақыны 
Эми Сю, орыс ақыны Алексей Сурков, жазушы Михаил Шолохов 
секілді талантты жастармен жақын танысты. Алексей Максимович 
Горькиймен әңгімелесті. Мұның баршасы жалындап өсіп келе жатқан 
қазақтың жас жазушысының дүниетанымын кеңейтті. Дарынын 
біліммен жемдеп, жебеп ой-өрісін кеңітті. Салмақты туындылар 
жазуға итермеледі жас жазушыны. КСРО Жазушылар Одағының 
жұмысына да ара-кідік араласып отырды. Орталықтарда жүріп жатқан 
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процестердің ықпалымен РАПП секілді қазақ жазушыларынан Каз- 
АПП ұйымын құруға араласты. Оның платформасын жасауға 
атсалысты. Қазақ әдебиетінің өзінің ішкі жағдайынан туындамаған, 
сырттан көшірме формасында алынған бұл ұйымның залалы да аз 
болған жоқ, кезінде. Міне, осылай саяси-әлеуметтік істерге араласа 
бастаған Сәбит Мұқанұлы қазақ әдебиетіне таптық көзқарасты 
бұрынғыдан да күшейте түсті. Мұның бір айқын мысалы – 1932 жылы 
жарық көрген «XX ғасырдағы қазақ әдебиеті» аталатын зерттеу еңбегі. 
Бұл кезде әдебиетке таптық көзқараспен қарау жеке адамдардың 
билігінен өтіп, бүкіл мемлекеттік жүйеге айнала бастаған еді. Әрбір 
ұлт әдебиеті екіге жарылып, бір-біріне күрең қабақпен қарап тұрды. 
Аяғынан енді-енді қаз-қаз тұра бастаған қазақ әдебиетіне қасаң 
таптық көзқараспен қараудың залалы отызыншы жылдары аз тиген 
жоқ. Бар жан-тәнімен халық қамын жеген Ахмет Байтұрсынұлы, 
Міржақып Дулатұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы, Мағжан Жұмабайұлы 
секілді аса дарынды, бір ұлттың көсемі, шешені, шебер жазушы, 
ақиық ақындары әдебиет ісінен мықтап шеттетілді. Тіпті жалған 
жаламен «Ақ теңіз», «Ит жеккен» дегендей алыс-алыс жерлерге 
айдалып кетті. Кесілген мерзімді аяқтап қайта келіп тұрып та, ақтала 
алмай қайыра айдалып кеткендері де аз емес. Олардың бұл сапары 
қайтпас, қаһарлы, оралмас қаралы сапар еді...

Елімізде осындай қолайсыз ахуал туындап отырғанда Сәбит 
Мұқанұлы не істеуге тиісті еді?. «Жөргегінде уілдеп, тап деп 
жатқан» Сәбит Мұқанұлы ең алдымен ендігі шығармаларын таптық 
тартысқа құрып жазуға тиісті еді. Ол «Теміртас», «Жұмбақ жалау» 
романдарын таптық тартысқа құрып жазды. Бұл – бір. Екіншіден, 
Сәбит Мұқанұлы тап кегіне суарылған, кескілескен ұрыстардан өткен 
күрескер, партияның айтқанын екі етпейтін қайраткер ретінде де, 
жетімдік тақсіретін көріп өскен, таптық жіктеліс жайлы ұрандарды 
көңіліне құйып өскен, дүниетаным көзқарасы солай таптық тұрғыда 
қалыптасқан қаламгер ретінде де, қазақ әдебиеті үшін екінші 
төңкерістен кем болмаған бұл істен тыс тұра алмайтын еді. 1935-1937 
жылдары Қазақстан Жазушылар Одағы басқармасының төрағасы 
қызметінде тұрғанда С.Мұқанұлының бұл саяси науқанынан сырт 
қала алмаған себебі сол.

Ол жылдары Сәбит Мұқанұлы орнында кім отырғанда да 
көрген күні, кешер тағдыры бір еді. Ол жылдары Сәбит Мұқанұлы 
орнында кім болса да жолдасын жау тұтудан, тартына алмас сырттан 
пішілген тондай, сырттан дайындалар қағаздарға бармақ баспай 
тұра алмас еді. (СССР Жазушылар одағын сол жылдары басқарған 
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Александр Фадеевтің атылып өлу сыры да 1937 жылдың шатағына 
байланысты). Расында, 1937-1938 жылдың содырлы сойқанынан 
арына кір шалдырмай аман шыққан қазақ жазушысы некен саяқ. 
Өйткені, «халық жауларын» табу, әшкерелеу – партия шақыруы 
болатын. Партия шақыруына ол кезде кім күдіктене алады? Кім 
партия тапсырмасынан тартына алады ол кезде? Солайша, партия 
атын жамылған пәрмен жеке дәрменді аяусыз илейді. Әрине, қаралы 
жылдар шындығын әңгімелегенде әлдекімдердің жаралы жанына 
қол салу ойда жоқ. Халықтың қасиетін алып, қасірет болып келген 
трагедияның мерез диалектикасын аша отырып, аяулыларымыздың 
қалай адасқанын кейінгі ұрпаққа сабақ ету мақсатында айтамыз. 
Кеткен кемшілікті аямай айта отырып, арылтамыз ба аяулылардың 
күнәсінен деп ойлаймыз. Мәселенің бұл жағын ашып алған соң, енді 
жазушының шығармашылық еңбегін саралауға ойысамыз.

Қызыл профессура институтында оқыған жылдары Сәбит әрі 
оқып білімін молайтқан, әрі әдеби ортаға жете танылған. Қызыл 
Профессура институтында сабақ берген ұстазы, кейін Пушкинтану, 
Достоевскийтану саласында үлкен ғалым болып қалыптасқан 
В.Я.Кирпотинге арнайы барып жолыққанда, Сәбең туралы талантына 
табына әнгімелегенде көп мәселеге көз жеткіздік. Іштен, сырттан 
дегендей түрлі ұлт өкілдерінен жиналған шәкірттердің алды болыпты 
Сәбиттей қазақ баласы. Сәбит Мұқанұлы үшін толайым ол жылдар 
шығармашылық табыс жылдары болды. Нақтылай айтсақ, күнбе-күн 
жазылатын жарнама өлеңдер азайды, көпшілікке ұнайтын «Майға 
сәлем» секілді өлеңдерін жазды. Прозаның жанрлық, формалық 
ерекшеліктерін еркін меңгере бастады. Пікіріміздің айғағы – 
«Теміртас», «Жұмбақ жалау», «Балуан Шолақ» романдары.

«Теміртас» – қазақ халқының төңкеріс алдындағы, буырқанысты, 
тартысты кезеңінен отызыншы жылдарға дейінгі өмір, тұрмысын 
суреттеуге арналған шығарма. Романның басты кейіпкері – Теміртастың 
бастан кешулері райында баяндалатын өмір көріністерінде жүрдектік, 
асығыстық басым. Оқиға мейлінше кең қамтылғандықтан, кейіпкердің 
нақты шыншыл өмірі емес, еліміз бастан кешкен саяси оқиғалар 
тізбесіне айналып кетеді. Ең бастысы, ол оқиғалар Теміртас өміріне 
кірігіп, оны көркем образ райында тұлғалауға септеспейді. Автордың 
өзі тіршілігінде айтысқан, тартысқан Мағжан Жұмабайұлы, Смағұл 
Сәдуақасұлы секілді қайраткерлердің романда кейіпкер атынан 
ұнамсыз сипатталып, жамандалуы да асығыс әрекеттер. Роман өзінің 
бірсыпыра ұнамды қасиеттеріне қарамастан, жазушының көркемдік 
табысына айнала алған жоқ. Алда жазушының шығармашылық 
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өмірінің бір өтпелі фактісі ретінде қайта басылса ғажап емес. Алғаш 
1935 жылы жарық көріп, кейін «жабылып» қалған «Теміртас» 
романының тағдыр-талайы осындай деп білеміз.

«Жұмбақ жалау» романы – қазақ әдебиетінің үлкен табысы болып 
бағаланады. Оқулыққа енген, сан рет қайта басылған. Рас, шығарма 
жарық көрген (1938) жылдары ағымдағы баспасөзде бұл туынды 
жөнінде екі жарылған пікірлер болған. Бірсыпыра мақалаларда 
«Жұмбақ жалаудың» эпикалық тыныстылығы, кейіпкерлердің ірілігі 
мақталса, Б.Кенжебайұлы секілді сыншылар Алашорда партиясы- 
ның концепциясының, кейбір ұлтшыл аталған азаматтардың әре- 
кетінің бұрмаланып көрсетілгеніне келіспей, сынап мақала жазғаны 
(«Жұмбақ жалау»// Әдебиет және искусство. №10, 130 – 141 беттер. 
1939 жыл) баспасөзден мәлім. Әсіресе, қазіргі кезеңде аяулы ғалым 
Бейсембай Кенжебайұлының отызыншы жылдары айтқан әлгіндей 
пікірімен санаспасқа болмайды. Роман не туралы?

 Роман Қазақстанның солтүстік өңірінде Қазан төңкерісінің жеңіске 
жетуі хақында. Әрине, әрбір халықтың бір қоғамдық формациядан 
екінші формацияға өтуін кең планда бейнелеу, оңай шаруа емес. 
Олай етуге үлкен де, тегеурінді суреткерлік керек. Кеңес Одағына 
шоғырланған көп ұлт әдебиетінің қайсысын алмаңыз, олардың 
алдында сол ұлттың капиталистік қоғамнан социалистік қоғамға өту 
жолындағы қиян-кескі көтеріліс, сұрапыл соғысты көрсету, қиналған 
жан, төгілген қанды суреттеу міндеті қойылғанын аңғарасыз. 
С.Айнидің «Құлдар», М.Айбектің «Киелі қан», Б.Кербабаевтың 
«Алып адым» секілді шығармаларының міндеті осында емес пе? 
Салыстыра айтқанда, осындай міндетті қазақ жазушысы Сәбит 
Мұқанұлы Ботагөз тағдыры арқылы кең де кемел бейнелегенін 
байқаймыз. Бұрын бұл шығарманы оқығанда ақ гвардияшылардың 
халықты қалай қырғанын, қызылдардың халыққа жақсылық жасау 
жолында қалай опат болғанын, жанын шүберекке түйіп, қалай әрекет 
еткенін қызына отырып пайымдаған болсақ, бұдан былай аламан-
тасыр соғыстың қайсысы да халық қанын төгу екенін, қазақ халқы 
басынан талай зұлмат күндер өткенін әңгімелейтін болады бұл 
шығарма. Бұл шығарма басқаны былай қойғанда, Қазан төңкерісін 
Сәбит Мұқанұлының қалай көру, қалай түсіну, қалай қабылдағанының 
куәсі. «Жұмбақ жалау» – қазақ халқының үлкен тарихи кезеңді 
өткелінің бір көркем куәлігі.

Роман қалай жазылды? Орынбор жұмысшы факультетінде оқып 
жүргенде Қыдыров есімді жігітті оқудан шығарады. Неге? Бар себебі–
оның әкесі Сайым Қыдыров Романовтардың таққа отырғанының үш 
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жүз жылдығына қатысқан атақты шонжар екен. Ұлт-азаттық көтеріліс 
кезінде ат құйрығына сүйретіп өлтіріпті. Әкенің көргені әлгіндей, 
баланың тағдыры мынадай. Жарқ ете қалған найзағай секілді осы 
дерек талантты жас Сәбиттің есінде ұзақ сақталып қалған. Кейін 
қазақ даласындағы ұлт-азаттық көтеріліс хақында роман жазғысы 
келгенде, осы бір өмірлік деталь бүкіл шығармашылық ойға қозғау 
салады. Міне, шығармашылық ойлаудың бір көрінісі осындай.

Аталмыш «Жұмбақ жалау» романы кейіпкерлері түптұлғасы 
хақында да Сәбең әр кезде әр түрлі мағлұматтар бергенін байқаймыз. 
Бір ғана Асқар Досановты бірде Сәкен Сейфуллин тұлғасынан, 
келесіде Әліби Жанкелдин өмір жолынан сомдадым деген екі ұшты 
пікірлерін естуге болатын еді жазушының. Жазушының бұлай әрі-сәрі 
сөйлеуінде нендей сыр бар? Мұнда еліміздің әлеуметтік жағдайына 
қатысты бір алуан сыр бар.

Атап айтқанда, еліміз бұл кезде 1937 жылдың жеке адамға табыну 
дүрбелеңін бастан кешіп жатты. 1932-1933 жылдың елді есеңгіреткен 
ауыр апатынан енді-енді есін жиғалы жатқан қазақ халқын бұл 
есеңгіреткен екінші ауыр соққы болып тиді. Бір кісінің екі көзі біріне 
бірі жау болғандай ауыр қасірет еді бұл! Ол кезең қасіретін таратып 
айта бастасаң жан түршігеді, иманың қасым болады. Әдебиетте 
бейнелене бастаған жан түршіктірер қасіретті қайталап айтып жатпай-
ақ қояйық. Дегенде өмірі мен шығармашылық жолын әңгімелеп 
отырған Сәбең күйзелісін сезіндіру үшін ол кісіге тікелей қатысты екі 
мысал келтірумен шектелеміз. Мына жағдайға назар аударайықшы. 
Сәкен Сейфуллин Орынбор жұмысшы факультетінен бастап, қашан 
көзі жұмылғанша Сәбит Мұқанұлына қамқорлық жасаудан бір танбай 
өткені мәлім. Мейлі Санкт-Петербургте, мейлі Москвада оқысын, 
жаз айларында Сәбеңнің бала-шағасымен түсер үйі, бірсыпыра уақыт 
жайлап жатар жері – Сәкен Сейфуллиннің үйі болғаны белгілі. Ол 
үйде Сәбең кейбір шығармаларын жазғаны да мәлім. Алдындағы 
ағасы, қайталанбас ұстазы Сәкен Сейфуллиннен көрген осындай 
жан жадыратар жақсылығын Сәбит Мұқанұлы көзі жұмылғанша бар 
даусымен айтып, барынша махаббат сезімімен төгіле жазып өткені 
және белгілі. Әдебиеттің қос коммунист-белсендісінің арасында бір 
дарақтан өнген, бір бауырдан өнген жандардан артық бауырластық 
орныққан ғой.Сөйте тұра осындай адамдар бір-бірінен безінуі, бірін-
бірі жау ретінде атауы мүмкін бе еді? Олай ету санаға сыйымды ма? 
Қалады ма, қаламады ма, солай айтты. Өз айтқандарына өздері сенді 
ме, сенбеді ме, солай айтты әйтеуір. Басқасын былай қоя тұрып, ағалы-
інідей ғұмыр кешкен аяулы екі адамды, дүниетанымы өзара ұқсас екі 
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жазушыны, қимас коммунист екі азаматты уақыт тақсіреті осындай 
халге түсірген соң, басқаға не жорық?! Бұл бір адамның екі көзі бір-
біріне сенімсіздікпен қарағаны, бір көзі екіншісін шұқығаны емей 
немене?! Оларға қасіретті сөзді айтқызған, қатерлі сөзді жазғызған, 
1937 жылдың тақсіреті. Бұл – бір. Енді екінші мысалға келейік. Уақыт 
қысқан кезде Сәбит Мұқанұлы өзінің бірсыпыра шығармаларынан 
бас тартуға дейін барған. Коммунист ретінде қырағылық танытпады, 
шығармаларында саяси қате бар дегенде, «қателігін» мүлтіксіз 
мойындап, барлығына шыбындап бас изеп, қарсылықсыз көнген 
де Сәбит Мұқанұлы. Біраз уақыт КОКП қатарынан шығарылып, 
Қазақстан Жазушылар Одағы басқармасының төрағасы міндетінен 
босатылды. Іштей қайғырды. Коммунистік партия атынан айтылған 
іске көнбеу, көнбеу дейміз-ау, иненің жасуындай күмән келтіру бар ма 
екен Сәбит Мұқанұлы табиғатында?! Жоғары басқару орындарынан 
айтылған міндеттер, берілген тапсырмалар партия атынан айтылып 
жатты. Сол секілді Сәбит Мұқанұлы тап ол жылдары не істесе де 
партия атынан істеді. Нәтижесінде, кейінгі ұрпақ қабылдай алмайтын 
істер істелді Сәбит Мұқанұлы қолымен. Партия атынан атқарылған 
ол істерді түзету кейін Сәбеңнің өзіне аса қиынға түсті... Ар кірін 
тазарту әлі де қиынға түсер түрі бар…

Кезекті әңгіме «Жұмбақ жалау» романындағы Асқар Досанов 
түптұлғасын жазушының әр қилы айтуына байланысты туды ғой. 
Жоғарыда айтылған талай шаруалардың қасында бір кейіпкерінің 
түптұлғасын екі түрлі көрсету дегеніңіз не тұрады, тәйірі?! Асқар 
Досановтың түптұлғасы – Сәкен Сейфуллин еді деп айта алмаған 
себебі енді оқырманға өзінен-өзі түсінікті болса керек. Сәкен 
Сейфуллин ол кезде «халық жауы» деген жаламен ұсталып, атылып 
кеткен болатын. Сол себепті Сәбең қашан Сәкен Сейфуллин есімі 
ақталғанша Әліби Жанкелдинге «ен тағуға», қызыл большевиктің 
«етегінен» ұстауға мәжбүр болды.

Әдебиетте кейіпкер мен түптұлға арақатынасы мәселесі қызықты. 
Бұл проблема С.Мұқанұлының «Жұмбақ жалау» романына да, өзге 
сүйекті туындыларына да әбден қатысты. Әдебиеттің бұл мәселесінде 
де Сәбең уақыт билігіне беріліңкірейді. Айталық, Амантай – халық 
батыры Аманкелдіден тамыр тартатын кейіпкер. Сағитта – Сәбит 
Мұқанұлының өз өмірінің дерегі бар. Итбай болыста – «Ай, қап!» 
бетінде суреті жарияланған Сайым Қыдыров пен «Өмір мектебінде» 
суреттелетін Ыбыр болыстың қоспасы жатыр.

Ал романның атын алып жүрген Ботагөз – қазақтың оқыған 
қыздарының жиынтық бейнесі ретінде сомдалыпты. Көкшетау 
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өңірінде 1916 жылы шеккен азап, көрген қорлығынан төңкеріске жан 
тартып араласқан бір қазақ қызының болғанын роман жаратылысын 
арнайы зерттеген Серік Мақпыров айтады. Семей өңірінде Айқыз 
аталатын рухы мықты қыздың болғаны да мәлім.

Әуелгіде «Жұмбақ жалау» болып жазылып, кейін «Ботагөз» 
деген атпен қайта өңделген, еліміздің ішінде – КСРО халықтары 
тілінде, еліміздің сыртында – шет ел тілдерінде дүркін-дүркін 
қайта басылып келе жатқан шығарма бір Сәбит Мұқанұлының ғана 
емес, исі қазақ әдебиетінің үлкен табысы, уақыт тезіне төтеп берер 
жоталы туындысы саналады. Шығармада кейіпкер психологиясына 
тереңдемеу, адам жанын қазбалаудың әлсіз түсіп жататынын 
айтуымыз керек. Оны уақытында замандастары да ептеп ескерткен. 
Енді міне, жаңа уақыт үстемдік ете бастады. Жаңа уақыт көненің 
көзін ашып, жаңа құбылыстарды туғызуда. Жаңа уақыт рухы тұсында 
аз-кем сыналғанымен С.Мұқанұлы есімін келешекке алып барар ірі 
жаратылысты шығарманың бірі – «Жұмбақ жалау».

1932-1933 жылдардың аштық алапаты мен 1937-1938 жылдардың 
содырлы сойқанынан есеңгіреп (6 миллионнан 2,5 миллионға 
азайған) шыққан халық еңсесін көтеру керек-ті. Халықтың сағын 
сындырмаудың жолы кәне, амалы қайсы? Қарап отырсақ, қай ұлт 
әдебиетінде де отызыншы жылдардың аяғына қарай жазушылардың 
тарихи, тарихи-деректі, ғұмырнамалық шығармаларға ден қойғанын 
көреміз. Сәбит Мұқанұлының «Балуан Шолақ» романы да халықтың 
сынған сағын, төменшіктеген рухын көтеру үшін жасалған әрекеттің 
біріндей болып көрінеді.

«Балуан Шолақ» – қазақтың батыр ұланы, сал-серісі, ақын, 
әнші-композитор Нұрмағамбет Бимырзаұлының өмірінен жазылған 
шығарма. Шығарма 1939 жылы жазылды. 1939 жылдың арғы жағында 
қазақтың ақын, әнші серілерінің өмірінен бірді-екілі зерттеу, эссе, 
поэма жазылып жарық көргенін енді-енді есітіп біліп жатырмыз ғой. 
Әйтпесе бізге «Балуан Шолақ» өнерпаз өмірінен жазылған қазақ 
әдебиетіндегі тұңғыш шығармадай көрінуші еді. «Балуан Шолақтың» 
жазылған кезі, қазақ әдебиетінің ғұмырнамалық шығармаға соншалық 
сақы кезі емес-ті. «Қорыққанға қос көрінеді» дегендей, қазақтың 
өткен дәуірлердегі бар ақын-жазушысы ескішіл, сарыуайымшыл, 
кертартпа аталып, бар оқығандары ақтарға бүйрегі бұратын, кеңес 
өкіметін құлатқысы келетін алашордашыл, ұлтшыл болып көрініп, 
қарадай үрей туғызып тұрған кезі еді ол. Өйткені халық қамын жеген 
талай аптал азаматы айдалып, атылып кеткені ел-жұрттың әлі көз 
алдында тұрған, оларға деген сағыныш іште сартап болып жатқан, 
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халық сағынышын сыртқа шығаруға қорықты. Аты белгілі, ақын, 
жазушы, әнші, сазгер сал-серілердің өмірін зерттеп, алуан жанрда 
еңбек жазайын десе жазушының да, ғалымның да тәуекелі бармайды. 
Міне, осындай сәтте жанры «қаһармандық поэма» аталып «Балуан 
Шолақ» келді өмірге. Бәлкім, Балуан Шолақ өмірі жетеледі ме, өлең- 
деріндегі мөлдір сезім, романтикалық пафос биледі ме жазушыны, 
әлде қиын да, қысылтаяң жылдары, көп зиялылармен бірге қалғыған 
ары оянып жанталасты ма, әйтеуір, Сәбит Мұқанұлының «Балуан 
Шолақ» романы шынайы халықтық шығарма болып туды. Расында, 
осынау шығармада қазақ халқының жанының тазалығы, досқа да, 
дұшпанға да ересен кеңдігі, кейде сол кеңдіктен қапы қалып, запы 
шегіп жүретіні әп-әдемі бейнеленген. Халықтың сал-серілері, әнші, 
ақын сазгер перзенттеріне деген құрметі де бар бұл шығармада. 
Кейде жазушыны Балуан Шолақ өлеңдерінің жетелеп кетуі, кейде 
жазушының сазгер өлеңінің шеберханасында шым батып бойлап, өзі 
сезген сырды суреттей желіп, таратып баяндап, оқушысының қыбын 
қандыратын сәттер романда алма-кезек.

Өз пайымдауымызда «Балуан Шолақты» роман жанрына тели 
айтып отырмыз. Осынымыз дұрыс па?! Алғашқыда «қаһармандық 
поэма» ретінде жарияланған «Балуан Шолақ» өзінің кейіпкер өмірін, 
ол өмір сүрген кезеңімен қабыстыра кең толғай суреттелуімен ішті, 
тынысты шығармаға айналып отыр. Кейіпкерінің бар ғұмырын түгел 
қамтыған райы бар. Ендеше, оны роман деуде ешқандай әбестік жоқ. 
«Балуан Шолақ» күні бүгінге дейін әдебиетшілер айтып келгендей 
қаһармандық поэма да, тарихи роман да емес, ғұмырнамалық деректі-
көркем әдебиет үлгісі десек жарасады.

Ғұмырнамалық әдебиет қазір қазақ әдебиетінде өз алдына бір жүйе 
болып қатар түзе бастады. Әрбір халықтың өскен өркенінің кепіліндей 
болып әдебиеті дамыған әлем елдерінде ғұмырнамалық деректі, 
деректі-көркем шығармалар көптеп жазылады. Қазақ әдебиетінде 
бүгін нышана ретінде аз да, әлсіз көрініп, енді-енді күш ала бастаған 
ғұмырнамалық шығармалар келешегі – кеніш. Ғұмырнамалық 
әдебиеттің бүгінгі саяқ кезінде де, келешектегі кемелденер кезінде 
де бірқатар, бір жүйе туындылардың жуан арасында көбеген туынды 
– «Балуан Шолақ» өмір сүреді. Кезінде «Балуан Шолақ» Кубаға да 
жеткен. Фидель Кастро С.Мұқанұлына шығармасын бетке алып хат 
та жазған. Азаматтық үшін алысқан, тәуелсіздік үшін жанталасқан 
халық қазақ әдебиетінің ерлік жайлы туындысын сүйсініп оқыған 
шығар… 

Жазушы шығармашылығын дәуір-дәуір, кезең-кезеңімен әңгіме- 
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легенде отызыншы жылдардың үлесі осындай! Қазақ жазушысы 
Сәбит Мұқанұлы қаламынан туған «Адасқандар» А.М.Горькийдің 
сүйіп оқыған кітабының бірі болса, «Известияға» аударылып 
басылған «Майға сәлемге» М.А.Шолохов ілтипат білдірсе, «Жұмбақ 
жалау» («Ботагөз») қазақ атын арқалап жұмыр жерді шарлап жүрсе, 
«Балуан Шолақ» қазақ әдебиетіндегі ғұмырнамалық прозаны бастап 
тұрса, одан артық жазушыға қандай бақыт керек?! Алайда отызыншы 
жылдар Сәбит Мұқанұлы үшін ең ауыр жылдар болды...

Сәбит Мұқанұлы тағдырын ауырлатқан еңбектің бірі – «ХХ 
ғасырдағы қазақ әдебиеті: ұлтшылдық, байшылдық дәуірі» (1932) 
– аталатын зерттеуі.

Асылы, Сәбең үлкен ғалым. Оның бұл саладағы еңбектерінің мән-
маңызы үлкен. Әлгі аталған кітабымен де Сәбең қазақ әдебиетінің 
іргелі бір зерттеушісі ретінде мойындалуы керек. Еңбек екі бөлім 
болып жазылуға тиісті еді. Бірінші бөлімі жазылды. Кітап болып 
басылды. «1-бөлім. Ұлтшылдық, байшылдық дәуірі»  аталуына 
қарағанда қазақ әдебиетін бар даму кезеңімен көрсеткісі келген 
секілді. Сонымен бірге уақытқа қызмет етіп үйренген қаламгердің 
ХХ ғасыр әдебиетін жасақтауда белді роль атқарған «байшылдық, 
ұлтшылдықты» тұқырта сынау мақсаты жатыр. Сынағанда да жаңа 
коммунистік бағытты қалыптастырушы коммунист жазушы райында 
тарихи бағасын беріп, әшкерелеп, сахнадан алып тастамақ басты 
мақсат. «Ояну дәуірі» (Б. Кенжебайұлы) аталатын ХХ ғасыр басындағы 
қазақ әдебиетін жасаушылар, ұлтшылдар, алашордашылар. Бәрі 
бірдей бай бола қоймауы мүмкін, әрине. Бірақ, қай-қайсысы да қазақ 
елінің тәуелсіздігі үшін күресті. Қазақ халқын оятуға ұмтылды. Халық 
тәуелсіздігіне үндеу байшылдық, ұлтшылдық саналар еді отызыншы 
жылдары. Сондықтан Сәбеңнің қазақ әдебиетінің бір өнімді, 
елеулі кезеңін «ұлтшылдық байшылдық дәуірі» атауынан дәл бүгін 
сескенудің керегі жоқ. Расында да ол кезең әдебиетіміздің ұлтшылдық 
дәуірі. Қазіргі кезеңде де дәл солай алсақ, солай атасақ теріс емес, 
қайта толық қисынды, ойға қонымды, оралымды.Кезінде бір дәуір 
әдебиетінің бір жүйесін бұлай атау мазмұнынан зәр шашып тұрған 
тұрлаусыз мақсаттан туғаны хақ. Ал, әлгіндей аталуына қарағанда 
С.Мұқанұлының бұл еңбегі екі кітаптан тұрмақ. ХХ ғасырдағы қазақ 
әдебиетінің «Ұлтшылдық, байшылдық» және социалистік дәуірі 
дегендей… Ең бастысы-ондай еңбек жазу - Сәбеңдей ғалымның 
қолынан келеріне күмән жоқ еді. Алғашқы кітапты жазып аяқтады. 
Екінші кітапты жазбақ түгілі ғалым басымен қайғы болып жайына 
кетті. Оған бірінші кітап себеп болды.
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Алдымен еңбектің мазмұны туралы С.Мұқанұлы еңбегі 
«Әдебиеттегі ұлтшыл, байшыл дәуірдің сыны», «Ұлтшыл, байшыл 
дәуірдің ақын, жазушылары» – аталатын үлкен екі бөлімнен тұрады. 
Алғашқы бөлімде ХХ ғасыр басындағы әлеуметтік жағдай жөнінде 
жан-жақты талдау жасай келе, ұлт деген не, ұлтшылдық қайдан 
шықты деген сұрақтарға жауап іздейді.

ХХ ғасыр басындағы қоғамдық беталыс, әлеуметтік жағдай – 
 отаршылдық, қазақтан солдат алу, соғыстағы жеңілістер, оның 
«бұратана» аталған халықтарға зиянын талдағанда ұлтшылдықтың 
туындамауы мүмкін емес деген ой қорытуға еріксіз келесің.

Ұлтқа анықтама беруден бастап ұлтшылдық себеп салдарын 
анықтап ашып алған соң, «ұлтшыл, байшыл дәуірдің ақын 
жазушылары» тұлғаларын талдайды. Талдайды деген сөзді мөлшерлеп 
алып отырмыз. Авторлық мақсат алашорданы – ұлтшыл буржуазия 
ретінде талқандау бола тұра Сәбит Мұқанов өзінің әдебиеттегі 
қарсыластары шығармасын талдай сөйлейді. Бірыңғай саяси жарғы 
тағу емес (ондай мәнер де жеткілікті әрине), шығармаларын талдау 
арқылы сөйлегендіктен алашордашыл, ұлтшыл (бірыңғай байшыл 
деуі артық) ақын-жазушылардың әдебиет қалыптастырудағы 
жетістіктері ара-арасында айтылып қалып отырады. Сәбит 
талдар тұлғалар – А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, О.Қарашұлы, 
М.Жұмабайұлы, С.Торайғырұлы, С.Дөнентайұлы, Б.Күлейұлы, 
М.Әуезұлы, М.Аймауытұлы.

Өздерін ұлт мүддесіне арнаған адам – ұлтшыл. Арасында тақыр 
кедей Сұлтанмахмұты бар әлгі ұлы шоғыр өздерін түп-түгел ұлтқа, 
ұлттық мүддеге арнаған ардақтар еді. Ендеше, неге олар ұлтшыл 
аталмасын?! Ұлтшыл атанса, әрқайсысы бір дәуірге тұлға болғандай 
аймүйіздер жасаған әдеби кезең «ұлтшылдық дәуір» болып неге 
аталмайды?! Аталады. Оған күні бүгін де «ұлтшылдық» пәлсапада 
басқаша ұғым береді деп тартынудың түкке керегі жоқ. ХХ ғасыр 
басында жасаған әлгі алаш ардақтылары – ұлтшылдар. ХХ ғасыр 
басында жасақталған әдебиет – «ұлтшылдық дәуір әдебиеті». Тек 
Сәбит жарықтықтың оларға «байшылдықты» апарып жапсыруы 
жарасып тұрған жоқ.

C.Мұқанұлы Омбыда мұғалімдер семинариясында оқығанда 
Мағжан Жұмабайұлының тәрбиесін көрген. Кеңестік идеология 
ұстаз бен шәкірт екеуінің арасын ашты. Бір Мағжан ғана емес, Сәбит 
Мұқанов шығармашылық ірі тұлға ретінде Алашорда өкілдерімен 
өмірде аралас, құралас жүріп те әдебиетте, әр қилы қатынаста болды. 
Шынтуайты, солай болуға мәжбүрлеген - отызыншы жылдары 
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тегеурін алған кеңестік коммунистік саясат. Кезеңдік кер саясатқа 
қарсы тұра алмаған, әрі өзінің дүниетанымы да коммунистік көзқарас 
тұрғысынан қалыптасқан С.Мұқанұлы Алашорда өкілдері өмірі мен 
әдеби шығармашылығын өз дүниетанымы тұрғысынан қарап талдады. 
Дүниетаным және эстетикалық талғам бір тән, бір жанда өзара 
тартысты. Шығармашылығын мақұлдаған жанның дүниетанымын 
қабылдамады (А.Байтұрсынұлы, М.Жұмабайұлы), таптық тегін 
қабылдаған тұлғаның «Алаш ұранын» (С.Торайғырұлы) жазғанын 
мақұлдамады. ХХ ғасыр басындағы қазақ халқын оятқан тұлғалардың 
өзін бір бөлек, еңбегін бір бөлек талдады. Ақаңның (Байтұрсынұлы) 
өзін, көзқарасын сынай отырып, ұлы тұлғаның қазақ тілін ұстартудағы 
қайраткерлігін аса зор бағалады. Ұстазы Мағжанның адами алған 
бетін қоштамай, ақындық өрнегін жоғары бағалады. Осының бәрі, 
бір есептен ұлы тұлғаларды сынаған болып отырып талдаған, 
сынаған болып отырып әдеби мұрасын ақтап, сақтап қалудың жолы, 
тәсілі болуы да мүмкін. Өйткені, 1937 жылдың дауылды, жауынды 
күндері бұл еңбек Сәбең жарықтықтың басына бәле болып жабысты. 
Жарықтық Ғабең (Мүсірепов) бастап С.Мұқанұлының бұл еңбегін 
«Алашорда өкілдерін сынаған болып отырып, насихаттаған кітап 
ретінде» күстаналады. Сол үшін С.Мұқанұлын партиядан шығарып 
атуға дайындады. Кітапты «тас зынданға» тастады.Міне, осындай 
жағдайда қазақ әдебиетінің социалистік дәуіріне арналмақ екінші 
кітабы қайдан жазылсын?

Тәуелсіздіктің ақ таңы сібірлеп атқан алғашқы адымда Сәбит 
жарықтықтың өзі секілді солақай белсенділер (Батырхан Дәрімбет) 
осы еңбекті бетке ала Мұқанұлын қатты сынап, ағаш атқа мінгізіп 
әлекке түскенін қайтерсің. Сөйте жүріп өздері С.Мұқанұлының оқу 
құралы (хрестоматия) дерлік осы еңбегін пайдаланып бақты. Сөйтіп, 
кезінде бір күйген Сәбең бұл еңбегі үшін екінші рет тағы күйді. «Екі 
күймек бір жанға әділет пе?» (Абай). С.Мұқанұлының «ХХ хасырдағы 
қазақ әдебиеті» (1932) аталатын еңбегі өзінің көп-көп кемшілігіне 
қарамастан қажетті еңбек. Бірақ, қажетті еңбекті сынсыз, сынаусыз 
біржақты ақтауға айналып барамыз.(Т.Кәкішев, К.Ахметова) Бұл 
дұрыс емес. «ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті» (1932) зерттеу еңбегі 
қатты сыналуға, адал талдауға түсуге тиісті еңбек. 

 Отызыншы жылдардағы Сәбит Мұқанұлы шығармашылығы 
деген мәселені әңгімелегенде ұмытуға болмайтын қосымша 
бірсыпыра жайлар бар. Жазушы бұл жылдары көптеген өлең, мақала, 
зерттеу жазды, драматургияға қол ұрды, қамтуы мол, тағдыры қилы-
қилы «Өмір мектебі» романының алғашқы кітабын жазып, жариялай 
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бастады. Әрине, ұзын-қарасыны мол, көркемдік кестесі әр қилы бұл 
еңбектердің тарихтық мәні зор.Демек, «әдеби факты» (Ю.Тынянов) 
райында өір сүруге хұқылы. Сәбең қаламынан туған ол үлкенді-
кішілі еңбектердің қай-қайсысы да жан-жақты зерттелуге тиісті. 
Біз бұлардың арасынан С.Мұқанұлы шығармашылығы жөнінде 
әңгіме болғанда аттап өтуге болмайтын «Өмір мектебі» мемуарлық 
шығармасына кеңірек тоқталамыз. Әзірге қырқыншы жылдардағы 
шығармашылық белеңі жайында әңгімелейік.

Қырқыншы жылдары – бүкіл Кеңестер Одағы үшін сын сағаты 
соққан ең бір қиын дәуір, қиын кезең. Асыл азаматтарынан, қайрат- 
кер-қолбасшыларынан қапияда көз жазып қалған, бір-бірін жау көріп, 
жағадан алып, үндемей НКВД-ге хабар жеткізіп, жаман үйренген 
халықтың әлеуметтік, саяси, экономикалық, моральдық ахуалы 
өте төмен еді. Оларды алда ұшырасқан қиындық қинады, қинады 
да бәрін бір кісінің баласындай қайта жинады. Бұл айта беретін 
– Ұлы Отан соғысы! Ұлы Отан соғысының ауыртпалығы халықты 
ынтымаққа әкелді, жұдырықтай жұмылдырды. Халық басына қауіп 
төніп, ел басына түскен қиындық – елдің рухани көшбасшысы болып 
саналатын жазушыны алабөтен қинайтыны аспандағы ай мен күндей 
ақиқат.

Сәбит Мұқанұлы Ұлы Отан соғысы аталатын бұл бүліншілікті 
бүкіл елге келген ауыртпалық ретінде қабылдады. Халықты 
жауға қарсы жұмылдыру, бірінші міндетім деп санады жазушы. 
Бұл жылдары ол әсіресе поэзия және публицистика жанрында 
көбірек қалам тартты. Халық үшін бұл екі жанрдың міндеті бір 
– Отан қорғауға шақыру, жауға қарсы үндеу болды. Жауынгерлер 
майданға Сәбит Мұқанұлының өлеңімен аттанып жатты. Тұңғыш 
рет «Гвардия, алға!» аталатын либретто жазды. Ол да Отан қорғау 
тақырыбында туды. Майдан өмірінен роман жазбақ болып алғы 
шепке де барды. Соғыс картинасын көзімен көрді, мылтық үнін 
естіді, түтін исін иіскеді. Сол сапар толтырылған блокнот қазір 
жазушы музейінде сақтаулы. Сонымен қатар қазақ аталатын 
халықтың азып-тозып кетпеуін ойласқандар қатарында да Сәбең 
жүрді. Жаумен кескілесіп, майдандасып жүрген Қасым Аманжолов, 
Әбу Сәрсенбаев, Дихан Әбілев, Мәлік Ғабдуллин сынды ақын-
жазушыларға хат жазып, жігерлендіруші, шығармашылық ісіңді 
ұмытып кетпе деп шабыттандырушы да Сәбит Мұқанұлы. Қоғамдық 
ұйымдастырушылық істер билеп кеткен жазушы Ұлы Отан соғысы 
жылдары айта қалғандай сүйекті шығарма жаза алған жоқ. Соғыс 
өрті басылып, түтін иісі сейілген соң жазылған «Сырдария» романы 
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қырқыншы жылдардың аяғы мен елуінші жылдардың ұзына бойына 
кетеді. Майдангер жазушы Вс.Вишневскийдің біз көзімізбен көріп, 
басымыздан кешкен сұрапыл соғысты форма таңдап жатпай-ақ, қаз-
қалпында қағазға түсіріп кетсек - мақсаттың орындалғаны. Ұлы Отан 
соғысы жайлы не ғаламат шығармалар уақыт өте келе туады деген 
сөзі бар еді. Сол секілді Сәбит Мұқанұлының Ұлы Отан соғысы 
жылдарындағы шығармалары ыстық оқиғаның ізі суымай асығыс 
қағазға түскен, көркемдігінен шежірелілігі басым туындылар. 
Тарихты айтқанда, С.Мұқанұлы шығармашылығын әңгімелегенде 
құндылығы қилы-қилы танылатын ол туындылар ертеңгі күнге уақыт 
шежіресі, қасірет куәсі ретінде кетіп барады.

Елуінші жылдардың табысты туындысы – «Сырдария» романы. Ұлы 
Отан соғысынан кейінгі елдің есін жинап, еңсе көтеруін суреттейтін 
бұл шығарманы кезінде А.Фадеев бүкіл қазақ әдебиетінің табысы 
ретінде бағалағаны мәлім. 1954 жылы Қазақстан жазушыларының 
III съезінде жасаған баяндамасында жазушы Ғабиден Мұстафиннің 
романның жарымын көзді жұмып отырып қысқартса ештеңе өзгермес 
еді деген ащы да, астарлы пікіріне съезд қонағы М.Шолохов романды 
қысқарту оңай емес, одан да баяндаманы қысқарту жөн болар деп 
тойтарыс берді. Кезінде әдебиеттегі өндіріс тақырыбы деген мәселе 
көтерілді. Уақыт көтерген, партия айтқан мәселеден сырт қала 
алмайтын Сәбеңнің бұл ұранға қайтарған жауабы – «Сырдария». Сыр 
өңірінің күрішшілері өмірінен жазылған шығарманы кезінде оқушы 
жұртшылық қызығып оқыды, қызынып пікір айтты. Жаңа туған 
сәбилерінің есімін Сәбит қою, әйтпесе Сұлушаш, Асқар, Амантай, 
Ботагөз атау қазақ қауымында бар құбылыс еді. «Сырдария» 
романынан кейін қазақ қыздарында Гүлнар есімі қаулап жүре берді. 
Жазушы архивіндегі хат, тағы басқалай куәліктерді айтпағанда, осы 
бір өмірлік көріністің өзі-ақ шығарманың жұртшылық тарапынан 
ыстық қабылданғанын байқатады.

Роман орыс тіліне, шет ел тіліне аударылып жарық көрді. Роман- 
ның «Октябрь» журналында жарияланған нұсқасы кезінде КСРО 
Мемлекеттік сыйлығына ұсынылған шығармалар тізіміне қосылған. 
(Жазушы архиві). Бұл өткендегі жағдай. Ескі тарих. Ал осы 
«Сырдария» туралы бүгін не айта аламыз?

Бүгін деген ұғымға экологиялық қатер деген сөз қосанжарласа 
кететін әдет тапты. Шындық солай. Кезінде «Сырдария» жазылған 
Қызылорда облысы, Шиелі өңірінің қазір шаңы шығып жатыр. 
Кезіндегі даңқты күрішші, романдағы Сырбай қарттың түптұлғасы – 
Ыбырай Жақаев дүниеден өтті. Ол ашқан күріш сортын дүмбілездер 
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өндірістен алып тастапты. Есесіне шет елдерде «Жақаев» сортты 
күріш өсіріледі екен. Күріш егуді Қызылорда жері де көтере алмас 
халға жетті қазір. Өткен-кеткен жайларды тәптіштеп отырғанымыз 
тегін емес. Бұл «Сырдария» жазылған өңірдің бүгінгі трагедиясы. 
Ал, Сәбит Мұқанұлы ол өңірдің тусырап жатқан тың кезін, даңқы 
дүбірлеген, аспаны тыныш, жері сау бақытты сәтін сипаттады. 
Осы қайшылық «Сырдария» романының тап бүгін махаббатпен 
қабылдануын тежейді-ау, шамасы. Уақыт өтер әлі. Әрбір өңірдің 
тозған пұшпағын қолымызға ұстап отырып, оның өткенін сағынатын 
болармыз. Сол сәтте Сырбай қарт, Полевой, Гүлнар есімізге түсер. 
Сонда қолымызды сөреде шаң басып тұрған «Сырдария» романына 
созармыз. Кенезесі кеуіп, ерні кезеріп, табаны шырт-шырт жарылып 
жатқан Сыр - Ананың тандыртабанына қарап отырып, бұл жерден ұлы 
өзен аққан екен, оның атымен «Сырдария» аталатын роман жазылған 
кезінде дерміз сонда ауыр күрсініп... Сөздің қыл-қысқасы «Сырдария» 
әр уақытта оқылатын, керек болатын аңыз шыны аралас туынды 
ғой...Әттең-ай дегізерлік жай – кейіпкер жандүниесінің жадағайлана 
беретіні, жазушының өзі эпикалық тыныспен нұсқалайтын көркем 
образды жасауда психологизмді назардан тыс қалдыратыны, кейіпкер 
ішкі дүниесін жанын салып аша қоймайтыны...

Отызыншы жылдары халықты билеген үрей елуінші жылдардың 
аяғына жалғасты. Бұл аралықта жүрегінің оты сөніп, қоламтаға 
айналған, сужүрек болып қорқып қалған жандар бұған үйренді, 
омыраулап өзгені қорқытып үйренгендер өз дағдысынан жазбай, 
жүрісінен жаңылмай, әдетінен танбай өзгені үрейге бөледі. Ал КОКП-
ның XX сеъзі жеке адамға табынудың салдарынан нақақ күйген, 
жазықсыз жапа шеккен талай аяулы есімдерді қайтарды әдебиетке. 
Ұзақ жыл көз жазып қалған Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, 
Бейімбет Майлин есімдерімен халық қайта табысты. Сәбит Мұқанұлы 
да әдебиет жолын іле-шала сабақтас бастаған, қанаттас жүріп қатар 
жыр толғаған, уақыт қасіретінен ажырасқан ағалары есімдерімен 
жылап көрісті. Ұзақ жылдар бойы қаламымен де, қызметімен де 
қажырлы еңбектеніп, қайраткер атанып үлгерген Сәбит Мұқанұлы 
қайта табысатын аяулы есімдер аталмыш ақын-жазушылар ғана емес-
ті. Уақытында жаңа қоғам құру жолында айтысып-тартысып жүрген, 
ақылдасып, сыйласып өскен талай бейнелер жазушының көз алдына 
көлбеңдеп, елестеп тұра қалған шығар. Бұл жазушыны мемуарға 
бастайтын бірден-бір фактор. Жазушы отызыншы жылдары бастаған 
«Менің мектептерім» мемуарлық шығармасының «Есею жылдары» 
аталатын үшінші кітабын осылайша жазуға отырды. Қазір оқушы 
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қолында жүрген үш кітаптан тұратын «Өмір мектебінің» толық 
аяқталуы алпысыншы жылдары («Есею жылдары» 1964 жылы жарық 
көрді). Кезінде Лениндік және КСРО Мемлекеттік сыйлықтарына 
ұсынылған бұл шығармаға 1968 жылы Қазақ КСР-ның Абай атындағы 
Мемлекеттік сыйлығы берілді. Демек, «Өмір мектебі» – жазушы 
өміріндегі елеулі құбылыс. Бұл шығарма жазушы өміріндегі құбылыс 
қана емес, жалпы қазақ әдебиетінің, тіпті бүкіл кеңес әдебиетінің 
үлкен құбылысы ретінде бағаланған ғой кезінде. «Өмір мектебі» 
романы жөнінде Вс. Иванов, К.Федин, Л.Леонов, Б.Кербабаев, 
Ғ.Ғұлам, С.Құдаш, Г.Серебрякова, З.Кедрина, П.Лукницкий секілді 
көрнекті жазушылар орталық басылымдарда ұнамды, қымбат 
пікірлер айтты. Қазақ кеңес әдебиетінде бұл шығарма жөнінде өз 
пікірін айтпаған ақын, жазушы, әдебиетшіні табу қиын. Көпшіліктің 
бет сипасып келген бәтуасы – «Өмір мектебі» Сәбит Мұқанұлының 
басты кітабы. Осы дұрыс па?

Алпысыншы, жетпісінші, тіпті сексенінші жылдар межесінен, 
ескіше ойлау жүйесімен келгенде бірауыздан айтылған бұл пікірге 
ешқандай күмәнсіз қол қоюға болар еді. Ал бүгін бұл пікірге қосылу 
едәуір қиындап тұрған жайы бар. Бұл сұрақ бізді «Өмір мектебін» 
бірсыпыра талдауға итермелейді.

«Өмір мектебінің» үш кітабы XX ғасырдың басынан, яки кейіпкер- 
автордың жарық дүниеге келген сәтінен 1937 жылдар оқиғасына 
дейін қамти баяндайды. Уақыттық жағынан бұл мол пішілген, 
кең қамтылған кезең. Осы етекті өмір кезеңін жазушы үш салаға 
бөліп, жинақтап, жүйелей баяндайды. Бірінші кітап – балалық шақ, 
екінші кітап – жаңа өкімет үшін жүргізілген қиян-кескі көтерілістер 
тарихы, үшінші кітап – елінің де, кейіпкерінің де ержетіп есею 
жылдары. Біз «Өмір мектебі» шығармасының салмағын салмақтау, 
парасатын парықтау үшін мемуарлық әдебиеттің әлемдік және 
кеңес әдебиетіндегі бірсыпыра үлгілерімен салыстыра оқығанымыз 
бар. Көп ұлтты кеңес әдебиетінде С.Мұқанұлының «Өмір мектебі» 
қарайлас шығармалар мол. Айталық, С.Айни, С.Құдаш, Ғ.Ғұлам, 
Айбек, В.Венцлов, Ю.Рытхэу секілді жазушылардың әрқайсысы өз 
ұлты әдебиетінің Сәбең секілді қаламгерлері. Бәрі де үздік мемуарлық 
шығармалар берді. Алайда, олардың көбі тап Сәбеңнің «Өмір 
мектебіндей» кең таралып, кемел бағалана қойған жоқ әдебиетте. 
Орыс тіліне аударылғанымен тап «Өмір мектебіндей» бүкіл одақтық 
оқырманға еркін жетіп, етене бола қойған жоқ. Бұл жөнінен «Өмір 
мектебінің» жұлдызы жанды деуге болады. Әйтсе де әдеби өлшем 
дегеніңіз қызық. Жанрына қарай талабы деген бар. Мемуар талабы–
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қапысыз шындық. «Өмір мектебі» мемуарлық трилогиясына да 
шындық көзімен қарауымыз керек. Басқаша жол жоқ.

Шындық тұрғысынан қарағанда «Өмір мектебіндегі» кейіпкердің 
балалық шағын сипаттайтын бірінші кітабына жетер туынды 
жазушыда жоқ. Бұл қазақ даласының бай табиғатын барша 
сұлулығымен мөлдіретіп суреттеген поэтикалық шығарма. Бұл қазақ 
халқының бұрынғы-соңғы тарихы, этнографиясын қылаусыз көркем 
баяндаған этнографиялық оқулығы. Бұл – қазақ халқының бұрынғы-
соңғы ақын, жыршы-жырау, сал-серілерінің тағдырын қызық баян 
еткен дерекке бай, көркемдік бояуы қанық шежіре шығарма. Бұл қазақ 
даласындағы саятшылық, балуандық атбегілік секілді кәсіп пен өнер 
қоспасын қызықты баяндайтын деректі туынды. Айтылған жайлардың 
баршасы бала кейіпкер Сәбиттің көзімен, қабылдауымен беріледі. 
Сәбит Мұқанұлының «Өмір мектебінің» бірінші кітабын оқып 
отырып, кейіпкер көрген қорлық тіршілігіне жаны күйзелген Мәриям 
апай: «Алда, пақыр-ай, сол кезде біздің үйге де келмеген екенсің» 
– депті шыдай алмай. Сонда жымиып күлген Сәбең: «Сенің үйің ол 
кезде мені кіргізбек былай тұрсын, сықырлауығынан сығалатар ма?» –  
депті. Бұл өмір трагедиясының драмалық қуаты, болмыстың өнерге, 
өнердің шынайы өмірге айналуы. Композициялық құрылымында 
әлденеше әңгіме, повесть сүйегі кірігіп кеткен «Өмір мектебі» 
мемуарлық шығармасының кейіпкердің балалық шағын суреттеуге 
арналған алғашқы кітабын ұлттық классика қатарына ұялмай қоюға 
болады. 

«Өмір мектебінің» екінші кітабынан төңкерісшіл рух, күрес-
көтеріліс лебі еседі. Екінші кітап кейіпкердің өспірімдік кезеңін, 
қолына қару алып ЧОН қатарында кеңес үкіметі жеңісін қорғау 
жолын баяндайды. Аталмыш кітапты оқып отырып бір жайға қайран 
қаласың. Сәбит Мұқанұлының революциялық іске араласуы азғантай 
ғана уақыт қой. Міне, осы бір азғантай уақытта бастан кешкен 
жайларды, қазақ даласының бір бүйіріндегі шағын ақ гвардияшылар 
бүлігін басуды жазушы Қазан төңкерісі тағдыры шешілетін үлкен 
майданға айналдырып, еліміздің елеулі саяси ахуалымен сабақтастыра 
баяндайды. Сөз жоқ, бұл жазушы шеберлігі. «Өмір мектебінің» 
екінші кітабы да қазақ халқы жүріп өткен төңкерісшіл жолды, қан 
төгісті, оның Сәбит Мұқанұлындай іргелі бір жазушысының өмірін 
баяндауымен өзінің мақсатына жеткен кітаптың бірі деуге болады. 
Сөйте тұра, мына жайларды да айтпай кетуге болмайды: саясаттан 
әдебиет жасау тәжірибесі де бар, әдебиеттен саясат жасау тәжірибесі де 
бар бізде. Осы процесте кейде әдебиетте қамтылған саяси оқиғаларды 
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уақыттың әр қилы екшейтіні, әр кезеңде әр түрлі бағалайтыны бар. 
Міне, осы тұрғыдан алғанда «Өмір мектебінің» екінші кітабынан 
бастап саяси оқиғалар тізбегінің белең алып, суреткерлік бояудың, 
табиғилықтың әлсірей бастайтынын көреміз. Оның үстіне, кезінде 
саясат көзімен қарағанда дұрыс деп бағаланған кейбір оқиғалар 
бүгін қате де, немесе керісінше, кезінде саяси тұрғыдан қате деп 
бағаланған оқиғалар бүгінде дұрыстыққа шығатын жайы бар. «Өмір 
мектебінің» екінші кітабы мен әмсе үшінші кітаптың көп бөлігі 
кейіпкерді ірілетіп, қайраткер дәрежесіне көтеру мақсатымен оны 
саяси оқиғаларға орынды-орынсыз араластыру, әр деңгейдегі қоғам 
қайраткерлерін кезеңдік саясат көзімен қарап, шәркез бағалай баяндау 
бүгінде шындықтан ауытқу ретінде танылып отыр. Шындықтан 
ауытқу – мемуарлық шығарма үшін үлкен кемшілік.

Әсіресе Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Әлихан 
Бөкейханұлы, Сұлтанбек Қожанұлы, Смағұл Садуақасұлы, Мағжан 
Жұмабайұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы секілді қоғам және әдебиет 
қайраткерлерінің арамызға қайта оралып, еңбектері қайта жаңғырып 
жарық көріп, қарымды қайраткерлік әрекеттерінің шын болмысы 
көрініп, жаңаша бағалануы – «Өмір мектебінің» үшінші кітабының 
бағасын едәуір төмендетіп отырған жайы бар. Абзалы саяси ахуал 
тұрақтанған соң «Өмір мектебін» арнайы қарастырмақ жөн. Әрине, 
бұл күнде жазушы арамызда жоқ. Шығармасын қайта оралып 
өңдей алмайды. Сондықтан «Өмір мектебінің» жетістік-кемшілігін 
объективті талдау қажет.

Алғашқы тараулары отызыншы жылдары жазыла бастаған «Өмір 
мектебінің» үш кітабының толық ақи-тақи алпысыншы жылдардың 
басында аяқталғаны секілді жазушыны ұзақ толғанысқа салып, 
бүкіл өмірімен бірге өріліп, ғұмырының аяғында жазылған, онда да 
аяқталмай қалған, соған қарамастан елеулі туындысының бірі ретінде 
аталатын шығармасы – «Аққан жұлдыз» романы.

Алпысыншы жылдардың аяғында екі кітабы жарық көрген «Аққан 
жұлдыздың» жазушы шығармашылық тағдырында алатын өзіндік 
үлкен орны бар. Алдымен айтарымыз – қазақтың ұлы ағартушы 
ғалымы Шоқан Уәлиханов өмірінен кәделі бір шығарма жазу, жазушы 
ойына тым ерте оралған. Әйтсе де кейіпкер өмірінің күрделілігі, оның 
көзқарасы, әдеби мұрасының әр кезде әр қилы бағалануы жазушы 
жолын бөгей берді. С.Мұқанұлы ұзақ жылдар бойы ұлы ғалымның 
мол да, бағалы мұрасын зерттеумен болды. Шоқан тақырыбын игеру 
жолында «Аққан жұлдыз» асуындай болып әр жылдары «Сыбызғы 
сазы», «Жарқын жұлдыздар», «Шоқан Уәлиханов», «Қашқар қызы» 
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секілді алуан жанр туындылары өмірге келді. Қазақ әдебиетінде 
дербес туынды райында өмір сүріп жатқан бұл шығармалар «Аққан 
жұлдыз» романына жасалған барлау, баспалдақ іспетті еді. Сонымен 
көп жылғы ізденіс, толғаныстан бітім-болмысы орта ғана, алайда, 
оқушысына көп білім беретін «Аққан жұлдыздың» алғашқы екі 
кітабы жазылды. Әуел баста трилогия, кейін келе тетралогия болып 
жоспарланған «Аққан жұлдыздың» қолда бар алғашқы екі кітабынан 
нендей түйін түйеміз?

Біздің әдебиетшілер «Аққан жұлдызға» қалыпты роман жанры 
талабымен қарап жүрген жайы бар. Ал біздің ойымызша «Аққан 
жұлдызға» сәл басқалай талаппен қарау керек. Мол тарихи деректі 
қамти, түрлі білім қоспасымен жазылған бұл туындыны біз «еркін 
роман» үлгісі дер едік. Эссе табиғатына жақын шығарманың сюжеттік 
желісінің ұзына бойында кейіпкер тағдыры өзек болатын, сөйте тұра 
оқиғаны қалыпты суреттемей, ара-кідік автордың өзі араласып кетіп 
отыратын бұл туындыны «еркін роман» атағаннан басқа жол жоқ.

«Аққан жұлдыз» жазушының өзге шығармаларына қарағанда 
терең ұлттық рухта жазылған шығарма. Қайран Сәбең, қай уақытта 
да туған халқын жанындай сүйіп, жақсы көрген ғой. Қандай әрекетке 
барса да халық атынан барды. Тіпті өзбек ағайындарға Қазақстанның 
үш ауданының жерін бергенде де халық атынан сөйледі. Теміртауда 
халық қаны қанапас төгілгенде де республика басшысы – Д.А.Қонаевқа 
халық атынан қаһар төгіп, қатты сын айтты шамырқанып. Шығарма 
жазса да халықтың мұң-мүддесін айттым деп ойлады. Және осының 
баршасын коммунистік партия атынан жан-тәнімен беріле айтты. 
Партия тактикасы мен стратегиясын былай қойғанда, Кеңестер 
Одағын әр кезеңде басқарған адамдар қателесуі мүмкін деп, сірә да, 
ойлады ма екен, жарықтық?! Міне, осындай көзқарастағы жазушы 
әрдайым халық өмірінен шығарма жазғанымен, шынайы халықтық 
туынды болып шыға бере ме? Қоғам адасса, адам жаңсақ баспай 
тұра ма? Өмір бойы бір арнада алға тартқан Сәбит Мұқанұлындай 
жазушының өмірінің соңғы жылдарына дейінгі алып адымдары мен 
қадау-қадау қадамдарында осындай сипат жатты. Ал «Аққан жұлдыз» 
романы жазылатын тұс бұдан сәл басқаша. Басқаша болуына не 
себеп?

Адамның дүниетанымы күрделі құбылыс. Жазушы дүниетанымы 
дегеніңіз қызық процесс. Бір кездейсоқ құбылыс өмірдегі екінші бір 
зандылықты ашуға себепкер болатыны бар. Айталық, «Аққан жұлдыз» 
романын жазу үстінде Сәбең кейіпкер өмірінің трагедиясын ашу 
арқылы өзін - өз трагедиясын ашты, өзі өмір сүрген қоғам жолының 
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тақтайдай тегіс болмағанын сезді. Тіпті партия атынан айтылып, 
халық үшін деп атқарылатын алуан-алуан істердің баршасының 
бірдей халықтық іс бола бермейтініне көз жеткізді. Қай қоғамда, 
қандай кезеңде өмір сүрсе де тарихи үлкен тұлғалардың өмірі драмаға 
толы болатынын, трагедиялық хал кешетінін пайымдады. Шоқан 
трагедиясы оған осындай да ой салған болар. Шоқан трагедиясы 
арқылы жазушы өз трагедиясын өмірінің бесін шағында түсінген 
шығар. 

«Аққан жұлдыз» еркін романында қазақ ұлтының ұлы мұратын 
айтуға, оның Шоқандай ұлы оқымыстысының қан жылаған 
трагедиясын көрсетуге барын салды. Ол аз болса, өмір бойы 
ескішілдікпен күресіп, қарап жүріп салт-дәстүрімен «жауығатын» 
Сәбең өз халқының алдындағы перзенттік борышын терең сезініп 
жазып жатқан «Аққан жұлдыз» романын жиып қойып, сүттей ұйып 
келген ұлтының өз замандастары өлтірген, өзі де өшіріскен ұлттық 
тарихы, этнографиясы, шежіресі, ақындық өнері, тұрмыс-салты, 
ертелі-кеш тіршілік кешкен шаруа жайы хақында «Қазақ қауымы» 
аталатын қос кітаптан тұратын тарихи-этнографиялық еңбегін жазуға 
бел шешіп отырды. Бұл жазушының өз арымен бетпе-бет келген сәті 
еді. Бұл – өмір бойы тура жолда жүрмін деп көп адасып, шаршап-
шалдыққан жазушының, барлыққан тұлпардың, туған халқына 
шындап қайта оралуы болатын. Өкінішке қарай, «Қазақ қауымы» да 
аяқталмай қалды. Жазылып аяқталған бірінші кітап «Халық мұрасы» 
деген атпен жазушы дүниеден өткен соң ғана жарық көрді. Тарихи-
этнографиялық салалы еңбектің екінші кітабының жоспар-жобасы 
үйінен ауруханаға жазушымен бірге барып, тәнімен бірге музей-үйіне 
қайтып оралды...

Аяқталмай қалған «Аққан жұлдыз» еркін романы және аяқталмай 
қалған «Қазақ қауымы» тарихи-этнографиялық кітабы – бұл екеуі 
іштей сабақтас туындылар. Бірін-бірі толықтыратын, бірін-бірі 
ашатын бұл екі еңбек өмір бойы халық атынан сөйлеп келген 
жазушының шын мәнінде халықтық ойға, ұлттық мұратқа оралуы еді. 
Табиғатынан халықтық дарын өзі өмір сүрген қоғаммен бірге адаса 
жүріп, өзінің болмысына өмірінің ақырында барып қайта оралды. 
Бұл Сәбит Мұқанұлындай мұғал дарынның кеш те болса өзін өзі 
табуы болатын.

Адам табиғаты күрделі. Жазушы табиғаты тіпті қиямет. Жоғарыда 
нақты мысалмен баяндағанымыздай, Сәбит Мұқанұлы өзін өмір 
бойы коммунистік партияның адал перзенті, айтқанын бұлжытпай 
орындайтын сенімді сарбазымын деп білді. Сол себепті партия 
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атынан айтылған қандай сөзге де қапысыз сенді. Партия атынан 
айтылған әрбір сөзді халыққа жеткізуге жанын салып кірісті. Сонымен 
қатар, халық сөзін де партияның құлағына аз жеткізген жоқ. Бір өзі 
әдебиеттің бір дәуіріне айналып, мынау жалғанда жетпіс үш жыл 
ғұмыр кешті. Қоғам адасса, ол да адасты. Қоғам тура жолды тапса, 
ол да тапты. Жазушы өз қоғамымен бірге жортты, өз қоғамы үнімен 
сайрады. Қоғамға тән жетістік те, кемшілік те оның бір дарынды, 
дарулы перзенті жазушы Сәбит Мұқанұлына да тән. Сөйте жүріп ол 
туған халқы әр кезеңде сүйіп оқыған, алда да сүйіп оқитын, ұлттық 
классика қатарынан ойып орын алатын кәделі-кәделі шығармалар 
қалдырды соңына! 

Сөз басында әңгіме болған жазушы Сәбит Мұқанұлының музейіне 
келіп: «– Сен неге Сәбит Мұқанұлы өмірінен бір роман жазбайсың? 
Тап Сәбеңдей партиялық жолмен тура жүріп, тура өткен кісі жоқ қой 
жазушылар арасында»,– дегенде мен осы жайларды ойладым. Ұзақ 
жылдар жазушы музейінде істеп, жазушы ізімен жүріп еліміздің 
көптеген архивін ақтарған, көршілес көптеген мемлекеттің бетке 
ұстар көзкөрген жазушыларымен сұхбаттасқан сәттерді, талай-
талай деректерді көз алдыма елестете отырып «Сәбит Мұқанұлы 
– өз дәуірінің перзенті» деген қорытындыға келдім. Ал жазушы 
өмір сүрген қоғам, дәуір тарихқа өзінің барша жетістік-кемшілігімен 
барады. Сол секілді Сәбит Мұқанұлы да...

Талай тағдырды қамырша илеген, талай мұғал таланттарды 
адастырған сан құбылып соққан замана желі-ай...

 
* * *

Айтылған жайлардан ой түйсек, Сәбит Мұқанұлы бар жанрда 
бірдей жазған аса дарынды қаламгер. Ол өз заманының, қоғамының 
артқан міндеттерін арқалай жүріп толымды-толымды еңбек берді 
халқына. Бәрі бірдей маржан болмас, бәрі бірдей арзан болмас, 
бедерсізі өшер, бедерлісі қалар. Қалғаны халқымен бірге жасар...

 1988-2013 ж.
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ҚАДІРЛІ АЮП АҒАЙ!

Сау-саламатпысыз? Үй-ішіңіз аман ба?
Сіздің «Парасат» журналының редакциясына жолдаған хатыңыз- 

ға мен кішілікпен жауап бергелі отырмын. Журналға жолдаған хатқа 
сырттан киліккен қай көргенсіз дей көрмеңіз. Анығын айтқанда, 
редакция қызметкерлерінің тапсыруымен жазып отырмын осынау 
жауапты. Ал хатыңызға жауап беруді маған жүктеген себебі – менің 
Сіз шығармаларын сүйіп оқитын қадірлі жазушы Сәбит Мұқановтың 
мемориалдық музей-үйінде ұзын-ырғасы оншақты жыл қызмет 
атқарып, жазушы архивін ақтарып, әдеби мұрасын зерттегенім, көз 
майын тауысып лабораториялық үш-төрт кітап жазғандығым деп 
білемін. Қысқасы, Сәбит Мұқанов шығармаларын Сіз секілді мен 
де қызығып оқимын. (Ол ХХ ғасырдың ғаламат рухани шежіресі). 
Құмартып зерттеймін. Жазушыға деген құрметімнің белгісі – бір 
ұлымның есімі – Сәбит. Өкініші – жүрегімді жарып жарыққа келген 
Сәбитім өзегімді өртеп өмірден ерте кетті.

Енді Сіздің сұрағыңызға келейік. Бұл сұрақты Сіз дер мерзімінде 
қойып отырсыз. Сіз болмасаңыз бұл сұрақты ертелі-кеш басқа 
біреу қояр еді. Сұрағыңыз А.Байтұрсынұлы, М.Жұмабайұлы, 
Ж.Аймауытұлы секілді есімі халқына көп жылдан кейін қайта 
оралып, көзайым болып отырған қаламгерлер Совет өкіметіне дос па, 
қас па? Дос болса Сәбит Мұқанов өзінің «Өмір мектебі» мемуарлық 
шығармасында оларды неге ұнамсыздау етіп көрсеткен? Ал қас болса 
оларды неге ақтаймыз? – деген пікірге саяды.

Бұл ауыр сұрақ. Тіпті Сіздің хатқа түсірген осы сұрақтарыңызды 
ақ қағазға ықшамдап көшіргеннің өзінде қолым қалтырап, жүрегім 
қан жылап отыр. Неге? Ең алдымен айтарымыз, аты аталған үш 
арыс та (оған Міржақып Дулатовты да қосыңыз) халқын сүйген, 
«Қазағым қайран елім» деп еңіреп өткен, халқының балаңдығына, 
ішер ас, киер киімге мәз бала мінезіне жаны күйіп, қан жылап өткен 
ересен ерлер, ерекше пайғамбар-қаламгерлер. Елуге толған жасында 
замандас-тұстастарының көзі тірі тұрып Ахмет Байтұрсынұлын 
бір ауыздан қазақ халқының көсемі атауы тегін емес. Ал қалған 
екеуі көсемге көшелі ой, көркем сөзімен іні болып ілескен аяулы 
аталарымыз, қимас ағаларымыз. Олар қазақ халқының ар-ождан 
бостандығын, экономикалық дербестігін, географиялық іргелілігін, 
тілдік ірілігін, азаматтық бірлігін ойлап, армандап, күресіп өткен, 
қолдан келгендерінше бар ғұмырын осындай халықтық іске арнап 
өткен қайраткерлер! 
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Ең өкініштісі – тар кезеңде саяси-экономикалық өтпелі мәуіртте 
аяулы ағалардың ойын, арманын сол ортада жүрген екінші бір топ 
қайраткер, қызметкер, қаламгерлердің түсінбеуі еді. Бәлкім, жоғары 
жақтың саяси жарлығының пәрменділігінен, тегеурінінен түсіне 
тұра түсінбеуі еді. Сондықтан да тар кезеңде табысу орнына тебісіп, 
ынтымақтасу орнына дай-дай болып айтысып елдің де берекесін 
кетіргені, өздерінің де басына қатер ұялатқанын қинала отырып, өкіне 
отырып еске алуға, кейінгі ұрпақ есіне қайталай салуға тура келеді. 
Сүттей ұйыған елдің сүтке шығар қаймағын, ой-өрісін өрге сүйреген 
ақыл-ойын сыпырып әкету бір күн, бір жылдың шаруасы емес, ұзақ 
уақыт дайындалып, бүкіл Одақ, бүкіл социалистік жүйе негізінде 
жүзеге асырған үлкен механизм. Механизм ойлап тапқан тегершіктің 
бірі - әрбір ұлт, ұлысты таптық жіктеліске салу. Бұдан қазақ халқы да 
тыс қала алмады. Соның нәтижесінде қазақ зиялысы да екіге жарылды. 
Осы мәселені Сіз сұраған сауалға жақындау иіп, әдебиетке әкелсек. 
А.Байтұрсынұлы, М.Жұмабайұлы, Ж.Аймауытұлы қазақ халқын 
бай, орташа, кедей деп бөле-жармай, құшағына тұтас құшты, қазақ 
халқын бар жан-тәнімен құшырлана тұтас сүйді. Ал, С.Сейфуллин, 
С.Мұқанов бастаған кедей немесе орта дәулетті шаңырақтан шыққан 
қаламгерлер қауымының бай атаулыға іші жыли қойған жоқ. Тап 
ретінде кетіскен соң екі топ арасында талас-тартыстың жүруі, «Ә, 
сені ме?» – деп бүйрек мұздату, ыстық бауырды салқындату, жең 
ішіне жасырып жұдырық түю болмай қалмайтын құбылыс. Міне осы 
жайларды жақынырақ білген сайын қазақ зиялысының Сіз айтқан бір 
тобының уақытша саяси пәрменнің күшімен нақақтан күйіп кеткенін 
жете пайымдайсың. Саяси науқанның тегеурінділігі сонша өзеннің 
екі жағалауы секілді таптық жіктелістің екі басында тұрған қазақ 
зиялысының бір тобын сыпырып әкетуімен тынса бір сәрі ғой, олай 
болмай екінші тобына да құрық түскен. Әрі қарай олардың қайсысына 
да «ұлтшылдық», «шпиондық», «сатқындық» қамыттары кигізіліп, 
алыс-алыс сапарға айдалған, асылған, атылған. Демек, бұл «кіші» 
халықтарды «үлкен» халыққа тәуелді етудің, барлық ұлтты орталыққа 
тәуменде етудің ниеті еді. Олардың опат болғаны жариялылықтың 
арқасында қайта ашылды. Олардың аман қалғандары көзге түрткі 
болып жүрген жайы бар...

Аюп ағай! Бұл жерде Сіздің ақ-қарадай айырып түсінуге тиісті 
нәрсеңіз мәселенің тек қазақ жазушыларына ғана тіреліп қалмағаны, 
мәселенің тым әріден, тым жоғарыдан басталғаны. Сөйте тұра мені 
екінші бір ой қинайды. Сондай тар кезеңде қазақ зиялысы тартысу 
орнына табысса, сырттан төніп келе жатқан қатерді сезініп, жұмылған 
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жұдырықтай жұмылса – осыншалық көп набыт болмай, шығын аздау 
болар ма еді деген ой. (Қазақ зиялысы ең көп қырылған). Әйтпесе 
сырт қатерге ішкі іріткі қосылып, есіл ерлерді қынадай қырған ғой. 
«Бөлінгенді бөрі жейді» – деген осы, Аюп ағай... Ол жатсыраған да, 
қансыраған да жылдардан кейінгі ұрпақтың түйер сабағы да осы 
болса керек...

Ал, бұл мәселенің екінші жағына келсек не көреміз? Халқын 
сүйген, халық сүйген ар-ұяты қалғымаған қыран жүрек азаматтарды 
Сәбит Мұқановтай қалаулы қаламгер неге ұнамсыз тұрғыда бейнелеп 
жазды? Бұл да жауабы қиын сауал.

Аға буын қаламгерлер 1937 жылдың рухында, сол қасіретті жыл- 
дың теріс тәрбиесінде өсті. Атың өшкір 1937 жылдың қасіреті күні 
кешеге дейін олардың санасында, іс-әрекетінде жалғасып жатты. Оның 
үстіне 1937 жыл оқиғасынан аға буын қаламгерлердің дені қолын 
былғап, қаламын қандап, арын кірлетіп шықты. Әрине, біреу біліп 
араласты былыққа, біреу білмей араласты. Енді біреу жұртты қынадай 
қырған жойқын қырғыннан өзін сақтау, қорғау үшін қылмысқа барды. 
Ал үлкен трагедиядан жеке бас пайдасын тапқысы келген жандар 
да болған сияқты. Уақыт өтіп жатыр. Қанды қырғыннан есеңгіреп 
шыққан аға буын есін жиып ойланды. Біреу ойлады, бұл Коммунистік 
партияның жүргізген саясаты, одан күдік іздеуге болмайды деп. 
Біреу ойлады, мойнымдағы қанды жуайын, бойымдағы күнә-кірді 
қуайын деп. Енді біреулер не істерін білмей іштей тынып, іштей 
іріп құсалықпен аттанып жатты о дүниеге. Қаттырақ айтсақ, 1937, 
1953-54 жылдары дүркін-дүркін илеген осынау оқиғадан жүзі жарық, 
кір шалмас арын алға ұстап ақ шыққан аға буын өкілі аз. Өкінішке 
қарай, тым аз. Қуанарлығы, ондай арлы азаматтар бар әйтеуір. Аюп 
аға, Сіздің шығармасын сүйе тұра, көзіңіз көрсе де, көңіліңіз сенбей 
сұрақ қойып отырған Сәбит Мұқанов – сол жал-жал құм маяларының 
арасынан, әйтпесе орай да борай соққан қара дауылдың арасынан 
көрініп қалған бірі ғана. Оның көрінетін себебі – Сәбит Мұқанов 
қай тірлігін де, қандай қаракетін де жасырып жаппай, жұрт алдында 
ашық істеген адам. Коммунистік партия атынан айтып, партия атынан 
тапсырылған міндеттің бірін де теріс деп білмеген, қасындағы жан 
жолдасы қателесті десе бас изеген, өзің қателестің десе бас иген 
Сәбит Мұқановтың Сіз айтқандай Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан 
Жұмабайұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы секілді қаламгерлерді таптық 
тұрғыдан қарап дұшпан тұтқаны, мұғал қаламмен «Өмір мектебі» 
мемуарында солай деп жазғаны шындық. Бұған көркем шығарма- 
лары куә, әдеби-сын зерттеу, еңбектері куә. Ол еңбектерді, том-том 



��

кітаптардағы теріс пікірлерді тізіп көрсетушілер, аямай сынаушылар 
көп қазір. Өзіңіз секілді оқырман қауымның адаспауы үшін, олардың 
өмірдегі һәм әдебиеттегі ащы шындықты ақиқат пайымдауы, түсінуі 
үшін үлкен жазушымыз Сәбит Мұқановтың солақай пікірлері ашық 
та ащы сыналуы қажет. Алайда, ол қателіктерді бір Сәбит Мұқанов 
жібергендей, ол қаламгерлердің түбіне түгелімен Сәбең жеткендей, 
ақтаңлақтан жаңа ақталып шығып жатқан аяулы азамттармен жеке 
бас пайдасы үшін айтысып-тартысқандай етпей, оны қоғамдық дерт 
ретінде қарап, жиырмасыншы, отызыншы жылдардағы қоғамдық-
әлеуметтік жағдайларды талдай отырып таразыламақ жөн болмақ. 

Аюп аға, Сіз әлгі көңіл қамықтырар әңгімелерді Сәбеңнің 
1978 жылы қайта басылған еңбегінен оқығаныңызды айтасыз. 
Өкінішке қарай, шындық солай. Бірақ, бұл жерде мәселенің мына 
бір кілтипанына назар аударыңыз. Ол шығармалар әр жылдары 
жазылып, жарық көрген дүниелер. Кезінде жазылды. Ал, жазушы 
Қайта құру, қоғамдағы жаңару процесін көрмей дүниеден 1973 
жылы өтіп кетті. Енді не істемек керек? Жазушы шығармаларын 
қайта баспау керек пе? Меніңше, олай етуге болмайды. Біріншіден, 
«Өмір мектебі» болсын, әйтпесе «Өсу жолдарымыз» болсын, кезін- 
де жазылған, кезінде жарияланған кітаптар. Енді оны жөндеуге бол- 
майды, қысқартып, алып тастаудың өзі этикаға жата қоймас. Екін- 
шіден, әсіресе «Өмір мектебі» секілді бүкілодақ деңгейінде жақсы 
бағаланған, халқымыздың тарихи-этнографиялық шежіресі іспетті 
қабылданған шығарманы қайта бастырмау да әділет болмайды. Енді 
не шара, не амал бар? Біздіңше, «Өмір мектебі» – әдеби шығарма. 
Әдеби шығарма, тіпті деректі-көркем шығарманың өзінде оқиға 
біреу болғанымен ол тақырыпқа қалам тартқан әр жазушы өз ойымен 
қорытып, өз көзқарас-дүниетанымы тұрғысынан екшеп жазады. 
Олай болса, Сіз оқыған «Өмір мектебі» шындықты бұрмалауына 
қарамастан, Сәбит Мұқановтың өз дәуіріне, жекелеген тағдырларға 
өзінің жазушылық көзқарасы ретінде өмір сүруге хұқылы. Жалпы 
бір «Өмір мектебі» емес, Ғ.Мұстафиннің «Көз көрген» мемуарлық 
шығармасында т.б. осы секілді қазақ мемуаристикасында, кейбір 
ғұмырнамалық туындыларда өмір шындығы, адамдар, оқиғалар 
недәуір бұрмаланған. Бұл мәселелер әлі талай қырынан әңгіме 
болар. Әдебиеттегі мұндай қателіктерді тып-типыл етіп күзеп тастап, 
халқымыздың өсу жолы қатесіз болғандай құнтиып ертеңгі ұрпаққа 
жетіп барып тұру да жарамас. Адам баласы жетістіктен ғана емес 
кемшіліктен де, қуаныштан ғана емес трагедиядан да сабақ алады, 
қасиеттен үйреніп өсетіні секілді, қасіреттен жиреніп өседі. «Өмір 
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мектебі» аға ұрпақтың қателігін, Сәбеңдей жазушының қателігін 
баян ететін шығарма ретінде де өмір сүре берер деп ойлаймын. Өз 
шығармасына әр буын ұрпақтың өз пікірін айтарын, оның қоюы мен 
сұйығы аралас келерін Сәбит Мұқановтай жазушының өзі де тірісінде 
шамалап кеткен болар, сірә! Ендігі жалғыз амал – «Өмір мектебі» 
секілді шығармалар қайта басылғанда білікті маман мемуардағы 
өмір шындығы мен көркемдік шындықтың ара-жігін жіті ажыратып 
алғысөз, соңғысөз жазуы ауадай қажет болады. Ал мәтінге еркін кіріп, 
қысқартып, иә жөндеп жатуға жол жоқ. 

Қадірлі Аюп аға, С.Мұқанов жазған шығарма, онда кеткен қателік 
– кезінде уақыт жіберген қателік. Қазақта «білмеген у ішеді...» деген 
сөз бар. Кезінде уақытша саясаттың құлына айналып у ішкендер аз 
емес. Сондықтан ол қателіктерге алдымен уақыт жауапты. Уақытпен 
бірге Сәбит Мұқанов та жауапты. Жауаптылығы бір бүгінгі ұрпақ 
алдында емес, келер ұрпақ алдында да бір бәсеңдемейді. Алайда, 
Сәбит Мұқанов үлкен бір қателік жіберді екен деп, жазушының күллі 
шығармасынан жеруге, оның жазушылық еңбегін жоққа шығаруға 
әсте болмайды. Өзі айтқандай, «Мен де адаммын жаралған, сүйек, 
еттен» – деп Сәбит Мұқанов өзінің жетістігімен де, өзінің барша 
кемшілігімен де – тарих адамы.

Бірақ мен, адам емен ізім тақыр,
Мейлі жұрт «алтын» десін, мейлі «бақыр»,
Жолында өзім ерген ұлы көштің
Бірталай мен қалдырған мүлік жатыр, – деп өзі айтқан емес пе? 

Демек, Сәбит Мұқанов өзінің азаматтық тағдыры да, әдеби тағдыры 
да әрқилы әңгіме болатынын сезген, білген. Олай болса Сәбит 
Мұқановтың әдеби мұрасы халыққа әлі де қызмет ете береді. Сіздің 
жазушы шығармаларын сүюіңізде тұрған ешқандай әбестік жоқ. Алда 
да жазушы шығармаларын сүйіп оқуыңызға тілектеспін.

 Інілік құрметпен,
 Құлбек Ергөбеков

 21 ноябрь, 1989 жыл
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ҚаЙраТ ПЕН ЕҢБЕК ҚаЛаМГЕрІ
/Ғабиден Мұстафин шығармасы жайлы мөлтек сыр/

Жазушылық – уақыт өтінде жасалатын, уақытпен бетпе-бет тұрып 
атқарылатын міндет. Уақыт жазушыны әдебиетке әкеледі. Әкелген 
уақыт әкетеді де. Ол жазушылар буынын кейде топтап елейді, кейде 
жеке-дара елейді. Біреулер қалады, біреулер ызым-қайым жоғалады. 
Ғабиден Мұстафин – уақытпен келген, уақыттың дегеніне көнген, 
шыдаған, ірі табиғатты, сом суреткер. 

Ірі болуында бүгін еске алынуға тиісті екі фактор жатқан секілді: 
бірі – өзі ізінен еріп әдебиетке келген, үйрене білген – кәсіби қазақ 
әдебиетін жасаушылардың ірілігі. Олардың бірі – қазақты тұтас 
сүйген Алашорда аймүйіздері де, келесісі сол ағаларымен арбасып, 
алысып өскен, кеңестік романтизм өкілдері. Олардың қайсысы да 
«сайдың тасындай» /Ғ.Мүсірепов/ ірі еді. Бірінен үйрене өсіп, бірімен 
күресе өсіп ірі қалыптасқан қаламгердің бірі – Ғабиден Мұстафин.

Талапты өсіріп, талантты шыңдар, табиғатты іріктер – ЖАҒДАЙ 
ірі болыпты.

Әдебиет – жалғас дәстүр, жазушы буын-буын. Ғабекең – алдын- 
дағы, екі ғасыр тоғысынан туған ағаларымен, қатарлас-замандас- 
тарымен, кейінгі іні-қаламдастарымен Мұстафин. Әдебиетте ірілі-
ұсақты таланттар еңбектенеді. Бәрі бірдей бір әдебиеттің белгілі бір 
кезеңінде тарихи міндеттер атқарып, тарихи тұлғаға айнала бермейді. 
Егер, сонау қиын уақыт қыспағынан Мұхтар, Сәбит аман қалмаса, 
олардың өкшесін баса шыққан Ғабит, Ғабиден басында булығыңқы 
көрінгенімен, уақытқа сай тез ержетіп, тез түлемесе – қазақ кеңес 
әдебиеті бір шырқап шыққан биікті ұстап тұра алуы, екінші бір биікті 
өріс етіп ала алуы екіталай еді ғой. Сондықтан алдындағы ағалары да, 
олардан қалған «сарқыты» Ғабиден Мұстафин де уақыт ірі тұлғалаған 
тарихи қайраткерлер санатына жатады.

Қайталап айтсақ, Ғабиден Мұстафин төңкерісті уақыт тұлғалаған 
таланттардың, уақытқа сай мол пішіліп, кең жасалған тарихи 
тұлғаның соңы. /Ғабекең ізінен шыққандар басқа міндет жетегінде 
жүріп тұлғаланады./

Әдебиетке бірегей келген топты уақыт тұлғалағанын айттық. Бірақ, 
оларды әрі қарай бас-басына даралайтын, жеке тұлғалайтын нәрсе 
– дарын дәні. Содан туатын – шығарма ерекшелігі. Шығармашылық 
ерекшелік жоқ жерде – жазушы жоқ. Бұл – аксиома.

Қазақ әдебиетінде өндірістік тақырыптың жай-күйі әңгіме болса 
– Ғабиден Мұстафин есімі алдымен аталуға, қайталай айтылуға 
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тиісті. Ол – тақырыбына берік жазушы. Жазушы бір әңгімесінде 
әр шығармасына ерекше көп ізденетінін, жиған материалы бір-бір 
чемодан екенін елеусіз айтып өтті. Бірақ, бұл елеусіз оқиға емес еді. 
Бұл – шығармашылық азаптың, көл-көсір еңбектің көрсеткіші. Өндіріс 
– біздің халқымыз бұрын шұғылданбаған кәсіп, психологиясына 
сіңбеген жай. Халқына сіңбеген кәсіп, қаламгеріне қайдан сырмінез 
болсын? Сырмінез емес тақырып жазушыға ішін қайдан ашсын? 
Ендеше, еселенген ізденісті, еселенген еңбекті тілейтін тақырып 
өндіріс болып шығады да! Сол сырмінез емес, тосын табиғатты, 
тосын еңбек ету формасын, аты өндіріс болып, заты қазақ халқы 
психологиясында жаңа белдеу болып келген кәсіпті көркем кестелеп, 
сіңісті еткен жазушының бірі – бірегейі – осы Ғабекең.

Ғабиден Мұстафин – жазушы ретінде баяндаудың перзенті. Бір 
дәуірден екінші дәуірге өткен халық тағдырын, оның өндірістік, 
ауыл шаруашылығы саласындағы адаса жүріп, арналы жолға түсуін 
– бәр-бәрін баяндау мәнеріне сыйғыза білген жазушы. «Шығанақ», 
«Миллионер», «Қарағанды», «Дауылдан кейін», «Көз-көрген» бәрі-
бәрі солай туған. Өмірде солай тіршілік кешіп жатыр. 

Аты бір баяндау болғанымен, шығармашылық мінезді құрайтын, 
сол мінезден тарайтын әралуан шығармашылық ерекшеліктер бар. 
Бас-басына атап-атап айтар болсақ:

Ғабекең халық өмірін жақсы біледі. Білген үстіне білу мақсатымен 
жете зерттей жазады. Өзі біте қайнасып өскен ортадан жазылған 
шығармаларды айтпағанда, алыстау жатқан Ақтөбе, бейтаныс кәсіп 
– тарыдан жазылған «Шығанақтың» шашаусыз табиғи шығуы, 
татаусыз талдауға құрылып жазылуы – сондай терең зерттеу жемісі.

Жазушы тілге ұстамды. Халық тілін сарқа пайдаланады. Жазушы 
ұғымында, «шығармашылық - тіл мен ойдың одағы». Жазушы 
кейіпкерлерінің ойлана сөйлеуі, астаршыл келетіні – тіл қазығы ой, 
ой көрінісі – тіл етіп қиыстырудан. Ғабиден Мұстафин халықтың тіл 
қазынасын ұсынықты пайдаланушы ғана емес, өзі тарапынан тілді 
шығармаларында тың тіркес, тың орам, жаңақолданысымен ұстарта 
түскен қаламгер. 

Халық өміріне енген жаңалықты байқағыш. Өз қатарластары қай 
тақырыпты нысаналаса да тарихи сипат беріп, тарихқа арқа сүйей 
жазғанда, Ғабекеңнің үнемі жаңаша талап үстінде жүретіні, қаламын 
бүгінгі өмір көрінісіне кезеуі – осы мінезден. Өзі өмір сүретін кезең 
шындығын ізін суытпай жазар қаламгер үшін қажетті бірден-бір 
қасиет те – осы! 

Жаңалық өмірге енді. Оны жазушы аңғарыпты. Қалай көрсету 
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керек? Ғабиден Мұстафин өмірге енген жаңалықты – халық тұрмысы, 
сана-сезімімен астастыра бейнелейді. «Шығанақтағы» Олжабектің 
«мәшине керек» деген бір ауыз сөзді айту үшін Шығанақпен біресе 
кетісіп, біресе бекісіп жүретіні, көңілі сенбей айта салып, далаға тұра 
қашатыны – жаңалықты кейіпкер психологиясы арқылы бейнелеу 
талабы.

Ғабиден Мұстафин – стилист жазушы. Небәрі екі сыныптық білімі 
бар екенін өзі де жасырмайды, өзі жасырмағанды әдеби оқулық, 
зерттеулер қайталай жазады. Екі сыныптық білімі бар жазушы өзі 
өскен ортаның қарапайым да, қарабайыр тілін әдебиетке әкелер 
болса – жазушылық көшіне ілессе ілігер, бірақ бүгін әлем таныған 
жазушы болып қалыптаспас еді ғой. Жазушы мәдениетін танытатын 
бір қасиетті айта кетейік. Ол құрдасы Ғабит Мүсіреповтің 75 
жылдық тойында «Мұхтар мен Ғабит – біз қатар жүріп тіл үйренген 
жазушыларымыз», – деді. Қатар жүріп үйрену, үйренгенін жасырмай 
айту – бұл мәдениет! Үйренген тілді үйірлеп әкеліп жатсыратпай 
табиғи жымдастыру – стиль қуатына сын.

Стиль мен тілді байланыстыра әңгімелесек, өзі алдынан үйрене 
білген жазушыдан бүгін үйренер шәкірт көп. Ғабекең тілінде бүгін 
қолданыстан қалған, халықтың не ықылым көне зат атаулары, ұғым-
түсінігінің таңбалары, қайта тірілтсе түлеп шыға келер талай қазына 
жатыр. Ғабекең тілінде әлі ешкімнің уысына түсе қоймаған талай-
талай тың тіркес, соны орам, жаңа мағына сыйғызып қолданған 
бірталай қызықты стилдік айшықтар бар. Үйрене білген де өнеге!

Жазушының қай шығармасы да аспай-саспай бабымен туған 
мінезді аңғартады. Жазушылық, көркем шығарма бағасы – тез жазу, 
жай жазумен өлшенбейді. Бұл – тек шығармашылық психологияның 
бір тетігі. Онда да техникалық тетік. Әйтсе де барды бар деу керек. 
Жазушының бапты жазатыны – сапаға әсер етіп жатса неге айтпасқа?! 
Он ойланып бір кесу – жазушылық мінезге, шығармашылық дағдыға 
айналған. Ол мінез көрінісі, сапа көрсеткіші!

Айналып келгенде бас-басына санамалап өткен айырым белгілер 
Ғабекеңді дара жазушы ретінде тұлғалайды. 

Жазушы басына әр кезде әр түрлі бұлт үйірілді. Тағдыр айдауымен 
Новосибирскіге барып, қазақ тілінде шығатын (шыққан) «Қызыл 
Ту» газетінің редакциясында қызмет атқарады. Тағдыр жазуымен 
«Қарағанды» романының бір басылымынан түгелдей бас тартып, қайта 
жазып шығады. Ойға салмақ болып, жүйке тоздырар іс болып келетін 
осынау бейнеттің бәрін мойындай жүріп мойымауда, ісін көпшілік 
тілегіне сай мәпелеп өсіріп өмірлік үлкен белгіге айналдырудан 
ерінбес еңбеккерлік, арымас-талмас ерен қайрат аңғарылады.
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Қазақ қызының тағдырына шындап жаны ашу - Ғабең ғана емес, 
оның замандастарына тән мінез. Ғабекең шығармаларындағы әйелдер 
дәуір шындығын, қайшылығын ашудың көркем құралы. Адасқан 
Олжабектен қосын айырмай, бейнетке қалар – Жамал, жаңаға 
ұмтылып, жете алмай, ескінің құрбандығына айналар – Шолпан т.б. 
Ғабиден Мұстафиннің әйел кейіпкерлерге қорытылған концепция, 
көркемдік үлкен міндеттер жүктейтінін көрсетеді.

Қазақ әдебиетінің кеңес дәуірінде жасаған бір биігі – Ғабекең 
жайлы қанша айтсаң да жарасады. Ол шарт емес. Көрнекті жазушыны 
замандас-қаламдастарымен қабыстыра үндестіретін бірлік-белгі- 
лерді, олардан бөлектейтін айырым-ерекшеліктерді жадымызда  
ұстау шарт!

 1982 ж.

ҚаДІрЛІ ҚараПаЙЫМДЫЛЫҚ

Қаламгер тағы бір асудан асты. Әрбір асу – халық таныған жа-
зушыны қайта тану кезеңі, шығармашылық есеп беретін сәті. Сондай 
сый мезеті, сын кезегі белгілі жазушы Сейтжан Омаровқа да келіпті. 
Шығармашылық азабы мен ләззатын алма-кезек кешіп келе жатқан 
жазушы қаламынан осы уақыт аралығында ірілі-ұсақты елу шақты 
шығарма туыпты. Бәрі бірдей асыл емес, бәрі бірдей жасық емес. 
Сол әңгіме, повесть, романдар – елу жылдың есесі; жарты ғасырлық 
шығармашылық ғұмырдың өлшемі. Сол шығармалар – жазушыны 
халқымызға қадірлі етеді, құрмет биігіне көтереді.

Алдындағы ағалары секілді, Сейтжан Омаров та Қазақстанда 
кеңес өкіметі орнаған кезеңді, ұжымдастыру, Ұлы Отан соғысы, Тың 
секілді қадау-қадау тақырыптарды шығармаларына арқау етті. Әр 
тақырыпты өз көзқарасымен, ой-толғанысымен нәрлендіріп, халыққа 
ұсынды. 

Байқап отырсаңыз, аталмыш тақырыптарға қалам тартқан жа-
зушы бір Сейтжан Омаров еместігіне көз жеткізесіз. Мәселе – ортақ 
тақырыпты өзінше өрнектеуде жатса керек. Сейтжан Омаров қазақ 
халқы тағдырындағы айтулы, ірі кезең, өткен уақыттарды өзінше бей-
неледі. Ол кезеңдер – адамның өмірден өзін іздегенде сан толғанысқа 
түсіп, тағдырын қалыптастыратын ірі, жауапты кезеңдер. Ал әлі 
қалыптаспаған сәби, әйтпесе, әлі өмірлік бетін анықтамаған жас жет-
кіншек әлгі айтулы кезеңдерде қалай әрекеттенер еді? Сейтжан Ома-
ровты жазушы ретінде қызықтырған басты проблема осындай деп 
ойлаймыз. Ол мейлі төңкеріс жылдарын, мейлі тап бүгінгі кезеңді 
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қызықтасын, – соның бәріне бала көзімен, жеткіншек түйсігімен 
қарайды. Әрбір дәуірдің, белгілі бір кезеңнің жаңалығын, жаңа лебін, 
тынысын балалар тағдырынан іздейді; балалар тағдыры арқылы бей-
нелейді.

Жазушы шығармашылығында әрі-беріден соң, жиі көрініс берген-
де, қайталау, схема секілді әсер ететін бір тенденция бар. Ол – ана мен 
баланың қиын-қыстау кезеңде бір-бірінен көз жазып, ажырап қалуы. 
Бұл трагедия Ұлы Отан соғысы жылдары өмірде жиі қайталанғаны 
мәлім. Жазушының «Поездағы оқиға», «Перзент» секілді әңгімелері 
сұрапыл соғыс жылдарында аналарынан көз жазып қалған сәбилердің 
тағдырын бейнелеуге арналады. Жазушының орыс-қазақ халқы 
өкілдерінің достық қатынасын суреттер тұсы да осы сәт! Адамзат 
баласының аталық мейірі бір, перзенттік сезімі бір екенін концепция 
етіп түйер сәті де осы!

Елімізде тың көтерілді. Тың адамдар арасында жаңа сипатты 
достық қалыптастырды. Тың бір кезде түрлі себеппен бір-бірінен 
ажырап қалған ана мен баланы, бауырды табыстырыпты. «Алтын 
алқап» повесі осындай, араға ұзақ жылдар салып барып табысқан 
жандар жайлы.

Жазушының жетпісінші жылдары жазған шығармасының бірі 
– «Сыр сандық». Бұл повесте әке мен баланың, ата мен немеренің 
кездейсоқ ұшырасу хикаясы шертіледі. Оқиға шым-шытырықтанған 
сайын көңіл күдігің ұлғая түсіп, шешімінде ғана ойың орнығып, 
көңілің күдіктен арылады. Бүгінгі бейбіт күні ана мен бала бір-бірінен 
көз жазып қалар болса, ол тек тоғышар, аяр жандардың араласуынан 
болады екен. «Сыр сандық» болсын, әйтпесе басқа шығармаларында 
болсын, дүниедегі ана біткен табиғаттас, сәби атаулы тағдырлас, 
сондықтан, абай болайық ағайын, деген ой аңғартады. 

Сейтжан Омаровты жазушы райында қызықтыратын ендігі 
бір мәселе – жеткіншектер тағдыры. Төлеутай мен Гүлжан («Сыр 
сандық»), Абрек пен Бәтен («Алтын алқап»), Жәми, Сәмет («Қайырлы 
жаз») секілді жеткіншек жастар өмірден өз орнын іздеп шарқ ұрады, 
адасады, табады. Тапқанға дейін қаншама қиын өткелдерден өтеді. 

Жазушының бірсыпыра шығармаларынан осынау жастардың 
өмірден өз орынын табуы жайлы оқып, тұшынамыз.

Бір иірімі жетпей жатқандай көрінетін, романтикалық сарында, 
ұстамды жазылған бұл шығармалардың мән-маңызы жас оқырманға 
берер тәрбиелік сипатында жатады. 

Сондай-ақ аударма саласында да недәуір еңбек етіп келеді. Ұлы 
жазушы Л.Толстой, замандастарынан В.Катаев шығармаларын қазақ 
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тіліне аударды. Ол қазақша сөйлеткен шығарманың бірі – орыс тілін-
де жазатын Алтыншаш Жағанованың «Еркежаны».

Халқымыздың белгілі жазушысы Сейтжан Омаровтың осы кезде 
көлемді бір шығарма жазып жатқанын білетін едік. Сәті түсіп, кезде-
се қалғанда жазушыға сұраулы жүзбен қарадық.

– Орынды ғой, – дейді жазушы ойланып. – Айналдырғаныма 
алты-жеті жыл. Көркемдік шарты жұмсалған уақытымен өлшенер 
болса, бітетін уақыты жетті. Тіпті, сол шығарманы аяқтадым десем 
де болады.

– Енді..?
– Енді ме, енді… біткен шығармама қан құйып жүрмін.
Қан құйып! 
Бұл да бір жазушылық табиғат!
Дұрыс сөз! Асығыстық алабұртқан жастыққа да жарасып көрген 

жоқ. Қалыптасқан қаламгерлердің қартаң шағымен де туыса қоймас. 
Шығарма асығыстықты кеше алмайды. Абзалы асықпаған... 

1982 ж.

саТТарДЫҢ ТҮрКІсТаНҒа ОраЛУЫ

Құрметті қонақтар!
Қадірлі қауым!
Бүгін біз осында жалындап өткен жас дарын Саттар Ерубаевтың 

80 жылдық тойына жиналып отырмыз. Тойдың Түркі дүниесінің 
әрі есігі, әрі бесігі – Түркістанда өтіп жатуы қандай ғанибет. Кейде 
кісі тірідей жетпеген арманына, өлідей жететіні болады емес пе? 
Кейде кісі тірісінде жетпеген арманына, кейінгі ұрпағы жететіні 
болады емес пе?! Саттар Түкістанды бар жан-тәнімен сүйгені 
белгілі. Кіндік қаны тамған Түркістанды шығармаларына арқау етіп 
отырғаны мәлім. Ол Түркістанның гүлденуін армандады. Түркістан 
түлектерінің оқып, білім алуын армандады. Демек, университет – 
Саттардың да арманы. Өзі көре алмаған, ұрпағы көрген, орындалған 
арманы. 

Бүгінде Қ.А.Иасауи атындағы университет студенттері Саттар 
Ерубаевтың арманшыл шығармаларын оқып, армандап, аршындап 
өмірге қанат қағып жатады. Жастар – Саттар өмірінің жалғасы. 
Саттар шығармалары – жастарымыздың қолынан түсірмей оқитын 
сүйікті кітаптары. Осында бір үндестік, үйлесім бар сияқты.

Әрине, Түркістанда исі қазақ мақтанатын, қазақ қана емес күллі 
түркі жұрағаты мерей тұтарлық тарихи ескерткіштер мол. Бүкіл 
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шығысты табындырған, тамсандырған Қожа Ахмет Иасауидың 
есімі, өлмес, өшпес жыры, ғажайып кесенесінің өзі неге тұрады 
десеңізші?! Сөйте тұра біз Саттар Ерубаев үшін мақтанамыз. Өйткені 
ол мақтанышымызға мақтан қосқан, мерейімізге мерей үстеген тұлға. 
Жап-жас бала! Алайда бала ғұмырда нар жүгін тартты, аз ғұмырда 
кісі ұзақ ғұмырда жасап болмас ғажайыпты жасады. Үлкен кіші 
– бәрімізге жастық жырын, мәңгілік өмір күйін тыңдатты. Сөйтіп аз 
жылда ұзақ жасайтын, тіпті өлмес, өшпес мұра қалдырды соңына. 
Сөйтіп, қазақ әдебиетінің ең жас классигіне айналып, тарихтан өз 
орнын белгіледі. 

Ал, біз бүгін, қадірлі ағайын, өздеріңізбен бірге өмірден жап-жас 
өткен, жарық жалғанда небәрі 23-24 жыл ғана ғұмыр кешіп кеткен 
классик тойына жиналып отырмыз. Тойымыз құтты болсын!

Әрине, Сіздер Саттарды жақсы білесіздер! Оның арманшыл 
шығармаларын оқып өстіңіздер. Ол жайында жазылған ғұмырнамалық, 
әдеби-зерттеу еңбектеріне қанықсыздар. Әсіресе, Түркістанға жол 
тартар сәтте Саттар рухымен үнсіз сырласып, шығармаларымен тірі 
жандай тілдестіңіздер. Сөйте тұра, бүгін біз Сіздермен Саттарстанға 
бірге саяхаттауымыз керек. Саттардың қып-қысқа өміріне барлау, 
Саттардың рухани әлеміне шолу жасау арқылы ғана біз бүгінгі той 
парқына жете аламыз. Бұл – сонда Сіздермен бірлесе отырып марқұм 
рухына тағзым жасағанымыз болады. 

Табиғат – ұрпақ беру мәселесінде бірде әділ, бірде жаза басып 
жаңылып, бәлкім ғалымдар айтқандай, кейбір буындарда дамылдап, 
демалып жатады. Қалай десек те Табиғат-Анаға өктемдік жүрмейді. 
Даналар – адам тілегімен емес, Дәуір түлеуімен туады. Саттарды 
туғызған Дәуір. Ал, арғы аталары кім?

Ерубай – заман әуеніне төңкеріліп, мансап иелерінің иініне құлай 
құбылып сөйлемейтін, өз бойында бармен жарқыраған, өз бойында 
жоқты істеп, жалған жалтырамаған, әділетті кие тұтқан парасат иесі 
болыпты. Аузынан әділ шешім айтып, алдынан дау тарқатқан шешен, 
шекпен іздеген сайланбалы би емес, ел сыйлаған би. Уақытында 
қатыгездігімен аты шыққан Мырзабай датқаны кекті жігіттер  
өлтірмек болғанда залалы елге тиеді деп тоқтатқан текті әрекет 
иесі – Ерубай!. «Ел құлағы – елу» – қатерден қаққан қаракеті құла- 
ғына жеткен, жүрегіне жаққан Мырзабай старшын сайламақ 
болып шақыртқанда халық есесін мансапқа айырбастамаймын деп, 
лауазымнан бас тартқан Ерубай! Ал, Мырзабай датқа көзіне шел бітіп, 
мансап буына булығып, бұхараға тізе батырғанда үлкен мансабына 
қарамай, ат үстінен жұлып алып, қамшымен қызыл ала қойдай қылып 
сабаған да Ерубай болыпты. 
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Жарықтық жақсылардың, кең-кемел жандардың кекті ұстамас 
тектілігі – ескілердің естілігі шығар, Мырзабай датқа Ерубайдай 
замандасы әрекетін көңіліне алмай, қайта ел басқарысуға шақырыпты. 
Ерубай бармапты. Мырзабай датқа Ерубай есесін, әке еншісін 
баласына беріп, Асқарды Ұзынқұдық ауылына старшын сайлапты. 
Асқар – Саттардың әкесі.

Бұрын әкімдік пен ақындық қатар жүрген бе? Болмаса екі қасиет 
егіз қатар жарасып ақылға біте ме, әйтеуір Асқар ел билеген старшын 
ғана болмай, айтыскер ақын да болыпты. Асқардың ел аузында ақын 
қыз Жайсаңмен айтысы сақталып қалыпты.

Арлыдан – ақын туар, әділетке жақын туар, арсыздан – мансапқа 
жақын алаяқ туар. Ерубайдай ерден, Асқардай айтыскер ақыннан 
Саттардай өршіл дарын туады. Табиғат–Ананың әділдігінен айналсаң 
болмас па?! 

Мына қызыққа қараңыз: Саттар шаранаға оранып жарық дүниеге 
шар етіп келгенде Молда Мұсаның жары – Күнтүлім күтіп алып, 
кіндігін кесіп, жөргекке ораған. Анадай атадан, анадай әкеден туған 
Саттардың анасы Бапа да айтыскер ақын. Ал, кіндік шешесі бүкіл 
Сыр өңірінің кәделі ақыны Молда Мұсаның жары. Ойлап тұрсақ 
Саттардың мықты болмасқа, ұлылыққа ұмтылмасқа шарасы да жоқ 
екен ғой…

Ұзынқұдықта асыр салып ойнап, асауға басбілдіріп жүрген Сат- 
тарды ағасы Есім мен Молда Мұса Түркістанға оқуға алып келіпті. 
Бұл – 1923 жылы еді. Саттардың бұдан былайғы өмірі Түркістан 
шаһарымен тығыз байланысты өріледі. Оған айырықша әсер 
еткен зәулім ескерткіш – Қожа Ахмет Иасауи мавзолейі. Мавзолей 
бауырында мәңгілік дамылдап жатқан хандар, бектер рухы. Бұлар 
– тіршіліктің жалған екенін, сондықтан аз ғұмырды халық игілігіне 
беру керектігін сезіндірген шығар Саттарға. Әйтеуір, ол туған жері 
«Ұзынқұдықты» сағынса осы Қожа Ахмет Иасауи мавзолейінің  
ұшар басына шығып, көзін талдырып Шойтөбе жағына қарайды  
екен. Қарт Қаратаумен сырласқысы келсе осы Қожа Ахмет Иасауи 
мавзолейінің құзар басына шығып, қиял қыдыртып ұзақ отырады 
екен. Қарт Қаратау, еңселі ескерткіш, мөлдіреп ағып жатқан сұлу 
Сыр – бәрі де Саттардың бала қиялын тербеген, ақындыққа баураған, 
мәңгілік өмір жайында тербеткен – туған жер ғажайыптары. 
Саттармен мектепте бірге оқыған қариялар қазір де табылады. Саттар 
әрбір екі класты (сыныпты) бір жылда оқып мектепті мерзімінен 
бұрын аяқтаған.



��

1927 жылы жеті жылдық мектепті аяқтаған Саттар аз уақыт 
ауылда жастар ісіне араласады. Ұзамай Қазақ халық ағарту 
институтына түсіп оқиды. Аталмыш институтты ол ақын Тайыр 
Жароков, Қазақстан Компартиясы Орталық комитеті хатшысы болған 
Мұхаметжан Әбдіхалықов, жазушы Мағзұм Тиесовпен бірге оқыпты. 
Әлібек Қоңыратбаев, Зейін Шашкинмен дос болыпты ажырамастай. 
Замандастары еске алуларына қарағанда мектепте де, институтта да 
Саттар қолынан кітап түспеген. Жастар арасында шығарма талқылау, 
газет шығару, спектакль қоюдың ұйытқысы – Саттар! 

Көсіліп сөйлесе бір кемел, шешіліп сөйлесе бір шешен еді 
деседі замандастары. Кісі сыртқы тұрқымен ардақты болар ма, жан-
дүниесінің жақсылығымен қадірлі болады емес пе? Шәпекі ғана бала 
Саттар білімімен, алғырлығымен, дарындылығымен солай институт 
ардағына айналыпты. Осындай қадір-қасиетін таныған Қазақ 
Оқу Комиссариаты оған 1930 жылы Санкт-Петербургтың тарих-
философия – лингвистика институтына жолдама беріпті.

Өздеріңіз білесіздер, Санкт–Петербург әзелден зиялылар мекені, 
ақсүйек қала. Онда не жоқ?! Табиғат тамашасы сонда. Эрмитаж 
секілді өнер ордасы сонда. Теңдессіз кітапханалар сонда. Қарапайым 
тасының өзі тарих болып сөйлейтін Санкт-Петербург Саттар Ерубаев 
ойын ұштап, санасына тарихи сапа бітіріп, қиялын шарықтатып 
әкеткен ғой. Ол қыдырып жүріп, қиялына нәр алды, кітапханаларда 
қадалып отырып, бойына білім жинады. Мелшиіп жатқан меңіреу 
даладан барған бала сөйтіп аз уақытта курстастары алдына түсті. 
Ұстаздары үлкен үмітпен үңілетін, курстастары қызығып қарайтын 
әдет тапты.

Ол – ақындықпен әуестенді. Дүние-жиһан ақындары өлеңдерін 
оқып, көңіліне жаттап алды. Сол жылдардың жалынды жас ақындары 
Александр Прокофьев, Михаил Светлов өлеңдерін түп-түгел жатқа 
біліпті бала Саттар. Олардың өздерімен араласыпты студент Саттар. 
Ол – жазушылыққа қызықты. М.Горькийдің «Сұңқар жырын», Анри 
Барбюстің «От» романын жырдай жатқа айтады екен. Жас жазушы 
Илья Эренбург шығармаларын сүйіп оқыпты. Түркістанға бір 
келгенінде М.Горькийдің үлкен суретін ала келіпті. Бір замандасына 
Илья Эренбург романын сыйға тартыпты. Қолында Жюль Верннің 
қиял-ғажайып романдары жүреді екен. Ол сүйіп оқыған жазушының 
бірі Александр Грин болған секілді.

Ол – музыкаға әуестенді. Даланың сыңсып салған әнін, Арыстанды-
Қарабастың долы желін, Сыр қамысының сылаң қаққан үнін дүние-
ғаламның классикалық музыкасына ұластыра қабылдады. Бетховен, 
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Бах, Вагнер… ендігі ол тыңдайтын классикалық музыкалардың үн-
келбеті міне осындай. Ол «орыс композиторының ішінде Балакирев 
– ең қызуы, Глинка – ең әсемі, Римский-Корсаков – ең оқымыстысы, 
Бородин – ең тереңі, Мусоргский – ең таланттысы» – деп сөйледі 
Рахмет аузымен. 

Ол философиямен шұғылданды. Дүние жүзі халықтарының 
әр ғасырда бір туып, шоқтықтанып шығып, адамзат баласының 
ортақ биігіне баланған ғажап классик-философ шығармаларымен 
сусындады. Өзі қалыптасып келе жатқан жас философтың түр-
келбетін танытты. 

Қалыптасу үстіндегі әрбір жасқа керекті, бірақ әрбір жастың 
уысына түсе бермейтін жан-жақтылық. Мәдениет биігіне ұмтылған 
әрбір азаматқа керек, бірақ кез-келген кісі қолы жете бермейтін 
ғажап байлық. Жап-жас Саттар міне осындай рухани байлыққа қол 
жеткізген. Саттар феномені қайнар көзі осы рухани байлықтарда 
жатыр!

Жалындаған жас Саттар университет қабырға газетін шығару- 
шылардың бірі, қалалық партия комитеті тапсыруы бойынша, 
Василеостров ауданы кәсіпорындары қабырға газеті алқа мүшелерін 
сайлап, ұйымдастырушының бірі. Қатарынан оза үздік оқығаны 
үшін жыл сайын сыйлық алып отыратын да Саттар! Профессор 
Тұрсынбек Кәкішев Саттардың Санкт-Петербург өмірі кезеңін 
жақсы сөйлетті. Сол кісінің айтуына қарағанда Саттар профессор 
Медведевтің жетекшілігімен «Орыс неоромантизмі және қазақтың 
ұлттық әдебиеті» – аталатын диплом жұмысын өте жақсы қорғап, 
бәйге алыпты. «Диплом жұмысы ағымдағы баспасөзде жариялансын» 
деген қаулы алыныпты.

Сондай үздік оқыған, тың диплом жұмысын жазған Саттар 
институт аспирантурасына қалдырылыпты. Түркістаннан түлеп 
ұшқан тастүлектің аз жылда осыншама табысқа жетуі ғанибет емес 
пе? Біз бұған қалай мақтанбаймыз?!

Әрине, Саттар ұстаздары жол сілтеген бағытпен жүре бергенде аз 
жылда үлкен ғалым болып шығарына дау жоқ еді. Алайда, Ленинград 
болып қайта құрылып жатқан зиялы қалаға керек Саттар қазақ әдебиеті 
мен өнеріне де ауадай қажет еді. Қазақстан өлкелік комсомол комитеті 
арнайы жеделхатпен туған республикаға қайтарып алды. Жалын 
атқан жас жүрек жаңа жолдағы балаң республиканың бірсыпыра 
шаруасына жегіліп жүре берді. «Лениншіл жас», «Ленинская смена» 
газеттерінде әдебиет және өнер бөлімінің меңгерушісі, Алматы, 
ауыл шаруашылық жоғары мектебінің философия кафедрасында 
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асистент болып лекция оқиды, «Лениншіл жас» газеті редакторының 
орынбасары, опера және балет театрының директоры… Әрқайсысы 
апталдай азаматқа ауыр жүк болатын бірнеше қызметті қосқатар 
атқарып кете барған. Бота тірсек бозбала көтере алмай, белім бүгілер, 
атқара алмай абыройсыздыққа душар болармын-ау демеген. Неге 
десін, ақыл-парасат жетіп жатыр, дарын, қабілет, білім жетіп жатыр. 
Және осындай кәделі орындарға оны ұсынған басқа емес, қазақтың 
қос марқасқасы – Мұхтар Әуезов пен Сәбит Мұқанов. Міне, Саттар 
Ерубаев 1934-35 жылдары жалын атып, атқарған қызметтер. Ғажап 
емес пе?!

Айтылған жайлар – С.Ерубаевтың атқарған ресми-қызметтері. 
Қаламгерде ресми қызметтен гөрі жанына жақын, «шығармашылық» 
аталатын тағы бір құдірет бар емес пе? Бар! Күндіз әлгіндей қос-
қостан қызмет атқаратын бала түні бойы көз ілмей кітапқа қадалады, 
ақын болып төгіліп, жазушы болып егіліп, сыншы болып сөгіліп, 
сатирик-пародист болып күлкіге көміліп, қалам ісіне жегіліп кете 
барады. Ақ қағазбен бетпе-бет келіп отырады түн баласына. Таң-ала 
көгінен газеттер оның жалын атқан өлеңдерін, асып-тасып жататын 
новеллаларын, әдеби процесті сарапқа салар ойлы сын мақалаларын, 
Ілияс Жансүгіров, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқановтарды үлкен 
міндетке шақыратын эпиграмма, пародияларын жариялап жатады.

Бәріне бірдей қалай үлгерген жиырма жасар бозбала?! Кісі 
таңданбасқа болмайды-ау, тіпті болмайды.

Сөйтіп жалындап жүрген жас Саттарды 1934 жылы ВК(б)П 
Қазақстан өлкелік комитеті «Қарағанды пролетариаты» газетінің 
комсомол бетінің редакторы етіп тағайындады. Қарағанды жаңа 
бас көтеріп жатқан көмір алыбы. Оның «Қарағанды пролетариаты» 
газеті 1931 жылдың 4 қазанынан шыға бастаған жас газет. Міне, сол 
жас газетті Саттар көтеруі керек. 1934-35 жылдары ол «Қарағанды 
пролетариаты» газетінің жауапты редакторының орынбасары болып 
қызмет атқарды. Қайнаған өмірге жайнаған жастықпен араласты. 
Жаңа өмір деп ұмтылып жатқан жас шахтерлер жүрегінің дүрсілін 
тыңдады. Бұрын бірыңғай мәдени ортада жүрген жас алып өндіріс 
орнына келгенде «Қарағанды мені жазушы ететін болды» – деп 
шаттанды. Айтса – айтқандай, ол – «Менің құрдастарым» романы 
тақырыбын тапқан еді.

Саттардың жалындап жаза бастауы осы 1934-35 жылдар. Ол мейлі 
Алматыда болсын, мейлі Қарағандыда болсын қаламгерлікті бүкіл 
өмірінің мәніне айналдырды. 

Ол сол түбітиек бозбала қалпында дәуір балғасы дүрсілін, 
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адамдардың жүрек дүрсілімен бір қосып тыңдай білді. Ол сол 
бозиектенбеген боз бала қалпында өткен өмір мен бүгінгі өмірді 
қамшының өріміндей бірге өріп жіберді өз өлеңдерінде. Саттар ескі 
тақырыптың өзін жаңаша түрлендіріп жырлап бере білді. Қарапайым 
сөздердің өзі Саттар қаламынан жанданып, құбылып, жұтынып 
шығар еді. Оның лирикалық қаһарманы:

Жер бетінде сүйретіліп жүріп едім бір ғасыр,
Ол ғасырдың сүйетұғын ұлы жоқ-ты жанашыр.
Жер бетінде сүйретіліп жүріп еді бір Датқа,
Қан арқылы, мал арқылы жеткен, шіркін, мұратқа.
Күнгей менен теріскей боп сұлап жатқан дала еді,
Сол далада қазақ деген сорлы халық бар еді. 
Бетегеден биік еді, аласа еді жусаннан,
Қайтқан құстай көшіп жүрген, бақыт көрмей қашаннан.
Құдайы да, адамы да ойламаған обалын. 
Сол халықтың Датқа жүрген жаншып, басып арқасын.
Қаннан арық ағызған ол, сусын ішіп қанғасын.
Бұл жауыздың сұмдықтарын, ойлап біліп түсіндім.
Бір күн барып ат үстінен жұлқып оны түсірдім.
–Ер үстінде ұйықтамасаң атқа мініп нең бар еді?
Халық қамын жей алмасаң, Датқа болып нең бар еді? –

деп толғанады. Бұл – Қазан төңкерісіне дейінгі ахуал. Сөйте тұра, 
тап бүгінгідей сөйлейтінін қайтерсің. Бұл – Саттарға өткеннен қалған 
сабақ еді. Саттар осы халық есін шығарған ескіні жаңаға жалғастырып, 
жырлады. Қазақ халқының өткенін жырлағанда мұңшыл-күйшіл 
сезімге берілгіш ол жаңаны жырлағанда өршіл-өргек мінез танытты. 
Ол адамның өлімсек жаратылысына мойынсұнғысы келмеді.

Бір адамның, бір өмірі маған аз ғой деуші едім, 
Туып, өліп кетуді де маған аз ғой деуші едім.
Ағаш екеш ағаш тағы көп көгеріп, қуарар,
Сенің өмірің бір-ақ рет көгерер де суалар.
Ебелектей ербең етіп жер бетінен кетерсің,
Өміріңде өзің жөнді із қалдырмай өтерсің – 

деп жырлады ол. 
Осынау өлең жолдарына ой жіберіп қараңызшы. Өмір сыры, 

тіршілік тынысы, фәни жалған, болмашыға мәз болып өтер адам 
баласының аңқаулығы бәрі-бәрі ойлы айтылған, жүректі терберліктей 
шерлі айтылған. 

Саттар өмірге барынша ғашық болып өтті.
Саттар білімге барынша сусап өтті. Рухани қажеттілік оны 
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өмірдің әлденеше саласына қайрап салды. Ал, Саттар болса 
қайрап салса – қара тасқа өтер шар болат еді. Жігерсіз талай пенде 
кетілер қиындықта Саттар жетіліп, талай пенде жасып кетер сәтте 
Саттар жалындап шыға берді. Ақындық оны Алматыға асықтырды, 
жазушылық оны Қарағандыға жетеледі, оқымыстылық оны қайыра 
Санкт-Петербургқа шақырғыштады. Қарғадай бала алма-кезек 
ауысып, осының бәріне үлгермек. Бәріне үлгере жүріп соңына өлмес, 
өшпес мұра қалдырғысы келеді. Қандай асқақ арман?

Жиырманың арғы-бергі жағында жүрген қарғадай бала арман 
арқалап, қанатты періштедей 1935 жылдың жазында қайыра 
Алматыға келеді. Жаз дайындалып, күз Санкт-Петербург университеті 
аспирантурасына түспек, сүйікті ұстазы профессор Медведевтің 
құшағына шәкірт болып енбек. Алға қойған мақсатына жетпей 
тынбайтын Саттар 1935-36 оқу жылында Санкт-Петербург университеті 
аспирантурасына түсіп, оқыды. Сыз бүріккен дымқыл ауа, күндіз-түні 
қолынан қаламын түсірмеген тынымсыз еңбек қалақтай қалқатайдың 
әлсіз денсаулығын күрт төмендетіп жібереді. Арман қаланы амалсыз 
артта қалдырып, Саттар 1936 жылдың жазында өзінің Алматысына 
оралады. Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институты «Қазақ 
әдебиеті» кафедрасына доцент болып орналасып, әдебиет теориясы 
мен тарихынан жалындап лекция оқиды. «Ұстаздық ету – уақыт 
ұту емес, өз уақытыңды аямау, өзгенің бақытын аялау» – дейді екен 
Саттар Жан Жак Руссо тілімен. Ұлы ағартушы айтқандай аз уақытта 
алған мол білімді Саттар шәкірттерге беріп кетуге ұйғарды. асылы 
кісінің арманы үлкен болмай, өзі үлкен бола алмайды. асылы 
өзін ғана ойлаған адамда асқақ арман, қанатты қиял болмайды. 
арманы үлкен адам осылай өзінің өмірінің ақаба сәттерін жас 
өркенге арнады. Шығармашылық еңбек, ұстаздық жұмыс арасында 
аудармашы Мұхтар Жанғалинмен тізе қосып 10 сынып оқушылары 
үшін «Әдебиет хрестоматиясын» құрастырыпты. Бұл да кейінгі жас 
буын – жас өркенге деген зор махаббат, ыстық бейіл жемісі.

Сөйтіп жүріп Саттар Ерубаев 1937 жылы 2 маусым күні жарық 
дүниемен біржолата хош-хош айтысты. 

Жарық дүниемен қоштасқанда Саттар Ерубаев небәрі 23-24 жаста 
еді. 23-24 жастағы бала оң-солын танып та үлгермейді. Әке-шешенің 
арқасында шалқақтап, сабақ та оқымай кафелетіп, той-тойлап 
талтақтап бос жүреді. Ал,Саттар болса 23-24 жасында дүниенің 
ғылымын игеріп, қаламгерлікті меңгеріп, соңына өлмес-өшпес мол 
рухани қазына қалдырып өтті өмірден. 
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Ойға алып көрейікші: «Өмір туралы рапорт», «Үш шахтер туралы 
баллада», «Күзгі фрагмент», «Ақын жыры», «Көктем туралы», 
«Жаңбыр», «Ақын анты», «Бұл не деген бақыт еді», «Шақырсын 
мейлі, жарларын»… Бұл – Саттар өлең, балладалары. Атының өзі 
жаңаша емес пе? Аты ғана емес, заты да жаңаша. Бұл алпыс жыл 
бұрын жазылған өлеңдер бүгін жазылғандай құйылып оқылады, 
жаңа жазылғандай бүгінгі өмірді тануға септеседі. Осы өлеңдердің 
арасында сүйген қызы – Меруертке арнаған «Меруерт алқа» өлеңі 
тұр көз тартып. 

Аспандағы күміс айдай, жас ақынның жары бар, 
Аспандағы күміс айдай, құралайдай жаны бар.
Құралайды, күміс айды, тура қарап көріп өт. 
Көздері бар күлімдеген, күлкісі бар Меруерт – 

деп жыр арнаған Меруерт апай алыс Қарағандыдан жастық шақ 
махаббаты – Саттар тойына арнайы келмекші еді. Ұлғайған жас ырық 
бермеген секілді. Келе алмады. 

Саттар Ерубаев «Бақыт», «Мәңгілік өмір», «Өмір көркемдігі», 
«Келесі соғыс туралы» секілді романтикалық рухқа толы әңгіме, 
новеллалар қалдырды соңына. Тақырыбының өзінен өмірге ғашық 
жанның іңкәр үні естілгендей еді. Иә, ол өмірге мейлінше ғашық 
еді. Сол ғашықтық отына орап жазғандықтан да Саттар новеллалары 
өлеңдей өріліп, жырдай есіліп оқылады. Өмір жайында ұлы сұрақтар 
қойып, оған өзі ұлы жауаптар айтады.

Саттардың сатирасы, әдеби сыны жөнінде де мерзімді баспасөз 
бетінде әдебиетшілер тарапынан жаңалықты жазу, өміршең өнер 
– деген үздік лебіздер естиміз. Болса болар. Әйтеуір, Саттар өресі 
Ілияс Жансүгіров, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқановқа талап қою, 
шығармалары кемшілігін сынай көрсету дәрежесіне жетіп жатыр. 

Ал, Саттар өмірін мәңгілік еткен, бәрімізге Саттар есімін ерекше 
ыстық көрсететін туындысы – «Менің құрдастарым». Қазақтың үлкен-
кіші, кәрі-жасында «Менің құрдастарымды» оқымаған, оқыса жастық 
дәуренін мағыналы өткізуді ойламаған жан жоқ болар, сірә. Бұл – мол 
біліммен жазылған, бұл – әдемі жазушылық мәдениетпен жазыл- 
ған «үріп ауызға салғандай» дегізетін сүп-сүйкімді роман. өмірді 
жырлап отырып өліп қалатын шығарма қаншама, жастықты 
жырлап отырып – жастық рухын ұстай алмайтын жасық 
шығарма қаншама?! Ал, Саттардың «Менің құрдастарым» аталатын 
романы жастықты жырлады – мәңгі жастық шығармасы болып өмір 
сүріп келеді. Үлкенді де, кішіні де тәнті етіп, табындырумен келеді. 
Романдағы Рахмет, Лиза, Сейтен, Дәмелі, Ықылас Құлбеков біздің 
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қашанғы сырласымыздай. Бұл не ғажап? Көп жазушы өмірді өнерге 
айналдыра алмай қор болады. ал, саттар кейіпкерлері өнерден 
өмірге баяғыда көшіп алған. Кеше сондай еді. Бүгін де сондай. 
Ертең де сондай бола берер. 

Аталмыш романды оқып, аталған кейіпкерлермен бүгін де қазақ 
жастары, студенттер сырласып жүр. Саттар шығармаларын оқып, 
бақытты болудың жолын іздеп жүр. Олар Саттар шығармаларын 
оқып өздерінің жастық шақ, аяулы сәттерін мағыналы-мәнді өткізуге 
тырысып жүр. 

Қадірлі қонақтар! Сіздерді Алматыдан Саттарға деген махаббат 
жетелеп келді. Сіздер жаңаша түлеп жатқан Түркістанда тұрсыздар. 
Түркістан есімін тарихқа жазып кеткен дарындар аз емес. Сондай 
дарынның бірі – Саттар Ерубаев. Туған жеріне деген перзенттік 
сезімге мейлінше адал Саттар туған Түркістанын шығармаларына 
арқау етті.

«Біздің үй Түркістан қаласының оңтүстік жақ шетінде болатын 
еді» – деп бастады ол «Бақыт» аталатын новелласын.

«1931 жылы Түркістанға барғанда Максим Горькийдің үлкен  
портретін ала бардым» – деп жазды «Менің құрдастарым» 
романында.

Бердәлі, Күнтүлім, Жақсыбай, Барлыбай – бәрі де Түркістан 
азаматтары. Түркістаннан жастай түлеп ұшқан тас түлек туған ел, 
туған жерін сағынғанда бірге ойнап өскен қатар-құрбыларын есіне 
алған шығар. Кейіпкер етіп, кітабына енгізген шығар. Ақыл айтқан 
анасы, кітап сыйлаған ағасы… бәрі де Саттар шығармаларында «өмір 
сүріп» жатқан жандар. 

Түркістансыз Саттарда өмір жоқ. Бүкіл қаны, жаны – Түркістандық. 
Творчестволық рухы – Түркістандық Саттардың. Қаламгер – Тарих 
елшісі. Замана сөзін айтты, Түркістан желін айтты – бәрі де тарихқа 
кетті. Ақын-жазушымен ойнауға болмайды. Сөйткен Саттар Түркістан 
үшін ерекше аяулы. Түркістанда Саттар Ерубаев есімін есте қалды- 
рар ескерткіштер шүкір бар. Әлі де жасалар жақсы ескерткіштер. 
Оның кіндік қаны тамған Ұзынқұдық, аяулы анасы жатқан Шоқытас, 
әкесі Асқардың тұрған үйі, қойылған жері – біздің студент жастарымыз 
есінде жүруге тиіс. Студент дегеннен шығады, Университеттің 
«Қазақ әдебиеті» кафедрасын педагог Саттар Ерубаев атымен атап, 
Саттар Ерубаев атына стипендия тағайындап, арнайы аудитория 
жабдықтасақ деген ойдамыз. Мұндай дәстүр университеттерде бар.

Саттар жырлаған еді:
Өмір деген өксігімді баса алмаған жан едім,
Өнерімнің барлық гүлін аша алмаған жан едім.
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Бәсе, қане, мәңгі жасау, өлмеушілік қайда екен?
Өте ұмытшақ уақытқа көнбеушілік қайда екен?
Содан бері көп іздедім өлмеушілік жасауды,
Мәңгілік етегінен мәңгі түрде ұстауды…

Айтса – айтқандай, Саттар Ерубаев өлімді жеңіп, мәңгі жасауға 
кеткен аяулы тұлға! Бүгінгі той да оның өлмес өмір кешу, мәңгілікке 
кетуінің кепілі. Кеше ұлы Мағжан мұңдана жырлаған Түркістан, 
бүгін азат елдің Түркістаны. Амандық болса көрерсіздер, ұзақ жылда 
ат аунаған шаңдаққа айналған Түркістан енді аз уақытта зәулім 
ғимараттар бой көтерген, гүлзар, бақты ғажайып қалаға айналады. 
Саттар туған қала, Саттар армандаған ақшаңқан шаһарға айналады. 
Қыршын дарын есімін есте қалдыру шаралары жүзеге асады. Өзің 
армандаған баба-қалаға хош келдің, Саттар аға! 

1994 ж.
Түркістан

P.S.
Қазақстан Жазушылар одағында әдеби процесс, жанр өрісі, 

дарын өнегесі жайында талай баяндама жасап, мақалаға айналдырып 
жариялаған едім. Ал, қыршын дарын Саттар Ерубаев жайында жастар 
алдында сөйлеген сөзді кітапқа баяндама қалпында енгізуді ойладым. 
Жазушы туған Түркістанда жасалған баяндамада көзге ұрып тұрған 
публицистік сарын, романтикалық екпінге де «тиісіп», өңдеп, жөндеп, 
күзеп түзетіп жатуды да жөн көрмедім. ХХ ғасырдың тоқсаныншы 
жылдарының ой өрісін танытсын деген оймен «беталдынан 
жарылқасын» айтып, қол қоямыз.

Автор.
14.08.2002 ж. 
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сЫНШЫЛ, сЫрШЫЛ ҚаЛаМГЕр

Әңгіме жазушы Сафуан Шаймерденов туралы. 
Солтүстік Қазақстаннан сапардан оралдым. Алты алашқа сөз 

асырған айтулы жазушы, шығармалары әлемнің әлденеше тілі-
не аударылған Сафуан Шаймерденовтің 90 жылдық тойы өтті 
солтүстікте. Көркем жазушылығы өз алдына, Желтоқсан (1986) 
оқиғасы кезінде басын қатерге тігіп, жастарды қорғаған, бірінші 
хатшы Г.В.Колбинге тіктенген көсем, ұлт үшін ұрысқан, ұлт тілі 
үшін тұрысқан айтулы тұлға еді Сафуан аға! Әдебиет әлсіреген 
бүгінгі күні – әдебиет тойын жасап, жазушы құрметтелмей жүрген 
бүгінгі күні – ерен жазушыны құрметтеп, дүйім қазаққа қазағы аз 
Солтүстік өнеге шашты. Көп сөз, бос сөз емес. Нақты іс. Сүйсініп 
қалдық. Ел болады екенбіз ғой дедік тебіреніп. Жазушы – алдымен 
шығармашылық тағдырымен ел тұлғасы! Шығармашылық өмірі, 
өнериеті, өнегесі туралы толғандық.

Сафуан Шаймерденов – жазушылық қалам екі жағдай, елеулі се-
беппен суыңқыраған сәтте әдебиетімізге келген буын өкілі. Оның 
бірі – 1937 жылғы ойран да, екіншісі – соғыс сұрапылы. Қаншама 
қаламгер атылды десеңізші?! Бұл толқын сондықтан да олқының ор-
нын толтырардай көрініп, ат төбеліндей аға буынның үмітіне, тәтті 
арманына айнала келген еді. Тұлпарын жоғалтқан халық тұяқ деп 
тайдан да дәмелі болатын әдет. Сол кетіктің орнына қаланар деді 
ме, аға буын солдат шинелімен әдебиетке келген осы топ шоғырдың 
үстіне өбектеп бөлекше түсіпті. (Өздерінің соңғы сөзін де осы буын 
өкілдеріне арнағаны бар). Жеке басына қамқорлық дегенде аға буын-
нан алғаны, көргені көп те, кейінгі буын үшін қайыра бергені, соны 
дәстүр етіп ұстап қалғаны шамалы осы талантты топтың тап орта-
сында Сафуан жүрді.

Солдат шинелін жаңаламай әдебиетке келген Сафуан Шаймер- 
деновтың тырнақалдысы – «Болашаққа жол» романы. Романның 
қолжазбасын Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, Ілияс Омаров секіл-
ді үш бірдей қайраткердің қолына қарандаш алып үңіле оқып, пікір 
айтуы ойландырады. Алғашқы қадам уәделі жемісімен қуандырған 
екен. 

Сол кездік көзбен қарағанда жас саналатын буынға азғантай аға 
буын жасаған қамқорлықты жәй баяндамай, архивтік дерекпен бекі-
тейік: «… былтырғы жазған хатымда, «Сіз көрсеткен жақсылықты 
өтей алмаспын» дегенді жазған едім. Өтей алатыныма жұрт талқысына 
түскеннен кейін көзім жетіп отыр. Горькийдің Короленкоға жазған 
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хаты есіме түсе береді. Сонда Алексей Максимович Л.Н.Толстой ту-
ралы айта келіп, «Не сирота я на земле, пока этот человек есть на 
ней» – депті. Шыным, Сіз жөнінде де осындай пікірім бар» (24 ақпан, 
1952 жыл) депті бір хатында жас жазушы Сафуан Шаймерденов. Бала 
шақта жазылған бұл хат – «Болашаққа жол» романының қолжазбасы 
қайта-қайта талқылаудан өтіп жүрген балаң Сафуанның ұстазы 
Сәбит Мұқановқа жолдаған хаты. Аты Сафуандікі болғанымен, заты 
әдебиетке үйме-жүйме келген сол бір буындікі секілді көріне береді 
бізге. Бір Сәбит Мұқановқа арналғанымен бұл хат бірегей аға буынға 
арналған көңіл ыстығындай, ықыласындай сезіле береді бізге.

Әдебиетке, өмір мектебінде қиын өткел болған соғысты бас-
тан кеше келген Сафуан Шаймерденов және оның тұрғыластары 
шығармашылығының уақытына сай, уақытымен салыстыруға бола-
тын біралуан қызықты мінездері бар. Қарап отырсаңыз, бір Сафуан 
емес, олардың дені әдебиетке романмен келіпті. Бұл құбылысты қалай 
түсіндіруге болады? Біздіңше, түрлі себеппен алды жалаңаштанып 
қалған аға буынның бүйрегі бұрып, бейім тұрған жанры роман еді. 
Алғашқы адымында классикалық әңгімелер жазған Мұхтар Әуезов 
те ол кез шағын жанрдан іргесін бөлектеп үлгерген. Сәбит Мұқанов 
болса-болмаса әңгімемен тіл табыспаған, романист болып туған. 
Ғабит Мүсірепов әдебиет көркі – роман деген ойға көшкен сәт еді 
ол. Әбдіжәміл Нұрпейісов, Сафуан Шаймерденовтердің бірден ро-
ман жаза келгені – қазақ әдебиеті үшін әңгіме, повесть секілді шағын 
және аралық жанрдан гөрі, роман жанрының қазақ әдебиетінде батыл 
өніп, берік қалыптасуынан еді. Бұған қосарымыз – олар әдебиетке 
өмірлік тәжірибені мол жиып, оқ-дәрі иісін иіскеп, өмір мен өлім 
беттесуін, белдесуін көзбен көріп, көкиектеніп барып келген. Уақыт 
бағасын біліп келген. Айтары мол буын әдебиетке асыға, сөздің 
жақсы мағынасында ашқарақтана келді.

Әдебиетті көркейтіп көрсету керек болды. Бір өзі бір дәуір болған 
Ұлы Отан соғысы аталатын алапатты бастан кешкен буын роман жаз-
ды. 

Орта буын еліктей келді. Жәй еліктеуші емес, аға буын дәстүрін 
үңги қазып, тереңдетуші, алға апарушы райында көрінді. Мейлі 
үштік, мейлі төрттік, әйтеуір сол бір саяқ та болса сабаудай көрінетін 
аға буын үлгісі ешкімге олқы соқпас, шығармашылықпен үйреніп ала 
білсе кем шықпас еді. Әйтсе де орта буын өз ізденісін ұлт әдебиетінің 
өзімен шектеп қалмады.

Аға буынның бір дәуір, бір өмірдің арғы-бергісін түгендей жаза-
тын кеңқолтық мінезі бар еді. Орта буынның жаңалығы, бәлкім қысқа 
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мерзімді ала отырып, роман секілді кеуде жанрды іштей байыта, кеу-
лей жазуында болса керек. 

Осындай топыраққа өнген «Болашаққа жол» романының қазақ 
прозасы үшін жаңалықты екі-үш сипаты болды. Алдымен сол 
кездік уақытпен өлшегенде, замандас жастар өмірін арқау етті. 
Проблематикаға барды. Ақ пен қарадай ара-жігі ажырап жатар 
«жағымды» және «жағымсыз» образ ұғымына жазушы өмір өзегімен 
қарады. 

Қазір атала бермейді, ол жылдары (елуінші жылдары) орыс 
әдебиетінде Трифоновтың «Студенттер», Коноваловтың «Универ-
ситет» секілді шығармалары жазылып жарық көрген. Жастар өз 
бейнесін осы шығармалардан көргендей, у-ду қызу айтысқа арала-
сып жүре берген. Қазақ әдебиетінде, қазақ жастары арасында осы 
тағдырды белгілі дәрежеде «Болашаққа жол» романы кешті. Жастар 
шығарманы қызыға оқып, пікір таласына араласты. Жазушы уақыт 
кілтін тапты. Жастардың жан сарайына үңіле білді. «Болашаққа жол» 
– студенттер өмірінен жазылған қазақ әдебиетінің алғашқы толымды 
шығармасы. Бәлкім бұл тақырыпта одан асқан шығарма әлі жазыла 
қойған жоқ.

Бүгіннен өткен уақытқа көз жіберсеңіз арада бір ғұмыр болып 
бақандай жарты ғасыр жатыр. Қастерлі уақыт. Қатігез уақыт. Аға 
буынның сенімін оята, жастардың сезімін оята келген жазушы бұл 
уақыт аралығында қаламын сорып қарап отырмапты. Самайын ақ 
шалғанға дейін «Мезгіл», «Қарғаш», «Жыл құсы», «Өмір нұры», 
«Ашу», «Мәжнүн тал», «Ағалардың алақаны» повестері, әңгімелер, 
пьесалар, сын мақалалар, очерктер дүниеге келді. Берісі қазақ, әрісі 
шет ел оқушыларының ортақ мүлкіне айналып жатқаны бар ол 
шығармалардың. Р.Тагор романын аударды. Бір сыбағаға мол дүние.

Бұл шығармалар – отыз жылдың өтеуі. Жазушылық жолдың қалай 
басталғанын білдік, қайда беттеп барады?

Жазушының тұтас шығармашылық жолын бақылап отырсаңыз 
қызық құбылыстың куәсі боласыз. Әдебиет дүниесіне жастар өмірін 
талдай жазатын өткір, ойлы романымен келіп енген жазушы қайтып 
үлкен жанр есігін қақпапты. Өмір күресінде кейіпкерін бір құлатып, 
бір тұрғызатын, бір өшіріп, бір жандыратын, сөйтіп оқушысын 
күйіндіріп, сүйіндіріп отыратын «Болашаққа жол» – жазушының 
маңдайындағы жалғыз романы. Уақыт сынына, оқушы талабына, күн 
өткен сайын жайдақтап кетпей, бейімделіп, жауап беруден танбай 
келе жатқан шығарма. Жұрт әңгімесін созып повесть, повесін үргілеп 
романға айналдырып жатқанда ол талант бейімін тапты да, романды 
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қойып, повесть жанрын көңіл қалауына айналдырды. Оңтайын осы 
аралық жанрдан табады. Жазушы жанр талғады, жанр жазушыны 
таңдады. Жазушы есімін келешекпен үздіксіз беттестіріп отырар, 
кейінгі ұрпақ алдында жүзін жарық ететін шығармалары – негізінен 
повестері. Повестерін өзара салыстыра бастасаңыз, қалам ұшталған 
сайын көлемі шөмиіп, көркемдігі шоқтықтанып бара жатқанын 
көруге болады. Бұл – жазушының сан емес, сапаға, көлемге емес, 
көркемдікке ден қоюының айғағы болса керек.

Жазушының бар шығармасының ортақ табиғаты, жіп суырт- 
пақтағандай бірінен келесісіне ұласа ұштасып жатқан сан-алуан ерек- 
шелігі бар. Соның бәрін болмаса да кейісін әңгімелеп өту парыз. 

«Болашаққа жол» романында ізденістің ізі сайрап жататын. Ол – 
Сәбеңнің әңгімешілдігі мен Ғабеңнің сұлу стилінің арасынан шығып 
отырар еді. Жас жазушы, осы екі мәнерді көзге көрсете үйренуден 
ықпаған. Сөйлемді Ғабеңше сабақтап, әңгімені Сәбеңше айтар сәттері 
кездесетін. Бұл белгілер белді жазушы Сафуанның бөлек мәнеріне 
айналды.

Шығармашылық үйреніс бәсеке. Үйреніс үлкеннен ғана жұқпай 
қатар замандас, кіші тұрғыластан да жұқса, жұғысса керек. Сафекең 
шығармасын В.Быков, Ш.Айтматов, Ю.Трифонов, А.Битов, И.Друце, 
шығармаларымен сабақтастыра қарап, қатарластыра талдар болсақ 
жарасады.

Жазушының ендігі бір тұрғыласы Грант Матевосян өзінің бел-
гілі бір шығармасын жазу үшін көзі көрген, өзі жақсы білетін фак-
тіге табан тірейтінін айтады. Сафуан Шаймерденов шығармасының 
бір ерекшелігі, бәлкім өмірбаяндық фактінің шығармасына тереңдеп 
енетінін сонау «Болашаққа жол» романынан ақырғы «Ашуға» дейінгі 
шығармалардың жаратылысына зер салып қарасаңыз, өмірлік дере-
гі бар. Жазылуына себепші болған жайлар – жазушының өзі көрген, 
бастан кешкен оқиғалар болып шығады. Бірі аз, бірі көп. Бірақ, 
өмірлік фактінің құлына айналып қалған жазушы жоқ. Қайсысын 
болса да жоғары көркемдік дәрежеде типтендіріп ала біледі. Әрі Са-
фуан көркем танымы сұлу стильдің қаламгері. Өмірде көрген, көзі 
шалған жайларын жіті саралап, оңай типтендіріп, түптей түсінеді. Сол 
құбылысты ішкі қалтарысынан тартып ашып, нәрін мәніне мәпелей 
айналдыра ұсынады. «Болашаққа жол» романын аңғара оқысаңыз, 
Добровтан – Қаныш Сәтбаев, Кәрім Бозжановтан – Кәрім Мыңбаев, 
«дөң мұрын» Мәуленнен авторының типтене көрінген кейбір мінез 
қырларын байқауға болады. Оқытушылық орнына әлі күнге «әртіс» 
болып роль ойнаумен өмірін өткізген Белгіғұловтың да түптұлғасы 
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бар… Ол жоғары оқу орнында сабақ берген белгілі Белгібай Шала-
баев…

Жазушымен болған бір кездесуде оның өзі: «Қазір өз бойым-
да көзге түсер жағымды бір қасиет болса, сол өгей шешем Бейіс 
марқұмнан жұққан деп білемін» – деп сыр жарды. Біздің есімізге сол 
сәт Мезгілдің айтқан әңгімесі орала кетті:

«Сөйтіп өгей шешеммен мен осылай табыстым.
Бибігүл маған шын мағынасында ана бола білді. Мен оған бала 

болуға тырыстым. «Өгей шеше» десе көптің ұғымында бір ғана 
жәбір-жапа, ұрыс-керіс тұрады. Мен мұны бір жақты үстірт ұғым де-
мекпін. Қазір өз бойымда көзге түсер жағымды бір қасиет бар болса, 
сол өгей шешемнен келген қасиет деп білемін. «Көре алсам жарар 
еді» – деп тағат таппай асығып келе жатқаным да содан болса керек. 
(«Мезгіл») – демейтін бе еді ол?!

«Жыл құсы» повесінің қалай туғаны жайлы сырттай сәуегейлік 
жасап, долбар ой айтып жатудың тіпті де қажеті жоқ. Шығармасының 
қалай туғаны жайлы повестің соңында автордың өзі сыр жарған. 
Шығармашылық шеберханасын ашқан. Ол шығарма да белгілі 
дәрежеде өмірлік деректен туған. «Ашуды» жазуға себепкер болған 
оқиға, жазушының өзінің айтуына қарағанда Алматы облысы 
Нарынқол ауданында бір қойшының итінің жұртында қалған қара 
тонды қыстай қорғап шығуы себепкер болған екен.

Бұл фактілер – шығарманың қалай туатыны, жазуға итермелеген 
не жай екендігін анықтауда айтылар ой. Қайталап айтамыз, осынау 
фактілердің құлына айналып, көрген-білгенінен аса алмай қалған 
жазушы Сафуан Шаймерденов емес. Ол әр шығармасын жазуға се-
бепкер болған кішкентай оқиғаны (не оқиға басын) оқушысынан жа-
сырмай айтып жүрсе, өзінің шығармаларының типтенген болмысы-
на, көркемдік сапасына сенгендіктен. Өмірлік дерек себепкер болды 
деген пікірдің айналып келгенде шығарманың көркемдігіне көлеңке 
түсіре алмайтындығын білгендіктен. Біздің ойымыз да – осы. Жазушы 
шығармасы әу баста өмірлік бір дерек, болған жайға табан тірейді 
де, келе-келе көркемдік арнасына бет бұрады. Өмірлік факті айналып 
келгенде жазушыны тақырыпқа қызықтырар алғышарт қана болып 
қалады. Бұл – бір Сафуан басындағы жағдай емес, әдеби тәжірибеде 
бар жағдай.

Әңгіме жазушының шығармашылық шеберханасына бұрылды 
ғой, осы салада кейбір аңғарған, байқаған мінездерімізді де ортаға 
салайық. 

Жазушының «Құлыптас» әңгімесінің «кейіпкерімен» жиі кезде-
суге, ұзақ уақыт қызметтес болуға тура келді. Аты-жөні өзгертіліп 
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алынғанымен суреттеу мәнеріндегі іркілдек денесі, сөйлеу машығы 
«мен солмын» деп тұрып алғаны көз алдымызда. Әдебиетте сырт кел-
беті, портреті ұқсай беруі мүмкін, мәселе трактовкада ғой. Әңгімелесе 
келгенде әлгі кісіні жазушының сыншыл ойдың құрбандығына 
шалғанына қарсы болдым. Ирониялық мәнеріне қиғым келмей, 
жазушыға бір жолыққанда пікірімді сездірдім.

– Исі қазақ құрметтейтін Сәбеңнің өзі түсіп атын сыйлағандай, 
аяқ артар мәшинесін сыйлапты ғой. Тәуір кісі болса керек еді…

– Сен оған Сәбиттің мәшине сыйлаған даңқына құлап отырсың.  
Өзінің ақсақал әкесін алдына салып, «соғым әкелдік» деген сыл-
таумен келгенде, оның көкейін сол мәшине тесіп жатқан жоқ па?! 
Халық қалаулысына айналған кісінің көлігін енді ол жеке иелігіне 
басады ғой. Әрі оған керегі бәленшекең маған сыйлады деген аты…

Сафекең біраз арындап барып басылды. Біз ойланып қалдық. 
Жазушының әңгімесінен кейін әлгі «мықтыңның» біздің көз алды-
мызда шөмиіп шөгіп, тіпті жалаңаштанып қалғаны. Өзім құрметтейтін 
мінез, қасиеттерінің бәрі есеп-қисаптың бүркемесіне айналып кетті… 
Жақсы білем дейтін бір адам екіге бөлініп жүре бергені...

Куә болған бір жайды әңгімелеп отырған себебіміз жазушы жәй 
көзге көріне бермейтін, жасырын жатқан мінез-құлықты қырағы бай- 
қайтынын айтпақпыз. Бұл не? Бұл – С.Шаймерденовтың өмірлік 
құбылыстың көзге көрінер-көрінбес белгілерінің өзінен тіршілік 
философиясына жарайтын материал елей білетіндігі. Жазушы көзі 
– ойлы көз. Жазушы сөзі – философиялық ойлы сөз. 

Заманаға тән, адамға тән қаншама моральдық – философиялық ой 
сабақтады шығармаларында. Ол – көрген-білгеннен жоғары тұрған 
– адамзатқа тән адамгершілік сипаттары! 

Өмірлік фактінің жазушы көзімен ұнамды кейде ұнамсыз сипат- 
тағы шығармаларына айналатынын айттық. Көз көргенді сара көңіл 
ұштап өмірге бекзат шығарма әкелсе – ол да бір табиғаты бөлек, та-
лант ісі емес пе!

Сафуан Шаймерденов шығармаларының белгілі географиялық 
мекені, ұлттық шеңбері айқын. Әр шығармасы – отызыншы, қыр- 
қыншы… сексенінші дегендей белгілі бір уақыт аралығын меңзеп 
жатады.

Белді-белді кейіпкерлері «мен бәленші уақыттың перзентімін ғой» 
– деп бар тұлғасымен көзге шалынады. Арам Сары, Қаһар Жүсіп, Са-
дыр, Белгіғұлов, Қарғабек, Баспай, Таспай секілді халық сорына туа-
тын типтер әр кезеңнің кері кеткен көзі болып елестейді. Әрқайсысы 
халқымыздың белгілі бір тарихи кезеңінде бел алған белсенділер, аяр 
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типтері. Олар жазушының юморы қуатымен сахнада аз көрінсе де, 
өте дәл бейнеленеді.

«Қарғаш» – повесінде белсенді Мүсірепов Бақыт: «Ескілік-
ті көздейсіңдер, ә! Үйіңе жастарды жинап алып «хан» ойынын 
ойнайсыңдар!» – дейді Қарғашқа.

«Бәрін біледі. Біле тұра өз шаруасын күйттеп кетеді, – деп кекете 
тіл қатты. – Осы сен халық жауы емессің бе?» – дейді.

«Мезгіл» повесіндегі Қаһар Жүсіпті танығыңыз келсе мына 
диалогқа зер салыңыз:

– Сен кімсің?
– Мен, Қойшыбаймын…
– Қой бағып жүріп, байып кетсін деп қойған ғой.
Ниетінің жаманын қарашы, байлармен байланысың жоқ па?»
Қысқа-қысқа көріністер. Аз-кем жауаптасу. Диалог. Ал осының 

өзі кейіпкер тілі ретінде, бір кезгі ұжымдастыру жылдарында «асыра 
сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын…» деп ұран тастап, қоңыр 
халықтың басына әңгір таяқ ойнатқан белсенділерді көз алдыңа 
елестетеді.

Қиын кезең трагедиясын жазушы осылай сәтті жеке диалог, 
штрихтармен өте дәл, әдемі береді.

Сондай-ақ «Қарғаштағы» жүдеу отбасына жанашырлық жасаған 
боп, тақтай түсіріп беріп, танып кетіп, жала жабатын; Қарғашты 
қапысын тауып ләззат құрбандығына шалатын Мелдес пен «Инеш- 
тегі» Инешті қақпанына түсіретін Белгіғұловтың мысықтабан, 
жымысқы әрекеттері де төркіндес. Екеуі екі кезең адамы. Әрекет 
етер амал-айлалары ұқсас. Олар уақытының өзгеруіне орай, айла 
алмастырып бүгінгі күнге, саған жар тауып бердім деп көңілдесін 
қойнына салып, қызығын бірге көргісі келетін Қарғабек болып 
жеткен: ертеңге арамдықпен ауызданып, кісіге күйе жағу, өтірік 
жаламен акті жасау, кісі тағдырына жаны ашымайтын, сезімсіз мерез 
Баспай, Таспай болып барады.

Бірде жеңіліп, бірде әділдікке қолы жетіп, адал жандар қос-қабат 
тіршілік етіп жүр. Күресіп жүр. Қауындыққа шығар сұңғыла, әлде 
сары шырмауықтай өлермен типтер әл бермейді. Әл бергенше де 
тұнықты лайлап, жан-жағын жалмап барады.

Жазушы қаламы қоғам, адамзат мұраты тұрғысынан қарағанда 
«ұнамсыз» аталатын типтерді бейнелеуге өте шебер. Сөзге сараң, 
тапқанын үкілеп қолданатын жазушы юморға бай.

Туған халқыңды сүймей тұрып, сынау қиын. Сафуан сыны 
– сүйген жүректің сыны.
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Ішектің майын алғандай, сөйлемді шыр айналдырып үскілейтін 
стилист жазушының көлемі шағын шығармаларының оқушысын ойға 
орап, сыршыл, ішті болып келетіні бар. Ол негізгі назарды кейіпкер 
тағдырына аудара отырып, елеусіз ғана халық тағдырына нәумет 
болып келген оқиғаларды қамти өтеді. «Мезгіл» повесіндегі мына 
жолдар соның айғағы:

«Өсти-өсти күндер өте берді. Жылауық бұлтты күз түсті. Қилы 
адамдарға қилы-қилы тағдыр дайындап отыз бірінші жылдың аты 
шулы қысы да таянып келе жатты».

Әйтпесе «Инештегі»:
«Түрегеліп қалтарыстау бір жерге келіп тұрып еді, кенет біреу 

жеңінен тартты. Қараса манағы бұғақты әйелдің жанындағы офицер 
екен.

– Қандай тамаша ақын!
– Тамашасы тамаша-ау, бірақ шер мен мұңды көп жазады екен, 

– деді Мәулен өз ойындағысын ағынан жарып, – тегі талқылайтын 
шығармыз.

Офицер елең ете қалды. Мәуленді қолтығынан алып дәлізге қарай 
тартты.

– Онда осы пікірді жазып берсеңіз қайтеді?
– Кімге?
– Ну, айталық маған…
Мәулен ашуланып қалды» – деген бір сәттің құбылмалы көрінісі 

оқушысына ой салуы керек.
Екі кезең суреті. Екі түрлі. Бірінде бетін теріс бұрған табиғат, 

келесісінде уақыт. Бірінде табиғат құрбандығына шалынатын тағдыр, 
келесісінде уақыт құрбандығына айналған мінез. Адам мінезі. Аяр 
мінез…

Сафуан Шаймерденов ірі мәселелерді авторлық баяндауда, 
кейіпкер характері арқылы нәзік бейнелейді. Сыздықтатып айтып, 
сыршыл қалып танытады. Оның суреткер ретіндегі ойшылдығы, 
үнемшілдігі, ақыр аяғында сергектігі көрінеді осы жайлардан. 
Географиялық, кезеңдік дерегі нақты шығармаларды адам баласының 
ортақ мұратына ұластыратын, керегесін кеңейтіп жіберетін де 
шығарманың әлеуметтік астары.

Жазушы шығармадан шығармаға сатылай өсіп отырды. Үлкен 
жолдың бастауындағы нық қадамда көргенін қалт жібермейтін өткір 
жанардың ілгенін қапы жібермей, өте әділ суреттейтінін байқағанбыз. 
Ол – суреткерліктің бір сағасы, алғы шарты – суретшілік. «Болашаққа 
жол» романында, «Қарғаш» повесінде әсіресе міндетсіз сурет, ойды 
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детальға байлап беру орнына, басы артық баяндау кездесіп қалушы еді. 
«Жыл құсы», «Өмір нұры», «Ашу» повестерінің тұсында суретшіден 
ойшыл суреткерлікке ұласа, өсе қалыптасуына куә боламыз.

Қоғамдық үрдіс өзгеріс, өндірістің ашылуы, соған сәйкес атасы, 
бабасы мал баққан қазақ шаруасынан психологиялық айырым сәтін 
акварель бояумен картина етіп салғандай «Жыл құсы» алдымен 
поэтикалық тілімен, сонан соң ойлылығымен озық тұрған шығарма. 
Шағын шығарма үлкен міндет арқалай келді. Бүгінгі күн жандарының 
«дүние боқтың қуып, тоғышарлық ауылынан қалай шыққанын 
әңгімелейтін «Өмір нұры» бірыңғай авторлық баяндауға құрылған. 
Артық-ауыс өлі еті жоқ, сылыңқы шығарма, өмір мәні, тіршілік 
нұры – ақыл-сананы дүние-мүлікпен улап, тырбаңдап дүние қууда 
еместігін, перзент, ұрпақ жалғастығында екенін ишаралайды. Мұндай 
мотив жазушының «Алтын сағат», «Селдің екпіні» атты әңгімелеріне 
де ортақ.

«Ендігі қалған бос орынға пианино әкеліп сықай қойған әйеліне 
Жантуар қарсы: 

– Пианино ойнайтын ешкім жоқ, құр сәнге демесең… – деп 
Жантуар сәл қарсылық білдірді.

– Ешкім жоғы қалай? Қазан аузы жоғары. Отқа қарап отырған 
жандар емеспіз, қайта тілеу тілеп тұрады» – деген Шәмшігүл.

Ұтқыр да, ұтымды сөз. Ойлы сөз. Ерін қыбын тауып тұсап 
үйренген әккі әйелдің ұтымды сөзі. Әрі осы сәтте ерлі-зайыптылар 
арасындағы көзге көрінбес рухани алшақтық аңғарылады. Сонымен 
бірге дүниеқорлық психологияның адамды біртіндеп алар, білінбей 
бойға сіңер табы жатыр. Біле тұра жасалар қылмыстай аузы айтқан 
әңгімені Шәмшігүлдің жүрегі жүзеге асырмайды. Пиғылы басқа. 
Оның шын келбеті бала таңдауда мәлім болып қалады.

Адам жаралғалы тіршілік дүниесінде дүние-мүлік адам үшін еді, 
енді адам дүние-мүлік үшінге айналып барады. 

«Өмір нұры» кенеулі концепциясы бар, философиялық шығарма. 
«Ашу» – Сафуан Шаймерденов жазушылығының жаңа қыры, соны 

белесі болып келді өмірге. Шығармашылық ұзақ жолдың өн бойында, 
әр шығарма тұсында сыздықтата айтар ой – бөлек бұлқынысын, 
бір түйіліп, авторының төгіліп айтқан сәті. Суреткерліктің әбден 
ұшталғаны. Баяндаудың жорғаланған кезі. Тайпалған сәті. Қазақ 
әдебиетінде Адам мен Табиғат арақатынасын бейнелейтін жан-
жануарлар жайлы шығармалар қатары біраз бар. Солай бола тұра, 
адамның азаматтық болмысының майысқан, босаңсыған сәтін ит 
көзімен, түйсік-түсінігімен беруде «Ашу» бір соны шығарма.
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Шығармашылық жолын бірыңғай баяндаудан бастаған Сафуан 
ойын оймақтай детальға сыйғызуды хош көретін жазушы болып өтті 
өмірден. Ол – әдебиетімізде тұңғыш рет «өгей шеше» атанған, қара 
бояумен қатыгез бейнеленетін жандардың жүрек құпиясын ашты. 
Жүрегіндегі мейірді жырлады. Жаңа трактовка жасады. Өгей әке 
де қаламгер ойынан қағыс қалмады. «Болашаққа жолдағы» жүндес 
қабақ сары, «Мезгілдегі» Садыр – міне осындай бейнелер еді. Өгей 
әке Гүлбадан мен Күләнды (Гүлшаттың бөлелері) паналатпаған еді 
ғой. Зират маңында аштық пен ақырған боранның құрбандығы болып 
жан тапсырған екі қызды автор былай суреттейтін:

«Гүлбадан мен Күлән! Гүлбадан шапанының түймесін ағытып, бір 
өңірін Күләннің астына жазыпты. Содан кейін құшақтасқан бойы екеуі 
де қатып қалған». («Болашаққа жол») Өгей әке бойынан байқалмаған 
адамгершілік, бауырмалдық жазасын жазушы қарғадай Гүлбаданның 
шапанының бір өңірін кішкентай сіңлісі Күләннің астына төсеген 
әрекеті арқылы беріп отыр. Оймақтай деталь. Жазушы елеусіз айтып 
өткенімен бұл жерде елеулі өмір көрінісі бар. Автор көзге шалына 
бермес бір детальмен бар қатыгездікті, бауырмалдықты екі жарып 
беттестіре көрсетіпті. Әрі осынау шығармадан шығармаға үзілмес 
желі болып тартылып келе жатқан аштық, отызыншы жылдардың 
қатал оқиғасы жазушының ойын айтар түйініне, ортақ мотивіне 
айналғандай. Бір ғана сол қатыгез жылдардың келбетін жазушы шыр 
айнала оралып, әр қырынан берді.

Уақыт ағымымен қатарласа қалам тарту әр кезең адамы бойына 
артық салмақ болып бітер мерезді жазбай танып, жаны ауыра таңбалау 
үшін қаншалық суреткер көз, сарабдал парасат керек. Туған ұлты 
бойындағы асыл мен аяр мінезді қапысыз бағып, әдебиетте бейнелеп 
келе жатқан Сафуан Шаймерденовты осыдан кейін сыншыл мінез, 
сыршыл суреткер десек жарасады.

Айта берсе, бармақ басып санай берсе, көрнекті жазушымыз 
С.Шаймерденов шығармасының біралуан қыры бар. Біз көңіл сүйген 
көркем прозасының кейбір сәттерін әңгімеледік. 

С.Шаймерденов прозасы шет елге кең танымал.
Ойымызға сапардың өн бойында «Сорайған Солтүстіктің 

қарағайы» (Ғ.Қайырбеков) атанып, бойын жүз, ру секілді бәнде- 
шіліктен таза ұстап, «Бар қазақ менің жалғызым» (С.Адай) деп 
дауылдарға қарсы тұрумен өткен кірпияз жазушы түсіп, қаламгердің 
сүйікті бейнесі елестеумен болды. Көрген жақсылығымыз еске 
түссін.

КСРО Жазушылар одағына мүшелікке өтуге кепілдеме жазып 
бергені.
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Елдес інісі, ақын Есләм Зікібаевты Сәбит Мұқанов жайында 
естелік кітабын құрастырудан алдырып тастап, мені мойынсерік 
құрастырушы етіп қабатына алғаны. «Кәдімгі Сәбит Мұқанов» солай 
жарық көрді.

Жазушы жары – Мәриям Мұқановаға арнайы барып: «Құлбек 
тұрғанда қызыңды неге Сәбиттің музейіне директор қоясың? Жазушы 
мұрагері – туған баласы емес, халық! Сәбиттің жазған, жасаған 
әдебиетін тани білген, зерттей білген адам мұрагер!» – дегенін қайда 
қоясың?!

Аса көрнекті жазушы С.Мұқановтың 80, 90 жылдық тойларына 
Солтүстік Қазақстанға делегация құрамына Сафуан аға қостырып, 
бірге сапарлағанымыз...

«Ризашылық белгісі» атап азын-аулақ шығармашылығым жайында 
арнайы пікір айтқаны...

...Беу, бейопа Дүние, жалтылдап жұртты алдаумен болатын жарық 
Жалған!

20.09.2012 ж.
Түркістан.

ЖҰМБаҚ ЖаН
Жазушы Тәкен Әлімқұлов туралы толғау

Тақырыпты сырттан іздемедім. Қаламгердің өзінен алдым. Әр кез 
– әр кез Тәкен Әлімқұлов жайында жазайыншы деп тәуекел еткем. 
Тіпті түрлі тақырып қойып, талантты жазушы жайында толғанып та 
көріппін. Оған архивімде сарғайған сәтсіз жазбалар куәлікке жүре 
алады. Бірақ, сол екі-үш жазбаның ешқайсысының табанын жерге 
тигізбегенмін. Демек, аяқтамағам. Неге?

Кейде жазушылардың «Мен туралы жазшы» – деп қиылатыны 
болады. Тіпті кәделі жазушының өзі осылай қиылады. Бірде дана, 
бірде бала бейіл қалам иесінің пәндәлік өтініші. Бірақ, материал 
оң жамбасыңа келмей қинайды. Оны ескеріп жатқан қаламгер 
жоқ. Өтінішім аяқасты болды деп ойлайды. Ертеде ақжал ақын 
Хамит Ерғалиев «Шер толғау» – аталатын жыр кітабын арнайы 
қолтаңбамен сыйлады. Жасыратын несі бар, ұнасымды пікір дәметті. 
Ақшулан қарияның ықыласына құлдық. Оқып көріп, өзімді-өзім 
қинай алмадым. Тіпті ертеректе мінезді ақын Қалижан Бекхожин 
де ұмытпасам «Ұландарым» аталатын кітабын дәл осылай үмітті 
көңілмен сыйлағаны бар. Тіршілікте тәуір сыйласып жүретін 
ақын ағалар жайында сол тұста мақала жаза алмадым. Себеп? 
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сынға көңілшектік жүрмейді. Қалижан балалар поэзиясында 
төселмеген ақын болып шықты, шау тартқан шағы емес пе, Хамаң 
«шаршаңқырапты». Ұлғайған ақындарға ақиқатын айту тағы кісілікке 
жатпайды. Дарынды қос ақынға да арқаны тосып, реніштерін үнсіз 
жұтуға тура келді. Ал, Тәкеңе жол болсын?! 

Өспірім жастан шығармаларын жастанып оқыған сүйікті жазу- 
шым. Өзімен тіршілікте тәуір-ақ араластым. Ықылас-бейілім құлай 
тұра, осы бір дара табиғатты, дана болмысты жазушы жайында 
мандырымды бірдеңе жаза алмадым. Бір мақаланы «Тағдыр» – 
атаппын. Рас, Тәкең – үлкен тағдыр иесі еді. Бірақ, «Тағдыр» жалпы 
сөз. Маған дейін де талай кісі қолданған әдебиетте. Мен тапқан сөз 
емес. Біреудің дайын киімін апарып кигізу – орашолақ ісмер ісі. 
Тәкеңнің өзіне арнап киім «пішілуі» керек. Бейнелеп айтқанда, әрине. 
«Тағдыры тосын талант» – атаппын талайсыз мақаланың келесісін. 
Бұл да дәл емес. Тағдыры бір-біріне ұқсаса – дарын даралығы қайда?! 
Талант тосындығы неде? Тәжірибе аздығы ма, басқалай себебі бар 
ма, мен мәселенің мәнін аша алмағанмын.

Әр кез-әр кез жазып, аяқтамаған толғаныстардың тұрлаусыз- 
дығы сырын енді біліп отырмын. Жасырмай, бүкпей мойындасам, 
Тәкен Әлімқұлов – әдеби материал райында маған «бағынбаған». 
Риясыз сөз. өзің игермеген материалдан илеуі қанған мақала 
қалай шықпақ?! Енді бағамдап отырмын, Тәкеңді көрген, білген, 
оқығаныма сүйеніп, оны өзімнен іздеген екенмін. Ал, Тәкен аға ішін 
ашпаған. Дұрысы, Тәкенді – өзінен, яки Тәкен Әлімқұловтан іздеуім 
керек екен. Албырт көңіл жас өз мінімді мойындатпаған. Бар іһмәт, 
міне осында! Олқылық орнын толтыру үшін қайта толғануға тура 
келеді.

Кесек таланттарға бірыңғай естелік арқылы бару – қауіпті. 
Кейбір әріптестерімнің атақты Бауыржан Момышұлы бір кездес- 
кенде «олай деді», «былай деді» – деп бөстірте беруін өз басым қабыл- 
дай алмайды. Ұлы Ғабең (Мүсірепов) айтар еді, менің кейіпкерлерім 
жалаңқабат емес деп. Айтатын да сөз емес. Айтқызғанбыз ғой бірақ. 
Бауыржанның ішін ашпай, тілінің үшіндегі сөзді іліп алып, көстите 
сілтеп, көпіртіп кітап жазу – обалгершілік. Бұл ретте ұлы Мұқаңның 
(Әуезов) «жазушы емес, бірақ жазушылығы зор жігіт екен» – деген 
ауызша бағасын ұмытпау шарт. Әкем болған, көкем болған Бауыржан 
деген әңгіме – әдебиет ауылынан алыстау жатады. Даңқты кісі 
жанында 12 күн жүріп, бірсыпыра «ырғасқан» соң «Жездем болған 
Бауыржан» – аталатын кітап жазғым келген. Жаралы жолбарыс секілді 
кісінің жан-дүниесіне кіре алмасам обал жасармын деп тәуекелім 
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жетпеді. Әйтпесе, толтырылған екі дәптер әңгіме, таспаға жазылған 
сөзі сақтаулы. «Қаһарман қаламгер» – атап жасаған телеочерк 
теледидар архивінде болса керек. Кезінде қазақ телевизиясы мен 
радиокомитетінің сыйлығын алған телеочерк «алтын қорға» өткен 
болатын. Айтпағым, тіпті ол туралы да емес. Жазам ба, жазбаймын 
ба, істің сәті біледі. Айтпағым – өзін сыйлаған кісі – өнер адамының 
сырт тұлғасына құл болмай, ішкі жан-дүниесіне енуі керек. 
Әйтпесе, әдебиетте – көлемшілік орын алады. Ал, адам жанына 
үңілу, қайғы-зарына ден қою үшін қалам иесінің жүрегінде 
құлақ болмақ ләзім. Әйтпесе, еткен еңбек, төккен тер – зая. Тәкен 
Әлімқұлов жайында жазылған мақаланың аяғына жетпеуі, аяқтала 
тұра кезінде ағымдағы баспасөзге ұсынылмауы да осыған саяды. 
Өзің жазған материал өзіңе ұнамаса өзгеге қандай ләззат сыйламақ?! 

Енді Тәкен ағаны өзінен іздегенде тоқтаған тақырып – «Жұмбақ 
жан» болды. Тәкеңнің өз тақырыбы. Тәкеңнің жұмбағын ашу – 
шарт!

БІРТҮРЛІ ЖАЗУШЫ

Жетпісінші жылдардың оқушысы да, студенті де – оқығыш 
болатын. 

Көркем әдебиетке деген құштарлық оған дейін де, одан кейін 
де дәл ондай биікке көтерілмеген шығар. Жатақханаға бір кітап 
келсе – қолдан қолға өтіп, студенттерді түгел аралап шығар еді. 
І.Есенберлиннің «Қаһар», «Алмас қылыш», «Жанталас» романдары, 
Ә.Нұршайықовтың «Махаббат қызық, мол жылдар» романы, 
Қ.Мырзалиевтің «Ой орманы», Т.Молдағалиевтің «Хош, көктемі» 
тап осы күйді бастан кешті. Ол кезде біздің бұл кітаптарға деген 
көзқарасымыз тіпті жоғары болатын. Көршілес қырғыз жазушысы 
Ш.Айтматов кітаптарына қол жеткізу – бақытқа бара-бар!

Осындай күннің бірінде бірінші курс студенттері арасына Тәкен 
Әлімқұловтың «Күрең өзен» аталатын кітабы «қонаққа» келді.

Курстас Нұрмағамбет Нөкешов қызыл қоңыр мұқабалы кітапты 
қолына ұстап отыр.

– Қызық жазады екен.
– Қызығы қалай?
– Бір-екі әңгімесін оқыдым. Өзге жазушылар сияқты жазбайды. 

Кейіпкерлерінің бәрі түсініксіздеу тілде сөйлейді ме, әйтеуір бір 
түрлі. Жалпы Тәкен Әлімқұлов бір түрлі жазушы сияқты.
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– Әкелші бері.
– Мә.
Мен «Күрең өзен» кітабын алған күні сабаққа барған жоқпын. 

Бұрын «Қаратау перзенттері» – атты романын қызығып оқыған едім. 
Ол да «бір түрлі» болатын. Оқиғалы романға үйренген оқырман 
тосырқайтын. Жүйрік атқа қызын айырбастауға бар қазақ бейілі 
қаныңды қыздырар еді. Әрине, романның әлеуметтік астарын түсіне 
қоймасақ керек. Кейіпкерлерінің әрекеті тосын жататын. Қазақ 
әдебиетіндегі өзге романдарға ұқсай бермейтін.

«Күрең өзен» бір повесть, бірнеше әңгімеден тұрады екен. Жүйрік 
ат, өнерпаз, спорт тақырыбындағы әңгіме, новеллалар бар. Өндірісті 
жазады. («Күрең өзен»). Өзінше жазады. Өнерпаз тағдырын жазады. 
Атақты күйші, сал-сері өмірінің бір үзігін ойып алып, тағдырын 
талдай жөнеледі. Бір трагедиялық сәтті бүкіл тағдырына желі етіп 
тартып, өріп жібереді. 

Әңгімелерде күмбірлеген күй, уілдеген бір әуен бар. Лирикалық 
саз, психологиялық көңіл күй тебіренісі телқабыс түсіп жатады. 
Бірсыпыра шарттылық орын алады екен.

Айталық, стадионда футбол жүріп жатыр. Доп қызығы қыза 
түседі. Жанкүйерлер бірде жанын шүберекке түйіп тым-тырыс 
күй кешсе, бірде қарсыластың қақпасына қарай жылжып бара 
жатқан доппен бірге дуылдасып ала жөнеледі. Көңілдің ала құйын 
сәтінде саусағындағы өшірілмеген темекісін алдында отырған 
жалтыр бастың құйқалы басына быж еткізіп баса салады... Аяқ доп 
аяқталады. Кейіпкер темекісін іздесе алдындағы адамның басында 
үкідей бұлғақтап кетіп барады...

– Кешіріңіз, мынау менің темекім еді… – деп темекісін қайырып 
алып алады. 

Ұлғайту дейсіз бе, әсірелеу ме әлде, бәлкім шарттылық па, әйтеуір 
жанкүйер жанындағы аласапыран күйді аңғартатын психо-комикалық 
деталь ретінде ойнайтын бір көрініс осылай. Болмаған, болуы мүмкін 
емес оқиға. Болмайды-ау, деп сірә да ойламайсың, бірақ. Елігіп оқып, 
елітіп отырғаның…

«Күрең өзенді» көп студент оқымады. 
Жазушының тосын жазу мәнері біреуді қызықтырса, енді біреуді 

қызықтыра қойған жоқ. Расында, Тәкен Әлімқұлов «бір түрлі жазушы» 
ретінде қабылданды. «Күрең өзен» менің қанжығамда кетті. Біртүрлі 
жазушы… Бірақ, маған ұнады. 
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ЖАЗУШЫ ӨМІБАЯНЫНАН

«Күрең өзенді» оқыған соң жазушының өмірінен деректер іздес- 
тіре бастадым. Мәлімет тапшы. Ақыр аяғы, Қазақстан Жазушылар 
Одағы бастырған «Қазақстан Жазушылары» (1969) библио- 
графиялық көрсеткішінде де жоқ.

Түрлі дәйек көздерінен алған, естіген мәліметтерімді жинақтап 
айтсам, мынадай болып шығады.

Тәкеннің азан шақырып қойған аты – Тәңірберген. Ащысай, Созақ 
тумасы. Әкесі атақты шайыр Шәді төре Жәңгірұлымен заманқұрбы, 
сыйлас тіршілік кешкен. Жалғыз ұлды әздектетіп Тәкен атап кеткен.

Жасында Тәкең сағымға қарап жүгіретін, түнде шошып оянатын 
айкезбе елірме болса керек. Қазіргі тілмен айтқанда «арқалы» ұл 
болған шығар.

Бірде үйіне барғанда «бозаның» қызуымен Тәкеннің руын 
тексергенбіз. Ақын Аян Нысаналин «Тәкең – ысты» деді. Ауылдасы 
сыншы Сайлаубек Жұмабеков «сүлгетай» десті. Мен үшін Тәкеңнің 
қай рудан екендігінің бәлендей маңызы жоқ-ты. Қазақтың үлкен 
жазушысы болғаны жеткілікті еді.

Тәкең салалы саусағымен мұрнын сауды. «Е-е, қазақтар», – деді 
содан соң, – Ал, мен ноғаймын!» Неге олай дегені маған жұмбақ. 
Шамасы, біздің балалығымызға күлгені. Көп шығармасының кейіпкері 
Ноғайқұловтың түп тұлғасы Тәкең екенін іш сезді сол жолы. «Күрең 
өзен» хикаяты мен соңғы мемуарлық жазбасындағы Ноғайқұлов 
ізімен жүріп отырған оқырман Тәкен Әлімқұловтай классик жазушы 
өмірінен көп-көп мәлімет аларына дау жоқ.

Тәкен бала шағынан кен қазушы орыстармен араласқан. 
Кейін Қорғасын зауытына келіп, есепші болып жұмысқа тұрады. 
Туа салқам, дүниенің бетіне қарамаған Тәкен бала, оңтүстіктің 
тілімен айтқанда «ұрылады». Баланың жазықсыз күйгенін тиісті 
орындар білген соң көп ұстамай азаттыққа шығарса керек. Тәкеннің 
алдымен журналистикаға, соңынан әдебиетке ден қоюы осы кезден 
басталады.

Кезінде Т.Әлімқұлов «Оңтүстік Қазақстанда» қызмет істеген. 
«Оңтүстік Қазақстан» дегеннен шығады, облыстық газетті қорғасынын 
арқалап жүріп, алғаш ұйымдастырған, осындай атау берген көрнекті 
ғалым Бейсембай Кенжебайұлы екенін біреу білсе, біреу білмейді. 
Облыстық газеттің тарихын С.Қожанов Ташкенде ұйымдастырған 
«Ақ жолдан» бастаған айып емес. Тек жарық көру жылдарын 
сәйкестендіріп алу шарт. Иланымды болады. Алайда, ағымдағы 
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баспасөздің төл тарихындағы «Оңтүстік Қазақстан» аталатын бұл 
сәттілікті де ұмытуға болмайды. Сатирик Қадыр Тайшықов, ақын 
Жақан Сыздықовтың Шымкентке көшіп келу тарихы да аталмыш 
газеттің жарыққа шығуына байланысты. Оларды да Оңтүстікке 
алып келген Бейсекең. Ол өз алдына дербес әңгіме! «Оңтүстік 
Қазақстанның» алғашқы сандарын көргім келіп, іздесем облыстық 
архивте (мұрағат емес. Қ.Е.) болмады, қыздың жиған жүгіндей етіп 
әдемі ұйымдастырған редакция музейінде (мұражай емес. Қ.Е.) де 
жоқ болып шықты. Музей қызметкерлерін ізденіске бастар деген 
оймен айтып отырмын. Сол секілді талапты ізденуші шығып, Тәкен 
Әлімқұловтың «Оңтүстік Қазақстан» газетінде жариялаған өлең, 
очерк, мақалаларын қарастырса ғой, шіркін?! Ырыс болар еді.

Көз көргендердің айтуына қарағанда Тәкен «Оңтүстікте» 
журналист болып қызмет атқарып жүргенде үйлі-баранды болса 
керек. «Үйлісі» дұрыс, «барандысы» артық та болуы бек мүмкін. 
Айтқалы отырғаным – оңтүстік өмір белеңінде Тәкеңнің қазақы 
бейілді келіншегі болыпты. Тәкең сұңғақ, талғаммен киінетін, 
күтініп жүретін, сері жігіт екен. Бір қызығы – келіншегінен не бір-
екі адым озық, не бір-екі адым қалыңқы жүретін дейді көргендер. 
Дәм-тұздары жараспапты. Прокурорды қонақ ете ме, әлде прокурор 
үйіне қонаққа бара ма, әйтеуір хұқықшымен дәм-тұздас болады. 
Көңіл жарастығымен басталған дастарханда бәрі де орыс шарабын 
мелдектете ішеді. Таң азанда ояна келе жан-жағына қаранғанда 
уыздай жас келіншегі прокурордың қойнынан табылса керек... Тәкең 
жарына арнап өлең жазып тастап, кетіп отырған... Одан перзент бары-
жоғы бізге беймәлім. Біреулер жарымжан баласы болған деседі. Кім 
білсін?

Адам өзін-өзі зерттеуі керек. Өзін-өзі Америка ашқандай ашып 
отырса қанеки?! Алайда, әрбір адам оған бара бермейді. Бір күндік 
ас, бес күндік өмір қанағат. Қазақы қанағатшылдықтың кісінің 
өзін-өзі тануына кедергі болары сондықтан. Ол ақыр-аяғы 
әрбір адамның пендешіліктен жоғары тұруына септесер еді. Әмсе 
тумысынан талантты жандар үшін өзін-өзі талдап, таразылау, тану 
– өте табысты болмас па?! Діндар философ Н.А.Бердяевтің «Өзімді 
тануым» аталатын еңбегінің ғибраты осында!

Тәкен Әлімқұлов – облыстық баспасөзде қызмет атқарып жүріп, 
өзінің дарын-қуатын, білімін, мүмкіндігін таразылаған. Білімнің 
аздығын, дарынның молдығын болжалдаған. Ақыры, Алматыға 
сапарға жиналған. Бұл шешім, бұл сапар – Тәкен үшін ырыс, әдебиет 
үшін құт болды. 
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Алматыға аз аялдаған Тәкең Мәскеуге Әдебиет институтына жол 
тартады. Тәкеңнің тұрақтап, табан тіреп білім алған жері – М.Горький 
атындағы әдебиет институы.

Замандастары, бірге оқыған курстастары – студент Тәкен 
Әлімқұлов жөнінде бірсыпыра қалжың аралас әңгімелер сауатын. Кім 
білсін?! Студент Т.Әлімқұлов Мәскеуде қазіргі классик жазушымыз 
Әбдіжәміл Нұрпейісовпен бірге оқып, бір үйде тұрған кездері бар.

Тәкен Мәскеуде Муза Абрамовна есімді әйелге үйленеді. Созаққа 
келін етіп түсірген Музаны Төлеген Тоқбергенов «аузының суы 
құрып» әңгімелейтін. «Әйел біткенде мұндай ажарлы, сұлу жанды 
көрген емен, – дейтін Төлеген марқұм. – Таңертең ертемен Тәкен 
екеуі бұлақ басына барып жуынып, қайтып келе жатқанын көруге көз 
керек!»

Біз ол сәтті де көрген емеспіз. Естіген құлақта жазық жоқ. Муза 
Абрамовнаны Мәскеу суретшілері көбірек төңіректеп, жалаңаш 
күйінде суретін салған деседі. «Натурщица...». Ал, Тәкеңнің Музадан 
туған қызы, ұмытпасам, біз құралпы. Муза Абрамовна жеңгеміз жарық 
дүниеде бары жоғын білмедік. Тәкеңнің өзі кейін бұл тақырыпта 
әңгіме қозғағанда қабағын кіржитетін. «Қатын» деп сөйлейтін ол 
әйел әңгімесін жарата бермеуші еді, жарықтық.

Біздің білетініміз – Әдебиет институтына Тәкен, ұлы Мұхтар 
Әуезов жазып берген тілдей қағазбен барып, емтихансыз түскен. 
Өйткені, Т.Әлімқұловта белгілі бір оқу орнын тәмамдағаны жөнінде 
құжат болмаған. Тәкеңнің өзі айтар еді: «Константин Федин орыс 
әдебиетінің Максим Горькийден кейінгі ұлы тұлғасы, Ол Мұқаңды 
керемет сыйлайтын. Кейін КСРО Жазушылар одағына қазақ әдебиеті 
жөнінде кеңесші болып қызметке орналасқанда да Мұқаңның 
запискасы үлкен роль атқарды» – деп! Демек, Тәкеннің Әдебиет 
институтына түсуіне септескен Константин Федин.

Тәкен бірсыпыра уақыт қызмет атқарған қара шаңырақ – КСРО 
Жазушылар одағы. Т.Әлімқұлов – білімді еді. Бірақ, ресми қызметке 
қыры жоқ, салқамдау кісі. Екінші әйелінен ажырауы, отбасылық 
жылылықтың болмауы, күнделікті ыстық ауметтің жоқтығы – жазу- 
шы жанын жүдетсе керек. Әйтеуір Тәкеңді іздеген кісі ол жылдары 
А.Фадеев атындағы Әдебиет үйінен табар еді. Жазушылармен «барда» 
отырар, әріптестерімен шахмат ойнар… Әйтеуір А.Фадеев атындағы 
Әдебиет үйі – Тәкеңнің жиі үйірсектер жері. Қолы қалт етсе Әдебиет 
институтына – Қ.Ысқақ, А.Нысаналыға барады. 

Бір тиімді пайдаланар жері – Мәскеу баспалары болса керек-ті. 
Алыста жатқан республика жазушыларының қолы жетпесі – осы 
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Мәскеу баспалары. Ал, Тәкең болса қазына-байлықтың қасында 
отыр. Абырой-беделі жетеді. Сөйлессе кез-келгенін сүріндіреді, білім 
салыстырса көбін шаң қаптырады. Бірақ, Мәскеуде қызмет атқарған 
Тәкен Әлімқұлов өзге жұрттың қолы жетпей жүрген осы мүмкіндікті 
пайдаланбай-ақ кетті. 

Жетпісінші жылдары – Қазақстан Жазушылар одағында бір 
ию-қию айтыс-тартыс басталған. Осындай сәтте ешқандай жікке 
бөлінбейтін, әділетті хатшы керек болыпты. Өзара ынтымақ таба 
алмай жүрген екі топ та Мәскеуде жатқан Тәкен Әлімқұлов аты 
аталғанда тоқтай қалады. «Болды». «Болды». Екі жақ қол алысып, 
қол берісіп, бәтуаласып Тәкен Әлімқұловты Қазақстан Жазушылар 
одағына хатшылыққа шақыруға келіседі. Орталық Комитет келіседі. 
Тәкен келіседі. Ұйымдастыру мәселесін қарап, бекітетін Пленумға 
Тәкен екі-үш күн кешігіп келеді… Жол алыс... Жолшыбай ішіс...

Ресми қызмет салқамдықты сүймейді, тиянақты, тыңғылықты 
әрекетті қалайтын әдеті. Шамасы Тәкең ресми қызмет істегісі 
келмеген. Тәкен аға өмірінің осы бір сәті Тәкебай есімді кейіпкерге 
айналып, Әкім Таразидің бір шығармасында көрініс береді. Әрине, 
ол өмір дәйегінен жоғары тұрған, жинақталған, типтенген көркем 
шығарма.

Жетпісінші жылдары Қазақстанға оралған Тәкен Әлімқұлов 
қашан көз жұмғанша еркін шығармашылық іспен айналысып өтті…

«САУ-СӘЛЕМЕТПІСІЗ, ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ»

1978 жылы «Лениншіл жас» газетіне қызметке шақырылдым. 
Шақырғандар – Сағат Әшімбаев, Аян Нысаналин. Әдебиет және өнер 
бөлімінде тілшімін. Бұл орайда ерекше салмақ салған Аян аға еңбегі 
айырықша!

Күзге салым ұлы Л.Н.Толстойдың 150 жылдығы келіп жетті. 
Орыс халқы – ұлы перзенттерін құрметтеуде ерекше ыждағатты. Ұлы 
науқан басталған. Біз де «Лениншіл жас» газетінде Толстой тойы 
жөнінде материал беруге тиіспіз. Өтінішті кімге айту керек?

– Тәкенге айтайық – деді Аян.
– Дұрыс.
Аян аға Тәкеңді Мәскеуден біледі. Аралас-құраласы бар. Кісілік 

қатынаста өзара еркін. Телефонмен тапсырманы үлкен жазушыға 
беріп тастады. Бөлімге жаңа келген көгенкөз жас бала міндеті 
«дұрыс» деп қана отыру.
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Тәкен басқа жанр дүниесін қалай жазатынын білмеймін, әдеби 
сын мақаланы өте тез жазады. Бүгінгі өтінішің таңертең орындалып 
тұрады. Дағдыдан жазбай, мақала бірер күнде жазылып келіп, 
алдымызда жатты.

– Әй, Құлбек, мына шалдың мынаусы несі-ай?
Бастығым Аян алдындағы ала қағазды оқып отырып, шоқ басып 

алғандай оқыс тіл қатты. 
Мен де көз жүгірттім. Мақаланың аты «Сау-сәлеметпісіз, Лев 

Николаевич».
Жайшылықта жақсы көретін Аянның араның ұясына тап 

болғандай ыршып кетуіне себеп те – осы тақырып. 
Оқып шықтым. Тәкенше жазылған мақала. Дітім жеткендіктен 

демейін, мақаланың аты мазмұнын ашып тұрғандай жылы ұшырады. 
Ең бастысы – таптаурын болмаған тың атау.

Мақала «Толстой тәлімі» – деген атпен газеттің келесі күнгі 
санында жарық көрді. Таңалакөгімнен Аякең Тәкеңе телефондап, 
мақаласының жарыққа шыққанын айтып жатты. 

Түсте газетті бетке ұстап Тәкеңнің үйіне бардық. 
Аян кәдуәлгісіндей еркін сөйлеп, мені әдебиет сыншысы деп 

дардай етіп таныстырды. Оңтүстік өңірінен екенімді де айтып өтті. 
Бірақ, оған Тәкең бәлендей мән бере қойған жоқ.

– Әдебиет сыншысы дейсің бе? Сыншы – білім иесі. Әдебиетші 
жазушыға білім сыйлайды. Байытады. Есі бар жазушы сыншымен 
дос болады. Құлбек деймісің?! Тығыз байланыста, шығармашылық 
ынтымақта болайық, – деді Тәкен. 

Байқаймын мені білмейді. Жарияланған ештеңемді оқымаған. 
Жас кезінде кісі даңғойлау болады ғой. Әсіресе, қалам ұстаған жастар 
мені неге білмейсің? – деп көкірегі текірек қағып тұратыны болады. 
Тәкең менің мақалаларымды оқымаған екен-ау деген астам сезім 
менің де ішімде жатты. Шіркін, жастық?!

Тәкең әдебиет сыны, сыншы жайлы пәлсафасынан кейін, «Кәне, 
мақаланы оқып жіберіңдер» – деді, көңілденіп. Аякең газетті маған 
қарай ысырды. Міндет маған жүктелді. «Жазған құлда жазық жоқ», 
мәнерлеп оқи бастадым.

– «Толстой тәлімі»
– Е, еһ, – деді Тәкең. –Тақырыбын өзгертіп жіберіпсіңдер ғой.
– Сіздің қойған тақырыбыңыз орысша – деді Аян, бейкүнә 

көңілден жайбарақат. 
– Е, Толстой орыс емес пе?! Орыс әдебиетінің өкілі ғой.
Тәкең бастырмалатты.
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– Немене, Тәке, «Толстой тәлімі» – деген ат жаман ба?
– Діндар шалда не тәлім болсын?! 
Тәкең тұнжырады.
Тәжікені одан әрі созбайын деп мен мақаланы заулатып оқи 

жөнелдім.
Мақала көп қысқартуға ұшырамаған екен. Аяғына шыққанда 

тыңдап отырған жазушы қайта жадырады. 
– Жуу керек екен, – деді ақырын.
Үшеуміз ас үйге қарай аяңдадық. Жеңгей де, балалар да үйде 

жоқ. 
Дәм үстінде Тәкең Толстой және оның замандастары жөнінде 

бірсыпыра әңгіме тиегін ағытты. Жем сұраған сарыауыз балапандай 
мен аузымды ашып тыңдаумен болдым. Аякең әңгіменің арнасын 
Мәскеуде өткен қызық күндерге бұрғыштап еді, Тәкең қыз-қырқын 
әңгімесінен тартыншақтады. Онысы менің пайдама шықты. Көл-
көсір-көсем әңгіме тыңдадым.

«Не деген білімдар жазушы?!» – дедім қайтып келе жатып. 
Алғашқы жүздесуден алған әсер еді…

– Е, айта береді... – Аякең де айтып салды.
Бұдан кейін Тәкеңмен телефон арқылы еркін сөйлесіп, хал білісіп 

тұратын болдым. Кейде үлкен жазушының өзі телефондайды. Кейде 
біз телефондап, мақала жазып беруін өтінеміз. Әлденеше мақала, 
әңгімелерін жастар газеті бетінде жарияладық. 

Жазушының өзімен жиі араласуымыз оның үй-іші, отбасын да 
жақсы білуге итермеледі. Есенгүл жеңгемізді, ұлы Рауанды жақсы 
білдік.

ЖАЗУШЫ ОТБАСЫ

Ұлы А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь тағдырына алаңдап, олардың 
жеке өмірін әрбір бөлшегіне дейін қазып жазған Н.А.Раевскийге, 
әйтпесе В.Вересаевқа қызығып қарайтыным бар. Кеңес өкіметі 
тұсында әсіресе В.Вересаевтың кітабы жабықтау ұсталды. Сергеев-
Ценскийдің А.С.Пушкин өмірінен жазған ғұмырнамалық кітабы 
туралы да осыны айтуға болады. 

В.Б.Шкловскийдің «Лев Толстой», Ю.Селезневтің «Ф.М.Досто- 
евский», И.Л.Андрониковтың «М.Ю.Лермонтов» секілді бейбіт 
мінезді ғұмырнамалық кітаптарын айтпай, В.Вересаев, Сергеев-
Ценский, Н.А.Раевскийдің ұлылардың пендеуй тіршілік, интимдік 
сырын қазатын туындыларын алға тарта сөйлеуде гәп бар. 
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Тәкен Әлімқұлов отбасылық тұрмыстық жағдайда бақытқа 
кенелмеген жан десем, көз-көрген, оның тағдырын жете білетін 
кісілер, қаламдас, әріптестері қарсы бола қоймас. Алғашқы әйелінің 
жай-күйін білмейміз. Муза Абрамовнамен Тәкен ағамыз бақытты 
болып еді деген әңгіме естісек құлағымыз керең болсын. Ал, Есенгүл 
жеңгеймен жас алшақтықтары недәуір еді. Жазушыға бір ұл, бір қыз 
тауып берген кісі жайында ғайбат сөйлеу жараспас. Дегенде, өмірде 
бақытты тұрдым деген Тәкеңді көрген де, естіген де емеспіз. 

Күндердің күнінде Тәкеңдей төре жазушының зайыптары жөнінде 
бір «Вересаев» шыға келіп, шығарма жазар болса, тағы да таңқала 
қоймаспыз…

Қыл-қысқасы, Тәкеңнің зайыптық өмірі трагедияға бара-бар. 
Оған, әрине Тәкеңнің өзі де кінәлі. Қателеспесем, Тәкең әйелім, бала-
шағам бар-ау, деп ойланған жан емес. «Қарамаса қатын кетеді…»

АҚЫН

Т.Әлімқұлов – өлеңге өлердей ғашық жан еді. Өзін ақын 
бейнесінде көргісі келетін. Ертеректе «Сапар» (1950) аталатын жыр 
жинағы жарық көрді. Орамды ойлар, образды, баламалы жолдар 
кездеседі. Бірақ, Тәкен поэзияда табиғи ақын емес. Қиял қанатының 
әуелеп қанат қағып көтерілуі жоқ та, білімнің билік алып кетуі бар. 
Ол поэзияға жараспайды. Өлеңді тұсайды.

Жастық шақта өлең жазған Тәкен поэзиядан біржолата қол 
үзген жоқ. Әрдәйім өлең жазатын. Жасы ұлғайған шақта Кенен 
Әзербаев өмірінен «Сері» аталатын поэма жазды. Туынды поэмадан 
гөрі, дастанға, бәлкім өлең-очеркке келіңкірейтін. Әрине, жанр – 
шартты. Дегенде, жанр шегі шығарма формасынан, композициялық 
құрылымынан, көркемдік құралдарынан анықталады. Көңіл сүйген 
қаламгер ағаның «Сері» аталатын көпей толғанысын өлең-очерк 
десем, жерге ұрғандық деп қабылдамағай оқырман. Бейнелеу орнына 
баяндау белең алатындықтан айтып отырған жай. Күллі түрік 
рухының атасы – Қорқыт туралы өлең-очерк жазғаны есте. 

–Төредей классикалық прозаңыз тұрғанда өлең жазып қайтесіз, 
Тәке?! – дегенім бар оңаша сұхбатта.

Тәкең жаратпады. Жаратпағанын үнсіздікпен білдірді.
«Ақын емессіз ғой» – деген ойды бөгде сөзбен жеткізген сол 

пікірді сыртқа бекер шығардым ба, қайдам?! Жас талантқа айтар 
сын болады. Жасы ұлғайған қаламгерге сабақтаған сыншыл ойды 
айтқаннан не пайда?! Көңілінде кірбің кетті ме, қайдам?!
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АУДАРМАШЫ

Есесіне, Тәкен Әлімқұлов – тарлан тәржіман еді. Демек, аудармада 
– ақын. Әдебиетте ондай-ондай кездеседі. Қасым Тоғызақов есімді 
кісі болды. Аудармада төгілген ақын, ақындықта қарабайыр қалам 
иесі. Таңдануға тура келеді.

Тәкең де төлтумада – өлеңқұмар, тәржімада жүйрік ақын болып 
бой тастайды. 

Аудармаға ақындық ұшқырлықпен бірге, білімдарлық қажет. 
Өлеңді аударып отырғанда түпнұсқада айтылған оймен бірге 
айтылмақ ойды білу пайдалы. Аударуға ниет етіп отырған өлеңнің 
туу тарихы, жаратылыс жайынан мәліметіңіз болса тіпті ғанибет! 
Тәкен Әлімқұлов көбіне классикаға ден қоятын, сондықтан да өзі 
«елшілікке» (К.Чуковский) жүргелі отырған ақын тағдырын егжей-
тегжейлі білетін, түпнұсқаның қыр-сырын жетік қадағалайтын 
аудармашы болатын.

Телегей-теңіз мол білім, әсіресе орыс поэзиясына жетіктік, ақын 
табиғатын нәзік түсінушілік – поэзия сынында, әмсе тәржіма мәселесін 
сөз еткенде жан-жақты шарапатын тигізер еді. Бұған мен «Лениншіл 
жас» газетінде қызмет істеген жылдары анық көз жеткіздім.

Бұрын да әредік поэзия аудармасы жайында пікір сабақтайтынын 
білетін біз Тәкеңе бірде А.С.Пушкин шығармаларының қазақ 
тіліндегі екі томдығы жөнінде, келесіде М.Ю.Лермонтов екі томдығы 
хақында мақала жазып беруін өтіндік. Екі ақынды да жанындай 
сүйетін, өлеңдерін жатқа айтатын Тәкең біздің өтінішімізді орындау 
бағытында «Түпнұсқа және аударма», «Аударма ауқымы мен ажары» 
аталатын мақала жазып берген еді. Мақала сол кезеңдік әдеби ортада 
өте жақсы бағаланды. Әрине, бұл енді әдеби сын мәселесі. 

ӘДЕБИЕТ СЫНШЫСЫ

Мәскеуде Әдебиет институтында оқып білім алу Т.Әлімқұловты 
әдеби сынға бастады. Әрине, оған дейін де ол мақала, әдеби сын 
очеркін жазған.

Ертеректе Тайыр Жароковты сынаған. «Күн тіл қатты» – деп 
дауылдатып жазатын Тайыр Жороков – көп сын естімеген, есесіне 
көбірек мадақталған ақын. Тәкен інісінен сын естігенде ыссылаған. 
Әділдік іздеп Мұхтар Әуезовке жүгінген. Мақала дәділдігіне ден 
қойған ұлы жүрек ұстаз, сынның ақын, жазушыға жәрдем беруі 
керектігін айта келіп: сын стилінде авторды кекетіп, мұқатып жеке 
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басына тиісу болмауы керек. Тәкен, сенде сондай жарамсыз мінез  
бар, депті. 

Расында, Тәкеңде ондай мінез болатын. Әдеби шығарма жайында 
айта отырып, авторына өтіп кеткенін білмей қалатын. Мұндай мінезді 
Мұзафар Әлімбаев жайында жазған бір сын мақаласынан аңғарғаным 
бар. Әдеттегідей әдеби сында өткір жазатын ол Мұзафар ақынға «тілің 
тұтқыр» – деп сын айтады. Сыны орынды-ау, бірақ Тәкең сол пікірдің 
айналасында замандасын астарлай, ишаралай мысқылдайтынын 
байқайсың.

Тәкен ұлы Абайды пір тұтқан адам. Ұлы ақын өлеңдерін түгел 
жатқа біледі-ау, шамасы. Ұдайы іштей сиынып, сырттай сүйеніп 
сөйлер еді. Абай айтқан ғой – дейді ол. Абай айтпаған мәселе бар ма, 
тәйірі?! Әрі қарай Әлімқұлов болып әңгіме сабақтайды. 

Абай жайында ертеректе бір ойлы мақала жазған ол жетпісінші 
жылдары қайта оралып «Жұмбақ жан» – аталатын сұлу мүсін әдемі 
кітапқа айналдырды. Кейін сын мақалалар жинағына «Жұмбақ жан» 
атын берді. 

Әрине, «Жұмбақ жан» кітабы жөнінде жетпісінші жылдары 
бірсыпыра сын пікірлер жазылды. Біреу табиғатын түсініп жазды, 
біреу табиғатын түсінбей жазды. Әркімнің арына жүктедік. Біздің 
пайымдауымызша, «Жұмбақ жан» жанрынан бастап анықталуға, 
жанрынан бастап талдануға тиісті еңбек еді. Олай ете алмадық. Ұлы 
Абайдың қара сөздерінің жанры жөнінде әртүрлі пікір айтылды. Әлі 
айтылып келеді. Жанры да жұмбақ. Сол секілді «Жұмбақ жанның» 
да жанры – жұмбақ. Абай жұмбақ, Тәкен жұмбақ. «Жұмбақ жан» 
проза ма, әдеби сын ба, эссе ме? Қайсысына жатқызсаң да жарасады. 
Жиһандық әдебиетте осындай «винегрет» жанрлы шығармалар 
кездеседі. Венгер жазушысы Дюла Йиештің «Шандор Петефиі» – 
осындай. Бұл – бір ғана нұсқа. Әралуан нұсқа бар әлем әдебиетінде. 
Қазақ халқына бүйрегі бұрыңқырайтын Леонид Мартыновтың «Жел 
керген желкендер», «Үйлесімдік сызығы» аталатын кітаптары да осы 
нұсқаға ұқсас. Өзге әдебиетшілер сүйсініспен қараған «Жұмбақ жан» 
жөнінде абайтанушылар жарытып ештеңе айтпады. Дұрысында, 
алдымен үн қатуға, шешіліп сөйлеп, шын бағасын беруге тиісті 
кісілеріңіз солар болуға керек қой. Әлде олар еңбектегі абайтанушылар 
адресіне айтылған сын, мысқылды кектесе қабылдады ма екен? 

«Жұмбақ жанымен» Тәкен Әлімқұлов қазақ әдебиеттану ілімінде 
көп ілгерілеушілік туғызды. Өлеңді көркем проза биігіне көтере 
талдаудың тамаша үлгісі – «Жұмбақ жан».
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Ұлы Абайдан кейін зор махаббатпен қарағаны – ақын Қасым 
Аманжолов. Өлең шіркінге деген махаббат Тәкенді жастай отты 
ақын айналасына топтаған. Қасекең ізінен ілескен Тәкеннің кейбір 
өлеңдерін мақтаған. Қасым ақын – албырт жас үшін ақындықтың 
эталоны! Қасым үшін Тәкең өзі жақсы көріп, құрмет тұтқан Сәбит 
Мұқановтың да бетіне келген. Егерде тау тұлғалы Тайырды, 
білімдар Мұзафарды кекете, мұқата сынаса – Аманжоловтай неге 
болмайсыңдар дегені ғой. Кейінгі буын өкілі Тұрсынзада Есімжановқа 
мысқылдай жазған жауап мақаласы осы жолдардың авторында асыл 
жәдігерліктей сақтаулы. Онда да кезінде сатиралық әңгіме жазған 
қаламгердің мінезі аңғарылады. 

«Қазақ совет әдебиеті» тарихы зерттеу томдығына автор ретінде 
қатысқан Тәкен Әлімқұлов «Қасым аманжолов» тарауын жазған. 
Қасым ақын айналасында пір тұтар нөкерлері көп-ті. С.Мәуленов 
(әрі досы, әрі құдасы), Т.Ахтанов, Ғ.Қайырбеков, М.Әлімбаев, 
Т.Әлімқұлов, Қ.Жармағамбетов дегендей. Осы «сен тұр, мен атайын» 
арасынан «Айға шағылған ақ найза» дерлік Қасым ақын жайында 
арнайы тарау жазу – Тәкең сыбағасына айналып жатса, оның сол 
кездің өзінде әдеби ортада үлкен абыройға ие болғанына дәлел. 
Әдебиет сыншысы райында Әлімқұловтың толғанып айтар, таратып 
айтар қырлары мол. Қайрап салсаң қара тасқа өтер қайталанбас 
ақын Қасым Аманжоловтың ақындық хас тағдырын қапысыз танып, 
төгілдіріп айтуы, шынайы талдауы бұған айқын айғақ. Ақынның 
Мәскеуде жарық көрген жыр жинағына білімдар алғысөз жазуын 
осыған мерей ретінде қосамыз. 

Ол кезде Тәкең мақаланы эпикалық тыныспен созымды жазатын. 
Оған дәлел осы – «Қасым Аманжолов». Кейін мақаланы ой-
толғанысқа толтырып, өрмек тоқығандай әрбір сәтіне назар аударып, 
өзі айтқандай «ішті» етіп жазатын болды. «Қасым Аманжоловты» 
қайта қарағанда естелікпен толықтырды. Шамасы, кексе Тәкен жас 
Тәкенге обал жасаудан сақтанды-ау.

Тәкен – танылған сыншы еді. Оны кезіндегі тілмен айтқанда, 
одақ мойындайтын. Өйткені, сыншы мақалаларын екі тілде бірдей 
жаза беретін. Ұмытпасам сол кезгі қазақ әдебиетінің тамыр соғысы, 
тынысы жайлы «Из истории казахской литературы» әдеби шолу 
мақаласына Мұхтар Әуезовтің қосавтор болуға ризашылық білдіруі 
– Тәкендей шәкіртке деген үлкен сенім.

Т.Әлімқұлов, негізінен, поэзия сыншысы ретінде көбірек 
мойындалды. Өзі өлең шіркінді ерекше сүйетін ол белгілі бір ақын, 
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әйтпесе нақты бір шығарма жайында жазғанда шығармашылық 
психологиясына дейін еркін еніп, мәтінді майда бөлшектеріне дейін 
еркін барып, жете талдайтын. Жекелеген бөлшекті типтендіріп ақын, 
ия жеке жинақ жайында ортақ түйін түюге өте шебер. Объектісі 
жайында жалпы сөйлеу – әрбір сыншының қолынан келер шара. 
Ал, шығарманы бөлшектей талдау – сыншының сыншысының 
ғана қолынан келері хақ. Жалпы сөйлеу – сыншы үшін көзүйренді 
жадағайлық. Сыншыға абырой әпере қоймайтын мінез. Өзі қаламын 
қатты сыйлайтын классик жазушы ретінде танылған Тәкең ілтипатқа 
алған ақын, иә жазушы шығармасын бұтарлай талдауға ерекше ден 
қоятын. Жалпы сөйлегенді жақтырмайтын ол шығарманың ішіне 
енбеген соң қаламды қор қылмау керек қой дейтін томырықтана. 

Сыншы райында Т.Әлімқұлов жалпақшешейлікті жек көретін, 
беделге бой ұсынбайтын. Бейнелеп айтқанда «мүйізі қарағайдай» 
– дейтін ірі ақындардың шығармаларын бетке ала сөйлеп, қатты 
сынға алатынын талай көрдік. Ондайда білімдар сыншы сөзі уәжімді, 
пікірі де діл! Әріптес ақындар шамырқанып шамданар еді, ерін 
бауырына алып тулар еді. Білімдар дәлелді пікір – мойындамасқа қоя 
ма?! Мойындап тынар еді ақыры. Өзі де ақындығымен бірге сыншы 
ретінде танылған Мұзафар Әлімбайұлы айтар еді: «Тәкен маған 
тілің тұтқыр деді. Мен шамдану орнына қазақ фольклорын оқып, тіл 
үйренумен болдым. Замандасым қандай оймен сынаса өзі біледі. Мен 
оны әріптестің арына тапсырдым да ізденіске көштім. Сынның маған 
пайдасы тиді!»

 Тәкеннің сыншы ретінде айналасына тигізер шарапаты – 
осындай! 

Т.Әлімқұлов Т.Жароков, Х.Ерғалиев, Қ.Бекхожин, С.Мәуленов, 
Ғ.Қайырбеков, Т.Рахимов, К.Бектұрсынов поэзиясы туралы жазды. 
Бір байқағаным: қанаттас, қатарластарын ащырақ сынайтын ол жас 
ақындар әдебиет сапына келгенде ерекше қолдар еді. Қазақстан 
Жазушылар одағында Әдеби жыл қорытындысында поэзия жөнінде 
арнайы баяндама жасаған Тәкең жылдың жас өркендері – Тынышпай 
мен Камардинге ерекше тоқталды. Жастарды қолдады. Тіпті Камардин 
туралы арнайы мақала жазып, пікірін ұштап ұзамай «Лениншіл 
жасқа» – бізге алып келді. Міне, ұстаздық бейіл!
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БІР ӨЛЕҢ ТАЛДАУ

Потебня есімді кісі ХІХ ғасырда әдебиетке «бөлшектік талдау» 
тәсілін енгізгені белгілі. Осы жайдың әсері болды ма, Европада, әсіресе 
орыс әдебиеттану ғылымында бір өлең талдау тәжірибесі орнықты. 
Қазақ әдебиеттану ғылымында профессор Бейсембай Кенжебаевтың 
ақын Ә.Абайділдановтың бір өлеңін, Т.Бердияровтың екі өлеңін 
талдап, мақала жазуы осы үрдісті еске түсіреді. «Лениншіл жаста» 
қызмет атқарған жылдары біз осы тәжірибені қайта жаңғыртып, 
«тірілтіп» көру мақсатында ақын, сыншыларды бір өлең талдауға 
шақырдық. Талдауға ұсынған өлең – жайдың тасындай жайпар ақын 
– Жарасқан Әбдірашевтің «Қазақ әдебиеті» газетінің 1980 жылғы 
4 қаңтар күнгі санында жарық көрген «Думан жыры» – аталатын 
өлеңі.

Өлеңді таңдауда екі-үш түрлі себеп билік етті. 
Өлең – талантты ақын туындысы болуы шарт. Жарасқан поэзиясы 

тасты тесіп ағатын бұлақ суы секілді. Дұрыс.
Әдебиеттегі белең алған тенденцияға соққы беруге тиіспіз. 

Сексенінші жылдары жалаң патетикаға берілгіш өлеңдер етек алды. 
Дамыған социализм – коммунизм баламасына алынып, мадақталып 
жатқан тұс. Ақындарды жалғандыққа бұрып, жалаң сезіммен 
желпілдете жыр жазуға итермелейтін фактор – осы! Өлеңді көп 
ауыз – дуалы ауыз арқылы ортаға алып талдағанда мақсат – қазақ 
поэзиясындағы жалаң патетика жамылған жалаңдыққа тосқауыл 
қою. Басты себеп – осы!

Объективті жайларды алға тартқанда Жарасқан мен Аянның 
қырбайлау жүргенін субъективтік себеп ретінде айта кетсем ағайын 
өкпелей қоймас.

Тәкен әдеттегідей мақаланы өте тез жазып әкелді. Мақала 
«Лениншіл жас» газетінің 1980 жылғы 3 қыркүйек күнгі санында 
«Бір өлеңді талдасақ…» – деген атпен жарияланды.

«Поэзия сынының бір ерекшелігі бар. Бұл сын өлеңнің ұзын-
ырғасының жарастылығын, бүкіл фактурасын поэзияның заңымен 
тексереді, талдайды, дәлелдейді» – деп бастап, әдеттегідей сынауға 
ойысады.

Мақаланы жазу себебін: «Соңғы жылдары әдеби сын Жарасқан 
Әбдірашевті атағанда екі пікір айтады… Біреулер мақтаса, біреулер 
даттайды. Сыншылар ақыннан идеялық қате іздеуге шейін барады. 
Осының сыры маған таңсық еді. Ойлана келсем, Жарасқанның 
табысы да, «қалысы» да тәжірибесінің әл-әзір аздығында екен. Осы 
пікірімді бір өлеңі арқылы дәлелдегім келеді» – деп түсіндіреді. 
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Талдауда сыншы ақынның жекелеген сөз қолданысынан өлең- 
нің тұтас фактурасына дейін барады. «…Өлең тым шашыраңқы, 
жалпылама, жадағай. Өлеңде өрмек, өрнек жоқ. Сурет некен-саяқ 
кездеседі» – секілді қатқыл жолдар да бар. 

Өлеңді олай емес, былай құрса қайтер еді? – деген ықтимал нұсқа 
ұсынуға дейін барады. Әрине, бұл – ақындықтың пайдасы. Ақын-
сыншы ғана бара алатын жай.

Мақалада білімдарлық, өре бар. Өлеңді өнерге айналдыру жайлы 
ойлар – уәжіпті. Кейбір уытты сөздерді осы уызды ойлар сабасына 
түсіргендей болады.

«Әдебиетте сын көтермейтін дүние болады. Ж.Әбдірашев оның 
қатарына жатса, бұл мақала жазылмас та еді. Мақаланың ниеті 
авторды ширату. Өзіміз де кезінде талай сынға ұшырап, қорытынды 
жасағанбыз. Мақала бүгінгі әдеби сынның тәсіліне келе ме, оған 
төреші – жұртшылық» – деп түйеді сыншы.

Талантты ақын өлеңін сынауда Тәкен ойында жамандық болды 
деп сәуегейлік жасаудан аулақпын. Негізі – қатқылдау. Бірақ, келтірер 
дәлелдері иланымды. Оқып отырып еш шүбаланбайсыз. 

Ойласу мақсатында жарияланған мақалаға шапшаңдық танытып 
ақын Мұзафар Әлімбаев үн қосты. Сыйлы ақын мақаласы ақын өлеңі 
мен ол жөніндегі сын мақаланы салыстыра, өз пікірлерін жарыстыра 
талдаудың үздік үлгісі. Онда Жарасқан өлеңін Тәкен сынынан 
арашалап алар сәттер, сыншы мақаласында келтірілетін кейбір 
пікірдің жаңсақ кетіп, қате берілгеніне дейін айтылды. Газеттің келесі 
санында Мұзағаң мақаласын да жарияладық.

Қазақстан Жазушылар одағының «барында» кездескенде өкпелер-
ау деген Жарасқан «– Тәкен ағамыздан сын есітудің өзі бақыт» – деп 
кірнесіз көңілмен қарсы алды… Жайсаңым-ай!

Т.Әлімқұловтың әдеби сын мақалалары жайында көп айтуға, 
көлемдірек жазуға болады. Арнайы шұғылдануды қалайтын іс – алғы 
күннің еншісі.

Әзірге айтарымыз – ол проза сыншысы райында да бірсыпыра 
көрінді. Ол қай жанрда жазса, сол жанр сынына да араласты. Оның 
сыны – көркем шығармашылық иесінің ой-толғанысына келеді. Ол 
– маман, майталман сыншы еді. Бірақ кейде замандастарына «менше 
неге жазбайсың» – дегендей талаптар қойған болуы мүмкін.

Әрине өмірінің ақырғы жылдарында Ә.Нұрпейісов, Т.Ахтанов 
шығармалары жөнінде мінберден қатқылдау сөйлеп қалып жүрді. 
Тақаң романы жөнінде жорнал бетінде артықтау (субъективті) жазып 
та жіберді. «Тәке-ау, мұныңыз не?» – деген сөзді сол тұста Ш.Мұртаза 
айта алып еді…
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сыншы білімдарлығы – ырыс.
Сыншының ақын, иә қарасөз шебері болып келуі – тіпті ғанибет.
Т.Әлімқұлов сынын осы екі қасиет биіктете, маңғаздандыра түсер 

еді. Оның біреуді сынап қойдым-ау деп төменшіктегенін көрген пенде 
жоқ. Тәкең пікір айтады. Айтқан пікірін дәлелдеп жолында құрбан 
болуға даяр тұрады. Тәкең сын жанрында тәкаппар!

ҚАРАСӨЗ ШЕБЕРІ

Өнер туындысының өз өмірі бар. Бір шығарма ұзақ жасайды, бір 
шығарма қысқа жасайды. Ш.Айтматов қалың роман жазатын қырғыз 
жазушысын мұқатқанда оның шығармасын екі кісі ғана оқиды: 
автор және редактор деген. Болуы бек мүмкін. Жазылған шығарма 
авторынсыз дербес өмір сүреді. ХІХ ғасырда Соллогуб, Лажечников 
сынды жазушылар өте даңқты болғанын бүгін әдебиет тарихынан 
ғана білеміз. Ал, шығармалары оқырман қолында жоқ.

Кейде жазушылардың біралуан жанрда жазатыны болады. 
Баян табары бір жанр. Әр жанрда жазған жазушының бірі – Тәкен 
Әлімқұлов. Тәкеңнің бар жанрда жазған туындыларын екшегенде 
көңіл түкпіріне берік орнығары – прозасы. 

Әңгіме, повесть, роман…
Өзара сабақтас, тақырыптас.
«Қаратау перзенттері» – алғашқы романы. Қазақ өміріне қыл- 

құйрық жануар арқылы келген шығармасы. Роман кезінде оқыр- 
ман жұртшылықты елең еткізді. Несімен? Тосындығымен. Интеллек- 
туалдық роман екендігімен. Айналмалы композицияға құрылғаны- 
мен. Шығарма құрылымы, бітімі бөлек еді.

Тәкеңнің таланты – әңгіме жанрында ерекше гүл ашты. Алғашқы 
бірді-екілі қаламсынау, тәжірибе жинақтау новеллаларынан өзгесі 
түгелімен классика десек қателеспейміз. Шағын жанр, шалқар ой. 
Нәзік иірім, үлкен тағдыр. Тәкен әңгімелерінің қайсысын да үлкен 
әріппен таңбалауға тұрарлық. 

Жазушының жалпы прозасын, оның ішінде әңгімелерін екі жүйеде 
қарастыруға болар еді. Бірінші жүйе – өнерпаздар тағдыры. Өнерпаз 
дегеніміз сахнадан бебеулетіп домбыра тартып, ән салған бүгінгі 
«профессионалдар» емес, «соқтықпалы, соқпақсыз кезде» тіршілік 
кешкен, өнер мұраты жайлы ойлағанмен, өнерді кие тұтқанымен, 
өнер дәстүрін, өнеге жалғасын армандауға мұршасы болмаған, 
бірақ елім деп еңіреген, Қаратаудың басынан көшкен елдің, босқан 
халықтың бір тайлағының бос келе жатуын, қарындас бауырдың 
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қазасын қайғыға айналдырып, ән-жырды қара бояуға малған ақын, 
ән-әуенді өксікке шылаған сазгер, баянсыз жалғаннан пана таппай, 
тіршіліктен сая таппай қан жылаған сал-сері, тағдырға қасқая қарсы 
тұрған хас батырлар! Ол – Ақан сері тағдырын тәспірлейтін «Көк 
қаршыға», Махамбет өмірінің ақтық сәтін бейнелейтін «Қараой», 
«Сапар сазындағы» – Шоқан, «Сарындағы» – Тәттімбет, «Кесімдегі» 
– Абай!

Әлем әдебиеті тарихына көз жіберсеңіз аса дарынды тұлғалар 
тағдыры жайында жазылған шығарма көп. Көбі бір ұлт бетіне 
қараған ұлы дарындардың жарық дүниеге келгенінен жарық 
дүниемен хоштасқанына дейінгі бар тіршілік харакетін тәптіштей 
баяндайтын алды 20-30 том, соңы жуан бір томдық болып келеді. 
Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясынан бастап айтқанда қазақ 
халқының да бұл орайда ешкімге өкпесі болмауға тиісті. Ал, Тәкен 
әңгімелерінің ерекшелігі, онда автор қоғамына сыймай, қайшыласқан, 
әйтпесе адамзат бойындағы сан-алуан ауыртпалықты көтере алмай 
дертті болған, жүрегінің басына шер байланған ғазиз жандардың бар 
тағдыр тауқыметін оймақтай әңгімеге сиғызып бере білуінде.

Ол – өнерпаз өмірін сырттай зерттеп, іштей талдау жасады. 
Дәуір сипатынан дарын табиғатын таныды. Дарын трагедиясы 
арқылы дәуір бойындағы қасіретті ашты. Егер, ойға алған ақын, 
сазгер трагедиясы өскен өңір, өмір сүріп жатқан әлеуметтік ортамен 
қамшының өріміндей жымдасып жатпай, дербес, оқшау суреттелер 
болса әңгімелер осыншалық тынысты, ішті, мазмұнды шыға қоймас-
ау. Жалқыны жалпыға ұштастыратын, жалпыдан жалқы туындататын 
хас шебер, сөйтіп шағын жанрға үлкен әлеуметтік жүк арқалата білді. 
Ең бастысы – талант тағдырының сәтті, сәтсіз (көбіне трагедиялық 
ситуация алынады) жеке сәті қоғам, дәуірдің типтік жағдайын ашады. 
Жалпы көрінісіне, сипатына айнала алады. 

Әдебиеттануда «шығармашылық психологиясы» деген ұғым бар. 
Жазушы бол, әдебиетші бол творчестволық тұлғаның психологиясына 
енбесеңіз оның шығармашылық тағдырын түсіне алмайсыз. Жазушы 
жанына терең бойлап бара алмайсыз. Бұл ретте тұлға мен туынды 
өзара сабақтас. Осы жайды терең пайымдаған жазушы ұлы кейіпкері 
өмірінен шығармасына, шығармасынан оның өміріне бойлап 
барады. Солай сабақтас екі жағдайды егізқатар жарыстырып, өзара 
жарастырып дәуір психологиясын да, тұлға психологиясын да 
ашады. Ұлы тұлға жүрегіндегі мұңнан лирикалық саз туғызады. 
Психологиялық тебіреніс оқырманын шамырқандырып, алуан күйге 
түсіреді. 
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Т.Әлімқұлов әңгімелерінде ақын өлеңінің, сазгер күйінің мақам 
сазы жатады. Әсіресе әңгімелерін оқығанда шертпе күй тыңдағандай 
болатының соның әсері.

Жазушының көркемдік детальді (бөлшек) ойнату шеберлігіне 
қайран қаласың. Қазақы сенім, ырым-жырым бәрі де жазушы 
әңгімелерінде шеберлік кілті – детальға айналып, құп-жарасып кете 
барады. Оның әңгімелерінде күннің тұтылуы, баланың үй айналып 
жүгіруі, ойпат үстінде қарақұстың қалықтауы («Қара ой») секілді 
ритуалдық рәсім – шығарма кейіпкерінің трагедиялық халінің 
тұспалына жүреді. Ишара, тұспал, меңзеу – Тәкен әңгімелерінде 
ығып жүреді.

Бұл – бір жүйе!
Ал, екінші жүйе – қазақ қанатына балаған қылқұйрық жануарлар 

жөнінде. Қазақтың тарлан таланты мен қимас қанатын бейнелеу 
арқылы жазушы сол халықтың тағдыры (аңқаулығы, сақылығы, 
күншілдігі, асылын бағалай білмейтін парықсыздығы, талайлы 
тағдыры, тағдырсыздығы, тектілігі т.б) хақында бебеулеген, уілдеген, 
мерейің таситын, ішің ашитын пернелермен сыр шертеді. 

Бұл жүйедегі шығармалар басында – «Ақбоз ат» романы тұр. 
Қайталап айтсақ, алпысыншы жылдары қазақ әдебиетіне құбылыс 
болып келген шығарма. Ол бұл тақырыпта бірсыпыра әңгімелер мен 
бірді-екілі повесть жазды. Соның баршасынан Тәкен Әлімқұловтың 
қазақ «қанатым» деп білген қылқұйрық тарихын тамырынан танып, 
ата-тегін кенен біліп жазатынын аңғарар едіңіз. Тұлпар табиғатын 
жетік білмеген басқа қаламгер жылқы жайлы әңгіме ғой деп желдірте 
жөнелер ме еді, қайтер еді?! Ал, Тәкең қылқұйрық тарихын халық 
тағдырымен астастырып, тәтті мұңға бөлеп жазады. Қаламгер 
суреттеуінде тұлпар иесіне, иесі пырағына барынша сенімді, барынша 
адал. Атқа деген қатынасынан қазақтың сақылығы, сарабдалдығы, 
қыңырлығы, дүниетаным шәркездігі, дүмбілез-дәңгілдігі, ішіне 
шынашақ айналмайтын қызғаншақтығы бәрі-бәрі ашылып жатады. 
Тәкең тұлпар тағдырын ізденіп, біліп, жанымен күйіп беріліп 
жазады. Бұл шынайы суреткерлік ойдан туған шығармалардың 
табиғатында жазушының талмай ізденуі, зерде тұтқырлығы, жады 
мықтылығы бар. Ол «Жүйріктер мен жабылар» – аталатын эссесінде: 
«Мен домбыраның сазына ілесе би билеген Тәтімбеттің жорғасын 
ұнатамын. Абай армандаған «бөкен желістілерді», Ақан серіге ән 
шығартқан «маң-маңгерлерді» жақсы көремін. Қобыланды батырдың 
Тайбурылын, Қамбар батырдың Қарақасқасын, Кендебайдың 
Керқұласын еске аламын. Башқұрт халқының Ақбоз ат туралы 
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аңызын, аңызға құрылған ғажайып операсын сүйемін. Қола дәуірінде 
өріс алып бірте-бірте қанат жайған жылқы жануардың үрім-бұтағына 
іштарта қараймын. Әдебиет әлемінде Австрия жазушысы Харлидың 
«Төрт аяқты ұтысын», Петр Ширяевтың «Талеонның немересін» 
сүйсіне оқимын. Куприннің «Ақкөк» аты да, Лев Толстойдың 
«Холстомері» де маған ыстық» («Тұлпарлар тағдыры», 1975 ж, 
338-бет) – деп жазады. Әрине, қазақ «ақкөк» атамасы белгілі атты. 
Дұрысы «алқаракөк» болар...

Үзіндіден Тәкен Әлімқұловтың тұлпарлар тағдыры жайлы 
ізденісінің бір парасы аңғарылғандай болады. Бұл – ізденістің бір 
ғана тіні. Шынтуайтында жазушының бұл саладағы ізденісі сала-сала 
болмаққа керек. 

Тәкеңнің Мәскеуде ипподромға жүйелі барып, қымбат уақытын 
«құрбан» еткенін естідік. Алматыда да қолы қалт етсе атжарысы өтер 
ипподромға тұра жүгіретінін білетінбіз. Туған топырағы – Созаққа 
барғанда жүйрік көрсе көзмөрін басып, іштей бәсірелейтінін, мінт 
райында көлденең тартса дүние бей-опалығына бағзыда көз жеткізген, 
дүниеден баз кешкен Тәкеңнің «Алла разы болсын» айтатыны дүйім 
жұртқа аян. Мансаптан құлаған кейіпкеріне ат ататқызып, есек 
мінгізетінінде көп сыр бар…

Әңгіме – қылқұйрық хақында ғой. Ретіне қарай бір қайтарар ой 
– Т.Әлімқұлов қазақ әдебиетінде «Тұлпарлар тағдыры» – деген атпен 
тақырыптық кітап жасаған бұрын-соңды жалғыз қаламгер. Аталмыш 
кітабына роман, повесть, әңгіме, очерк, эссе, мақалаға дейін кіріктірді. 
Бір ғажабы – Тәкеңнің көркем прозасында білім айқын аңғарылып 
тұрса, мақаласы көркем прозадай ажарлы жазылады, қызықты 
оқылады.

Атап айтарлық шығармасының бірі – «Ел мен жер». Бұл 
шығармаға қатысты іһмет бар. Соңыра баяндайын. Әзірге айта- 
рымыз: жазушының жанрға бауыр басуы секілді, жанрдың жазу- 
шыны баурауы болады. Тәкең шағын жанрдың шебері. Шағын 
жанрға әбден шеберленген Тәкең кейін, жоғарыда аталған романын 
жазды. А.П.Чехов та роман жазбақ болған. Шықпаған. Сол секілді 
Тәкеңнің соңғы романы оқырманды соншалық сүйсіндірмеді. Басты 
кілтипан әңгіме, новеллаларын романға ендіруі. Содан шығарманың 
композициялық құрылымына нұқсан келген. Сюжет өрмеу, 
көркемдік детальды шамадан тыс мол пайдалану эпикалық жанрдағы 
туындының адымын тұсаған. Жазушы содан да сәтсіздікке ұрынды. 
Роман-новелла оқырманын таба алмады. 

Қалай десек те Тәкен Әлімқұлов – қарасөздің хас шебері.
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ТӘКЕҢНІҢ ТІЛІ

Тақырыпты осылай қоюға бола ма? Тілді әрбір жазушының 
қанжығасына байлап қоя берсек тіл туралы ұғымымыз жетімсіремей 
ме? Басқа жағдайда икемге келетін жәйт. Ал, Тәкен Әлімқұлов 
жөнінде айтқанда тақырыпты тап осылай үкілеу – ерсі емес. 
Өйткені Т.Әлімқұлов шығармалары тіл байлығы, тіл өрнектілігімен 
ерекшеленеді. 

Тіл проблемасына тап Тәкен Әлімқұловтай зерек қарап, сергек 
талдаған қаламгер қазақ әдебиетінде жоққа таңдық. Тілді – ол тарих 
деп, тағдыр деп қарады. Тілдің қалың қатпарына еркін бойлап, тіл 
бояуын көзбен көріп, қолмен ұстағандай етене сезіне білетін талғам- 
паз талант публицистикада – туған тіл жанашыры, көркем прозада 
стилист суреткер болып ақық танылды. Тақаң (Ахтанов) айтар еді, 
Тәкен жаңа сөз тапса – моншақ тауып алған баладай қызықтайды 
– деп. Қалай дегенде де Тәкен тілі – қазақ әдебиетін, әдеби тілін 
байытқан мәйекті тіл. Ол жергілікті тілді әдеби айналымға салып, 
оған екінші өмір, кең тыныс сыйлайтын жазушы. 

Т.Әлімқұловтың тілге ерекше зейін қойып, діл қуатын сіңіретіндігі 
соншалық, кейде тіл бояуын жалаң қызықтап кетуден де ада емес-ті. 
Оның тілінде шертпе күйдің сарыны, қарасөзінде домбыраның үні 
бар. Оның баршасы жинала келе жазушы стилін құрайды. «Стиль – 
жазушы» (Андре Моруа). Жазушы – алдымен стиль. Стилі табылма- 
ған, стилі қалыптаспаған жазушы – жазушы емес. Кейде тілге ерекше 
зер салу мақсатынан, көркемдік детальді көп ойнату, құбылтудан 
келіп эпикалық жанрда сюжет өрмей, мөлтек сюжет шарасынан шыға 
алмай қалып қоюшылық та бар. 

ҚАЛАМГЕР ҚОЛЖАЗБАСЫ

Тәкен – көркем шығармада, публицистикалық мақалада ойды 
тығыз етіп жазған қаламгер. Сондықтан оның әрбір шығармасының 
дербес қолжазбасы қомақты болмаса керек.

Қомақты қолжазба жайында әңгіме қозғап отырмыз, жәмиғат. 
Тәкен Әлімқұлов шығармаларының қолжазбасы сақталды ма екен, 
жәмиғат?

«Қаратау перзенттері» – Мәскеуде жазылды. Муза Абрамовнадан 
неке кітабына қол қойып ажырасқанда Тәкен еншіге шығармалары- 
ның қолжазбасын ала қойды ма екен?! Роман «Ақбоз ат» болып 
өзгергендегі қолжазбасы сақталуы мүмкін. 
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Әңгімелерінің қолжазбасы сақталуы мүмкін.
Ұрпақ үшін Тәкен ағаның қолжазбаларының сақталғаны мақұл-

ақ. Кім білсін. Ал, менің өзімде…
Менде Тәкен ағаның бірнеше қолжазбасы бар.
Бірінші – сол кезеңдік көзбен қарағанда жас жазушы – Нағашыбек 

Қапалбековтың «Жетім күй» – аталатын әңгімесінің тасқа басылған 
нұсқасы. 

ЖЕТІМ КҮЙ

Тәкен өзіне тән ірі әріпті қолтаңбасын түсірген. Замандас 
қаламгердің әңгімесі менде қайдан жүргеніне таңмын.

Тәкендей жазушының жас қалам иелеріне қамқорлығындай 
көрінетін қолжазба үсті жөндеуді аз-кем әңгіме ету артықтық етпес.

Әңгімеден тәжірибесіз қалам табы аңғарылады. 
Ол: «Айнала қуаң. Ыздиған суық леп жанды суырып барады» 

– деп жазады.
Тәкең: «Айнала қуаң. Жотадан аса соққан суық жел жанды 

суырып барады» – деп жөндейді.
Расында «леп» жанға жайлы салқын самалды сезіндіреді. 

Автордың айтпағы жанды суыратын суық жел.
Ол: « Тіл тартып сөйлескен біреуі жоқ. Арсы-күрсі өзара бірдеңе 

деседі» – деп баяндайды. Өзара арсы-күрсі бірдеңе десіп жатса тіл 
тартып сөйлескені емес пе?! Осы жайды ойлаған қырағы көз шебер 
«Арсы-күрсі өзара бірдеңе деседі» – аталатын сөйлемді үстінен бір 
тартып сызып тастаған. 

Ол: «Тұтқындардан кейінгі арбада Ебіл қария мен Жабал күйші 
отыр» – деп жазады.

Тәкен: «Тұтқындардан», «отыр» – деген міндетсіз сөздерді сызып 
тастаған. Сіздер де әлгі сөздерді алып тастап оқып көріңіздер. Етек-
жеңі жиналып қалғанына көз жеткізесіздер. Расында ілкі мәтіннен 
олардың тұтқын екені белгілі. Арбада деген соң отырары тағы анық.

Ол: «Зілмір күш Жабалдың еңсесін басып тастаған» – деп жазады. 
Тәжірибелі Тәкең екі сөзді баяндауышты «басқандай» – деп бір сөзге 
ойыстырады.

Ол: «Қатарында жатқан, құлағы тосаң тартқан қарияға да ештеңе 
дей алмайды» – деп жазады.

Тәкең: «ештеңе дей алмайды»-ны белінен бір тартып «тіл 
қатпайды» – деп жөндейді. «Дегенмен, үнсіздіктің де шыдамы бар. 
Бір кезде ол:» – деген сөйлемді жанынан қоса тұра өзі жазған мәтінді 
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өзі сызып тастайды. Расында «Дегенмен, үнсіздіктің де шыдамы 
бар» – өте олақ сөйлем. «Шыдамның да шегі бар» – десе бір жөн. 
Осыған жалғас: «Оның тек анда мұнда барыққан дауысы ғана 
естіледі» – деген сөйлемді «Қария да сөзге сараң. Бір кезде ғана:» 
– деп өзгертеді. «Әңгіме айтады» – «әңгіме шертеді», «аңыз шертеді» 
– «аңыз айтады» – болып өзгертілген.

Тәжірибесіз қалам қайталауға ұрынбасын деген оймен «Бүгін 
азаннан екеуінде де үн жоқ. Ұйқы мен өңнің, өлі мен тірінің 
арасындағы бітіспес өліарадай кейіпте. Көздерінің алдында 
жалқын-жалқын оттар шеңберек атады. Бастары айналып, денелері 
сықырлайды. Міне» – секілді сөйлемдер алынып тасталған. Есесіне 
«Енді екеуі де айнала тоңазып, түнгі суық жел тұрғаны сезіліп келеді. 
Бір уақытта Ебіл шал:

–Қайран жерім!.. – деп күңірене сөйлеп кетті» – секілді ықшам 
сөйлем құрылған. 

Жазушы жас автор сөйлемдерін түгелімен сызып тастап 
жүрегін сыздатпай, оның өз сөздерін пайдалана отырып, оны ұштап 
жетілдіреді. Ұстаздық бейіл!

Ол: «…желкілдеген ақ қардай күміс сақалын кездікпен ора 
бастады» – десе, Тәкең кездік сөзін «ұстарамен» алмастырады. 

Талапкер: «…өзінің мәңгілік жолдасы кәрі шанақты періп-періп 
жіберді» – десе, Тәкең «өзінің шерлі серігі кәрі шанақты періп-періп 
жіберді» – деп күшейтеді. «Кәрі жолдасы» – десе бір жөн, «мәңгілік 
жолдасы» орынсыз қолданыс. Әрі «шерлі серігі» – деген тірі тіркес 
кейіпкердің шерлі көкірек тұтқын екенін ишаралайды. Көркем өнерге 
жайдақтық жараспайды. Ишара, астар, мінездеу, меңзеу – көркем 
өнер шырайын кіргізеді. Тәкендей тарлан таланттың, шәкірт қалам 
иесіне сезіндірмегі, міне осы! 

Талапкер жастың әңгімесін тұтастай алып қарағанда міндетсіз 
мәтінді қысқартып, жекелеген сөз, сөйлемді өзгертіп қана редакция 
жүргізгеніне куә боламыз. Соңына: «Әңгіменің орта шеніндегі 
ұрысты түсінбей қалдым. Сірә, отступление арқылы берілген болу 
керек. Сол жерін анық етіп жіберсең, әңгіме басуға тұрады. Т.Ә». 
– деп үшбу хат жазып жіберіпті. 

Әңгімедегі тұтас тартыс өзегін ұстап тұрған оқиға ұғынықсыз 
болған соң оны жариялау қиындай түсетіні белгілі. Тәкеңнің 
«Лениншіл жас» («Жас алаш») редакциясына жолдаған хаты көңіл 
жықпастық болуы керек.

Әйтеуір, жарияланбай редакция тартпасында жатқан қолжаз- 
баны мен өзіммен бірге ала кетіппін. Шамасы, бұл да мен секілді 
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шәкіртінің Тәкеңе деген үрметі болса керек. Араға бәленбай уақыт 
салып еске алып отырсақ, ол – Тәкендей дара таланттың жас талапқа 
құрметін көрсету. Сонымен бірге, ойланып оқыған кісіге үлкен 
жазушы жүргізген өңдеуде шеберлікке бастайтын өнеге бар! Түпкі 
мақсат – соны аңғарту. 

«ЖАЗУШЫНЫҢ» ҚҰЛАҒЫНА АЛТЫН СЫРҒА

Тәкен Әлімқұловтың менде сақталған екінші қолжазбасы осылай 
аталады. «Редакцияға хат» – деген анықтама қосанжарласып жүр. 
Бұл не? 

«Жазушы» баспасынан 1978 жылы Тәкеңнің «Ел мен жер» 
аталатын романы жарық көрді. 

Роман көркемделуінен бастап сәтсіздікке ұрынған. Баспа 
тарапынан дұрыс назар аударылмағаны байқалады. Біз кітаптың 
сырт келбетін ғана айтып отырмыз. Шынтуайтында шығарманың 
мазмұндық жүйесіне де көп нұқсан келсе керек. Кітап редакторы 
(Тұрсынзада Есімжанов) автормен келіспей шығарма мәтініне қол 
батырып жіберсе керек. Бұл – қазақ прозасының бір шынайы шеберіне 
бағаланып, кеуде қатарлы аталып жүрген жазушы намысына тиетін 
жәйт.

Әдетте Тәкең редакцияға ұсынар мақаласын күні бұрын айтып, 
ақылдасқандай бейіл танытатын. Біз алдын-ала жоспарлай бас- 
тайтынбыз. Бұл жолы Тәкең дағдыдан жазды. 

Ақ қар, көк мұзда жеңіл киінген, келте шалбардан суық шалып 
қызылсирақтанған Тәкең «Әдебиет және өнер» бөліміне төтеннен 
келді. Суықтан көгерген Тәкең ашудан булығыңқы көрінді. Әңгімелесе 
келе білдік, кітабын нашар шығарған «Жазушы» баспасына, авторлық 
мәтінге қол сұққан редакторына өкпелі. 

Бөлім бастығы Аян Нысаналин екеуміз жарыса оқып шықтық. 
Тиісерге қара таппай отырған бізге іздегенге сұраған болды да шықты. 
Тәкеңнің жазғанына сенсек шынында шығармаға обал-ақ. 

Аян ағам дағдысына басып «Жазушының» құлағына алтын 
сырға» – деген тақырыпты «Кітаптағы кілтипан кімнен?» етіп тып 
еткізіп өзгертіп қоя берді. Мәтін даулай келген Тәкең мақаласының 
өзге өңіріне тиіскен ешкім жоқ.

«Шағым емес, шындыққа араша ретінде жазылған осы мақалада 
төл туындының төңірегінде болған оқыстықтан әңгіме қозғауға тура 
келеді.

«Жазушы» баспасынан «Ел мен Жер» атты роман шыққаны 
мәлім. Жұртшылықтың қалай қабылдағанын қайдам, менің өзім 



97

өз шығармамды оқығанда аяқ басқан сайын сүріндім. Тараулар 
шатастырылған. Көп эпизодтар түсіп қалған. Тіркестер, сөздер 
өзгерген. Ауыспалы орамдардың арасында селкеу бар».

Өкпелі мақала осылай басталады. Әрі қарай автор нақты 
мысалдармен өзінің позициясын дәлелдейді. Мақалада редактор 
мәдениетінен бастап баспа мәдениетіне дейін мәселе етіп айтады. 
«Бізде автор көп, баспа біреу. Сондықтан, оның инабатты, әділ болуы 
шарт!» – деп түйеді Тәкен аға мақаласын. Қай ойы да ғибратты. 
Ашынып айтқандықтан ащылау. Әттең, жер тар. Әйтпесе, Тәкең 
көтерген мәселелерді бас-басына баяндап беруге мүмкіндік бар. 
Олай ету – редакторлық мәдениет атымен жоғалған бүгінгі күні сауап 
болар еді.

Классиктің мақаласы бас сарашыдан (редактор) қайтты. Жүйрік 
журналист Сейдахмет Бердіқұлов «Тәкеңе түсіндірерсіңдер, «өз 
басының» хикметінен кеңірек алғаны жөн еді», – деп бұрыштама 
соғыпты. 

Тауымыз шағылды. Тауанымыз қайтпады бірақ. Тәкеңе мән-
жайды жұқалап айтып түсіндірдік. Елшілікке жүрдік. Алғашында 
шамырқанған жазушы соңынан сабасына түсіп, ұзатпай мақаланы 
кеңітіп әкелді. Сөз тұздықты болу үшін бір мысал келтірейік.

«Т.Есімжанов қазақтың кейбір сөздерін білмейді екен. 
Мәселен, ол «шепік мінез», «бейшен ауыз», «әбі-тәбі» деген сөзді 
түсінбеген. Мүсәланы «сусын» деп өзгертеді. Қандай сусын? Тексте 
Ноғайқұлдың әйелі күйеуіне: «Биылғы қымызымыз – мүсәлла» дейді. 
Осыны редактордың білімі бойынша: «Биылғы қымызымыз – сусын» 
десе, қымыздан басқа ішімдік қалмаған боп шығады. Оған қара су 
да жатады әрине! – деп бастап, – Редактордың көркем прозаның 
табиғатын түсінбейтінін мынадан байқаңыз. Тексте ауыл әйелінің 
«Қолым көсеу, шашым сыпыртқы» деген тамаша бейнелі сөзін ол 
«отпен кіріп, күлмен шығамын» деп өзгерткен. Мұның дұрысы 
«отынмен кіріп, күлмен шығамын» екенін былай қойғанда, әбден 
жауыр болған орам ғой. «Сен айтсаң мен де айтайын әуелім жарды». 
Қайталаудан не береке табамыз?! Бөгде мысалға жүгінбеске шара 
жоқ, «Тынық Дондағы» Саша атайды»: «Он анчихрист» деген сөзін 
айналдырып: «Он антихрист» десең әдебиет болмайды. 

Романның аты «Ел мен жер» болғасын, жердің келбеті көрінсін 
деген оймен көптеген өсімдік, шөп текстіге орайын тауып енген еді. 
Соның бәрі романнан түсіп қалған. Сірә, редактор «Бұның қажеті 
қанша?» деп ойласа керек. Қажеті бар! Өсімдік жердің әлпетін 
байқатпақ, сөздің қорын көбейтпек. Ілияс Жансүгіровтың, Қырғызда 
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Молда Қылыштың кейбір жыры осыған айғақ. Марқұм Иван 
Шуховтың «Тропинка в поле» атты повесі де осы жүйеге жатады. 
Замандас орыс жазушысы Вл.Солоухин «Шөптер» атты кітап 
жазғанынан ұятқа қалған жоқ» – дегендей сабақтайды.

Мақала бәрібір басылмады… Алтын сырға «Жазушы» баспасының 
да, «Ел мен жердің» редакторы Тұрсынзада Есімжановтың да 
құлағына жетпеді-ау, асылы…

«МОЛ ПІШІМ»

Тараушаны мына бір хатпен бастап кетуді жөн көріп отырмын.
«Құлбек!
Машинкадан шыққан нұсқасын (екі дана) қолжазбамен салыс- 

тырып оқып шық.
Мен суық тиіп, оқи алмадым.

Тәкен.
9.02.1981ж.».
Тәкеңнің іштартып тапсырып отырған шаруасы – «Мол пішім» – 

аталатын естелік-мақаланың қолжазбасы. Қолжазба – Сәбит Мұқанов 
жайында. Әрине, Сәбит Мұқанов пен Тәкен Әлімқұлов аралық 
кісілік, шығармашылық қатынас дербес әңгіме арқауы. Әзірге әңгіме 
– Тәкендей жазушының қолжазбасы хақында.

1980 жылы Сәбеңнің туғанына сексен жыл толуына орай Тәкең 
«Қазақ әдебиеті» газеті бетінде «Мол пішім» – аталатын мақала 
жазып жариялады. Араға жыл салып «Мол пішімді» өңдеп, жөндеп 
қайта жазды. Шамасы, «Кәдімгі Сәбит Мұқанов» аталатын естелік 
кітабының құрастырылуы себеп болды ғой деймін. Құрастырушы 
Сафуан Шаймерденов екеуміз. Өтініш те біздікі...

Естелік тұшымды. Көрдім-білдімнен жоғары. Ой-толғанысқа 
құрған екен. Өз сөзімен айтқанда «ішті» дүние. Ерекше назар 
аударатын сәт бар. Оны жеткізу үшін естеліктің өзі сөйлесін.

«Сәбең кең пейіл кісі еді. Ол Қазақстан Жазушылар Одағының 
председателі кезінде менің мүшелікке өтуіме көмектесті. Үйімнен 
шағым айтқан адамдардың ырқына көнбеді». 

«…Алматыда бір отырыста Сәбит Мұқанов Сәкеннің серілігін 
әңгімелей кеп, Әбікен Қасеновтың домбырасын тыңдағанда оның 
көзіне жас алғанын айтқан. Кейін «Көкейкесті» әңгімесін жазуға осы 
дерек себеп болды».

Естеліктен екі үзіндіні әдейі алдым. Бірінде Сәбеңнің кісілігі, 
келесіде шығармашылық ықпалы айтылады.
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«Жұмбақ жандай» эссе кітабын жазған кісі анау-мынау 
абайтанушыңды мойындамасы түсінікті. Естелігінде ол алдындағы 
ағасы – Сәбитті үлкен абайтанушы ретінде мойындайды. Кісілік.

Естелікте сын пікір де аралас. Ол кейінгі «Мөлдір махаббат», 
«Теміртас», «Сырдария» романдарын қабылдамайтынын айтады. 
Әрине, өз еркі.

«Мол пішім» – маған ұнады. Оқып шығып, Тәкеңе телефондадым. 
Алым-берім амандық-саулық сұрасқан соң естеліктегі кейбір пікірді 
қайта қарау керектігін айттым.

– Мәселен? – деді Тәкен.
– «Бұл романды («Адасқандар» Қ.Е.) жазғанда ол Москвада 

Қызыл профессура институтында оқып, өзіне жететін білім алған» 
– дейсіз.

«Адасқандар» Ленинградта жазылған. Сәбең жарықтық роман 
қызығына беріліп жүріп, сабаққа бармай, ақырында Ленинград 
университетінен шығып қалған. Қызыл профессура институтына 
түсіп оқуы «Адасқандар» басылғаннан кейін.

– Ә, сондай ма еді? Е, тәйірі.
– «Оның есесіне ол қазақта тұңғыш көлемді роман жазды. Бұл 

– «Жұмбақ жалау» еді» – дейсіз.
– Иә?
– Басқасын былай қоя тұрайық. Мұқаңның «Қилы заманы», 

Сәбеңнің өзінің «Адасқандарын» есепке алмайсыз ба?
– Дұрыс екен. Бала шақта ерекше әсер еткен шығарма еді. Әсер 

билеп кеткен екен. «Жұмбақ жалауды» қызығып оқып шығып өзіне 
хат жазғам. Сәкеңнің архивінен сол табылған көрінеді. 

– Оны тапқан, Сізге айтқан мен ғой, Тәке. 
– Ә, солай екен ғой.
– Сіз Сәбеңе айтыс өнері туралы да хат жазғансыз. Ол да сақтаулы. 

Мен көшіріп алдым.
– Не дейді?!
– «Іш пыстырмайтын жанрдың бәрі жақсы» – деген пікірді 

Вольтер атынан келтіресіз. Ол – М.Горькийдің сөзі ғой. 
– Сәбең жарықтық екеуара әңгімеде шешілгенде «Өй, сен 

Тәкен, жеті білгіштің бірісің ғой» – деген. Жетеудің бірі сен екенсің. 
Қолжазбаны әкеліп таста. Расында дәлсіздік кеткен екен. Бір қарап 
берейін» – деді Тәкең.

Жылы қоштастық.
Әрине, білгіш атанайын деген ой менде атымен жоқ-ты. Кітапқа 

берілетін естеліктің ақаусыз болғанын қалаған бейіл еді. 
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Тасқа басылған нұсқасын апарып беріп, қолжазбасын алып 
қалдым. Әуестік биледі.

Алайда, Тәкеңе естелікті жөндеуге бергеніме кейін қатты өкіндім. 
Тәкең өзге шығармашылық қызыққа еніп кетті ме, әйтеуір сағыздай 
созып жүріп, аяғын сиырқұйымшақтатып жіберді. Үлкен жазушының 
жақсылық көрген ағасына деген ыстық ықыласпен жазған естелігі 
«Кәдімгі Сәбит Мұқанов» кітабына кешіккендіктен кірмей қалды.

Сүйікті жазушыға жақсылық жасаймын деп жамандық жасап 
алғандай пұшайман болдым сол тұста!

ҚАЛАМГЕР ЖАЗҒАН ХАТТАР

Кәдімгі хатты әдебиет тілінде «эпистолярлық жанр» – атайтыны 
белгілі.

Тәкен Әлімқұлов – өзі жазған, өзіне жазған хаттарды қадірлей 
білмеген жан. Эпистолярлық мұраны айтасыз, әдеби шығармаларының 
қолжазбасын сақтамайтын жазушыдан не күтуге болсын?!

Дегенде Т.Әлімқұлов хаттары көтерген мәселесі қызықты, 
жазылу мәнері мәйекті келеді. Кейбір хаттары менде сақтаулы. Тіпті 
қырқыншы жылдары жазған хаттары!

Тәкеңнің Оңтүстіктен Сәбеңе жолдаған алғашқы хұсни хаты 
– зауытта жұмыс істеп жүрген кезінде, қырқыншы жылдары 
жазылыпты. Онда әдебиетке әуес балаң жастың қызық-қызық 
байламдары бар. Абзалы эпистолярлық мәтін сөйлесін.

«Жолдас сәбит!

Өткен жылы Сіздің «Айтыс және ақын» – деген тақырыпта бір 
мақалаңызды оқығаным бар еді. Сол мақалаңызда ХІХ ғасырдың 
екінші жартысында атағы шыққан ақындарды жаза келіп «Шәді мен 
Манаттың» айтысынан аздаған мысал келтіріп кетіпсіз.

Оның бер жағында Жазушылардың ІІ-съезінде жасаған 
баяндамаңызда болсын, «Менің мектептерімде» болсын Шәдіні еске 
түсіріп, біраз орын берген көрінесіз. Шынында да Шәдінің кезінде 
халықты кітап оқуға, оқуға тарту жағынан көп еңбек сіңіргені, зор 
талант егесі болуы даусыз нәрсе. 

Бірақ, жоғарғы аталған мақалаға қарағанда Шәдінің өмір тарихын, 
оның барлық шығармаларын толық білмейтініңіз байқалады. 
Сондықтан, осы жөнінде Сізге аздап мәлімет жазып жіберуді мақұл 
көріп отырмын.
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Бұл – бірінші жағынан Сізге тарихты, өткен ақындарды 
білген үстіне біле түсуіңізге көмек болса, екінші жағынан, халық 
ақындарының шығармалары, айтыстары зерттеліп, басылатын болса 
материал болады ғой деймін.

 Ең алдымен оның шыққан жері – қазіргі Оңтүстік Қазақстан 
облысы, Созақ ауданы (Қаратаудың етегінде, Түркістаннан 120 
шақырымдай) «Қызыл-көл» советі. Шәдінің өзі 32-жылы Түркістан 
жаққа келіп өлді. Баласы – Әлікен қазіргі уақытта «Ащысай» 
руднигінде мех-цех-да мастер болып істейді, стахановшы.

Шәдінің шығармасы ондап саналады. Баяғы өзіңіз оқыған 
«Зарқұмнан» бастап «Сая», «Әмзе», жаңылмасам «Рүстем-дастан», 
«Сал-сал»-дарды жазған адам Шәді болады.

Мұнан басқа да көптеген кітаптары басылып шыққан, не 
қолжазба күйінде тараған. Бірақ, оларының көбісі дін туралы болса 
керек. Мысалы «ақырғы ақуал нама» деген кітабы сияқты.

Ғашықтық, махаббат темасына жазған «Фархад-Шырын», «Орқа-
Күлше».

Әрине Шәдінің бұл шығармалары оригиналды шығармалар емес, 
араб, парсы тілінен аударма.

Шәдінің шығармаларын жас кезімде ауылда қысса оқығандардан 
естігенім болмаса өзім оқыған емеспін. (Бертінде бірер кітабы 
қолыма түскені бар). Аулымыздың арасы атты кісіге сәскелік-ақ жер 
болғанымен оны өзім бір-ақ рет көрген сияқтымын. Ол 1929 жылы.

Ол кезде біздің жаққа коператция жаңадан құрыла бастаған 
кезі. Екі болыс елдің (ескіше айтқанда) ортасынан ашылған бір 
коператцияда біздің әкей қызмет істейді. 

Шәді бір күні бір киімдік мата сұрап біздің әкейге кісі жібереді. 
Сұраған матасын алып қайтады ол кісі. Ертеңінше Шәді тағы бір 
адам жібереді, жібергенде жәй жібермей өлең жазып жібереді. Өлең 
мазмұны: «Шапан сұрап тысын алдым, астары қайда?» – дейтін болса 
керек. Біздің әкей Шәдінің жасы үлкендігіне қарамай «қайын» деп 
ойнай береді екен. Астарлық мата беріп, сонымен бірге о да өлең 
жазып жібереді. (Аздап өлең шығарады екен. Бірақ соңына түсіп 
жазған емес). Өлеңінде «Мұндай өлеңмен олжа табылатын болса 
жолын үйрет» – деп жазады. Осыдан бастап екеуінің арасында бір 
қыс айтыс болды.

Қазақтың өлең десе, айтыс десе, құлағын тоса қалатын әдеті 
емес пе?! Сол маңдағы ауылдарға пәленше мен түгеншенің айтысы 
деп кешікпей таралып та кетіпті. Не жазысқандары есімде болғанмен 
өлеңін ұмытыппын.
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Жалғыз-ақ Шәдінің:
– Қазынадан 125 сом екен
Май ана әр айына жегеніңіз.
Осы да бір адамға көп олжа ғой,
Қайтарып болмаған соң береріңіз.
Орынға сіз отырған жете аламай жүр
Ағайын қатар жатқан көп еліңіз… деген сияқты кейбір өлеңдері- 

нің кейбір жолдары ғана есімде қалыпты.
– Шәді түсіп жатыр – деді бір күні бір жігіт біздің үйге кіріп 

келіп. Жайшылықта Шәді талай келген болар, байқамаған шығарым 
деймін. «Шәді» деген соң әлгі айтыс ойымда бар, сонда бір байқап 
қараған тәріздімін: орта бойлы, толық, жауырынды келген, мұрны 
батыңқы қара кісі екен.

– Ойпырмай, шырағым үндемей жүріп өзің ақын екенсің, – деді 
Шәді, жайғасып отырған соң біздің әкейге. Әкей күлді.

Шәдінің басқа ақындардан бір өзгешілігі – ол біреуді мақтап, 
кісіге жағынып көрген емес. Біздің әкейден сұраса, ол өзімсінгені.
Араларында қарым-қатынасы жақсы болса керек. Сол біздің үйде 
отырғанда әңгіме арасында «Ленин мен Сталин туралы кітап (поэма 
десті ғой) жазайын деп ем, сен білсең өмір тарихын тауып бер» – дегені 
әлі есімде. Біздің әкей аздап әдебиет оқиды екен. Сондықтан болса 
керек Шәдінің әлгі пікірін хош алып, қалай жазуға (Жаңа стильмен 
жазуға) кеңес беріп отырды. Бірақ, Шәді сіңірі шыққан кедейдің 
өзі болса да 30-31 жылан жылғы асыра сілтеушіліктің салдарымен 
ұзамай қуғынға түсіп, әлгі ниетін іс жүзінде асыра алмай кетті. 

Жазған болса жоғалып кетті. 
Шәді бертінде, елдің салт-санасы жайында, нашарлар жайында 

да өлеңдер жазды деседі жұрт. Бірақ ол өлеңдері сақталмаған. Баласы 
Әлікеннің айтуына қарағанда барлық кітаптары 30-ыншы жылы 
қыста Шудың сағасын кесіп қыстап отырған бір жиеншарына апарып 
қойған екен. Содан жоғалып кетеді.

Жоғарыда Шәдімен біздің әкейдің айтысында болған хикаят 
жазған дерегім (дейтінім) – Шәдіні көрсету, фактімен көрсету. Әзірге 
оның қазіргі социалистік әдебиетке қосылсам деген игі тілегін еске 
түсіру. Оны сіз әрине жақсы түсінуге тиістісіз.

Шәдімен қатар қойып әкесін танытып қалайын деген екен деп 
ойлай көрмеңіз. Біздің әкей жұрт көзінде ақын деп танылған кісі емес 
және сол жолғы Шәдіге жазысқаны болмаса өлең де жазған емес.

Шәдінің тағы бір ерекшелігі – оның өлеңі бір қалыпты кетеді, 
бастан-аяқ бір ұйқасыммен шығады. Сүйтсе де өлеңінде көлденең 
артық сөз өте жиірек кездеседі.
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Кітабын бітірерде өзінің атын жұмбақтап (Әбжат оди мен) 
жазады. Мысалы бір қалада болған соғысты суреттейді. Сонан барып 
әлгі оқу бойынша Шәді төре деген оқу шығады. Әрине өте оның 
ертедегі жазған кітаптарында көп болды.

Есіткендер Шәдінің «Фархад-Шырыны» өте көркем жазылған 
поэма еді деседі. 

Хаттың артында айта кететін бір сөз – «Шәді мен Манаттың» 
айтысы деген жоқ. «Мұса мен (Молда Мұса) Манаттың айтысы» 
бар. Манат қу төре демейді, қу молда дейді. Шәдідей болмағанмен  
Молда Мұса да атақты ақын болған. Ол әрине өзінше мәселе.

Қазақ ақындарының шығармалары тексерілетін, жиналатын 
болса Шәдінің жоғарғы еңбектерін (кітаптарын) толық қамти еске 
алуыңыз жөн. 

Хатты ұзатыңқырап жібергеніме сізден кешірім!

Тәкен Әлімқұлов 6.ІІІ.40 г. г. Чимкент. 
Свинцовой ордена Ленина завод. Техснаб».

  
Хатты айырықша қымбат қазына көріп те отырған жоқпын. 

Қарапайым хат. Алайда, өмірге Тәңірберген болып келіп, Тәкен болып 
тіршілік кешіп өткен классик жазушының көзі. Зауытта техникалық 
жабдықтаушы болып істеп жүрген бозбаланың әдебиет туралы ойы, 
дүниетанымы. Әдебиетке әуестік аңғарылады. Бұл – болашақ классик 
жазушының бір әлсіз рухани баспалдағы, жылға секілді бастауы. Сол 
үшін де бағалы бұл хат.

Тәкен – хатқа өте салақ қараған кісі. Хат түгілі шығармалары- 
ның қолжазбасына ұқыпсыз қарайтын. Редакция тартпаларында  
талай қолжазбасы қалды. Азаматтардың қолында кейбір қолжаз- 
балары болуы керек. Үшінші жақтан жазған мемуарының қолжазба- 
сы Әл-Фараби атындағы өнержайда қалып қойды-ау. Журналдық 
нұсқасы шарғылау көрінген кезінде. Осындай жағдайда бала 
Тәкеннің балаң қолжазбасын сақтаған Сәбит Мұқановқа қалай риза 
болмассың?! Соғыс жылдарынан сақталған хатты осыдан кейін қалай 
қазына тұтпайсың?!

С.Мұқанов сақтаған хат бір бұл емес. Жазушы архивінде Тәкен 
ағаның бірнеше хаты сақталған. Ендігі хаттарды шолып өтсек те 
жеткілікті болар.

Хрущевтік «жылымық» кезеңін пайдаланып жаңа буын, жас 
толқын даусын ашық көтеріп, сыншыл бағытта сөйлей бастады. Міне, 
осындай сәтте «Менің мектептерім» («Өмір мектебі») мемуарлық 
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трилогиясының алғашқы екі кітабын жазып аяқтап, оқырманға 
жеткізген Сәбит Мұқанов «жеке адамға табыну» аталатын 1937 
жылдың қанды қырғынын қамтитын үшінші кітапты біраз жылға 
қаңтарып ұстап отырған еді. Алпысыншы жылдары «Есею жылдары» 
деген атпен үшінші кітаптың тарауларын «Жұлдыз» журналында, 
ағымдағы газет-журналда жариялай бастады. Тәкеңнің кезекті хаты, 
аға жазушы мемуарының осы үшінші кітабы хақында. Хат «Шүйгін 
сәке!» – деп басталады. «Шүйгін Сәке!», дәл осылай басталған хатты 
бірінші көруім. «Ардақты, салмақты», «Құрметті, қадірлі» болып 
басталар хаттарға үйренген құлақ Тәкеңнің «Шүйгін Сәкесіне» біраз 
тосырқады. Бұл – әдебиетте өзгені қайталамас, өзгеше мәнермен 
жазуға тырысатын Тәкен Әлімқұловтың хатты да өзінше әдіптеуі!

Хатында жазушы ескілікке құмартып жүретін жайым бар еді.  
«Есею жылдарын» оқып қыбым қанды, құмарым тарқады. Көп 
азаматтар бұл шығарманың астарын түсінсе ғой, шіркін – деп тол- 
ғанады. Жазушының ерекше ықыласты болатын себебі – С.Мұқанов 
өзінің мемуарында кейде астарлай ишаралап, кейде өзінің үлкен 
беделіне сүйеніп 1937 жылғы сүргіннің сипатын, оның Қазақстан- 
дағы ұйымдастырушысының бірі Голощекинді сынап, мінеп, мазақ- 
тап дегендей бірсыпыра баяндайды.

 Сол секілді балаң шағында жазған хаты көзі кеткеннен кейінгі 
естелік мақаласындағы пікіріне барып сабақтасып жатса бағалау 
баяндылығы. Автор пікірінің тұрақтылығы!

Қаншама «жылымық» дегенімізбен 1937 жылдың трагедиясы 
ашық та ащы айтылмайтын ол жылдары. Тәкеңнің қыбым қанды, 
риза болдым дейтін себебі де осында жатса керек.

Коммунистік партияның күшінде тұрған уақыты ғой. Респуб- 
ликалық «Жұлдыз» журналында басы жариялана бастаған шыншыл 
шығарманың аяғы түрлі сылтау-себеп айтылып жарияланбай қалды. 
Кейін Қазақстан Жазушылар одағында қайта-қайта талқыланып 
жүріп, өңделіп, жөнделіп барып кітап болып басылды. Кітап шыққан 
соң да Сәбит Мұқановтай үлкен жазушының үстінен арыз қаптады-
ай дейсің. Сәбеңнің бірсыпыра уақыты арызға жауап берумен өтті.

Хат – белгілі бір кезеңдегі көңіл күй, таным жемісі. Онда артық 
айту, кем айту бола береді. Өйткені, өзіңмен қатар тіршілік кешіп 
келе жатқан кісінің көңіліне қарайсың. Ал, естелік жазушы жарық 
дүниеден көшкен соң жазылады.

М.Горький атындағы Әдебиет институты – социализмнің жемісі. 
Оған ешкім дауласпас. Бірақ, әдебиет шаруашылығын ойлағанда өте 
дұрыс ойластырылған оқу орны болатын. Мыңнан бір мысал айтсам, 
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Мал дәрігерлік институтын тауысқан Ш.Айтматовтың жүйелі әдеби 
білім алған жері осы Әдебиет институты. Институтта теориямен 
қатар іс-тәжірибе кеңінен пайдаланылады. Үлкен жазушылар кездесу 
жасап, қалай жазатыны жөнінде өз шеберханасынан сыр ашады. 
Әйтпесе, шәкірттер бірінің шығармасын бәрі жабылып талдайды. 
Үздік үрдіс. Өсірер өнеге. 

Т.Әлімқұлов Мәскеуден жазған кезекті хатында М.Горький 
атындағы институт басшылары Сізбен кездесу жасағысы келеді. 
Шәкірт жазушыларға әлем таныған шығармаларыңызды қалай 
жазғаныңызды әңгімелеп берсеңіз ғанибет болар еді. Біздің бас- 
шылардың (КСРО Жазушылар одағының төрағасы. К.Федин болар 
асылы) өтініші де осы дейді. С.Мұқанов туындылары жайында 
бөлекше тебіреніспен сөйлейді. Түрлі республикадан келген шәкірт 
жазушылар Сіздің айтулы шығармаларыңызды қалай жазғаныңыз- 
ды білсе теріс емес қой дейді. Әрі қазақ әдебиетіне деген құрмет 
туғызып кетер едіңіз деген пікір ұшығы айтылады.

Кезекті хатының бірінде аға жазушы Сәбит Мұқанов шығар- 
маларының Мәскеу баспаларында басылу жай-жағдайын әңгімелей- 
ді. Жұмыстың жүйелі жүріп жатқаны, кітаптарының бірінен кейін 
бірі дегендей жарыққа шығатынын айтып аға жазушыны қуанышқа 
бөлейді.

Хаттың себебімен Сәбит Мұқанов пен Тәкен Әлімқұлов кісілік 
қатынасына тереңдеп барып қалып жатырмыз. Өзгеше өрнекті 
қаламгердің өзге хаттары қайда? Жазушының «Жындыханадан» 
жазылған хаттары да бар. Иә, «жындыханадан»...

Өмірдің әр белеңінде тағдыр айдауымен әр қиырда ғұмыр 
кешкен жазушының кісі қолындағы хаттары бірсыпыра болса керек. 
Әттең іздеушісі жоқ. Тағдыр айдауымен деп қалдық. Қазақ жүйке 
ауруларына арналған аурухананы «жындыхана» дейді төтесінен. 
Ондай сырқаттан тысқары бола тұра Тәкеңнің де ол аурухана дәмін 
татуға мәжбүр болғанын қайтерсің?! Өмірінің соңында көбірек түсті. 
Ондайда, көрнекті ғалым Рахманқұл Бердібайға, үлкен жазушы 
Қабдеш Жұмаділовке, келіні – Қазынаға (ақын Бекен Әбдіразақов- 
тың жары. Қ.Е.) хат жазар еді пұшайман болып. Олар Түркістанның 
тумасы – бас дәрігерге мән-жайды айтып, талай рет шығарып 
алған… 
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КҮНДЕЛІГІМНІҢ БІР БЕТІ...
21 ноябрь 1985

Жаз айында (июль) әл-Фараби атындағы өнержайға бардым.
Т.Әлімқұлов, Р.Бердібаев, Н.Бегалиев бәріміз әңгімелесіп жүрдік. 

Сонда Тәкең бірде мынадай әңгіме айтты:
– Мен Москвада істеймін. Бір күні Москваға Әлкей Марғұлан 

келді. Мен онда СССР Жазушылар одағында қызметтемін. Ресторанға 
шақырды. Бардым. Әлекең шақырған соң бармай. Барсам қызы екеуі. 
Мен аздап ішіп алып, Әлекең қызына қырындадым. Ол кісі мені 
ұнатпады. Шамасы, не серъезный жігіт екен деп ойласа керек.

АНАМНЫҢ «ПОДРУГАСЫ»

Басынан сөз асырмайтын Тәкең бізге – інілеріне дегенде кең еді. 
Әсіресе сыншы Төлеген Тоқбергенов пен ақын Аян Нысаналин үлкен 
жазушымен құрдасындай қалжыңдаса беретін.

Жайшылықта да көп сөйлемейтін Тәкең мұрнын сауып, «Іһм» 
– дейді де қояды.

Әңгіме сын және сыншы туралы болды. 
– Төлеш, – деді, – Тәкең, – Менің шығармамды бір кісідей танып, 

талдап жүрсің. Бірақ, сенің талбойыңда бір кемшілік бар. Сен мені 
сынамайсың. Сыншы мақтай бермей, сын айта білуі керек.

– Өй, мына алжыған шал не дейді, әй?! Мен сынасам әкеңді 
танымай қалатыныңды білесің бе?! 

Төкең қақ тұрмаған көңілден төпей қалжыңдап жатты.
Тәкең:
– О, жөгі! – деді.
Төкең үдете, бастырмалатып әкетіп барады. 
Әңгімеге мен киліктім.
– Тәке, мына Төкеңді сонша басыңызға шығарып, басындыр- 

ғаныңыз не? Сазайын берсеңізші.
– Екеуміздің анамыз подруга болған еді. Көңіліне қараймын ғой 

– дейді Тәкең жымия күліп.
Тәкең көп жағдайда орысша ойлайтын еді ғой…

ҚАЛАМГЕР КІТАПХАНАСЫ

Жас шағымда Тәкентанумен «ауырған» адаммын. Біреудің 
қолынан Тәкеңнің кітабын көрсем қалап алдым, «ұрлап» алдым, 
дүкен сөресінен көрсем сатып алдым. 



107

Әрине, баспадан жаңа шығып жатқан кітаптарын жалма-жан 
сатып аласың. Ал, ертеректе басылған кітаптары ше? Олардың 
кейбірін «Букнист» кітап дүкенінен сатып алар едім. Кейбірін жеке 
адамдардан. Айталық «Сапар» (1950) жыр жинағын әдебиетші Көбей 
Сейдехановтан ат-түйедей қалап алғаным есте.

Қолыма Тәкеңнің «Серый ястреб» (1972) аталатын Мәскеуде 
– орыс тілінде басылған кітабы түсті. Көзіме шырпы тіреп қойып, 
оқып шықтым. Аяңдап Тәкеңе келдім. «Серый ястреб» жөнінде пікір 
бөлістім.

– Нәркес көз, Шәркез – секілді жеке сөз, стильдік орамдардың 
аудармада бөгде тілде сөйлемегенін айттым. Өзге де мәселелер 
жөнінде бірсыпыра пікірлестік. 

«В черной долине в одинокой юрте, обняв тело мужа, безутешно 
рыдала Ауес. Рядом, лежа на животе и зажимая рукой рану, тихо 
плакал Нурсултан. А маленький, предоставленный сам себе, бегал 
вокруг юрты, словно в подтверждение того, что дурная примета 
оправдалась.

Где-то неподалеку подал голос верблюжонок. Откуда-то с горки 
ему ответила мать. 

Над черной долиной пролетел одинокий ворон. 
Солнце склонилось к горизонту.
Между холмами сгущались сумерки.
В ту ночь было затмение луны» – 

деген жолдарды оқи отырып, аудармадағы ауытқушылық туралы 
айттым.

Қазақша бұл былай сөйлер еді:
«Әуес күйеуін құшақтап, қыздай сыңсыды. Нұрсұлтан етпеттеп 

еңіреді. Жас бала шырылдап, үй айнала берді.
Үй маңынан бота боздады. Өрістен енесі аңырады.
Қараойдың үстінде көкқарға мен қызғыш ұшып жүрді.
Күн батар шақ еді. Қараой қаралы қызыққа толып, дөңгеленіп 

бара жатты.
Сол түні ай тұтылған».
Қазақша түпнұсқадағы бояулар солғындап, көркемдік деталь 

ретінде сөйлейтін қазақы ырым-жырым түсіндірілген соң мәтін 
маңызы айнығанын айттым, «Қыздай сыңсу» – жоқ. Баланың үй 
айналуы – жамандық шақырған ырым. Осы қалпында – көркемдік. 
Түсіндірсең этнографиялық баянға айналады… 

Тілдің тиегін ағытсам керек.
Тәкең салалы саусағымен ұзын мұрнын сауып, басын шұлғып  
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отырды. Әлде бір принципті мәселеге келгенде тамағын кенеп-кенеп 
жіберіп;

– Дұрыс байқағансың. Менің шығармаларым орыс тілінде бар 
мәнерімен сөйлеп, бар бояуымен көріне бермейді, – деді. Сосын: 
«Сенде «Серый ястреб» бар ма? – дегені...

– Әңгіме ауанынан аңғарғаным Тәкеңде өзінің орыс тілінде 
жарық көрген «Серый ястреб» кітабының жоқ екені… 

Өмірі көшіп-қонумен өткен Тәкеңде жүйелі кітапхана болғанына 
да күмәндімін…

ЖАЗУШЫ ЖАДЫ

Тәкеңнің бізді ұятқа қалдырғаны бар. Кезіндегі «Лениншіл жас» 
газетіне бір мақала ұсынды. Қолды-аяққа тұрғызбай жедел жариялап 
кеп жібердік. Ертеңіне оқығыш бір қу телефондайды.

– Тәкеңнің мақаласындағы сөз Сергеевтікі емес, Сергеев-
Ценскийдікі. Неге тексермейсіңдер? Неге ықтият болмайсыңдар? 
– дейді.

Автор көп, бөлімде бас-аяғы екі-үш қызметкер. Қай жағына 
жетейік?! Қай автордың мақаласында келтірілген үзіндіге үңіліп 
жатайық?! Дегенде, мән-жай білмек болып Тәкеңе телефон шаламыз 
ғой, баяғы. 

– Ә, солай ма екен?! Мүмкін, мүмкін. Мен қандай материал 
жазсам дәйек сөзді жадымнан пайдаланам ғой. Одан дүние күймей- 
ді, – дегені!

Әрине, мен алдында таңырқағанмын. Кейін өзі «Жаза баспасам 
деген сөзде мәніс бар. Мен мақаланы көбінесе жадымда сақталған 
деректер бойынша жазамын. Осы естелік те дәл солайша жазылды. 
Естелік – ресми документ емес, онда азын-аулақ дәлсіздік кетсе, 
дүние күймейді деп ойлаймын» деп мойындады да!

Бұл да болса білімділіктің белгісі. Жады мықты емес кісі қайдан 
жақсы жазушы болсын?!

СҮЙЕГІНЕ КҮЙ СІҢГЕН

Тәкең 60 жасқа толды.
Бөлім бастығы Аян Нысаналин екеуміз кеңесе отырып, мерейтой 

мақаланы Қалихан Ысқақов мойнына ілдік. Мәскеуде Тәкеңнің 
жанында болып, жиі араласқан стилист жазушыны Тәкең «кетік» 
– деп еркелетеді.
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Жайшылықта да түнеріңкі жүретін жазушы үйінен қолайлы сурет 
таппай, арнайы фототілші апарып, тұңғиықтан шығарып ернінен 
сүйрегендей етіп «езу тартқызып» суретке түсірттік. 

«Кетік» мақала орнына «Ақбоздың арыны» аталатын эссе жазып 
әкелді. Сурет дайын. Жанашырлық белгісі – макет сызып бақтық. 
Өзгеге ұқсамайтын жазушы портретін де өзге мерейтойларға ұқсатпай 
берсек деген ой. Бірдеңе жетіспейтін секілді.

Есіме жазушы әңгімелері бойынша күй, күйші тағдырын көркем 
суретте кескіндеп жүрген Аманжол дос сап ете қалды. Жалма-
жан қазіргі белгілі суретші-дизайнер Найманбайұлы суреттерінің 
көшірмесін алдырдық.

Жастар газетінің бір бетіне жақын материал жарық көрді.
Жазушы үйінде бас қостық.
– Кетік жарады, – деді Тәкең. – Ал, мына бояушыларың маған 

ұнап тұр. Екі өнер тоғысқан жерде дұрыс дүние шығады. Құлағы бар 
бала ғой мыналарың. Шеберханасына барып қайтсақ қайтеді?

– Өзін шақыртып таныстырайық Сізге. Сіздің Созақтың 
баласы…

– Ә, жалпы күй табиғатын өзге жанрда сөйлету үшін кісінің 
сүйегіне күй сіңуі керек. Келешегі жаман болмас. 

Тәкеңнің өз сөзін өзіне қайыруға тура келеді.
Т.Әлімқұлов – сүйегіне күй сіңген жазушы.

БІР АЖАЛДАН ҚАЛҒАН ШЫҒАРМА

Қазақ әдебиетінің досы, ақын Н.С.Тихоновта «Эпопеяның күй- 
реуі» – аталатын мұңды эссе болатын. Ұмытпасам, онда бір моряктың 
ғажап эпопея жазғаны, қолжазбасынан оқыған жас Тихоновтың 
қатты қызыққаны баяндалады. Аласапыран уақыт. Теңізші кезекті 
жорықтан оралмайды. Өзімен бірге алып жүретін қолжазба да ұшты-
күйлі жоқ... Осыны айтып Н.С.Тихонов күйінеді...

Қазақ әдебиетінің бір классигі Тәкен Әлімқұлов өмірінің соңғы 
күндерін еске алсам бала шақта оқыған осы бір эпопея тағдыры 
жайында орыс ақынының күйінішті жазбасы есіме түседі.

Тәкен өмірінің соңғы жылдарын Әл-Фараби атындағы өнер- 
жайда өткізгені белгілі. Бірде, хал сұрай барғанда Тәкеңнің бөлме 
жинастырып жүргенінің үстінен түстім.

Қапсағай Тәкең өңкиген қалпы епетейсіздеу қимылдап жазу 
үстелі үстіндегі бір бума қолжазбаны алды да қоқыс жәшігіне атып 
ұрды. 
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Тұтас қолжазба екенін байқап қалдым. Жалма-жан қайта суырып 
алып, қолжазбаға көз жүгірттім. Арбиған ірі әріптермен жазылған 
Тәкең қолжазбасы. Өзі көлемді-ақ.

Жазушы бетіне қарадым. Жүзі әлем-тапырық.
– Ау, Тәке, мынауыңыз не?
Тәкең де көз жүгіртті. 
– Жазып жатқан шығармам ғой.
– Е, ендеше неге тастайсыз? «Черновигі» ме?
– Жо-жоқ. Мына үстел үстіне қоя сал!
Әңгімелесе келе білгенім – қолжазба Тәкеңнің жаңадан жазып 

жүрген шығармасы екен. Өзі аңғал адам, жүйкесі жұқарыңқырап 
жүрген жазушы алған да қоқыс жәшігіне атып ұрған.

Әрине, сол жолы ол шығарма бір «ажалдан» аман қалды. Ал, 
кейінгі тағдыры ше?

Қайда екен, сол қолжазба?

ТАҒДЫР
(сөз соңы)

Тәкен (Тәңірберген) Әлімқұлов – классик жазушы. Жазушы 
райында Тәкең тағдыры кісі қызыққандай. Әр әңгімесі – бүтін бір 
дүние. Ыждағатты зерттеушісі жоқ. Бейғамдықпен жүріп, уақыт 
өткізіп алуымыз да мүмкін. Бүгін елеусіз Тәкеңе қатысты әрбір іс, 
құжат, әңгіме күні ертең аңызға айналып ірілене берері хақ.

Осындай тұлғалы таланттың пенделік тағдыры кісі қорыққандай.
Жазушы ретінде Тәкеңді аялай қарауға, жұмыр басты пенде 

ретінде аяй қарауға тура келеді. Өмірлік тағдыры өксікті, өнерпаздық 
тағдыры өнегелі! 
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ШОҚаУЫз
Жазушы Садықбек Адамбеков жайында әңгіме

Әдебиеті дәуірлеген замананың адамдары едік.
Қызметтегі азамат құлқын сәріден күннің газет-журналын 

парақтайтын.
Шопан етігі қонышында «Жұлдыз» жорналы жүретін.
Ел ағасынан бастап көктеп келе жатқан өндір жасқа дейін әдебиет 

әлеміне келіп қосылған жаңа есімді біліп алып, шығармасын іздей 
оқу – ешкім міндеттемей-ақ - міндет, ешкім жүктемей-ақ –  парыз.  
Кітап оқу, баспасөз жаңалығын қалт жібермеу күнделікті салты- 
мызға, сол арқылы ұлттық дәстүрімізге айналған.

Кейбір жазушылардың жазғаны бедел, кейбір жазушылардың 
айтқаны аңыз!

Әлгі салттың арқасында көзімізді тырнай ашқан сәттен атын  
есітіп, жазған шығармасын оқып, айтқанына ден қойған жазушы- 
мыздың бірі – Садықбек Адамбеков! 

Мектеп қабырғасында жүрген кездің өзінде Садықбек Адам- 
бековтың ірілі-ұсақты шығармаларына қанып өстім. Ол жазған 
фельетон – кейіпкеріне шығарылған үкімдей көрінетін. Фельетонын 
оқып шығысымен «Сабазың осымен қызметімен қоштасатын-ақ 
шығар» деп түйетінбіз. Әсіресе «Ара» жорналынан Сәкеңнің өткір, 
уытты дүниелерін көбірек оқитынбыз. «Араға» жақындап, сатира 
жанрына жастай жан-тартуымыздың бір сыры – немере ағам Көпен 
Әмірбектің сын-сықақ жанрына әуестенуіне, жаза жүріп «бала 
сатирик» атанып үлгеруіне де байланысты болуы керек. Туасы 
Ергөбектен тарайтын оншақты үй таңның атысы, күннің батысы бір-
бірін әзіл-қалжыңмен іліп-қағып жүретін әзілкештер ауылы дерлік 
еді. Ауылда айтылатын әзіл-қалжыңды тізіп, ақ қазға ешбір қоспасыз 
түзіп кеп жіберсе юморлық жинақ шыға келерліктей. Ал, оны белгілі 
бір сатиралық кейіпкер бойына жинақтаса – Ярослав Гашек, Карл 
Чапек, Әзіз Несін, Оспанхан Әубәкіров шығармаларындай желілі 
туынды шығарына еш күмән жоқ.

Өмірдегі осындай сайқы-мазақ ортаға өнердегі сатириктер 
келіп қосылған соң не болсын?! Сатиралық әдеби орта қалыптасты. 
Асқар Тоқмағамбетов, Садықбек Адамбеков, Қалтай Мұхамеджанов, 
Оспанхан Әубәкіров, Ғаббас Қабышев, Үмбетбай Уайдин шығар- 
маларын екінің бірі жатқа айтар еді біздің ауыл азаматтарының! 
(Көпен осындай ортадан шыққан). Оспанханның Алматыдан арнайы 
келіп Әмірбек ағаның үйіне қона жатуы тіпті аңызға бергісіз. 
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Қыл-қысқасы біз Садықбек Адамбеков есіміне мектепте оқып 
жүрген бала кезден қанығып өстік. Садықбек аға туралы ұғымымызды 
алпысыншы жылдары жарық көрген «Атылған қыз туралы аңыз» 
аталатын роман-сатираның бірінші кітабы тіпті жаңалап кетті. Көпен 
бастап Төпен, Сапаш, Бақыт, Нұржан дегендей, бәріміз әлгі кітаптың 
түте-түтесін шығарып оқыдық. Пікір алмастық. Пікір жарыстырдық. 

– «Өмірде болуы мүмкін».
– «Өмірде болуы мүмкін емес» – бозбала жастар пікірінің екі 

жарылған жері – осы! Әдеби шарттылықпен шаруамыз жоқ. Өзара 
айтысып, таласып жаттық.

Жетпісінші жылы ҚазМУ-дің филология факультетіне оқуға 
түстім. Оған да себепкер – Көпен Әмірбек. Алматыда Көпекең әдеби 
ортамен недәуір араласып үлгеріпті. Бізді қолымыздан жетелеп 
құрдасы профессор Мархаббат Томановқа айтып, тапсырып оқуға 
түсірген Әнуарбек Дүйсембиев. Көпенді құрдасындай қабатында 
ұстайды. Оспанхан Әубәкіров «аузына түкірген», Садықбекпен сұхбат 
құрады, Ермек (Өтетілеуов) қамқор аға... Мен де Көпекең арқылы 
осы ортаға сығылап қарап, сыналап кіре бастадым... Ермек ағаның 
үйіне қонамын деп таң атқанша бүргеге таландым. Неге екенін, үй 
иелерін бүрге шақпайды. «Бізді таниды» – деп қояды Тұрар жеңгем. 
Үйренгенше бүргеге талана берейін бе, ақырын жылыстап кетіп, өзі 
дархан, жары Рәбиға мейірбан – бала мінезді балалар ақыны, ғажайып 
адам Әнуарбек Дүйсенбиев үйіне көбірек үйірсектейтін әдет таптым. 
Сәуле, Зәуре қарындастарыма, Ержан, Нұржан інілеріме айналды. 
Жамбылмен домбыра қағысатын Сәндібала әженің дайындайтын 
тәтті тамағы, Рәбиға жеңгемнің әрдайымғы ашық қабағы – тіпті 
ғажап. «Сенен балалар әдебиеті сыншысын тәрбиелеп шығарамын» 
– деп Әнуар ағам әуре.

Осындай күннің бірінде Көпен мені Садықбек ағамен 
таныстырды.

– Інім.
– О, жақсы. Бірдеңе жаза ма?
– Жазады.
– Сен сияқты, мен сияқты сатира ма ындынын құртқан?
– Жоқ.
– Енді?
– Сын. Сыншы болады.
– Ә.
Сәкең маған сынай қарап қойды.
– Әй, біздің ауылдың балалары жақсы бастап кейін тастап кетеді, 

– деді сосын.
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Көз алдына бір образ елестеп өткендей жанары күлім қағып 
әңгіме сабақтады. 

– Кесірткені білесіңдер ғой. Бізде құмда жүретін кесіртке бар 
емес пе? Өзге өңірдің азаматтары қолына үлкен тор алады. Торға 
кішкене кесіртке отырғызады. Кішкене кесірткенің аузына жұқа көк 
шөп тістетеді. Алдына жем, су қояды. «О, бұл мықты ғой» – деп 
әспеттейді.

Ал, біздің Қызылдың құмынан кісі көрсе құлағы қып-қызыл 
болып қызара ысылдайтын, ысылдаған сайын денесі дірілдеп 
пілқұлақтанып ісініп айбат шегетін келес кесіртке келеді.

Алматы ғой бұл енді.
Күндер өтеді. 
Әлгілердің кесірткесі ысылдаған келеске айналады. Ал, біздің 

келес сабалақтанған күтімсіз жаман кесірткеге айналады.
Ол жұмбақтай сөйлеп отырды.
– Әрине, оған бұл балалардың кінәсі жоқ. Біз ғой кінәлі. Елден 

келген талантты балаларға аға болып қол үшін бере алмайтын, 
тәрбиелей алмайтын, – деді.

Түсінбедім. 
Мен үшін жұмбақтау әңгіме еді. Оның үстіне осы бір бейтаныс 

та таныс адамды қайдан көргенімді есіме түсіре алмай, өзіммен-өзім 
әлек болып отырмын. 

Бір кезде барып есіме түсті.
Қала автобусы. Гоголь көшесі бойымен келеміз. Шашын бір 

жағына қайырған ақсаңдай басатын ақсары кісі жап-жас жолаушы 
қызға төне сөйлеп тұр.

– Мен кино режиссерімін. Киноға түскің келе ме?
– Отыр. Отыр айналайын. Сенің отырғаның – менің отырғаным. 
– Әкең бар ма? Шешең бар ма?
– А, күйеуің ше?
– Е, мен кино түсірем деп үйленбей қалған ағаңмын. 
– Киноға түсуге қалайсың, а?
Әрі қарай уыз жасқа махаббатын айтып та үлгерді.
Міне, таптым, таптым. Сол кісі – осы кісі!
Кезінде көкөрім (шамасы студент болса керек) қызға отырған 

жерінде өңкиіп, үстіне түсердей болып сөйлеп тұрған недәуір ересек 
кісінің әрекетін ерсі көргем. Енді, сол кісі – Садықбек Адамбеков 
болып шыққанына таң қалдым. Күлкі қысты.

– Әй, Көпен, мынау інің жынды ма? Күлгені несі-ей? Жылайтын 
әңгіме айтып отырсам күледі-әй келіп.
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Үндемедім. Көпен күлкіні одан әрман өрістетіп әкетті.
Бәріміз күлдік.
Қысқасы, біз ресторанға Садықбек ағаны «түсіру» үшін келген 

екенбіз. Зорлаған ешкім жоқ. Жалғызілікті жан Көпен Әмірбек, 
Бейсембай Сүлейменов секілді інілерін кейде осылай ресторанға 
шақырады екен. Мен тыңнан қосылып отырмын.

Іштік, жедік. 
Сөз арасында Арыс қаласында бес жыл мектепте оқығанымды 

айтып едім, Сәкең тіпті жылыұшырай түсті. 
Әңгіме арасында Сырбай Мәуленов, Жұбан Молдағалиевті 

сілейткен өлеңдерін оқыды. Ол өлеңдерге қарап «Сәкеңнің бұл 
айтулы екі ақынмен жүзі жараспаған екен ғой» – деп ойлайсың. 

Кейін білдім. 
Қимас достары екен.
Бір әңгіме есімде.
«Қазақ әдебиеті» газетінде қызмет істеп жүрген уақыты болса 

керек. Сәкең жорналист ретінде іс-сапарға шығады. Бас редактор 
Сырбай Мәуленов қаражатты қомақтылау етіп белгілейді. Сәкең 
Қызылорда бағытына «Қазақстан» поезына билет алады.

Жол жүретін күн. Достары Сәкеңді жолға шығарып салмақ. 
Құрдастар өзара ақылдасып алған. «Сәлем» рестораны. Ішім-жемнен 
дастарқан майысады. Төлейтін Сәкең. Қымбат арақ-шарап, қымбат 
тамақ. Басып-басып тапсырыс беріледі.

Сәкеңнің іс-сапарға арнап алған қаражаты ресторанға төлеуге 
жетпесі белгілі болады. 

Құрдастардың қалжыңы өзінің қалтасын қағу екенін Сәкең де 
түсінеді. «Қазір келемін. Сендер еркін ішіп-жеп отыра беріңдер» 
– деп тысқа сұранып шығып кетеді, Сәкең. «Зәр қысты»– дейді көзі 
буалдыр тартқан достарына…

Достары – ресторанда! 
Сәкең шыққан бойы такси жалдайды. Таксилетіп Жұбан досының 

үйіне келеді. 
– Софья, Жұбан жұмсады. Тез-тез.
– Тыныштық па?
– Орталық дүкеннен саған ғажап норка шубасын көріп, алайын 

десе ақшасы жетпей қалды. Кезекте тұр. Мені ақшаға жіберді. Бол. 
Бол енді. Шуба таусылып кетеді.

Софья жеңгей Садықбектей құрдасының қолына сомадай ақша 
ұстатады.

Таксилетіп Сырбай досының үйіне келеді. Олар Қызылордада 
бірге оқыған.
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Софьяға айтқан өтірігін Гүлжамал құрдасына да қиналыңқырап 
айтады.

– Әй, Садықбек, біздің Сырбай мен түгілі өзінің үстіне киім 
алмайтын еді ғой. 

– Өзің білесің, ана Жұбан қатынының трусиіне дейін өзі сатып 
алады ғой. Сол Жұбан Софьяға норка шуба алған соң, Сырбайдың 
да намысы қозып, саған сыйлық жасағысы келіп... Қалтасында 
ақша жүре ме, Сырбайдың. Бейшара ғой ол, сенің қолыңа қараған. 
Гүлжамал, бол. Қай размер керегін қағазға жаз. Ақша шығар.

Артистік бұл «номер» де өтеді. 
Таксилетіп Сәкең ресторанға жетеді. 
Дуылдаса қызып отырған құрдастарына келіп ішім-жем үшін 

артығымен ақша төлеп, поезға мінеді. Үзеңгіге аяғын салып тұрып: 
–Үйлеріңде сый күтіп тұр, тезірек қайтсаңдаршы! – дейтін 

көрінеді құрдастарына. 
Қазақы қалжыңға пірі зор Сәкең осындай болатын.
Сәкең ресторанда қыз-қырқынға қырындамай сабыр сақтап 

отырды. 
Қиялы жан-жаққа алып-қашып отырған Көпен мен Бейсембай 

даяшыға қырындай сөйлеп қалып жатса Сәкеңнің шыр-пыры 
шығады.

– Даяшыға қалжыңдауға болмайды, антұрғандар-ау, – дейді Сәкең 
ондайда, – Олар сендердің әрбір қырындағандарыңа он сом қосып 
есептейді. Жәлеп көрмегендей не болды сендерге? – Сәкеңнің шыр-
пыры шықты. Ресторан дұрыс-ау. Қолайсыздықтың көкесін Садықбек 
көкеміздің үйіне барғанда көрдік.

Қазіргі Қарасай батыр көшесінде шағын екі бөлмелі пәтерде 
тұратын ол тазалықты жақсы көреді екен. «Ана жерге отырма, мына 
жерге отыр», «Олай отырма, былай отыр», –деп есіңді шығарады. 
Оның үстіне алдына фартук байлап ақсаңдай басып қазан-аяққа өзі 
кірісіп, тамақты өзі дайындағанда кісі қолайсыз күй кешеді екен.

«Әйелі қайда Сәкеңнің?» – деген сұрау көкейімнен кетпеді. Әйел 
исі сіңбеген пәтер жетім кейіпте. Көңілді әлдебір аяушылық буды. 
«Өзі классик... Жалғызбасты...». Кісінің басына бермесін.

Қатыныңыз қайда? – деп сұрау әдепсіздік. Көпен мен Бейсем- 
байдың айтуына қарағанда Сәкең күніне төсек жаңғыртады...

Кім білсін?!
Осы сұрауға жарым-жартылай жауапты кейін таптым. «Лениншіл 

жас» газетінде Әдебиет және өнер бөлімінде қызмет істеген жылдары 
бірде Махфуза Байзақова есімді әртіс апай келді редакцияға! Айтулы 
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ақиық ақын, айтыс өнерінің ақтанкері Иса Байзақовтың қызы. Көп 
жыл жастар театрында бірсыпыра рөл ойнаған Махфуза Байзақова 
соңғы жылдары қолына қалам алып, өнер жайлы ой-толғаныстарын 
қағаз бетіне түсіріп жүреді екен. Сол материалдарын жариялату үшін 
келген беті. 

Міне, осы кісі Сәкеңнің жар қосағы, біздің жеңгеміз екен. Әттең, 
біраз бірге тұрып ажырасып кетіпті. Салихалы кісі еді, жарықтық. 
Шамасы, бар кінә біздің берекесіз ағамыздан болар-ау...

Сәкең тұратын пәтердің есігі Алдар Көсенің жел кеулеген жыртық 
шапаны секілді. Пырым-пырым. Құлыбы көп ауыстырылған. Және 
бір байқағаным – Сәкең кілтін есікке салардан бұрын тың-тыңдап 
біраз тұрады. Жан-жағына жалтақ-жалтақ қарайды. Сосын ақырын 
кілтті құлып көзіне сұғады. 

– Ау, мұныңыз не? – деймін. 
–Бала, дұшпаным көп, – дейді ол, – Байқамаса болмайды. Кезінде 

«Крокодил» жорналының меншікті тілшісі болып істедім ғой. Ол 
кезде маған мылтық ұстауға рұқсат ететін. Адамдар мені өлтіру үшін 
келіп талай рет есігімді бұзған ғой...

Сәкең қай-қайдағыны қозғайды. «Ара» жорналының өзі аз емес. 
Ал, ол кісі «Крокодил» жорналының меншікті тілшісі. Қастандық 
жасалса, жасалған да шығар. 

Сәкең отанында бірер рет болған соң жиі баруға зауқым соқпады. 
Өзі де қайдағы бір әпенді әңгімелер айтады. Жазғаны дана дерлік, 
қайталанбас сатириктің өмірі сұрқай, айтары баланың әңгімесі 
секілді, ала-құла бірдеңелер.

Көшеде кездесіп қалса бұртиып өкпелеп, жер-жебіріңе жетіп 
ұрсып, мазаңды алады. 

– Бір үйде бір өзім. Өліп қалсам қайтесіңдер? Сасып кетсем 
қайтесіңдер?

Сәкең бастырмалатады. 
Біз желкемізді қасимыз.
Бірде Сырбай Мәуленовтің үйінде әңгімелесіп отырдық. Телефон 

шар ете түсті. Гүлжамал жеңгей Сырағаңды телефонға шақырды.
– Әй, құнсыз, қалайсың? Тірімісің? – дейді гүрілдеп, – Арам өліп 

қалып жатқан жоқсың ба?
Әрине, телефон трубкасындағы жауап естілмейді бізге. Ол 

да есесін жібермейтін болса керек. Оны Сырағаң жауабынан 
аңғарарлық.

– Сенің Садықбек ағаң ғой, – дейді Сырағаң қайтып келіп, орнына 
жайғаса беріп.
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– Апыр-ай, ауыр айттыңыз-ау, – деймін.
– Е, ол да мені оңдырады дейсің бе? Бәрімізді елге масқаралап 

болды ағаң.
Сырағаң оқ тиген кеміс қолымен жағын сипап-сипап қойды. 

Сөйтті де Садықбек Адамбековтің өзі жайында мазақтап шығарған 
өлеңдерін оқи жөнелді.

Риясыз күледі. 
Ол өлеңдер дәлме-дәл есімде сақталмапты. Алайда, ұзын нобайы 

былай келетін.
Бір жылы Сырағаң Оңтүстікті сапарлайды. Ел аралап, «Сары- 

ағаш» шипажайында ем-дом алып, есін жияды.
Сүйікті ақынға Оңтүстік азаматтары машина мінгізеді. 
Алматыға көңілді оралған Сырбай аға Садықбек досын іздейді. 

Тауып алып сөзбен қажайды.
– Сенің ауылыңда болдым. Сенің атыңды айтсам, жан баласы 

білмейді. Ауылыңа бір түйір қадірің жоқ екен. Ал, мені сыйлап, 
машина мінгізді. 

Мұндайда Садықбек аға қарап қалған ба?
Көтенінен теуіп бір түнде
Өзінің Торғай даласы.
Біздің Сырбайжан бұл күнде,
Оңтүстіктің асыранды баласы!...

деп өлеңдете жөнеледі.
Бозбала шақтан қажасып бірге келе жатқан екі достың әзіл, 

қалжыңының беталысы осындай. Екеуі қимас дос еді. Сырағаң 
қайтыс болғанда еңкілдеп жылағанын көзіміз көрді.

Сен кетіп барасың,
Соңыңды қара орманға көшіріп.
Мен кетіп барамын, 
Өзім жаққан отты өзім өшіріп, –

дегендей (жатқа келтірілген өлеңде дәлсіздік болса ғафу өтінемін) 
кісінің құйқа тамыры шымырлайтын шумақты айтқан да Садықбек!

Сәкеңнің ендігі бір қимас досы – Жұбан Молдағалиев. 
Жұбағаң жайында Сәкең шығарған шымшыма шумақтар сүйектен 
өтерлік. Алпыс жылдығына орден берілмей, мақтау грамотасымен 
марапатталғанына көңілі толмай қоңылтақсыған Садықбек:

Сафуанға орден тапсырып,
Маған мақтау қағаз жапсырып,
Жалғыз адал досым деп,
Құшақтайсың қапсырып.
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Бұрынғы өткен заманда 
«Сырбай- лапша» аманда,
Айлы жаздың кешінде 
Алабұтаның ішінде

«Шпанаға» талатпай,
Бұралқы итке жалатпай
Шыбыныңды қағып отырған досыңа 
Көрсеткенің осы ма – ай? – 

деп те шымшыма өлең шығарған.
Сөйткен Жұбан аға Желтоқсан оқиғасында қаһармандық көрсетті. 

Қоғамға назырқанды. Наразылық соңы бүйрек ауруының асқынуына 
әкеліп соқты да, қапашылықпен көз жұмды. Сонда Садықбек табан 
астында тауып айтқан «Жұбан – Жұбан болып туып, Махамбет болып 
өлді» – деген сөз бір демде қазақ жұртына кең тарап кеткен еді. 

Садықбек ағаның драматургияда комедия жанрында, сатирада 
роман-сатирадан тартып әзіл әңгіме, фельетондарды аса көркем де, 
уытты жазғаны баршаға мәлім. Сонымен қатар, алдындағы Ғабит 
Мүсірепов сынды ағаларына, Қалтай Мұхамеджанов секілді қанаттас 
құрбы-құрдастарына арнап тотияйындай ащы, мейлінше тапқыр 
өлеңдерді табан астында суырып салып, айтып жіберіп қарап тұрар 
еді.

Өзі айтар еді: «Отауыз», «Шоқауыз», «Боқауыз» аталатын үш 
циклды үш дәптерге түздім» – деп. Өмірінің ақабалы сәтінде өзі 
туып өскен Арыс қаласына қоныс аударғаны белгілі. Арыстың сол 
кездегі әкімі Құртаев Әлімжан кейін жазушы музейі болар деген 
оймен сәулеті келіскен бір үй бөліп те берген. Кінә кімнен? Сатылып 
кетті әйтеуір. Сондай-ақ, әлгіндей шата сөздері мен шатақ өлеңдерін, 
шымыр шумақтарын сол кезгі әкім орынбасары Тазагүл Байлароваға 
«жазып ала бер» – деп өтініш айтқан едім. (Ол кезде мен облыс әкімі 
аппаратында қызмет істеймін). Бірсыпыра материал жинақталса 
керек. Біразын мен де қойын кітапшама түсіріп отырдым. Амандық 
болса, алда ыждағаттармыз деген ойдамын.

Жоғарыда Сырбай, Жұбан, Қалтайға арнаған қалжың өлеңдерін 
алға тарттық. Олар қазақ әдебиетінің классиктері. Садықбек аға да 
өз жанрында өміршең туындылар қалдырған классиктер санатында. 
Қазақ қаламгерлері өмірде қалжыңдаса жүріп, қатар жасаған, өнерде 
қатар тұра қалып жыр қашаған қанаттас, қадірлес жандар!

Жасында балалар үйінде өсіпті. Фельетонына кейіпкер етіп, 
әкесін алса керек. Кім білсін?
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Жас шағында «Оңтүстік Қазақстан» газетінде жорналист 
болып, қалам ісіне баулынды. Аталмыш газеттің көне тігінділерін 
ақтара парақтаған жан Сәкеңнің көптеген өлеңдеріне тап болады. 
Сәкең жасында жалындаған комсомол ақыны болған. Ақын жазған 
мәтіндерге Сыдық Мұхамеджанов сынды аты, заты бар сазгерлер ән 
шығарып, ол жұртқа кең тараған кезінде. Кейін Алматыға ауысты. 
«Ара», «Крокодил» жорналында, «Қазақ әдебиеті» газетінде 
қызмет атқарды. Кейін келе шығармашылық жұмыспен бірыңғай 
айналысты.

Сәкең сатиралық дүниелермен қатар тілі шұрайлы, оралымды 
очерктерді де көп жазған, көп жариялатқан қаламгер. Өзі тұрған 
пәтердің балконында бір қоңыр кітап шкафы тұратын, онда – кітаптар. 
Газеттер бір бұрышта үйіліп жатар еді. Бір барғанда «Кітаптарыма 
негізінен көркем дүниелерім кіреді, ал фельетон, көркем очерктер 
міне жатыр» – деп әлгі газет, жорналдарды нұқыды. 

Әрине, кітаптарға енген дүниелер сақталар. Тасқа басылған 
дүниелер табылар. Табылар да жанашырлар қамқорлығымен қайта 
басылар. Ал, әлгі газет, жорналдарда басылған дүниелер Сәкең 
кейін елге қоныс аударып, үйі жөндеуге түскенде жоғалып кетіпті. 
Ешкім білмейді. Өкініші сол. Кім ыждағаттап жиып, кім ол очерк, 
фельетондарды кітапқа топтастырып, жарыққа шығара қояр?! Әй, 
қайдам? Соры қайнаған Садықбек ағам-ай?!

Ғылымға айналдырсақ деген оймен Садықбек Адамбековтың 
әдеби мұрасын кандидаттық диссертацияға тақырып ретінде Тұр- 
сынай есімді қыз балаға ұсынғам. Сәкең марқұмның фотосуреттері, 
кейбір құжаттарын осы ізденуші қыз бала жинақтап қолына ұстап 
отыр. Оған да шүкіршілік!

Садықбек Адамбеков өмірінің ақырғы жылдарында Оңтүстікке 
қоныс аударды. Арыс қаласында тұрды. Қала әкімшілігі, немере інісі, 
ағайын-туыс дегендей қолдарынан келгенінше қаламгерді ардақтап 
бақты. Денсаулығының әлсіздігіне қарамастан шығармашылық іспен 
айналысып жатты. Бір роман дилогия жазды. Сүйегі – Желтоқсан 
оқиғасы. Жарияланған үзіндісіне қарағанда соншалықты қызықты 
дүние еді деп айтуға келмейді.

Садықбек Адамбеков өмірін жетім балалар үйінен бастап, «салт 
басты сабау қамшылы» ғұмыр кешкен, аяғын жалғыз басты жетім 
халде түйіндеген трагедиялық тұлға. Бәлкім өзінің өмірге жалғыз 
келіп, жалғыз кетіп барамын – дейтіні сондықтан шығар. 

Өмірде жалғызбасты ғұмыр кешкен пенделер көбіне дінге 
беріліп, тақуа тіршілік жолына түседі. Түрік тақуасы Федулах Гулен 
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өмірін мысалға жүгіндіруге болады. Ал, біздің Садықбек Адамбеков 
ағамыз тақуалық қайда, өткір сатиралық дүниелер жазумен бірге 
өзі де сатиралық шығарма кейіпкерінше өмір сүрді. Бәлкім, өзі 
өмір бойы бүге-шігесіне дейін үңіліп, еркін игерген жанрдың 
шарапаты шығар. Мұны жанрға басыбайлы беріліп кеткен жанның 
кейіпкержандылануы десек жарасар. Өмір бойы аярлықпен алысып 
«Өлі жандар» секілді дилогия жазып, ақырында тіршіліктен баз 
кешіп, адам ретінде ауытқып, ғажайып классикалық дүниенің екінші 
кітабын өртеп тынатын Н.В.Гогольдің тағдырына жақын күй кешті 
Сәкең. 

Өзінің 510 беттік «Желтоқсандағы қара түн» романын 95 беттің 
шамасына түсіріп, қырқып тастады. «Желтоқсандағы айлы түн» 
аталатын осындай көлемде жазылған романын отқа жағып жіберді. 

Пәнәйі себеппен көшірме даналарынан әлдекімнің қолында 
бірдеңелер сақталып қалған болса көреміз. Әйтпесе, қазақ елін 
тәуелсіздікке жетелеген желтоқсан (1986) оқиғасына арнаған дилогия 
Н.В.Гогольдің «Өлі жандарының» кебін киді деуіміз керек. Өкінішті.

Демек, трагедия оның жеке өмірінде ғана емес, шығармашылы- 
ғында да. 

Өзінің жетпіс жылдығына орай шығармаларын екі, немесе 
үш кітапқа жинақтамақ еді. Сәті түспеді. Қатарларына бұйырған 
шығармалар жинағы Сәкеңе бұйырмады. «Жазушы» баспасын 
басқарып отырған бір інісіне (Дулат Исабековке) құлаққағыс жасаған 
екен. «Сіз түгілі өзімнің екі томдығымды жарыққа шығаратын қағаз 
таба алмай отырмын» – деген жауап алыпты. Құлағын басып алды да, 
ешқайда шағымданбай тыныш жүрді.

1999 жылдан мен де Оңтүстікке біржолата қоныс аудардым. 
Облыс әкімшілігінде басшылық қызмет атқарған жылдары Садықбек 
ағаны мәжілістерге шақырып тұрдық. Барып халін біліп жүрдік. 
Әсіресе әдебиетке жақындау облыс басшысы Сапарбаев Бердібек 
Сәкең қадір-қасиетіне жетіп, ұдайы сұрағыштап, сыртынан тапсырма 
беріп, қамқорлық жасаумен болды.

Қазақстан Жазушылар Одағының ұйымдастыруымен 2002 
жылы жазушылардың кезекті съезі болды. Насыр Фазылов бастаған 
Өзбекстандық қонақтарды, Садықбек Адамбековті съезге алып барып 
қайту маған жүктелді. Ақсақалдарға шәй жасап, дастархан жаю үшін 
жарым – Баянды сапарға бірге ала жүрдім. Диктофонды дайындап 
үстел үстіне қойдым. Осы сапар Алматыға барғаннан Шымкентке 
қайта келгенше дегендей Сәкеңді диктофонға сөйлетіп алдым. (Таспа 
менің архивімде сақтаулы).
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Алматыға келіп жеткен соң қарт кісі, қонақ үйде жағдайы бола 
қоймас деп, үйде күтуді ойладым. Ақсақал қарсы болды. 

– Мені енді қанша жүреді деп отырсың. Қаламдастардың 
арасында болайын. Қолым қалт етсе «Кеңсайға» барып, пайғамбар 
ағаларым, құрдас-құрбы жігіттер рухымен сырласып, қоштасайын. 
Енді мен Алматыға келмеспін. Рұқсат ет!

Сақалы шошайған бір шөкім шал соншалықты жайбарақат сөй- 
леп тұр. Алайда көзінде мұң. 

Жүрегім дір ете түсті. 
Зират аралатып қайтуды ойладым. Тәуекелім бармады. Өзі де 

жалғыз барғанды хош көрді. 
Кешке шаршап-шалдығып келіп тұр. Әбден болдырған. Көңілінде 

бір ғана «ойға алғанымды орындадым-ау» деген медеу-ой!
Қайтып келеміз. 
Түн. 
Әлдене тықыр-тықыр етеді.
Ет желінген, шәй ішілген. Енді не тықыр?
Көмек керек болып қалар ма деген оймен жоғары сыпадан 

төменге түстім. Сөйтсем, Сәкең стол үстіндегі арақты уысына құйып 
алып, денесін сылап отыр.

Іргелес жатқан қалжыңға жүйрік Насыр аға (Фазылов):
– Ағаңның мас емес жері қалмады... – дейді. «Шүкісіне» дейін 

мас…
– Е, кішбұрыштар, сендер мұны ішесіңдер. Ал, мен к... ді жуамын, 

– дейді Сәкең жайбарақат.
– Ойбай, ағаң боғауыз сөз айтты. «Анау» жаман сөз, – дейді 

Насыр аға!
– Қандай сөз? – деймін жорта.
– Айтуға болмайды. Аузым бармайды – дейді Насыр аға.
Міне, Алматыдан осылай әзіл-қалжыңмен қайта оралған едік 

Оңтүстікке. 
Ұзамай Сәкең көз жұмды. Көз жұмарында «Адамбек тоғайына 

жерлеңдер» – деп аманат айтыпты. Ол жеңіл көлік жүре алмайтын, 
жүк машинасы зорға жететін бір қиян. Шет жер. Сырдария жағасы, 
қалың тоғай арасы.

Ағайын-туғандарымен ақылдаса отырып, Сәкең тәнін Түркістан- 
ға, аталмыш зиратқа жерлемек болдық. 

Дулат аға Исабеков:
– Немене Арыс Түркістаннан кем бе? Өлсем мені де Түркістанға 

сүйремекпісің? – деп маған біраз тіктенді.
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– Түркістанда боздақ Бекзат Саттарханов жерленген. Қаланың 
әкімі Өмірзақ Әметұлы екеуміз кеңесіп «Мұстафа Шоқайдың сүйегін 
Алманиядан алдырып, осында қойсақ, сөйтіп «Зиялылар зиратын» 
жасасақ» деген ойымыз бар. Сәкең сүйегін сонда қойсақ – деген ой 
еді біздікі.

Дүкең саябырсыды. 
Қазақ сатирасының классигі Садықбек Адамбеков Түркістанда 

зиялылар мазаратында ескерткішке айналып, тас-тұғыр үстінде тұр. 
Ол айтқанда тауып айтатын, күлдіріп айтатын, күйдіріп айтатын, 
әдеби ортаның өзін ықтырып жүретін шоқауыз қаламгер болатын. 

– «Өз шырағымды өзім өшірдім-ау» – деген бірде өкінішпен 
Сәкең. Кім білсін? Өмір шырағы өшсе-өшкен шығар, ал өнер шырағы 
өшпек емес... Талай жүректерді нұрландырып жасай береді. Айтқаны 
алмас қылыштай қиып түсер отауыз ақын үнемі біздің есімізде!

 31.07.2008 Түркістан

ТЕЛЕГЕЙ ТЕҢІз
Әбіш Кекілбайұлы жайында толғаныс 

 Қадірмен Әбекең – Әбіш Кекілбайұлы жайында толғану оңай 
емес. Оңай болмайтыны – ғасырлар бойы адамзат баласына рухани 
азық сыйлаған; көңіліндегі қайғысын қуып қуанышқа кенелткен, 
жүдеген жанын марқайтқан, сөйтіп оқырманын он-сан ойға бөлеп 
келе жатқан –  әдебиет енді келіп өнер болудан қалып, өнерден 
өлшем кеткен, бей-жай бейуақытта сол аса мәртебелі СӨЗ өнерінің 
қазақ топырағындағы бастамашы бағланы, Тәңіріден бұла табиғатқа 
сый болып дарыған дарын қуатын халқына иіп берген Азбаны туралы 
айта алу қайдан оңай болсын?! Оған кимелеп тағы бір күдік килігеді: 
айта қалғанда шалынар құлақ табылар ма? Идеология қалыптастырар 
құзіретінен айырылып, өз елінде аяқасты болып жатқан өзге әдебиет 
секілді қазақ қоғамына Қазақ әдебиеті керек болмай тұрған осы бір 
тұста «жақсы бір шығарма аяқтап едім», әйтпесе «ұлы жазушымыз 
мерей-межесіне көтеріліп еді» деген, бұрын болса дүйім жұртты 
қуанышқа кенер хабар, қазір азғантай топты ғана мерейлендіре алса 
керек. «Сөз анасы – құлақ» жетім, әдебиетті керек етіп жатқан тірі 
пенде жоқта, сол ұлттық әдебиеттің тұма-бастауында тұрмағанымен 
(ол тарих ісі) әлемдік аренаға көтеріп шығарған катепті қара нары 
жайында сөз қозғау, оның қаламынан туған алуан жанрлы, толағай 
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ойлы, теңіздей тербелген көркемдік тұтастықтан туып ұлттық 
құндылыққа айналған туындыларды әлем әдебиеті контекстінде 
қарастыру, қарастыра отырып жаңалықты ой айту қайдан оңай 
болсын? Сенің ғасырлап жасаған әдебиетіңді қастерлеу орнына билік 
басына келген шала әлдекім оны ысырып тастап қарап отырады. 
Әйтпесе, қазақ әдебиеті жайында ұғымы жоқ біреу келеді де өз сөзін 
айта бастайды. Олар қоғам жайында қаламгер қауымы айтып жатқан 
ойларды байыппен тыңдап, байыммен қабылдап, бойына сіңіруі өз 
алдына, өзінің жеке басы жайында айтып жатсаң да мыңқ етпейтін 
халге жетті. Реакция жоқ. Кімсің? Не айтып жатырсың? Кім үшін, 
не үшін айтып жатырсың? Шаруасы жоқ. Демек, әдебиетті керек 
етпейтін қоғамда сол әдебиеттің маңғаз майталманы, ұлынан ұлы 
тұлғасына айналып кеткен азамат, қаламгер қайраткері жайында айту 
оңай болмайтыны сондықтан.Айтқанда кім үшін айтасың, не үшін 
айтасың? Бұл – бір. 

Екіншіден, бүгін болмаса ертең бар, ертеңгі ұрпақ «сендерге  
бердім батамды» дейтіндей ұлттың үздік туындыларын оқитын  
ұрпақ ертең келер дүниеге деген үмітпен сөйлеуің мүмкін. Сөйле- 
генде, сөйлер адамың –  Әбіш Кекілбайұлы болып шығады. Бүгінгі 
ұрпақ «қағынан жеріген құландай» әдебиеттен жеріп, алыстап 
кеткен жағдайда Әбекең шығармаларын оқитын оқырман ертең 
табылатынына сенеміз бе? Оқырмандық дәстүр бір үзілген соң ол 
оңайшылықпен қайта жалғана қояр ма? Қаншама ұлы туындылар 
шоғыры дегенімізбен оны тұтынушы рухани орта болмаса 
трагедияның үлкені сол болмас па? Қалай дегенімізбен кешегі кеңес- 
тік кезеңде қазақ әдебиетінде ғажап шығармалар туды. Қазақ 
әдебиеті европалық деңгейге көтерілді. ХХ ғасырда алдымен жапон, 
соңынан Испан әдебиетінің әлемдік аренада дода бұзғаны секілді 
Орта Азия әдебиеті, оның ішінде қазақ әдебиеті әлемдік классикамен 
иық теңестірерлік туындыларын кешегі кеңестік кезеңде дүниеге 
әкелді. Қазақ әдебиетінде әлемдік әдеби классикалық туындылармен 
иық теңестірерлік туындылар бірсыпыра. Соның біразы Әбіш 
Кекілбайұлы еншісінде. Бірі емес, біразы. Әлемдік классикаға бір 
шығарма қосудың өзі зор бақыт. Ал, бірнеше шығармасы әлемдік 
деңгейге көтерілу – ол дарынның ғана емес, дананың пешенесіне 
жазылар сирек бақыт. Әбіш Кекілбайұлы – сондай сирек бақыт иесі.

Бір өкінішті жағдай – әлемдік әдеби процеске иық теңестіріп 
барып еркін енген қазақ классикалық шығармалары өзге түгілі 
өзімізде, өз «үйімізде» өз бағасын алған жоқ. Соның бірі тағы да 
Әбіш Кекілбайұлы шығармалары. Әбіш Кекілбайұлы шығармалары 
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жайында сөйлеу үлкен жауапкершілікті тілейді. Білермендікке берілу, 
сөзуарлыққа салыну – Әбіш Кекілбайұлы жайында айтар сөзге 
жүрмейді. Әбекең шығармашылығы жайында талдау сөз айта алсаң 
құба-құп, ал айта алмасаң ең болмаса шыншыл оқырман ретінде 
сөйлей алсаң оның өзі де шеккі емес. Өйткені...

 Өйткені Әбіш Кекілбайұлы – қазақ әдебиетіндегі айырықша 
құбылыс. Қазақ әдебиеті дейміз-ау, қазақ әдебиеті ешкімнің 
маңдайына да тар келмейді дей тұра, қазақ әдебиеті үшін туған 
Әбіш Кекілбайұлын қазақ әдебиетімен ғана шектеп қояр болсақ ол 
да дұрыс болмас еді. Өйткені, ол әдебиетке келгенде әлем әдебиеті 
тәжірибесін игере, әлем әдебиетіндегі айқұлақ тұлғаларға құлақ 
түріп, сансыз бұлақтай сабылып ағып жатқан әдеби ағымдарды игере 
келген кісі. Ол әдебиетке келген сәттің өзінде қазақ әдебиетінің ғана 
жемісі емес, әлем әдебиетінің жемісі. Әлем әдебиетіндегі тұтас-
тұтас ағындар мен оқшау-оқшау құбылыстарды жіті бағып, іштей 
талдап, жете пайымдап, бойына сіңіре келген ізденімпаз талант. 
Әлем әдебиетін сөз дерті қинап әдебиетке келер сәтте ғана іздеп, 
әдебиетке келер сәтте ғана ізін баға талдап қоя қойды ма екен Әбекең. 
Жо-жоқ, Әбекеңнің бұл ұдайғы дағдысы. Әлі де құдай біледі, әлі 
күнге әлем әдебиетіндегі әрбір қимыл-қозғалысты қалт жібермей 
қадағалап «барометрдей» бағып келеді. Қазіргі таңда әлем әдебиеті 
дегеніңіз де мына заманадай тоқырап тұрған шағы. М. Бахтин 
әдебиеттегі ең жас жанр атаған романның өзі не боларын, қайда 
барарын білмей дағдарып тұрған шақ. Осындай жағдайда біз Әбекең 
романдары жайында не айтуымыз керек? Сөз жоқ, бір жай ақиқат. 
Әбекең қаламынан туған, қазақ әдебиетінің ғажайып үлгілерінен 
саналатын ол туындылар өз бағасын алуы керек. Жәй бағалау ғана 
емес, әлем әдебиеті контекстінде талдануға тиісті. Оған әдебиеттің 
тоқырағаны секілді, тоқырап тұрған әдеби сынның қауқары жете қоя 
ма? Қыл-қысқасы Әбіш Кекілбайұлы жайында сөйлеу – аса үлкен 
жауапкершілікті тілейді, мол білімді қажет етеді. 

 Әбекең жайында көп айтуға болады. Ең бастысы, дайындалып, 
ұлы жазушы қолынан шыққан бұйымдарды талдап дөп сөйлеген 
мақұл. Ә.Кекілбайұлы қай тақырыпта жазса да арнайы дайындықпен 
жазады. Ал, ондай жазушы жайында сөйлегенде дайындалмай сөйлеу 
– ұяттың үлкені. Сондықтан осы жалпы жинақтау сөзбен Әбекең 
жайлы кіріспені тоқтата тұрып өзіміз ұдайы жақсылығын көріп келе 
жатқан осы бір аса қызықты дарын, абзал адамның кісілік, азаматтық 
тұлғасына, шығармашылық тағдырына үңіліп көрсек.



125

1. Шұғылалы жүрек 
Бірінші толғаныс

Ұмытпасам 2000 жылдың шіліңгір шілдесі. Елбасы тапсырмасы- 
мен Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысы Әбіш Кекілбай- 
ұлы Оңтүстік Қазақстан – обылысын аралап, атқарылған істермен 
танысып жүрген. Қасында «Егемен Қазақстан» ашық акционерлік 
қоғамының Президенті – қаламгер Сауытбек Абдрахманов! Әбекең- 
нің «тонның ішкі бауындай» жақын көретін інісінің бірі.

Олар облысқа келіп, одан аудан-аудан аралап кете барыпты. Мен 
мемлекеттік қызметтемін. Қызмет болғанда Оңтүстік Қазақстан 
обылысы Әкімі аппараты бастығының орынбасарымын. «Ішкі 
саясат» бөлімін қосып басқарамын. Тәжірибем көп деп айта 
алмаймын. Аталған қызметті атқара бастағалы жылға жетер-жетпес 
уақыт. Облыс әкімі билік институтындағы белгілі тұлға – Бердібек 
Сапарбаев! Бұған дейін Қызылорда облысын абыроймен басқарған. 
Қызылордадан Шымкентке Бекеңе есендесе келіп, кетіп жататын 
бұрынғы қызметтестерінің әңгімесіне қарағанда облыс жұртшылығы 
Бердібекті бізге қимайтын секілді. Біздің облыс жұртшылығы әзір 
іскер азамат, табанды басшы қадіріне жетіп үлгерген жоқ. «Бердібек 
біздің әрбіріміздің үйіміздегі бір-бір бала секілді еді. Көгілдір 
экраннан Бердібектің төбесін көрсек: «Е, ел аман, жұрт тыныш екен 
ғой» – деуші едік». Бұл – белгілі ақын, сазгер Лена Әбдіхалықованың 
анасының сөзі. Асылы Бердібек қайраткерлігін халыққа арнайтын 
әкім. Бұхара халық та сосын жақсы көретін болар. Қара жолдан 
қаражат шығаратын іскерлігіне жұрт қайран қалысатыны және бар.

Бердібек Қызылордадан Оңтүстік Қазақстан облысына ауысып 
келгенде басқасын былай қойғанда облыс орталығы – Шымкентте не 
жарық, не жылу жоқ еді. Қызметке келген сол бір күндері өз көзімізбен 
көп қабатты үйлердің жоғары қабатынан қыз-келіншектердің етін 
салып, қамырын құрғақтай қамтып қазанын көтеріп жерге түсетінін, 
көшедегі көлденең ағашты қойғанда өсіп тұрған ағаштарды сынды- 
рып отқа жағып, піскен асты қайтадан көтеріп белі майысып жоғары 
қабаттарға қарай көтеріліп бара жататынын талай рет көргенбіз. 
Облысты Бердібек Мәшбекұлы осындай түн-түнекте отырған кезінде 
қабылдап алды да аз уақыттың ішінде жарығын жағып, жылуын 
беріп, көгілдір отынын үйлеріне кіргізіп, ыстық, суық суын қайта 
ағызып аз уақытта күнеске шығарды. Халық алғысына бөленді. 
Қызылордадағыдай Шымкентте де бұхара халық аз уақытта Бердібек 
Мәшбекұлын жақсы көрудей-ақ жақсы көріп кетті... Құданың құдыреті 
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осындай іскер облыс әкімін жақсы көрмейтіндер де жеткілікті.Олар 
бұрын облыста билік басында болған жандар. Олар бәлкім облысты 
басқарғанда «приватизацияны» «прихватизацияға» айналдырып, 
халықты қара жерге қаратып кеткен қаратұяқтар. Облыс тұралаған. 
Тұралаған облыста жұмыс жүріп кеп берсе, ол пақырлардың жұмыс 
істемей, қу құлқын қамына түсіп кеткені әшкере болады ғой. Олай 
болса, жұрт облыста жұмыс жүрсін деп еңбек көрігін қыздырып, 
алды «қызыл май» болып жатса, Ол және оның ниеттестері облыста 
жұмыстың жүруіне емес, жүрмеуіне «жақтасуға» тиісті. Енді міне, 
облыс басқаруға Бердібек келді. Алмайды. Бермейді. Алғызбайды. 
Бергізбейді. Ақ-адал жұмыс істетеді. Содан іс жүреді.

Жарық келді жарқырап. Жұрт қарық болды. Жылу келді. Көгілдір 
отын әрбір үйдің ошағында лаулайды. Күннің көзін көргісі келмейтін 
«байғыз-пенделердің» көзі қарықты. Жарқанат-пенделердің тынысы 
тарылды. Облыстың іскер әкіміне қарсы жойқын шабуыл басталды. 
«Ар-Дақ» аталатын арнайы қарабейіл газет шығарылды. Ол жеке 
қалталардан қаржыландырылады. Қаржыландырушының бірі – 
облыстың бұрынғы әкімінің бірі деседі. Мақсат-міндеті –  облыстың 
жаңа әкімі Бердібек Сапарбаевты сүріндіру. Баспасөзге ұйымда- 
сып мақала жазылады. Облыстан ұйымдасып ұйысып Президент  
Н.Ә. Назарбаевқа Б. Сапарбаев үстінен нешетүрлі арыз жөнелтіледі.

Елбасы оңтүстікке келген бір сапарында «Арыз жазғанды 
қойыңдар. Бердібек Оңтүстік Қаазақстанда жұмыс істейді. Қолынан 
іс келеді. Мен сенемін»– деп нығырлай айтып та кетті. Бірақ оған 
тоқтар көргенді ел, көшелі азаматтар қайда? Тоқтаусыз арыз жазылады 
да жатады. Қызулы өсек құлақты отқа қарығандай бір күй. 

Тағы бір толқын арыз түскен. Содан Елбасы Мемлекеттік хатшы 
Әбіш Кекілбайұлына Оңтүстік Қазақстан облысына барып, аудан-
ауданды аралап, жасалып жатқан жұмысты көзбен көруді, елмен 
кездесіп облыс әкімі туралы жалған жала мен шын пікірдің жағын 
ажыратып келуді тапсырады. Әбіш Кекілбайұлының қабатына 
Сауытбек Абдрахмановтай зиялыны ала оңтүстікке келу сыры, 
міне осы жағдайға байланысты. Әбекеңнен кездескен жерде жылы 
сөз есітіп қалатыным бар. Сауытбек қатар оқыған, қанжығалас дос-
жар жігіт, білімді, білікті азамат! Сәлем бергім келіп бір тұрды да 
жарамсақтанғандай болмайыншы деген оймен тежелдім. Әй, менің 
жасықтығым-ай, осы!

Өзім оңтүстікте салт басты, сабау қамшылы жүріп жатырмын. 
Жарым, бала-шағам Алматыда. Менің үстімнен де әртүрлі пәлекет 
ұйымдастырылып жатады. Түн жарымында Алматыдағы жарыма 
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қыздар телефон соғады. «Менімен ойнап-күлген қыздар». Түн 
жарымында Алматыдағы жарыма «семьямыздың досы» телефон 
шалады. «Менің жүріс-тұрысым жайсыз». «Бұлай жойдасыз кете 
берсем отбасым күйрейді». «Аспиранттармен театрға барамын. 
Мейрамханаларда отырамын...». Соның бәрін егжей-тегжейлі жазған 
хатты поездан беріп жіберген. Баян барып алуы керек. Обалы не, 
жарым жалалы сөздерге арандамады. Айтағына ермеді. Айтқанына 
жүрмеді. Айтқаны – «Біздің қамымызды құдай жейді. Құдайдан өз 
отбасыңның амандығын сұра!.».

«Мен де адаммын жаралған сүйек, еттен» – деп Сәбит Мұқанов 
айтпақшы, мен де жарымды, бала-шағамды сағынамын. Алматыға 
сұрануға батпаймын. Әлгіндей бір қазақ бір қазақты дос көрмей, 
өшіге жазып, өршелей ұмтылып жатқанда, әкім іскерлігін көре алмай 
Астана–Шымкент – Астана арасы ұйымдасқан өтірік, өсек, атаға  
бөлу, арыз-шағым ұйымдастыру – ерсілі-қарсылы жазу болып 
жатқанда жеке басың үшін сұрануға арың бармайды-ақ. Дегенде 
сұранамыз. Тікелей бастығым, Оңтүстік Қазақстан облысы Әкімі 
аппараты басшысы Кеңес Махамбетовтен сұранып Алматыға кете 
қалғаным.

Алматы топырағына табаным тигені сол. Үйге жетіп балала- 
рымның басынан сипап та үлгергенім жоқ, телефон шар ете түсті.

– Құлеке, жедел қайтыңыз. Ұшақпен ұшыңыз. Ұшақжайда Сізді 
қонаққа арналған 07 автокөлігі күтеді. Бекең іздеп жатыр. «Алматыға 
жібердім» десем ренжіді. Бәлкім Сізді Әбекең Кекілбаев іздетті ме? 
Білмедім. Айыптымын. Қайтыңыз. – Бастығым Махамбетовтің үні.

Салым суға кетті. Жедел қайттым. Мемлекеттік қызмет. 
Ештеңеге, ешкімге ренжуге болмайды. Ұшақпен ұшуға рұқсат 

етілді. Оған да рахмет. «Әбекең іздетті ме, қайдам?» – деді-ау, 
Кеңес бастығым. О, О, онда мен бақыттымын... Ұшақтың жайлы 
орынтағына жайғасып алып Әбекең – Әбіш Кекілбайұлы жайында 
ойланамын, толғанамын. 

Тіпті қай жанр туындылары болсын хас талант Әбекең ісмер 
қолынан шыққан бұйым – Бұйым! Замананың мына бір қысылшаң 
шағында өндіріп жазу орнына мемлекеттік қызмет деген бір мәселені 
тауып алып, ойда мансапқорлық жоқ, бойда оған деген бейім жоқ 
шақта қызметке жегіліп жүргенімді көрмеймісің? Әйтпесе, Әбіш 
Кекілбайұлы шығармашылығы туралы толымды бір кітап жазар ма 
едім? Алайда, ғасырлар бойы ата-бабамыз армандаған Тәуелсіздікті 
алғанда оны халықтың қалыпты өміріне айналдырып тұрақтандыру 
үшін де менің осы жүрісім мысқалдай да болса үлес емес пе?! Менің 
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ақ-адал қызметім облыс әкімін ғана қолдау ма екен, Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлын да қолдау емес пе белгілі дәрежеде? Қазіргі таңда Елбасы 
айналасында кіршіксіз таза адамдар жүр деп айта аламыз ба? Айта 
алмаймыз ғой. Облысты отырғызып кеткен алатұяқтардың өзі Елбасы 
сеніміне кіріп алып, сол кісінің айналасында нешетүрлі құйтұрқы 
саясат жүргізуде екенін көріп-біліп отырғанымыз жоқ па? Ардақты 
Әбекеңнің облысымызға келуінің өзі сол Құдайдан қорықпағандардың 
ұйымдастырған арызының салдары емес пе? Солай ғой. Е, е, бір 
ағынан қарасы, адалынан арамы басым, бір ұрты май, бір ұрты қан 
біреуді жібермей, Әбекеңдей дүниетанымы мейлінше кең, ақ сөйлеп, 
адал жүретін кемел адамды жіберген Елбасына рахмет! 

Әбекеңмен көктемде Қызылжар жерінде кездескен едім-ау. Онда 
облыс әкімі Қажымұрат Нағмановты қабатына ала отырып Тәуелсіздік 
жайында толғап еді-ау. Осы топыраққа келуімізге себепкер болған 
Сәбит Мұқанов жөнінде де біраз тебіренген. Сонда өзім ғұмырымның 
біраз жылын арнап Сәбитті таныдым деп жүрген, тіпті қазаққа 
Сәбеңді қайта таныттым деп пендешілікке салынып астам жүрген 
басым Әбекең сөзінен кейін осы бір дүниетанымы қайшылыққа толы 
жазушыны таныту былай тұрсын, өзім әлі жете танымағандай күйге 
түскем. Сәбит Мұқанов және оның ЮНЕСКО бойынша тойланар 
тойы жөнінде айта келіп, Темірхан Медетбектің сұрағына орай, егер 
Сәбеңнің тойы ЮНЕСКО штабында тойланар болса, оған баруға 
хұқылы бір адам болса – ол біздің мына Құлбек– деп мен жайында 
тағы бір қозы көш жерге жеткізе әңгіме айтқаны бар-ды. Мерейім 
өсіп қалған. Мен басымды бұға түстім де айналамдағылар жапырлай 
маған қараған. Есілам Зікібаев Әбекеңді қолдай мені Сәбиттанушы 
ретінде көтермелеп сөз қосақтап жібергенін де жүзіммен емес, 
шуылдаған құлағыммен еміс-еміс естігенмін.

Шынымен мені Әбекең іздетті ме екен?
Өз сұрауымнан өзім селт ете түстім. Қалың ойдан арылып бір 

сәт ойыс терезеден жерге қарадым. Шымкент топырағы. Келіп те 
қалыппыз.

Ұшақтан түскен жерде, айтса – айтқандай-ақ 07 автокөлігі күтіп 
тұр екен. Мені Сарыағаш сауықтыру шипа-жайына қарай ала жөнелді. 
Кезінде Д.А.Қонаев түсетін тәуірлеу ғимарат бар еді. Сонда әкелді. 
Әбіш ағаның осында жатқанын білдім.

 Сәлем бере кіріп келдім.
– Ой, айналайын Сары бала!. – Әбіш аға мені бауырына баса 

құшақтай амандасты.
Амандық-саулық сұрастық.
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Мәселенің мән-жайы былай өрістепті.
Мемлекеттік хатшы өңірге келген соң екі-үш күн қасында 

облыс Әкімі бірге жүреді. Сол тұста Бердібек Мәшбекұлы Ақбота 
есімді қызын ұзатып, «құйрық-бауыр жесіп», құда-кәде жасасып 
жатқан. Әлденеше ауданды аралап Сарыағаш шипажайына жеткенде 
Мемлекеттік хатшы қасында Бекең біраз болып әлгіндей жағдайға 
байланысты сұранады. Алдын сенбі, жексенбі етіп сұранып кетіп 
бара жатқан Бекеңнен Әбіш аға:

– Келгелі Құлбекті көрмедім. Біздің Құлбек қайда, осы? – деп 
сұрайды.

– Қызметте. Сізге жіберейін, – дейді Бекең.
Мені жер-көктен іздестірудің сыры осында жатыр екен.
Әбіш аға ресми тұлға әрине. Алайда, біз ол кісіні ресми тұлғадан 

бұрын ұлы жазушы, ғазиз жүректі жан райында жақсы көреміз. 
Өзімізге ұстаз тұтамыз. Көріспегелі біраз болған. Әбіш аға мейірленіп 
қарсы алған соң төбем көкке елі жетпей қалды. Бақытқа кенелгендей 
болдым. Әбекеңмен шүйіркелесе әңгімелестік. Е, ол күнгі әңгіме шер 
тарқатқандай емен-еркін әңгіме болды. Әбекеңді бәсіре аға тұтып 
әңгімесін еркін тыңдаған күнім. 

Есіме курстас досым Сауытбек Абдрахманов түсті. Саукең ірге- 
дегі Келес ауылының тумасы. Сауытбек бұдан жыл бұрын алдын- 
дағы ағасынан айырылған.. Әбекеңнің кісілігі ғой, қаралы шаңырақ- 
қа кіріп үй иелеріне, ауыл-аймаққа көңіл айтпақ. Соған орай Сауыт- 
бек дос ауылына жүріп кетіпті. 

Келеске келдік.
Әбекең қаралы шаңыраққа көңіл айтты. Жәбірлі ауылға жұбату 

айтты. Қара шаңырақтан қаралы күйді қуып бақытқа бастағандай 
телегей теңіз тілек, көшелі әңгіме.

Шымкентке қайттық. Мәртебелі қонақтар Клуман қонақ үйіне 
түсті. Мен атқосшы. Ақшамда мәртебелі қонақтардың құрметіне 
дастархан жайылды.

Әбіш Кекілбайұлы – төрде, қасында – Бердібек Сапарбаев.
Үстелдің бір қанатында – Сауытбек екеуміз, екінші қанатында 

– қала әкімі Болат Жылқышиев және оның орынбасары Сұлтан 
Сүгірбаев!

– Бердібек, бәрібір бірінші сөзді маған бересің. Сондықтан өзім-
ақ бастай берейін.

Бұл – Әбіш аға. Қара нардай орнынан ырғалып тұрып сөз 
бастады.

– Әрине, Әбеке, әрине.
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Бұл – Әбіш ағаны ерекше құрметтейтін облыс әкімі Бердібек 
Сапарбаев.

– Енді, сөйлегенде былай, Бердібек, өзің басқарып отырған 
өңірді аралап көрдік. Пікірімді жол-жөнекей біліп те келесің. Тиісті 
орындарда кеңінен баяндармын облыс жағдайын. Бүгін мен басқа бір 
мәселе жайында айтайын деп тұрмын. Бердібек, сен шығармашылық 
адамдарына жақсы қарайтын сияқты едің. Оныңа біз сырттай сүйсініп 
жүруші едік. Кітап оқитын әкім азайған шақта оқитын, жақсы мен 
жаманды ажыратып танитын бір әкім болды ғой деп ойлаушы едім. 
Сол қамқорлығыңнан біздің Құлбек қағыс қалған сияқты. Құлбекке 
әлі үй бермепсің ғой. Мұның не қылғаның? Әкім бол – халқыңа жақын 
бол деген бар емес пе? Халық болғанда да, біздің Құлбек қаламгер. 
Жақсыңды жарқыратып көрсетеді. Қазақта «ауылдың баласы» деп 
қараушылық кездеседі. Құлбекке олай қарауға әсте болмайды. Ол 
әдебиетте өз саласындағы екінің, әрі кеткенде үштің бірі. Егер, сен 
бағаламасаң мен бағалаймын. Үй бермес болсаң ашып айт. Астанаға 
алдырайын. Қызмет берейін. Саған керек болмаса Құлбек Астанаға 
керек. Астананы – Астана ету үшін де Құлбектер керек. Қаламы 
қуатты, не жазса да тындырымды жазатын, не айтса да ойланып ойлы 
айтатын Құлбектей жандар керек Астанаға!

Мен мына шарапты Мемлекеттік қызметте жүріп те әдебиетке 
адал бейілін сақтаған үлкен қалам иесі – біздің Құлбек үшін, 
айналайын Сары бала үшін көтеремін. Келші бері, өзің...

Мен аң-таң... Бейне бір ертегі әлеміне еніп кеткендеймін. Әлгін- 
дей асыра мақтауларды жүрегіме қондырып үлгере алмай жатыр- 
мын. Көзім жыпылықтап қасымдағы Сауытбек досқа қараймын...
Әбекеңе «Шымкентте үйім жоқ, қиналып жүрмін» – деп аузымнан 
лепес шығарсам не дерсіз?! Әлде Сауытбек айтты ма екен? Өткенде бір 
кездескенде «Жазуды сирексітіп кеттің. Оңтүстікке қоныс аударғанда 
қылған пайдаң кәне? Басыңда баспанаң да жоқ. Астанаға ауыспайсың 
ба?» – деп біраз тақымдаған. Бәлкім мейірбан Әбекеңді тұтандырған 
оттық қасымда отырған Сауытбек болмағай. Ол міз бағар емес. Сұп-
сұр қалпы.

«Апыр-ай осы сөздерді ұлы жазушымыз, Мемлекеттік хатшы- 
мыз Әбекең –  Әбіш Кекілбайұлы айтып тұр-ау. Мен не деген бақыт- 
тымын?! Бақыттан тасыдым. Мең-зең қалыптан ақырын айығып, 
шайқала басып барып жаны – жайлау Әбіш ағаның мейірбан құша- 
ғына еніп кеттім. Дала бейіл дана Әбекең маңдайымнан сүйді. Пеше- 
недегі жазу кісінің маңдайында болады деседі. Әбекеңнің ыстық 
мейірінен пешенедегі жазу да балқыған шығар-ақ.
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Байқаймын Бердібек Сапарбаев маған көзінің астымен қарап 
отыр. Әлгіндей сөздерден кейін ешкіммен санасып жатуға бейілім 
жоқ. Рюмке толы коньякты Сауытбек доспен қағыстырып құлатып 
кеп жібердім.

Мансап иелері, мемқызметкерлер сөйлеп жатыр сызылтып. Бірде-
біреуі құлағыма кірер емес. Өзіммен өзім.

Бір-екі айналым сөзден кейін облыс әкімі Әбекеңнен рұқсат 
сұрап құда күтуге кетті. Біраз отырдық. «Протокол» үшін отырғандар 
үйді-үйіне сызып кетті... Әбекең мен Сәукең қасында біраз болып, 
түн жарымы ауа, қонақтарды бөлме-бөлмесіне жайғастырып мен де 
қайттым. «Үйіңде қатының жоқ. Жата кетпеймісің?» – деп сөзбен бір 
қағытып Сауытбек қалды.

Ертеңіне ертелеп тағы да Әбекеңдердің қасынан табылдым. 
Сағат 10-да «Сәкен Сейфуллин» театрында Мемлекеттік хатшы 

облыс активі, қала жұртшылығымен кездесті. Орыс тілінің тұғырдан 
түсе қоймаған кезі. Әбекең бастан-аяқ қазақша сөйледі. Сөзінің 
аяғына таман аялы жанарымен жұртшылықты шола өтіп «ә, мұнда 
славянь жұрағаты да отыр екен ғой» – деп алып, ептеп орысша 
қосты. Асылы ол күнгі сөз – сөз емес, толқыған теңіз еді. Теңіздей 
толқыған ой айтылды. Тәуелсіздік бағасы, облыстағы әрбір жетістік 
тәуелсіздікті баянды ету үшін жасалған әрекет, жалпы мемлекетті 
нығайтуға қосылған үлес екені, облыста жұмыстың ойдағыдай 
жүріп жатқаны, басқа емес, қазақтың бірін-бірі аяғынан шалып, 
омырауынан алып, шалғайына жармасып жатса қалай ел боламыз... 
Әбекең қозғаған тақырыптар осындай. Естір құлақ болса, қабылдар 
таза жүрек болса толқыған сөз, толғақты ой айтылды. Қиямпұрыстау 
бірер сұрақ берілді. Жауабын заматында алды. Тапсырыспен жұмыс 
істейтін кейбір қумүйіз жорналистер болмаса жұртшылық риза  
болып ойланып тарасып бара жатты...

Түстік шәйді (әрі қоштасу шәйі) қала әкімі Болат Жылқышиев 
Сайрам ауданы аумағында жаңадан ашылған бір мейрамханаға ұйым- 
дастырыпты. Кешегі отырысқа қарағанда кісі қарасыны молдау. 
Сауытбек төрлетіңкіреп жайғасты. «Протоколдан» аса алмай мен 
төмендеу барып отырдым.

Әбекең дәм үстінде халықты дана етіп те сыйпаттады, бала етіп те 
сыйпаттады. Даналығын бағалап, балалығын аялап қызмет ету керек 
халыққа деп бір кетті. Адамдық ұлылығы, жазушылық даналығы, 
саяси дипломатия қатар түсіп жарасымын тауып кетіп барады. Облыс 
жағдайына талдау бере сөйледі. Облыста жұмыстың қызу жүріп 
жатқаны, азамат қадіріне жете білу де азаматтық екенін айтты Әбекең. 
Облыс жетістігін Елбасыға айтып баратынын жеткізді.
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Отырыс аяғына таман «Бердібек, Сен менің кешегі өтінішімді 
ұмытып кетпе. Біле-білсең Құлбектей азаматтың қасыңда жүруі – ен 
байлық. Құлбек – бүгінгі көзің ғана емес,ертеңге жетер сөзің де. 
Бағалай біл!»

«Әңгіме жоқ, Әбеке! Өтініш емес, Мемлекеттік хатшының тап- 
сырмасы деп қабылдадым». Облыс басшысы Бердібек Мәшбекұлы- 
ның сөзі.

– Келші бері, Сары бала, айналайын!
Әбекең екі қолын науша көтеріп маған қарады.
Кешегі мақтаудың буына, кешегіге бүгінгі қосылып коньяк суына 

балқыған мен байқұс батылданып алып тамақтан майысып тұрған 
столды айнала өтіп Әбекеңнің мейірбан құшағына қойдым да кеттім.

Маңдайымнан сүйді Әбекең. Пайғамбар пейіл жан емес пе 
Әбекең, «пешенемдегі жазулардың арасында қырсықтары болса 
осымен кесілген-ақ шығар, кесілген де өшірілген шығар, Пешенемде 
тәуір жазулар болса мықтап бекіген-ақ шығар» – деп ойладым.. 
Бақытты едім.

Буалдыр көзбен Сауытбекті іздедім. Суық жымиып отыр екен. 
Жұрт қозғалақтай бастаған. Сәл оңашалық тауып Сәукеңе: «Бәрін 
бүлдіріп жүрген сен емес пе?» – дедім. «Кімнің бүлдіргенін қайтесің, 
үйіңді алып алсайшы». Сәукең дос жұқа жымиды.

Жұрт абыр-сабыр. Әбекеңмен қоштасып жатыр.
Облыс әкімінің көзіне түскім жоқ. Олжам аз емес. Тұра қашқым 

келіп тұр. Ойымды жиып үлгермедім. Бердібек Мәшбекұлына бетпе-
бет кездесіп қалсам болар ма?! «Құлбек, машинаңды қоя бер де менің 
машинама мін!» – деді облыс әкімі. Түсі ызбарлы секілді көрінді. 
Жайшылықтағы төгіліп тұрар мейір жоқ...

Әбіш Кекілбайұлы мен Сауытбек Абдрахмановты «протокол» 
бойынша Жамбыл облысы әкімдігі азаматтары өз көліктеріне 
ауыстыра мінгізіп ала жөнелді. 

Мен Облыс әкімінің сүлік қара «Мерседесіне» кісі үйіне 
ұрықсатсыз кірген ұрыдай қуыстана барып отырдым.

Күн ыстық...
Машина іші салқын.
Бір баудың жанынан өтіп бара жатқанда облыс әкімі алдыңғы 

орында отырған көмекшісіне «тоқтат» деген белгі берді. Жүргізуші 
сөйлеп қалған өзбек жігіті. Тоқтай қалды. «Түс» – деді Бекең маған. 
«Жаппарқұлда жан бар ма?» Түстім. Көмекшісі Ілияс Спанов екі 
қалың бокалға орталай ақ арақ құйды. «Құлбекке толтыра құй. Бұл 
бүгін ішпегенде қай күні ішеді? Мемлекеттік хатшыны біз күтеміз 
өліп-талып. Бар жақсы сөзді бұл естиді».
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– Сен немене Мемлекеттік хатшыға менің үстімнен арызданып? 
Не мен саған «үй бермеймін»– дедім бе? «Үй беремін»– дедім ғой.

Салбырап кеткен басымды көтерсем облыс әкімі күліп тұр екен. 
Құрдастығымыз да бар еді. Батылдана түсіп, қайта басылып міңгір-
міңгір бірдемелерді айта бастадым.

– Беке, жол үстінде тұрмыз ғой. Мен Әбіш ағаға «үйім жоқ» – деп 
жақ ашқан емеспін. Сауытбек бірге оқыған қанжығалас дос еді. Сол 
айтпаса, қайдан білейін? Жол үстінде тұрмыз ғой, Беке! Мен Әбекеңе 
айтқызып үйлі бола қалайын деген пендешілік ойдан аулақпын. 
Бірақ, Әбекеңдей ұлы адамның айтқызбай жасаған қамқорлығы үшін 
бақыттымын!

– Әй, жәй айтамын, Құлбек.Шынымды айтсам, Әбекеңдей ұлы 
жазушының сен жайында осыншалық жақсы сөз айтқанына қуанып 
отырдым. Әбекең ондай тебіреністі сөзді кімге арнап айтыпты?! Осы, 
мен сенің қадіріңе жетпей жүрмін бе деп қалдым. Айттым ғой, үй 
беремін. Енді, Мемлекеттік хатшының тапсырмасын орындауым 
керек қой. Үй бергенде де бұрынғы уәдемді молайтып кеңірек пәтер 
беремін саған! Әбіш Кекілбаев Мемлекеттік хатшыдан бұрын ұлы 
жазушы, ғажап адам ғой...Аға десең аузың толады...

Өзі де ептеп өлең жазатын облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Әбіш 
аға жайында әдемі сөздерін төгілтті. Мөлдір сөзі жаныма майдай 
жағып барады. 

Қазіргі шенеуніктер оқымайды ғой. Ал, Бердібек Сапарбаевтың 
жоқ уақытты бар етіп, әдебиет оқып жүретініне сүйсініп тұрдым. 
Облыс әкімінің жазушыларды жан тартып жақсы көретінін, жалған 
жалтырамай шығармаларын оқып, қадіріне жетіп іштей жақсы 
көретінін әрдайым-әрдайым байқап келемін. Қадыр Мырза Әлі, 
Шерхан Мұртаза, Тұманбай Молдағалиұлы: «Көп томдығымызды 
шығаруға қаражаттай көмектессеңіз екен» – деп хат жазғанда, қиын-
қыстау кездің өзінде жоқ қаржыны бар етіп: «Жазушы ағайын жазбаса, 
біз оқымасақ жабайы болып кетпейміз бе, ақша байлығы тозар, ар 
байлығы азбасын!»– деп аталған жазушылардың әрқайсысына мол 
қаржымен демеушілік жасап еді. Менің 6 томдық тақырыптық сын 
мақалалар жинағымның жарық көруіне де бір кісідей-ақ көмектесті. 
«Біз үй саларда зират соқтық. Қайтесің, Тәңір ісі. Менімен бірге 
Астанаға жүрмедің. Түркістанға тұрақтар түрің бар. Алматы, 
Астанадан жазушы, ғалым келсе алдымен Сені іздейді. Сен жақсы 
бір үй сал!»– деп идея айтқан, қамқор болған Бердібек Мәшбекұлы 
Сапарбаев қой бұл! Сөйтіп, Түркістанда – Бердібек салдырған үш 
қабатты үйде тұрып жатырмын. Қызмет ауыстырған сайын өзіне 
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сыйланған, жиналған кітаптарды қорап-қорабымен маған жіберіп 
тұрарын қайтерсің?!

Азамат десең де жарасар, қазан ат десең де жарасар!
Алға озыңқырай сөйлеп жатқаным ғой. Әңгіме Әбіш аға туралы 

еді-ау.
– Ал, Құлбек, былай етейік. Әбекеңнен сен ғана емес, мен де талай 

қамқорлық көріп келемін. Кісіні алаламай, бөлмей тұтас қарайтын 
Әбекеңдей қазақ қайда?! Ел боламыз десек Кекілбаев кеңдігін, алты 
Алашқа бірдей теңдігін үйрене білуіміз керек. Әбекең енді Жамбыл 
облысы шаруашылығымен танысады. Елбасы арнайы тапсырмамен 
жіберіп отыр. Бағыт-бағдарымызды талдап, көрген-білгенін таразыға 
салып, қорытып Нұрсұлтан Әбішұлына баяндайды. – Нұрекең, 
Әбекең... Әуезе әңгімелер айтылды. Бокалдар көтерілді....

р.S. Ұзамай жаңадан салынып жатқан 20 пәтерлік үйден 6 бөлме- 
лі пәтер тиді маған. Сол үйден өзі алуға тиісті 6 бөлмелі пәтерден  
бас тартып 2 бөлмесін маған Бердібек Сапарбаев қосымша бөлдіріпті. 
Сөйтіп Әбіш ағаға берген уәдесін орындады. Кең пәтер беремін деп 
те Сапарбаевтың сау басы дауға айналып кете жаздады. Өзім терімді 
сіңірген «Жас Алаштан» бастап бізді сынай жөнеді... Бір орынбасары: 
«Маған төрт, менің орынбасарыма алты бөлмелі пәтер бересіз... 
Адам басы да бір қабила...», – деп сызды сөз сабақтапты. Бекең: 
«Мемлекеттік хатшы Әбіш Кекілбаевтың тапсырмасы. Сен де Әбіш 
Кекілбаевтай азаматтың сеніміне ие болсаң, саған да алты бөлме үй 
берейін...», депті уәжге. Жер беттеніп шығып кетіпті орынбасар. 

Сол үйде қазақтың ғажайып ақын қызы Фариза Оңғарсынова 
бастаған қаламгерлер қонақ болды. Әбіш Кекілбайұлы үйімізде 
болған емес. Бердібек Сапарбаев та. Осы үйде Мемлекеттік хатшы 
Әбіш Кекілбайұлынан құттықтау хат алып 50 жылдықты да тойладық. 
Әбекеңе деген ыстық ықыласты ішке бүгіп «шайға» шақырмай жүріп 
жатырмыз...

Өмір ғой. Жақында қаражаттан тарықтық. «Шымкент қала- 
сындағы бос тұрған пәтерді сатсақ қайтеді?» Жарым Баянмен 
ойластым. Ақыл қоспады. Үндемеді. Қолдамағаны. Үш бірдей азамат- 
тың адамгершілігінің куәсіндей киесі бар үйді иесі екенбіз деп өз 
қолымнан шығарып, өзгеге сату азап екен ойлап қарасам. Соны 
білдім. Сатпауға, балаларға мұраға қалдыруға біржола бекідім. Енді 
жөндетіп жатырмын...

Шұғылалы жүрегіңізден айналайын, Әбіш аға!
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2. Телегей теңіз
Екінші толғаныс

Әдебиетте Әбіш Кекілбайұлы қалам тартпаған жанр жоқққа 
тән. Ол бар жанрда жазып келе жатқан жампоз жазушы. Бұл – ХХ 
ғасыр басында өмір сүріп, азғантай уақытта қазақ әдебиетін кәсіби 
деңгейде қалыптастыру тарихи міндеті жүктелген буынның амалсыз 
баратын әмбебаптығы емес. Олай деуге жол жоқ. Әбекең әдебиетке 
келген кезде қазақ әдебиетінің бар жанры профессионалдық  
деңгейде қалыптасып үлгерген. Әбекең ол жанрларға өзін, өз 
бойындағы дарын бейімін іздеу үшін де барған жоқ. Жазушының 
жанр таңдайтыны секілді жанр да жазушы таңдайды. Әбекең 
ол жанрдың қай-қайсысына да Жанр қажетсінген соң барды. Бұл 
бару – жәй бара салайыншы деген ниет жемісі емес, әлем әдебиеті 
құндылықтарын еркін игерген профессионал қаламгердің кәдімгі 
саналы кәнігі барысы. Нәтижесінде Әбекең – қазақ әдебиетінің бар 
жанрында қалам тербеген, қазақ әдебиетінің бар жанрында ұлан-
асыр олжа салған ұлы дарынымыз болып қалыптасты.

Әбіш Кекілбайұлы – ақын.
Ақын болғанда шағын лирикалық өлеңдерін былай қойғанда 

«Менің ғасырым» аталатын публицистикалық-философиялық 
поэмасымен айналасын таңқалдыра келген тума ақын. Жылдың 
эпикалық туындылары жайында баяндама жасаған профессор 
Бейсембай Кенжебайұлы өз алдынан дәріс алып жүрген студент 
шығармасын Ә. Тәжібаев, Х.Ерғалиев, Қ. Бекхожин, Д.Әбілев секіл- 
ді ірі ақындар поэмаларынан жоғары қойып, жылдың жұлдызды 
туындысы –  әдеби құбылыс деп тауыпты, солай биік бағалапты 
уақытында. Бала Әбішті мектеп қабырғасында таныған мемлекет қай- 
раткері Нұртас Оңдасынов секілді ұстаз Б.Кенжебайұлы танымына 
бұл орайда тәнті боламыз. Бір жерде туып, Ташкенттің №14 жетім 
балалар үйінде бірге тәрбиеленген қос арыстың бірдей назары 
– бала Әбішке ауғанына қарағанда Әбіш кездейсоқтық емес тарихи 
заңдылық болып тұр-ау шамасы. Бәрінен де сенімнің ақталғанын 
айтыңыз, сенімнің! Ақындық жолдың басында жазылған лирикалық 
өлеңдерден тартып, театр үшін жазылған «Абылай хан» поэтикалық 
драмасына дейін... бәрі-бәрінің жөні бөлек. Асылы, Әбіш ағаның 
поэтикалық туындылары дербес қарастырылуы керек. (Жазар ма еді, 
шіркін?!)

Әбіш Кекілбайұлы – прозашы. Прозашы болғанда жолбастауын- 
дағы лирикалық, лирико-философиялық шағын туындылардан 



136

(әңгіме, повесть) бастап бертіндегі кең тынысты, көп планды фило- 
софилық, тарихи-философиялық эпикалық туындыларына дейін 
қазақ халқының азаматтық тарихын, адамдық болмысын, кісілік 
табиғатын кең талдап жазған кемел талант. Қазіргі таңда Әбекеңдей 
жазушымыздың прозалық шығармаларынан кандидаттық, докторлық 
диссертациялар жазып қорғалды. Бұл – әбден лайық іс. (Ізденуші 
жастармен жарысып жазар ма еді, шіркін?!)

 Әбіш Кекілбайұлы – деректі прозаның ғажап өкілі. Деректі 
туындыны кісі жазайын деп жазбайтын болса керек. Деректі әдебиет 
бірде елдік тарихыңа, келесіде азаматтық тұлғаңа қатысты 
туындайды. Оны кемталанттың ермегі етіп қойғысы келмегендік- 
тен көркемдүние жазып жатқан алтын уақытты арнайы бөліп білек 
сыбанып кірісіп кетеді. Деректі, деректі тарихи баянға Әбекең тарихты 
обалсыну, тақырыпты қорлатпау үшін барып қала беретін болуы 
керек. Әйтпесе Әбекеңді күтіп жатар қаншама тақырып бар қазақ 
әдебиетінде?! «Ұйқыдағы арудың оянуынан» тартып Тараз, Түркістан, 
Сайрам шаһарлары туралы тұтас-тұтас кітаптар мен тарихымыздағы 
ерен тұлғалар жайындағы деректі толғаныстар Әбекеңнің мерейін 
қашанда үстем етері хақ. Деректі прозаға тап Әбекеңдей еңбек сіңірген 
кісіні қазақ әдебиетінен табу қиын. Әлем әдебиетіндегі Ирвинг Стоун 
романдары, Смирновтың «Бресть қамалы», Чивилихиннің «Сана», 
Д.Граниннің «Клавдия Вилор» аталатын деректі туындыларына 
кезінде ірі-ірі мемлекеттік сыйлықтар берілді. Әбекең қаламынан 
шыққан деректі туындылардың қай-қайсысы да орыс әдебиетіндегі 
аталған таңдаулы деректі туындылардың қай-қайсысынан да оқ 
бойы озық. Өзінің тақырыпты игеру мәнері, көзін тауып тартымды 
өрнектеуі, аналитикалық талдауға құруы, шиыршық аттырып 
ширатып, сала-сала етіп арналы тарата баяндауы жөнінен Әбекеңе 
ешкім тең келмейді. Дария ағыс, дана жазыс. (Білекті сыбанып кірісіп 
кетіп жазар ма еді, шіркін?!)

Әбіш Кекілбайұлы – драматург.
Мейлі төлтума, мейлі телтума драматургияға Әбіш Кекілбай- 

ұлындай біліп баратын, еркін игеретін, байыпты жазатын, байытып 
аударатын қаламгер сирек. Әттең, драматургия зерттеушісі емеспін. 
Кезінде Сәбит Мұқановтың да драматургиясын аша алмадым ғой. 
Әйтпесе, Әбіш ағаның бұл жанрдағы туындыларын да танып жазса, 
талдап жазса, шіркін?!

Әбіш Кекілбайұлы – аудармашы.
Аудармашы болғанда әлемдік классиканың әдемі үлгілерін 

бар жанрда аударып көрді. Әдетте өз шығармашылығы өріс ашқан 



137

дарынды жазушылар нашар аудармашы болып шыға беретіні 
бар. Шамасы, аударманы менсінбей, астамшылықпен жоғарыдан 
қарайды. Шамасы, аудармаға маманданған көзбен емес, астамдау 
қарайды, нартәуекелмен барады. Аударма өнер ретінде оған көне ме? 
Көнбейді! Осыны білген Әбекең аудармаға астамшылық жасаған жан 
емес. Алған аударма табиғатына орай нысаналы автор оның таңдауға 
түскен туындысын терең зерттеп алып кәнігі аудармашы болып 
жегіліп кете барады. Нәтижесінде Әбекең тамаша аудармаларымен 
қазақ әдебиетін байтты. Қазақ әдебиетіне қаламгерлік мәдениет, 
аудармашылық мәнер-машық үстеді. Өзіміз де мектеп қабырғасында 
жүрген түбітиек шағымызда Ги Де Моппасанның «Өмір» романын 
Әбекең аудармасында оқып, сүйсініп, әдебиетке құштарлығымыз 
артты. (Әбекеңдей дана дарынның бұл қырын да шырайын кіргізіп 
жазар ма еді, шіркін?!)

Оның шығармашылық тағдырында екі жүйе тақырып ерекше- 
леніп тұрады. Бірі – Шыңғыс, Ақсақ Темір, Жөнейт секілді шексіз 
билік иелері мен олардан зәбір-жапа көретін, тіпті солардың 
екпіні мен тепкіні арқасында дүниеден өтіп кетіп жататын 
өнер иелері. Бір қарағанда, Әбекең жазатын аңыздық, тарихи 
тақырыптағы туындылардың бағзыдан келе жатқан еміс-еміс ізі 
бар, кейіпкерлерінің түптұлғасы бар; бірақ солай екен деп жазушы 
оларды өмірге жақындатып, нақтылап алып жатқан жоқ. Шексіз 
билік иесі, мансапқұмар жандар, бар өнерін салып, жолына көлденең 
тұрғанды жайпап, таптап бұхара халықты билеуді өмірінің бар мән-
маңызына айналдырған, ақыр аяғында өзі жасаған қиянат, наладан 
өзі опат болып жатқан әмірші. Өзі жасаған қиянаттың шәннен 
асқанын, шектен шыққанын білетін, біле тұра өршелене билікке 
ұмтылатын бұл билік иелері бір қарағанда дара-дара тұлғалар, жеке-
дара өмір сүріп жатқан сырлы бояумен жасалған образдар. Сонымен 
бірге, аты басқа, тұлғалануының жалпы мәнері ұқсағанымен, 
табиғаты өзара ұқсас болғанымен кейіпкер ретінде жеке-дара 
өмір сүріп жатқан осы кейіпкерлері үлкен көркемдік жинақтауға 
түскен жазушының философиялық концепциясын арқалап жүрген 
аса мәртебелі БИЛІК! Расында, қазақ халқы қай дәуірде де билік 
иелеріне тәуелді болды емес пе?! Ал, әлгі билік иелері қазақ халқы 
өтіп келе жатқан әр дәуір-әр дәуірдегі халықты бақытқа бастаған, 
бақытсыздыққа душар еткен қайшылықты тұлғалар. Олар әр дәуірде 
өмір сүргенімен мансапқорлықтан таққа жетуі, тақты сақтап қалу 
жолындағы қантөккіштігі бәрі-бәрі де өзара ұқсас. Қала-қалама, 
Сенің тағдырыңды, Сенің аяулы халқыңның тағдырын аяқасты етіп 
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келе жатқан билік иелері солар. Олардың аттары басқа, заты ұқсас, 
қаныпезерлігі айна-қатесіз. Халық олар үшін жеке-жеке тағдырлардан 
бас құраған жандар емес. Билігін жүзеге асыруға қажетті объекті ғана. 
Тіпті халықтың көзі ашық, көкірегі ояу жандары – өнер адамдары да 
БИЛІКТЕН тек қана теперіш көреді. Тұлға ретінде бас көтеріп келе 
жатып жаншылып тынады.

Алайда, өркеуде билік алдында қорланған өнер адамының 
рухы бәрібір асқақ жатады. Асқақ рух шығармаларында аса бір 
философоиялық ойға оранып өрлікпен өріледі.

Әбекең еш уақытта тарихи тақырыптың құлына айналған, ірі 
тарихи тұлғалардың етегінен ұстап, өмір ізімен жүріп шығып, 
шығарма жазып, яки тарихи тақырыпты тарих үшін ғана жазып, 
оқырманын жалаң экзотикамен суаруды мақсат тұтқан жазушы емес. 
Ол тарихтың қай-қай кезеңіне барсын, қандай тарихи тұлға туралы 
жазсын, оны өз заманы шындығымен бейнелеп, бүгінгі күннің 
философиясымен суаратын жазушы. Шығармашылық жолының бас 
кезеңінде жазылған аңыздық тақырыпта туған формасы жұтынып туған 
«Күй», «Ханша-дария хикаясы» философиялық повестері мен соған 
жалғас жазылған «Аңыздың ақыры» романы жайында біз осындай 
ойдамыз. Рас «Үркер» мен «Елең-алаңда» жазушы тарих сүрлеуінен 
тым ауа жайылып кетпейді, жалпы тарих нобайы, тарих соқпағы 
үдесінен шығып отыратыны бар. Өзі сыр-сұхбат секілді мемуарлық 
жазбаларында тарихты фон етіп алып, өзінің қиял қоспасына ерік  
беру – қауіпті екенін тиянақтай айтып жүруіне қарамастан Әбекең- 
нің соны мәнерде туған эпикалық өзара жалғас, сабақтас болғандық- 
тан роман ғана емес, роман-эпопея деп тануға болатын «Үркер» мен 
«Елең-алаң» да қатып қалған тарихи романдардан емес. (Кезінде 
жазушының аңыздық тақырыпта туған шығармаларының өзінен 
«историзм» принциптерін іздеген сыншылар болған. Алайда, оның 
аңыздық тақырыпта туған ауқымды, тынысты әрі нәзік психологизм- 
мен жазылған философиялық туындыларынан «историзм» принцип- 
терін іздеу қисынсыз. Ал кейінгі кезеңде жазушылық мәнер алмас- 
тырыла жазылған, алдына жазушы тарихи принциптерді сақтау 
мұратын қоя отырып жазған «Үркер» мен «Елең-алаңнан» көркем 
тарихи шығармаларға қояр «историзм» принципі талаптарын 
көлденең тарта беруге болады. «Үркер» мен «Елең-алаң» тарихи 
романға қояр талаптарды толық көтереді, «историзм» принциптеріне 
толық жауап берерлік шығармалар шоғыры. Туындыгердің өзі «Саяси 
роман» атап, оның кең мүмкіндігін дәріптей сөйлеуіне біз әзелден 
қосыла қоймаймыз. Қосыла бермейтініміз аталған өзара сабақтас қос 
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роман табиғаты жағынан «саяси роман» емес. Саяси романда автор 
айтқандай мол мүмкіндік жоқ. Бұл қос туынды жанрлық табиғаты 
жағынан тұтас дәуірлерді өзара сабақтастыра қамти суреттейтін, 
көп кейіпкерлі, алуан-алуан образды, дәуірдің тарихи-әлеуметтік 
ахуалын мейлінше жан-жақты сипаттайтын, сипаттай отырып 
оны кейіпкерлер көзімен (ой-дүниесімен) жан-жақты талдайтын 
әлеуметтік-философиялық тарихи эпопея. Орыс зерттеушісі, роман-
эпопеяны жанрлық тұрғыдан талдайтын Чичериннің роман-эпопеяға 
қояр талаптарына қазақ әдебиетінің «Үркер» мен «Елең-алаң» сынды 
сындарлы қос туындысы лайық шығады. Ә деген алғашқы қадамнан 
азаматтық тарихымыздың белгілі бір кезеңі, немесе белгілі бір тарихи 
тұлғасы туралы жаза бастағанда суреткерлік эпикалық тынысқа 
бастап, арналы ағынға ұласар ма еді, жоқ па, кім білсін?! Осы «кім 
білсін» бізді ойландыра береді. Өйткені, эпикалық тыныс, суреткерлік 
арналы ағын оның алғашқы прозалық туындыларын былай қойғанда 
поэзиясының өзінде қылаң берді емес пе?! Олай болса, суреткерлік 
тыныстылық, эпикалық алымдылық пен қаламгерлік қарымдылық 
оның суреткерлік табиғатынан туындап жататын табиғи тума мінез! 
Кезінде М.Әуезов кезекті талқылау, талқылау емес-ау «ит сілікпесін 
шығарып» сілкілеуден құр сүлдері шығып Әбділда Тәжібаев- 
тың үйіне жолай соқса керек. Сонда ақын ана Айманкүл «Мұхтар 
қайным, тыныштық па? Түрің өрт сөндіргендей ғой» – депті.  
«Е, Айеке, жұрт жер бастырып жүргізгісі жоқ» – десе керек елден 
ерек көңіл адамы Мұқаң. Сонда Айманкүл: ана «Құдайдың үйген 
төбесін пендесі кетпендеп таусар ма? Қамықпа. Бұл да бір өткінші 
әрекет!» – деген екен. Сонда Мұқаң жадырап : «Пәлі, Айеке, Сіздей 
тауып айтар кісі болар ма екен, сірә?! Әдемі айттыңыз-ау, қан жұтқан 
қайғылы көңілімді, қайғыдан қарайған көңілімді бір сөзбен көтеріп 
ағарттыңыз-ау» – деген екен. Сол секілді Әбіш ағаны Алла-тағала 
әуел бастан кең жаратқан, кемел жаратқан адам. Ол мейлі кешегі 
өткен күндерге барсын, мейлі бүгінгі күн өмір шындығын бейнеле- 
сін оны адамзаттық ойлаудың бүгінгі биігінде тұрып таниды, 
адамзаттық ойдың бүгінгі биігінен қарап таразылайды, талдайды. 
Сөйтеді де бүгінгі күн, бүгінгі адамзат үшіндік рухани құндылыққа 
айналдырып келістіре суреттеп жеткізеді.

Әбіш Кекілбайұлы – шынайы суреткер. Жазушы райындағы 
тіл байлығы әуел бастан аға буынды әрі қайран қалдырған, әрі 
сақтандырған. Тіпті әрбір адымын қадағалап тілектес болатын, 
өзге түгілі алдымен өзіне қатал қарайтын Әбдіжәміл Әбіш ағаның 
тіл байлығынан қауіп те ойлаған сәттері бар. Әбіш Кекілбайұлы 
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тіл байлығы – оның суреткерлік ерекше табиғатынан туындап 
жатады. асылы әдебиет – тіл мен ойдың одағы. Ойың тегеурінді 
бола тұрып тілің жұтаң болуы сірә да мүмкін емес. Әйтсе де 
Әбдіжәміл Нұрпейісовтің күдігі сөзді мысқалдап орнына қолдану 
мәселесі жайында болса керек. Ал, Әбіш Кекілбайұлының тіл 
байлығы алдымен кейіпкер табиғатынан шығып жататын, оның 
жан-дүниесінің көрсеткіші дерлік, содан кейін сол кейіпкер өмір 
сүретін орта, оны тұлғалайтын орта бар емес пе, соны көрсететін 
қазақ халқының тарихына, этнографиясына қатысты тіл өрнектері! 
Осыдан шығарып айтсақ, Әбіш Кекілбайұлы – шығармаларының 
тіл байлығы мейлінше құнарлы, қазақтың сөз байлығын мейлінше 
игерген, игерген деген сөз өз алдына қазақтың тілін өзі жазатын 
тақырыбына қарай сөздік қормен байытқан, өзі жазатын тақырып 
табиғатынан туындатып сөз орамдарымен, тың тіркес, жаңаша сөз, 
сөйлем байламдарын жасауымен ерекшеленетін тілі ерекше бай 
жазушы. Кезінде орыстың керемет стилист жазушысы И.С.Тургенев 
орыс тіліне «Камыш шуршит»– деген бір тіркес енгізгені үшін өзін 
бақытты санаған екен. Ал, Әбіш аға қазақ сөзін тілдік қор тұрғысынан 
да молайтқан, сөз, сөйлем орам, жаңа байламдарымен де әбден 
байытқан, байтақтандырған кемел суреткер.

«Болған ауылда бой жетіп, толған ауылға келін боп түсіп көрдік. 
Бірақ одан көрген рахаттан гөрі тартқан тауқыметіміз көбірек бол- 
ды». Әбіштің адам ретіндегі тағдыры да, жазушы ретіндегі тарихи 
тағдыры да анасы Айсәуленің осы бір сөзінен басталатын болса 
керек. Адамдар. Тағдырлар. Онда көзге ілінбейтін пәкене адам жоқ, 
қандай кейіпкерді тұлғалауға ниет қылса да – жеке тағдыр иесі 
болып тұлғаланады. Кісіні бей-жай қалдырмайды. Бәлкім Тимур 
Мамаладзенің «Героям повестей Кекилбаева дышится тяжело» – 
деуінде де осындай мән бар шығар. Бір қарағанда Әбекең қарапайым 
өмірді суреттеп, қарапайым тіршілік жайында баяндап отырғандай 
көрінеді. Ал, шығарманы оқып шыққан соң Әбекеңмен бірге бір 
немесе бірнеше тағдырлар көрмесін бірге аралап көресің, бірге 
аралап, бірге талдап шыққандай күй кешесің.

 Әбіш Кекілбайұлы – өзіне дейінгі адамзат көш-керуенін жұмыр 
басты пенде ретінде жалғаушы ғана емес, өзіне дейінгі адамзат 
баласы кешкен тарих, көрген мехнат, күйзелген, күңіренген, қуанған 
қайғы-қасіретімен қоса суреткер ретінде сахнаға алып шығып, 
көрерменнің көз алдында, оқырманымен ойласа отырып талдап, 
өзіне дейінгі тарихтың қорытындысын шығарған, бағасын берген, 
одан нені алуға болады, нені алуға болмайды, бүгінгі таңға, ендігі 
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ұрпаққа соның қайсысынан үйренуге, қайсысынан жиренуге керек, 
соның бәрі-бәрісін философиялық тұрғыдан жентектеп бере білген 
көркемдік жинақтаудың құзар шыңына шыққан аса күрделі философ 
жазушымыз.

Әбіш Кекілбайұлын тарихи тақырыпқа жазатын жазушы, болмаса 
бүгінгі өмірді жазатын жазушы деп ара-жігін ажырата қарап, айыра 
талдауға көне бермейді. Рас, тарихи тақырыпқа бірсыпыра шығарма 
жазды, рас, бүгінгі өмір шындығынан бірсыпыра шығарма жазды. Ал, 
сол шығармалардың бірі таза тарихи туынды болып тарих шеңберінен 
шықпай, өткен өмірдің шындығын ғана қаузап жатыр ма? Әлде бүгінгі 
өмірден жазған шығармасы өмірді қайталай айтып берумен шектеліп 
қалып отыр ма? Тіпті де олай емес, тарихи тақырыбы – бүгінгі 
өмірмен тыныстайды, бүгінгі өмірден алып жазған тақырыбы тарих 
қойнауына кетіп қалып жатады. Әдеттегідей тарих мұнда фон ғана 
емес, шығарма кейіпкері – адам өзіне дейінгі өткен өмір, тіршілік 
кешулердің, аталар мен әжелердің арман-ойының жалғасы болып 
бой тастайды. Қай кезең, қандай дәуір, ол кезеңде өмір сүрген адам 
жайында қалам тартса да Әбіш алдымен дәуірді, сосын сол дәуірде 
өмір сүрген адамды әлеуметтік тұрғыдан жентектеп, психологиялық 
тұрғыдан талдау жасай бастайды. Бір қарағанда Әбекең өзі суреттеп 
отырған дәуір адамы сияқтанып кетеді; өйткені, ол кейіпкерлер 
әлеміне терең еніп, сол кейіпкерлер тынысымен тыныстап, сол 
дәуірдің қоғамдық болмысына тереңдеп, әлеуметтік әділеті мен 
әділетсіздігін кейіпкерімен бірге жанымен кешеді, басынан өткереді, 
жан-жүрегінен өткізеді. Бәлкім мұны кейіпкержандылану деу керек 
шығар. Қоғамның сол кезеңде өмір сүрген адамға артар жүгін бірге 
арқаласып жүреді. Демек, өткен қоғамды сырт бақылаушыдан шым 
бойлап, шымырлап еніп кететіні соншалық сол қоғамда өмір сүрушіге 
айналады. Сырттай билік айтушы емес, өз басынан өткеруші секілді 
болып шығады. Әбіш шығармаларының қатпарлы, әлеуметтік астары 
қалың, адами ізгілігі мол философиялық талдауға айналып шыға 
беретіні де осыдан. Ол тарих шыңырауынан бүгінгі күн шындығына 
дейін, бүгінгі күн шындығынан тарих шыңырауына шейін барып 
диалектикалық тұрғыдан біртұтас дүние жасайтын бүтін бітім!

Әбіштің мейлі тарихи тақырыпқа жазылған шығармаларын оқып 
отырып сол кезең тарихына бүгінгі күннің көзімен қарап, әлеуметтік 
мәселелерін кейіпкер табиғаты арқылы жіті талдап, жете саралайтыны 
соншалық – ол бүгінгі күн шындығынан жазылған шығармаға 
айналып жүре береді. Өткен тарихымыздағы ханды бейнелей отырып 
ақылы мен қайратын халықты бақытқа кенелтуге емес, оларды тырп 



142

еткізбей уысында ұстауға қызмет еткізуге жұмсайтын айлакерлігі, 
қатыгездік ақыры қараң қалу, ашкөздік ақыры құм қабу болып шыға 
келгенде біз кешегі кеңестік кезеңде «ал бүгін ше?»– деп ойланып 
аяқтай беретініміз сондықтан. Бәлкім алда да, келешек қоғамдарда 
да Әбекеңнің аңыздық, тарихи тақырыпта жазылған шығармаларын 
оқыған оқырман «ал бүгін ше?» – деп аяқтайтын болуы керек.

Қан төккіш жендет ақыр аяғы – қаннан, қатынқұмар хан ақыр 
аяғы – нәпсіқұмарлықтан (әйел қолынан), өмір бойы құдық қазған 
құдықшы құдық түбінде көз жұмады. Шешім бір сияқты көрінгенімен 
біреуі мансапқа құл болып, бірі нәпсігі құл болып, бірі жұртқа бақыт 
сыйлап, қуаныш сыйлап кетіп барады мынау өмірден. Олай болса 
шығармалардағы шешім өзара ұқсас сияқты көрінгенімен одан 
өрбитін ой, түйілген философия әр басқа. Соған орай алар тәлім де 
басқа-басқа.

Ә.Кекілбайұлы шығармаларындағы Абыздық сипат жөнінде. 
М.О.Әуезовте Абыз ұлт қамын, халық келешегін кемел болжайтын 
ойшыл дана қарт, алты алаштың қамын жеген кемеңгер келбетінде 
көрінеді. Ал, Әбіш Кекілбайұлы шығармаларында Абыз жоқ, абыздық 
ой кейіпкер бойына сіңірілген ұлт тағдыры жайындағы кенеулі 
концепция, толқыған ой ағыны ретінде көрінеді. 

Ә.Кекілбайұлы – кемел шағында!

ҚОс ЖаНрДа ҚаТар ШаПҚаН…
Сәкен Жүнісов шығармашылығы хақында

Әдебиетте балалық шағы Отан соғысымен тұспалдас келген бір 
буын қаламгерлер шоғыры бар. Олар балалықпен ерте қоштасып, 
мерзімінен ерте есейіп еңбекке араласқан өз замандастарының 
мұңдылау өмірін әдебиетке ала келген буын. Сол буынның белді бір 
өкілі – жазушы, драматург Сәкен Жүнісов.

Қай шығармасын алсаң да, ұлы сыншы В.Г.Белинский сөзімен 
айтқанда, аққайнардай асып-тасып жататын шалқар шабытпен 
жазылатын Сәкен Жүнісов шығармалары халықпен жылы жүздесіп, 
етенелескелі біршама уақыт. Прозасы, драматургиясы дегендей, 
шығармашылық өмірбаянның кейбір белді, белеңді кезеңдерін 
халыққа қайыра айтып берер кез де келген екен.

Сәкен Жүнісов есімін ойға алғанда алдымен «Ақан сері» романы 
тілге оралады. Шығармашылық жол қалай басталып еді дегендей 
одан әрегірек көз жібергенде «Жапандағы жалғыз үй» романы көңіл 
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төрінде жатады. Қала берді республикалық театр сахналарынан бастап 
көптеген облыстық театр отауларынан тұрақты орын тепкен драмалық 
шығармалары есіңе түседі. Шығармашылық өмірбаянды ерекшелеп 
тұрған елеулі сәттер осылар екені де рас. Әйтсе де, балалар әдебиетін 
елемей үйренгендік пе, әлде кейінгі төселген қалам жемісі райында 
дүниеге келген қомақты, өркешті туындылардың салмағы басып кетіп 
жата ма, әйтеуір, көбінекей Сәкен Жүнісовтың шығармашылық бұлақ 
бастауы, үлкен жолға әкелген кішкене соқпағы ұмыт қала береді. Ол 
– апыл-тапыл басқан алғашқы қадамның куәсіндей – балаларға арнап 
жазған әңгімелері. 

Әңгімелер – университет қабырғасынан жаңа шыққан Сәкеннің 
алғашқы тәжірибесіз қалам ізін де, келе-келе ширай түсіп, өсе қалып- 
тасқан қаламгерлік беталысының да дерегі. Алғашқы қалыптасқан 
қаламгерлік беталысының да дерегі. Алғашқы әңгімелерінде («Бір 
шофердің әңгімесі») нақты кейіпкерді объектіге алып, өмірлік нақты 
характерлер жасаудан гөрі автордың айтар моралі андағайлап алға 
шығып кете беретін болса, кейін әр әңгіменің айтар ойы, темірқазық 
идеясы бала кейіпкерлердің характерінен шығып, табиғи өріліп 
жатты. Аздаған шарттылық, орыс әдебиеті үлгілерінің әсері айқын 
сезіле тұра «8 нөмірлі көйлек», «Айып», «Байқа, фото», «Ауладағы 
әңгіме», «Он алтыншы қатар» т.б. әңгімелер Сәкен Жүнісовтың 
балаларға арналған жақсы тартуы дерлік туындылар.

Шағын жанрда жазылған шығармалардан бізге айрықша 
ұнайтыны – «Сонарда» секілді саятшылық әңгімесі. Әңгімеден жас 
жазушының саятшылық өнері, этнографиялық ерекшелікті жетік 
білетіні, бала танымына аңшылық кәсіптің тетіктерін детальдап 
бейнелеп терең сіңіргісі келген талапты көрер едік.

Елуінші жылдардың аяғында «Әжем, емші және дәрігер» 
(бұрынғы атауы «Өткен күндер белгісі») повесі келді дүниеге. Әңгіме 
басында айтылған, балалық тәтті шақтары соғыс өртіне шарпылған 
құрбыларының мұңдылау романтикалы тіршілік әрекетін, жаны 
аши қарайтын аналық мейірді жазушы сазды жеткізеді. Повесть 
– көкірегі сыздай өскен бір буын жастығын табиғи, шынайы өрген 
тәуір шығарманың бірі.

Жазушының балаң шағында жазған көлемі шағын шығармалары- 
на неге ден қойдық?

Тұтастырып қарағанда тақырыптас шығатын әңгімелер мен бір 
повесть С.Жүнісов шығармашылығының бір кезеңі. Осы шығар- 
малардан жазушы қаламының сатылап өсу эволюциясы айқын 
аңғарылады. Әрі осынау шығармалар жалғанбай қалған көлшіктей 
көрінгенімен, шындығында, жазушының белгілі романдарына 
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тартылған желідей, үлкен мақсатқа жетелеген нышан, суреткерлік 
белгілерді бойына жинақтап жатыр. 

Ең бастысы, жас жазушы қаламынан шыққан шығармаларды 
балалар әдебиетінің тәп-тәуір үлгілерінен санауға болады. Қазіргі 
қазақ балалар әдебиеті 50-60 жылдары жазылған ол әңгімелер мен 
повестен қара үзіп алыстап кете қойған жоқ.

Алпысыншы жылдардан бері Сәкен Жүнісов проза, драматургия 
жанрларына алма-кезек ауыса жемісті қалам тартып келеді. Бәлкім, 
сол қос жанрда қатар еңбектенудің әсері болар, жазушы драма- 
тургиясынан прозаның, прозасынан драматургияның ықпал-әсерін 
аңғарамыз. 

Араға он шақты жыл салып жазылып, жарық көрген «Жапандағы 
жалғыз үй», «Ақан сері» романдарында ортақ, жалғасты, сабақтасқан 
сипаттар мол. Атап айтар болсақ, табиғат құбылысы мен адам 
мінезін астастыра суреттеу, характерлерді даралау ерекшеліктері, т.б. 
Екі романның да тартыс желісінің ширақтығы, сюжеттік өткірлігі, 
диалогке характерлі баяндау міндетін сіңіруі драматург-автордың 
қолтаңбасы. Драматургия жанрының прозаға ықпалы.

Екі роман да автордың ғана емес, қазақ прозасының табысты 
шығармасы санатында енді әдебиетке. Енді араға уақыт салып екі 
шығарманың да кейіпкер ерекшеліктеріне зер салуға мүмкіндік бар. 

Сол кездің көзімен қарағанда жас жазушыны тақырыптық 
жағынан да, жанрлық өркені жөнінен де жаңалаған шығарма – 
«Жапандағы жалғыз үй» романы. Елуінші жылдардың ішінде елімізде 
тың көтерілгені мәлім. Аттана шауып, жабыла жазған қазақ ақын-
жазушылары өз республикамызда көтерілген тыңды, өкінішке қарай, 
көркем әдебиетте қайталанбастай етіп таңбалай алған жоқ. Жеке 
пікірге ерік берсек, алғашқы күнінен алуан жанрда жазылған тыңнан 
қалған көркем белгі Сәбит Мұқановтың жеке кітап болып жарық 
көрмеген «Тыңдағы толқындар» романы мен Сәкен Жүнісовтың екі-
үш дүркін қайта басылған «Жапандағы жалғыз үй» атты шығармасы. 
Араға жылдар салып, енді ойлап отырсақ, Сәбеңдей жазушының жедел 
жазған романын сақтап тұрған көпті көрген, тәжірибесі мол автордың 
кейде көркем образ табиғаты арқылы, кейде публицистік сарында 
айтыла беретіндігіне қарамастан, қоғамдық ойдың ірілігі екен. Сәбит 
Мұқанов шығармасы тың деп ұрандауды негізінен қолдайды. Қолдай 
тұра ұлт тағдыры жайында бірсыпыра батыл ойларды сіңіріп жібереді 
шығарма тәніне. Сонысымен де «Тыңдағы толқындар» оқырман 
есінде қалар. Ал Сәкен романы жөнінде әңгімелерде біздің ойымызға 
А.П.Чеховтың «Вся энергия художника должна быть обращена на две 
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силы: человек и природа» деген пікірі оралады. Жас жазушы тыңды 
жалаң қызықтамай, табиғат пен адамның арпалысы, әрі келісімі, өзара 
қатынасы, адамдар тағдыры, мінезі деп қараған екен. Тың көтеру 
– Жер-Ананың емшегін исінтіп қана қоймай ескі психология, ескі 
түсінікті қақырата келген, адам санасына жаңа сәуле құйғандай, ата 
қоныс ұлттық психология тартысы, ұлт тағдырына қатысты құбылыс 
ретінде зерделеніпті. Яки, Сәкен жаңа көтеріліп жатқан тыңға 
уралаған ұранмен емес, суреткер көзімен қарай білген. Романда ескі 
мен жаңаның күресі бар. Сонымен қатар қазақ жерін туған жер, Ана 
– табиғат тұтқан жергілікті ұлт өкілдері мен «тыңды игеру» атымен 
келген орыс халқының өкілдері арасындағы үйлесімсіздік те бар 
шығармада. Шығарманың әлеуметтік астарын қалыңдатып тұрған 
жайлар міне, осы!

С.Мұқанов пен С.Жүнісов романдарын қос қатар атауымызда  
мән бар. Бір кезең шығармаларын салыстыру өз алдына, біздің 
айтпағымыз жап-жас жазушының эпикалық жанрдағы алғашқы 
туындысының сақа жазушымен ойының үндес шығуы. Бұл – Сәкеннің 
романға тыңғылықты дайындықпен келуінің айғағы.

«Жапандағы жалғыз үй» – бізге қандай қасиетімен ұнайды? Тың 
көтеріліп жатқан өлкенің өткен тарихы мен ерен қимыл еңбекке 
берілген сәтін сәтті жалғастырып, сабақтастырып баяндау – романға 
кең тыныс берген: ескі мен жаңаның тартысы шығарманың соңына 
дейін ширап келеді де осыдан шығарманың драмалық қуаты асқындай 
түседі: өткір диалог, характерлі баяндау шығарма көркін бірқилы 
ашқан; композициясы шымыр құрылған. Әдебиетті жаңалайтын 
– көркем образ. Романның басты табысы – әдебиетке Қарасай, Сұлу 
мұрт, Күргерей, Райхан бейнелерін әкелуінде жатса керек.

Роман салмағын көтеріп тұрған Қарабет образының жасалу 
мәнеріне зер салайықшы. Қарасай атасы Малжаннан қалған құт деп 
шұрқ тесік қара қазанды жамаумен жүр. Әкелік мейірін оятқан тұңғыш 
перзенті – Жәлелдің жесірін Халелге қоспақ болған мақсатында 
немерелерінің тағдырын ойлаудан гөрі «Бәрінен бұрын Ақбөпе бұл 
үйден кетті дегенше, оның әкесі Қалыш та жонын сыртқа салып, 
аулақтай береді дей бер. Бүкіл Омбы ішіндегі ақшаның көзін табатын 
әйгілі саудагерден айырылған соң, Қарасайдың шаруашылығынан мән 
кететініне шәк жоқ» – деген есепті ұстанады. Жазушы суреттеуінде 
Қарасай келе жатқанда ит екеш ит – кәрі қаншық та «…бата алмай 
құйрығын бұтына тығып мүләйімси» қалады.

Осы үш сәтте шығарманың басты қаһарманының бірі Қарасай- 
дың ескі нанымы, дүниеқорлығы, қаталдығы көрінеді. 
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Ол аз болса, әкесі Малжанды ұстап берер аярлығы, күйеу баласы 
Қасимановты арқаланып жұртқа қырғидай тиюі Қарасайды ұнамсыз 
образ ретінде тұлғалай түседі.

Бұл – бір ғана Қарасай образы, ал романда жазушының шабытты, 
суреткер қаламынан туған, оқушысына ыстық көрінер тағы басқа да 
көркем образдар бар.

Екінші роман – халқымыздың әуелеп ұшқан акқуға үн қосқан, 
әнші-ақыны, композиторы, сал-серісі Ақан сері Қорамсаұлы өмірінен 
жазылған.

Ақан сері жайында әдеби, музыкалық, тарихи зерттеулер бірқы- 
дыру. Ілияс Жансүгіровтың «Құлагер» поэмасы, Ғабит Мүсіреповтың 
«Ақан сері–Ақтоқты» драмасы, Тәкен Әлімқұловтың «Көк қаршыға» 
повесі, Қалижан Бекхожинның поэмасы бір туар көркем шығармалар. 
Әрі бұл шығармалар жазушы айналып өтуге болмайтын, тек 
қаламгерлік концепция арқылы ғана жаңартуға мүмкін қиын өткел 
сияқты. Бәрін біле тұра, Сәкен Ақан сері өмірінен роман жазуға 
барды. Неге? Жазылған екен, нәтижесі қандай?

Жоғарыда аталған авторлардың қайсысы да Ақан өмірінің ең 
драмалы бір сәтін бейнелеумен шектелген. Ал, Ақан сері өмірі –
қазақ халқының әлеуметтік-экономикалық жағдайы, жалпы тағдыры 
қиын бір кезеңінің көрінісі, өнерпаз өмір куәсіндей сезіледі. Әрі 
тарихи тұлға. Ақан бейнесінде жазушы тұтас қазақ халқы, оның 
рухани болмысы, әлеуметтік өмірі, әншілік табиғаты хақында өзіндік 
философиялық ойға баруына әбден мүмкіндік бар. Біздіңше, Сәкен 
қолына қалам алдырған да осы ойлар болса керек.

Әдеби туындыны бағалау әр кезде әрқилы болғаны мәлім. 
«Әдебиет және искусство» журналын қарасаңыз қырқыншы 
жылдары «Абай» романы мен «Балуан Шолақтың» бір сипатта, бір 
деңгейде бағаланғанына куә боласыз. Сол секілді кейінгі жылдары 
жазылған тарихи-өмірбаяндық шығармаларды «Абай жолы» 
эпопеясының көлеңкесінде қалдыру әдеті бар. Әрине, себепсіз де 
емес. Ұлы жазушыдан үйреністі шығармашылық сипатқа жеткізе 
алмай, ұқсас шығармалар көбірек жазылды. Әдебиеттегі ұқсастық 
– кемшіліктен басқа ештеңе де емес. Ал «Ақан сері» романы ше? 
Автор Ақанды Абайға ұқсастырып алудан саналы түрде бас тартқан. 
Сондықтан жан-жақты дарынның бір қырын, атап айтқанда, әнші-
композиторлығын бетке көбірек ұстап, Ақан дарынын тереңдей 
ашуға тырысады. Роман кейіпкері: «Менің достарым – әнімді ертеңгі 
ұрпағыма жеткізер жұртым» – дейді. Қос томдық шығарманың 
идеялық нысанасын, автор мақсатын Ақан серінің осы арманынан, 



147

осы сөзінен шығаруымыз керек. Ақан серіні ақын бейнесінде алса, 
«Абай жолы» эпопеясын қайталайтынын сезген автор оны әнші-ақын 
райында бейнелейді.

Тарихи-өмірбаяндық шығармада халқымыздың әншілік таби- 
ғаты, әннің әлеуметтік салмағы т.б. ашылады. Ақан әнші басындағы 
трагедиялық хал, мұңды нота Біржан басынан да өткен. Демек, 
Ақанға сілтенген қамшы – қазақ әнші, композиторларына тиген таяқ. 
Автор соны Ақан басына жинақтап көрсетіп отыр. Романда Ақан 
айналасына жиналып ән салатын, өнер жарыстыратын Ғазиз, Естай, 
Ыбырайлардың бейнеленуі - қазақ халқының әншілік мектебін, 
әншілік ортасын, жалғасқан әншілік дәстүрін көрсету мақсатынан 
туған.

Біз бұлай дегенде «Ақан сері» романының авторы әлем таныған 
төрт томдық эпопеядан үйренбеді деген пікір тумауы керек. Сәкен 
Жүнісов М.Әуезовтен де, С.Мұқановтан да еркін үйренген. Ақан 
серінің жекелеген әндерінің тууы сырын көркем прозаға шаға баяндау, 
сүйген қыздарымен арадағы оқиғаларды сұрыптай, жинақтауы 
Әуезов үлгілерінен, екінші кітаптағы орыс-қазақ арасындағы тарихи 
байланысты кейіпкер аузымен шежірелеу, танымдық, білімдік 
материалды мол қамту Мұқановтан ұтырлы үйреніс көздері. 
Шығармашылық үйреніске орын кең болса керек көркем шығармада. 
Алғы тәжірибелерді Ақанды әнші-қайраткер, композитор етіп 
тұлғалауға жұмсағанда, мақсат даралығынан бітім – болмысы бөлек 
«Ақан сері» романы туды.

Ақан серінің көптеген әндері ықыласы құлаған ақмаңдай 
қыздарға байланысты туғаны мәлім. Тарихи-өмірбаяндық шығармада 
сол көркем өнер туындыларының тарихын тарату – Ақан өмірінің 
драмалы сәттерін ашуға жатады. Осыдан келіп романда Ақтоқты, 
Ұрқия, Балқадиша, Салуа секілді қыздардың образы жасалады. 
Көркем образға келудің жолы әрқилы. Нақты тарихи факті болма- 
ғанымен ол әндердің әрқайсысының кімге арналып, қалай туғанын 
дәттете зерттеген ғалымдарымыз бар. Салыстыра қарағанда Сәкен 
Жүнісовтың романда өмірлік деректің бұлжытпай ізімен жүріп 
отырудан гөрі, шығарманың драмалық қуатын асқындата түсу 
үшін, бір қыздың басындағы оқиғаны екіншісіне көшіре, өзінше 
жазушылық концепция ұстанғанын аңғарамыз. Тарихи шығармалар 
тәжірибесіне жүгінгенде М.Әуезовтың Абай-Еркежан («Абай жолы») 
линиясынан бас тартқанын, С.Мұқановтың бір пландағы ақылды екі 
әйел бір романға ауырлық етеді деп Айғанымды («Аққан жұлдыз») 
ерте көз жұмдырғанын білеміз. Сол секілді Сәкен де Ақан ән арнаған 
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қыздарының бәрімен драма құрмай көркемдік жинақтауға түсірген. 
Ақан бастан кешкен трагедия негізінен Ақтоқты мен Ұрқияға 
байланысты таратылуын біз осылай түсінеміз. Ол қыздардың Ақанға 
қатысын да халық әрқилы жеткізгені мәлім. Ақан сері өмірінен 
шығарма жазған авторлар да сол ауызша-жазбаша жеткен деректерді 
өзінше екшеп, көңілге ұнаған ұшынан ұстап келеді. Сәкен де солай 
еткен. 

Қысқасы, Сәкен Жүнісов Ақан сері тақырыбына өзінше келіп, 
қазақ әдебиетінің табысынан саналатын дилогия жазып шықты. 

Сәкен Жүнісовтың прозасына арнайы тоқталсақ та, драматургия 
жанрының ықпалын қатыстыра әңгімеледік. Ал, жазушының 
драматургия жанрындағы еңбегі жайында не айта аламыз?

Сәкен Жүнісов – драматург. Драматургия – кез-келген қалам- 
герге жалынан оңай ұстататын жанр емес. Қазір жабыла жазып 
жүргенімізбен күндердің күнінде шынайы драматургия туындылары 
екшеліп шыға келері хақ. Драматург ретінде Сәкен Жүнісов уақыт 
ағымымен қатар, уақыт талабына үн қоса өсіп келе жатқан жазушы. 
Оның қаламынан туған пьесалар сахналық өнеріміздің табысына 
айналып кең тарауы, көрермендер ықыласына бөленуі осыдан. Әр 
пьесаның өзіндік ерекшелігі, тақырыптық жаңалығы бар.

Орыс театры өнеріне жаңалық әкелген «Иванов» пьесасын 
жазып аяқтаған драматург «Я надеюсь на Давыдова и Киселевского. 
Эти артисты меня не подведут» – деген. Пікір иесі басқа емес, 
«автор – хозяин пьесы, а не актеры» – дейтін ұлы Чеховтың дәл 
өзі. Авторлық мақсаттың жете ашылуы үшін драматург режиссер, 
актер, керек десеңіз суретші, композитор орнында тұрып та ойлана 
білуі керек секілді ғой. Драматургияның қиындығы да осында. Осы 
ойлар өзегімен қарағанда Сәкен Жүнісов – қазіргі театрдың міндетін, 
талабын жетік меңгерген драматург.

Қажет болса актерге арнап пьеса жазатын, әйтпесе пьеса жазып 
отырғанда режиссерлік ойлар торлап, шығарманың сахналық шешімі 
көзге елестеп бірге ойланылуы ғажап емес. Мәселен, «Әр үйдің 
еркесі» пьесасында әдеби шығарма (пьеса) кейіпкерлері мен оны 
ертең сахнада орындайтын актерлер есімінің бір болып келуі осыны 
көрсететін бір ғана деталь.

Уақыт шақыруына үн қату дегенді тақырып өтімділігі деп 
түсінетін, ділгір тақырыпты шикі жазып, малданар драматург Сәкен 
емес. Уақыт талабын – көркемдік пішіні келіскен шығарма жазу деп 
түсінеді ол. Драматургтың әр пьесасы өмірге осылай келген.

Тартыс табиғилығы, қарапайымдылығы, шығарма астарындағы 
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ой өміршеңдігі – Сәкен пьесаларының сахнада еркін тыныстап, 
тіршілік етуінің сыры, міне осында. Бір мысал: «Әр үйдің еркесі» – 
тақырыптық жағынан алғанда мал шаруашылығына мектеп бітірген 
жастарды тарту, комплексті комсомол жастар бригадасын құру секілді. 
Ал, шындап, тереңдеп қарасаңыз, бұл ата мен бала, ұрпақ пен ұрпақ 
арасындағы жалғастық, бала тәрбиесіне ата-ана жауапкершілігі деген 
мәселелермен ұштасып жатыр.

Әр шығарманың өзіндік ерекшелігі бар. Ол ерекшеліктер автор  
ой-мақсатынан туып, драматургтің алуан қырын ашуға септеседі. 
Сәкен Жүнісов драматургтің және бір ерекшелігі ойға алған 
тақырыбын көңілде ұзақ пісіретін секілді. Соңғы кездерде жазылып, 
театр сахналарында табысты жүріп жатқан «Өлара» – автор 
ойына тақырып ретінде ерте оралып, көркемдік формасын іздеп, 
ұзақ сақталғандай көрінеді. Және осы пьесаның С.Мұқановпен 
тақырыптас шығуы да қызықты. Үлкен жазушы архивінде «Жыраққа 
жол» аталатын пьесаның қолжазбасы сақталған. Екі пьесаның да 
тақырыбы бір («петрокок»), материалы жақын. Тақырыптас. Екеуі 
де «Петрокок» темір жолын нысанаға алған. Екі жазушының көзіне 
түсіп, ойын қозғаған тарихи факті бір. Ал, шешімі басқа-басқа. 
Мұның өзі Сәкен Жүнісовтың драматург ретінде материалды жіті 
саралайтындығын көрсетсе керек. 

Сәкен Жүнісов – сахна өнерімізге өзінің формасы келіскен, 
шымыр туындыларымен үлес қосып келе жатқан суреткер.

Қай шығармасын алмайық, С.Жүнісов көп ойланса да, бір дем, 
бір тыныспен, шабыт отынан жаратып еркін жазатындай көрінеді. 
Қазіргі уақытта аз жазу, көп жазу, ұзақ отыру, тез бітіру – ешқайсысы 
да көркемдік өлшемі бола алмайды. Тартылар таразы – шығарманың 
көркемдік мүсіні, бітімі болса керек.

Бұл – Сәкен Жүнісовтың жеке шығармашылығы жайлы кейбір 
ойлар. 

Кешегі күні қарғадайынан тылдың ауыр еңбегіне арқасын тосқан 
құрбылары секілді осы бір буын жазушылар қазір қазақ әдебиетінің 
алдындағы ағаларынан ығысып келіп жатқан міндетін мойындарына 
ала бастағандай. Ұлт әдебиетінің жүгін көтеруден асқан абыройлы 
міндет болмаса керек. Ал, сол жолда сенерің тағы да өнімді еңбектеніп 
келе жатқан бір буынның белді өкілі – Сәкен Жүнісов.

17.Х.1983 ж. 
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ТарИХТаН ТаҒЫЛЫМ ТарТҚаН
Мұхтар Мағауин туралы толғаныс

Күміс қоңырау үні сыңғыр қақты. Студент қауымы аудиторияны 
тастап, сапырылысып сыртқа шыққан. Кезекті дәрісін тәмамдап, 
шашын «кірпі» етіп келте қырықтырған, орта бойлы ақсары ғұлама 
да кафедрасына қарай аяңдап келеді. Талдырмаш баланың қасқа 
бас ұстазға әлдеқандай қолжазба ұсынып, ұстаз әлдене себеп айтып 
тұрғанын да профессордың қырағы көзі алыстан байқап келеді. «Қап, 
баланың меселі қайтты-ау» деп ойлады ғұлама іштей шәкірт алдында 
өзін кінәлі сезінгендей. Жақындай келе білді, жаңылмапты. Шәкірт 
бала өзінің қазақ эпосынан жазған мақаласын оқып, пікір айтуын 
өтінеді. Жұмысбасты профессор уақытының жоқтығын уәж етеді.

– Қарағым, бері жүр, – деді профессор жай ғана.
Кафедраға еніп, төрдегі орнына отыра беріп, «кәне әкел» деп 

қолын созды. Шәкірт бала жалма-жан қолжазбасын ұсынды.
Әлден уақытта профессор қолжазбаның соңғы бетін аударып 

тастап басын көтерді.
– Қарағым, мақалаң жақсы. Өте жақсы. Ғылыми мәнді мақала.
– Рахмет, рахмет, ағай.
– Атың кім, қалқам?
– Мұхтар.
– Қай курста оқисың?
– Екінші курста.
– Мұхтаржан, дандайсып кетпе, дайын ғалымсың. Менімен хабар- 

ласып жүр. Мына мақалаңды кәзит-журналдың біріне орналасты- 
рамыз. Әзірше сабағыңа бара бер.

Шәкірт бала – Мұхтар Мағауин да, бала бойындағы дарын-қабі- 
летті ақық танып, ақ бағалаған ұстаз профессор Бейсенбай Кенжебаев 
болатын. 

Бүгін көп жамағат жете таныған аса талантты жазушы, үлкен 
ғалым Мұхтар Мағауиннің әдеби жолы студент партасынан тап 
осылай басталған.

Арада отыз жыл жатыр жосылып.
Отыз жылдың есесі – тындырымды бірсыпыра ғылыми еңбек. 

Отыз жылдың есесі – ел сүйіп оқыған бірсыпыра көркем шығар- 
малар.

М.Мағауин – білімдар әдебиетші, тегеурінді ғалым. Жап-жас 
ғылымның «Қобыз сарыны» монографиясы қазақ әдебиеті тари- 
хында үркек замана ағымынан аса алмаған, шәркез психология 
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салдарынан ақтаңдақтай ағараңдап жатқан ХҮ-ХVІІІ ғасырлардағы 
ақын-жыраулар шығармашылығын терең зерттеуімен әдебиеттану 
ғылымына құбылыс болып келді. Зерттей жүріп жинақтаған, қалауын 
тауып әдебиет тарихының кетігіне қалаған «Алдаспан» – өз алдына 
бір төбе. Құрастырушылық еңбекті «бір төбе» деуіміз астамшылық 
емес пе? Жоқ! Бұл – жәй құрастырушылық емес. Халықтың азаматтық 
тарихы мен әдебиет тарихын астастыра отырып жанды байланыста 
зерттеудің жақсы үлгісі – «Алдаспан». «Алдаспанмен» бірге атаусыз 
қалған ақын, жыраулар қайта тіріліп әдебиет тарихына енді. Ол ақын-
жыраулармен бірге көне дәстүр қайта жанданып, қазақ поэтикалық 
өнеріне жаңа әуен, соны саз келді. Т.Айбергенов, М.Сатыбалдиев, 
Ф.Оңғарсынова секілді ақындарымыз бабалар рухын көтеріп, 
жыраулар дәстүрін жаңартып алып шықты әдебиет сахнасына. Ол 
поэзияға жаңа әуен, тың ырғақ, соны бояу болып қосылды. Қазақтың 
«өлген тірілді, өшкен жанды» дейтіні сондай-ақ болар. Ол аз десеңіз, 
қазақ әдебиеті тарихының кем-кетігін түгендей білген Мұхтар 
Мағауин ұлттық мерейімізді көтеріп, бар жиған-тергенін ұқыптап 
аудартып Санкт-Петербургтен «Қазақстан ақындары» аталатын 
әдемі антология шығарып берді. «Ақындар кітапханасы» сериясынан 
жарық көрген ол еңбек, біздіңше, екі олқылықтың орнын толтырды. 
Отызыншы жылдары М.Әуезов пен С.Мұқанов Л.Соболевпен тізе 
қоса отырып орыс тілінде қазақ поэзиясын Санкт-Петербургте 
шығармақ болған. Түрлі себеппен аяқсыз қалған осы тәтті арман, 
игі бастаманың өтеуіне «Қазақстан ақындары» жүре алады. Бұл бір. 
Екіншіден, 200 томдық «Әлем әдебиеті» қорының «КСРО халықтары 
поэзиясы» аталатын томдығында қазақ поэзиясы Бұқар жырау 
Қалқаманұлы жырларынан бастап берілген еді. Одақ жұрты соған 
тоқтаған сәтте Мағауин құрастырып шығарған әлгі антология оларды 
басқаша ұйытты. Өз қателігімізді Одақ жұрты алдында осылай 
өзіміз жөндедік. Сонымен қатар аталмыш антологияға Шәкәрім 
ақынның мұралары ақын ақталмай тұрып-ақ там-тұмдап сол кездің 
өзінде-ақ кіріп кетті. Ақын, жыраулар шығармаларын орыс тіліне 
аударуда В.Цыбин секілді талантты орыс ақындарының тартылуы 
жауапкершіліктің тағы бір қыры.

Аталмыш жайлар ғылыми еңбек ретінде бір азамат басына аз жүк 
болмасқа керек. Алайда, бұлармен шектеліп жатқан ғалым жоқ. Ол 
күні бүгін Абай дәстүрі, Шәкәрім мұрасы хақында толымды ойлар 
айтып, маңызды мақалалар жазып келеді.

Мұхтар Мағауин көптеген кемел прозалық шығармалардың 
авторы. Көркем прозадағы алғашқы туындысы – «Тазының өлімі» 
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– дүниедегі сенім, ынтымақ, бірлік хақында еді. Хаюанның иесіне 
адалдығы. Әлем әдебиетінде Сетон Томсеннен тартып, Соколов-
Микитов, М.Пришвин, М.Зверев, Қ.Тәукенов сынды қаншама 
«натуралист» жазушылар бар. Ал Мұхтар Мағауин «Тазысының» 
жағдайы мүлде бөлек. Шығарма табиғат құбылыстарын мейлінше 
дәл білуімен, жинақтап беруімен де ерекшеленеді. Сонымен қатар 
табиғаттағы тепе-теңдік, мейір-шапағат, адамдар бір-біріне адал бола 
алмай, хаюаннан ары қаскөйлік жасайтын жағдайда, тазының иесіне 
адалдығы үлкен философиялық ой арқалап тұрады. «Көксерек» 
ұлы М.Әуезов шығармашылығы бастау көздерінің бірі. «Тазының 
өлімі» – ұлы М.Мағауиннің шығармашылығы бастау көздерінің бірі. 
«Көксерекке» еліктей тартылған қалам («Ақан сері» бірінші кітап) 
қаншама?! «Тазының өліміне» еліктей тартылған қадам қаншама?! 
Демек, Мұхтар көркем прозаға алғашқы қадамының өзінде ірі келген 
қаламгер. «Жалынның» жабық бәйгесінде жамбы түсірген (бірінші 
сыйлық алған) «Бір атаның балалары» – зұлымдық, қасіреттің кісі 
таңдамайтыны жөнінде, қазақ қартының кеңпейіл аталық жүрегі 
хақында көшелі ой айтқан туынды. Бір-біріне барынша бауырмал 
тартқан балалардың жүрек дүрсілі, жан күйзелісі қандай иланымды 
осы шығармада. «Жұлдызда» жарияланған «Шахан шері» – 
экологиялық тақырыптағы этнографиялық бояуы қалың шығарма. 
Қазақ КСР Мемлекеттік сыйлығына ие болған «Аласапыран» тарихи 
дилогиясының бітім-болмысы тіпті бөлек. Тұлға талдауға құрылған 
мемуарлық – «МЕН». Бір тұлғаны екі жарып көрсететін «Жармақ». 
Енді міне «Шыңғыс хан». Қазақы материалмен халқымыздың 
тарихына үңілу әдебиетте бар жәйт. Ал, М.Мағауин «Аласапыранда» 
– орыс қолды материалды сөйлетіп, азаматтық тарихымызға басқа 
бір қырынан келді. Қазақ-орыс халқының ХҮІ ғасырдағы ресми 
қарым-қатынасынан халқымыздың алғы күніне сабақ боларлық 
философиялық ой түйді.

Иә, біз біраз жыл бедерінде туған көп шығарманың төрт-бесеуін 
ғана атадық. Әрқайсысы басқа-басқа тақырыпта туған, әр планды 
туындылар. Бұл – М.Мағауиннің қаламгерлік қарымының молдығына 
кепіл. «Шығарма қожасы – дүниетаным» деген Н.Тихонов. Тақырып 
төрт түрлі болмақ түгілі тоқсан түрлі болса да оның өлшемі – 
көркемдік пен тереңдік. Шығармаға ой – қазық. Алуан тақырыптағы 
туындылардың ортақ қазығы – қазақ халқының ынтымақ-бірлігі, 
берекелі тірлігі. Қазақ халқының өткеніне өкінішпен қарай білген 
қаламгер келешегі кеніш болса екен деп армандайды. Өкінішті 
өткенін бейнелей отырып, тарихи дилогияны «Жер мәңгі, ел мәңгі» 
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деп тәмамдайтыны сондықтан. Халқым мәңгі жасаса деген жазушы 
арманы бұл. Көркемдік кілтінің бірі – характер. М.Мағауин жасаған 
характерлердің дені – ұлттық болмыс-бітімді болып келеді. Жазушы 
кейіпкерлерінің табиғаты оқушысына тарихи мол білім береді, 
танымына тарихи сапа бітіреді. Оның Едіге («Көк мұнар») сынды 
кейіпкері халқының түркілік кезеңіне үңіліп, тұтас тарихтың үзік-
үзігін қолына ұстап отырып, мұңға мелдектеп, өкінішке жол беретін 
еді. Өзінің көркем шығармаларында көне түріктік алтын қайнардан 
тартып қазақтың азаматтық тарихын ғылымда ғана емес, көркем 
шығармада да қайталанбастай бедерлі бейнелеп келеді екен Мұхтар 
Мағауин. Біздің сөзіміз жазушы шығармашылығын тақырыптық 
ауқымда алып айтқанда. Жасырар не бар, Мұхтар Мағауин қандай 
тақырыпты назарға алса да ой-көзімен қорытып, өзіндік, тек қана 
өзіндік мәнермен жазып шығатыны және белгілі. Оның шығармалары 
қарапайым очерктік баяндаудан суреткерлік тамылжыған көркемдікке 
дейін, суреткерліктен ұлт, халық тағдырымен қабыстыра айтылатын 
ірі философиялық жинақтауға дейін алуан-алуан қаламгерлік мәнерде 
жазылады. Өзін-өзі қайталамау амалы!

Көркемдік кілтінің бірі – тіл құнары. М.Мағауиннің жазушылы- 
ғын ғалымдығы ұдайы жемдеп, демдеп отырады. Тақырыбына орай 
тіл құнарын іздеп, сөзді қонымды қолдану – оның ұдайғы әдеті. 
«Аласапыранда» архаизмге айналған талай сөз қайта тіріліп тарихи 
шығармаға шырай бітірген жоқ па? Көне сөздер көркем шығарманың 
өрнегіне айналады емес пе?! «Шахан шеріде» табиғат қалай 
күрсініп қалып, қалай тіріліп сөйлейді десеңізші. Бұл шығармада 
этнографиялық детальдар әдемі көрінеді. «Шыңғыс хан» романында 
шежіре мен талдама мәнердің телқабысы бар. «Қобыз сарыны» көркем 
прозаның тілі аралас орындалар еді, көркем прозасы ғылыми талдау 
дәрежесіне дейін жетіп жатады. Суреткерлік мұрат ірі тартылып, 
қаламгерлік қуат құдіреті жетіп жатқан жерде осы мидай араласқан 
сипаттың ешқайсысы да ерсі көрінбейді. Қайта шығарма табиғатына 
суреткерлі мәнер болып құнар дарытады.

Әдебиет – күрделі құбылыс. Тарих – көш-керуен. Кешегі табы- 
сымызға бүгін жаңаша қарап, басқаша безбендеп, қатал елеп-екшер 
жайымыз бар. Қазір бірқыдыру болып қалған тарихи туындыларды 
көпсіну қате. Бізде тарихи туындылар енді-енді дендеп туа бастады. 
Алғы күн, келер ұрпаққа оның қаншасы бара алады? Ол өз алдына басқа 
мәселе. Жазыла бастап «өліп» қалатыны, кітап болып шыға қалғанда 
автор мен редактор – екеуі ғана оқитын (туған баласы да оқымайтын) 
талайсыз тарихи шығармалар қаншама?! Тарих елеп-екшеуінен өтіп, 
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келешек ұрпақпен жүздесетін шығарманың бірі, орыс князьдерінің 
сандығынан алынған материалдан тігілген – «Аласапыран» болар 
деп шамалаймыз. Кейбір азаматтар «Аласапыран» дилогиясының 
материалы табиғатына қарап «қазаққа қатыстылығына» шүбә 
келтіреді. Ау, шығарманың ұлттық рухы, ұлт тағдыры жайлы кемел 
ойларын қайда қоясыз? – дейміз біз ондай жандарға!

М.Мағауин жазушы ретінде де, ғалым ретінде де тарихтан көзін 
тауып тағылым ала білген, алған тарихи білімін оқушыға оңтайын 
тауып бере білген – тарихтан тағылым тартқан – алымды, шалымды 
қаламгер.

Бүгінде ол өз шығармашылығына ғана емес, қазақ әдебиетінің 
тұтас тағдырына жауапты адамның бірі.

«Қорғалап батқан күн қызара төңкеріліп қайта шықты. Шаңқай 
түс – алда». Бұл оқушысына М.Мағауинді ерекше сүйкімді көрсеткен 
«Аласапыран» тарихи романының соңғы сөйлемі. Тығырықтан 
шыққан халық тағдырының жарқын болашағын тұспалдаған ишара 
ойды біз жазушының өзіне де қолданғымыз келеді. Жазушылық пен 
ғалымдықты егізқатар жарасымды ұштастырып, сәтті сабақтастырып 
келе жатқан Мұхтар Мағауин талантының толысып піскен шаңқай 
түсінде тұр. Соңында жемісті сорап, алдында күнеске тартқан өрісті 
жол жатыр. 

Біз де заманымыздың аса үздік жазушысы, табанды ғалымы 
жайында алда әлі талай сөйлерміз деген ойдамыз.

1990-2013 ж.

ҰЛТЫН сҮЙГЕН ЖҮрЕК ҮНІ
Дулат Исабеков жайында толғаныс

Жазушылық тағдыр – аты-атағына қарап кісі қызықпай қала 
алмайтын, азабына қарап кісі қызығуға болмайтын, керек болса 
адам баласы аяйтын тағдыр. Әрине, әңгіме шын болмысты шынайы 
жазушы хақында. Әйтпесе қасқыр терісін жамылған қой секілді 
жазушы атын малданып, жұрт оған алданып жүрген жайт жетерлік. 
Ал, біздің әңгімеміз – шынайы суреткер жайында, сондай шын 
жазушының бірі – Дулат Исабекұлы хақында.

«Адам аяйтын», «кісі қызықпайтын» деген сөздер сезімді әсіре 
ауырлату үшін айтылып отырған жоқ. Расы сол! Жазушы пақыр 
түн ұйқысын төрт бөліп ойланып-толғанарын қайтерсің. Шығарма 
жазғанға дейін де, жазып болғаннан кейін де бір тыным жоқ. Сөйтіп 
бар өмірін әдебиетке арнайды. Азын-аулақ қызығы да болар, ал 
жынды адамдай өмір бойы өзімен-өзі болып өтетін азабы қаншама?! 
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Шынтуайтында жазушыны қасындағы жары да түсіне бермеуі әбден 
мүмкін. Белгісіздікті зерттеу, белгілі шығарма жазу, соңына бірдеңе 
қалдырып өту өмірден… Сөйтіп жүріп өмірге әкелген шығармасы 
өзінен бұрын өле ме, әлде артында қалып, кейінгі ұрпақпен жүздесе 
ме, кәдесіне аса ма кейінгі ұрпақтың? Жоқ па? Мәселенің ол жағы 
өзгеге де, жазушының өзіне де жұмбақ. Әйтеуір әурешілік. Ал, 
қызығып көріңіз жазушылық өнерге!

Орыс әдебиетінің «алтын ғасыры» атанған – ХІХ ғасырдан 
бізге «классик» атымен бес-алты ғана адам жетті. Қалғаны қайда? 
«Кеңестік» жетпіс жыл артта қалды. Тураған еттей ай таусылып, 
бұлыңғыр тартып ХХ ғасыр да өтіп кете барды. Жетпіс жылдағы жеті 
жүз жазушыдан ертеңге (ХХІ ғасырға) жеті жазушы бара ма, жоқ 
па? Ойлау керек. Дүрмекпен келіп, дүрмекпен өтіп бара жатқандар 
қаншама? Қызметін бұлдап жазушы атану, жүгіріп шығармасын өзге 
тілге аударту, бір жылда жиырма жазушы дүниеге келіппіз деп күпіну 
– пендешілікке жарасқанымен, өнерге жараспайды. Лайымда бәрі 
тарих назарына іліксін. «Болмасын деген оңбасын» (Б.Кенжебаев) . 
Біз-ақ қателесейік. Ал, енді жазушылық тағдырды аямай көріңіз!

Алайда, көп қолпашты тыйып, үлкенді-кішілі жазушы жүзіне 
қайта-қайта үңіліп, «осы кім?» – деп ойланарлық сәтте тұрмыз ғой 
қазір. Көпшілік сүйіп, көпшілік ұнатқан жазушы Исабеков Дулат 
шығармашылығына да осы ой өзегімен қарағым келеді.

Дулат Исабеков – жазушы. Бұл, әрине дәлел тілемейді. Өзі де 
солай сезінеді, өзге де солай қабылдайды. Қала берді, Ш.Елеукенов, 
Ә.Кекілбаев, Р.Нұрғалиев, Т.Тоқбергенов, Н.Ровенский, П.Ульяшов, 
Н.Оразов, А.Балажанов секілді жазушы, сыншы, оқырман пікірлері 
де осы тоқтамды айтқан. Д.Исабеков шығармаларын қадағалай оқып, 
білген-түйген пікірін айтқан әдебиетшінің бірі – мен. Дулат қандай 
жазушы? Қайсымыз қай қырынан таныдық? Әдеби қадам қалай 
басталды? Қаламгер қай жерде келеді, не берді, не береді? Міне, 
бүгінгі жауап іздейтін сұрақтар нобайы.

Дулат Исабеков – әдебиетке сезімдар лирик жазушы райында кел- 
ді. «Бекет», «Гауһартас» секілді повестері, бірсыпыра әңгімелері осы 
ойдың садақасы. Іле философиялық арнада бағына ізденіс жолында 
оған ұлы Ф.М.Достоевский жолықты. «Орыстың ауру жаны» атанған 
Достоевский ағайынды Манндардан бастап Европа әдебиетіне 
мейлінше ықпал жасаған сәт еді ол. Ықпалды күш иесі – жалғыз 
Достоевский емес, Ницше, Фрейд секілді философ, психологтар 
да болатын қабатында. Жас Дулат Достоевскийге қаламгерлік Һәм 
философиялық мектеп қалыптастырып Европадан қайтып келе 
жатқан бетінде жолығып, сабақ алды. Ұлы жазушы сабағын алуы 



156

– оның «Ақ түндер» романын аударып, өзгелер аударған Достоевский 
шығармаларын ащы талдауы ғана емес. Бұл да ізденіс кепілі. Алайда 
үйреніс үлгісі – «Мазасыз күндер», «Пері мен періште», «Тіршілік», 
«Сүйекші», «Дермене» секілді лирикалық, философиялық повестер. 
Аталмыш шығармалар қазақ әдебиетіне тосын сарын әкелді. Орыс 
тіліне аударылып өзге аудиторияларға еркін жетіп жатты. Біреу 
түсініп қабылдады, біреу аңтарылып қарады. Расында да «социализм 
зәулімін» тұрғызып, коммунизмге бет алып бара жатқан қоғам 
оқырмандары үшін тағдыр илеп тастаған тірі өлік жандар жайында 
жазу, бір түрлі тосын еді, оқырмандардың тосырқайтын реті бар еді. 
Енді біліп жүрміз, Дулаттың философиялық повестеріне, олардағы 
өлімсек кейіпкерлерге біз нақты қоғамда өмір сүретін нақты затты 
адамдар ретінде қарап келген екенбіз. Шынтуайтында жазушының 
ол шығармаларда ауыр тағдыр иелерін қазақтың өткеніне сілтей 
отырып қара бояу жаққыштаса да бүгінінен ой сабақтағанын, нақты 
кейіпкерді бейнелей отырып адамдық болмысты әдеби-философия- 
лық жинақтауға түсіре суреттегенін аңғара бермегенбіз.

Сөйтіп, Дулат Исабековтің жазушылық қадамындағы алғашқы 
белең Достоевский мектебінен басталған, ұлы жазушы мектебінде 
сабақталған. Үйреніс текке кеткен жоқ, «Сүйекші», «Тіршілік», 
«Дермене» секілді формасы шып-шымыр, мазмұны байтақ, ой айту 
мәнері ширақ қызықты повестер қазақ әдебиеті қазынасына айналып 
отыр. Жазушы қаламынан шыққан Кеңкелес атанған Тұңғыш, 
Киеван атанған Молдарәсіл, тағдыр тәлкегіне ұшыраған Қыжымгүл, 
қартайғанда қайғы қабырғасын қайыстырған Тоқсанбай, жалмауыз 
Омаш, тоңмойын Ыбыш секілді ірі характерлер тұлғаланып қалды 
әдебиетте. Ойланып көрейікші, Дулат кейіпкерлеріне ұқсайтын 
екінші бір кейіпкер бар ма, қазақ әдебиетінде? Жоқ. Сол «жоғының» 
өзі жақсы. Әдебиетті ұқсас кейіпкерлер емес, бір-біріне ұқсамас 
кейіпкерлер жасайды. Ұқсас кейіпкерлерден ұқсас туынды ғана 
келеді өмірге. Ондай шығармалар да аз емес қазақ әдебиетінде.

Жазушы тағдырында қызық жай бар. Қазақ жазушылары өзіміз 
тіршілік еткен уақыт шындығын (кеңестік шындық деп те жүрдік) 
жамырай жаза бастағанда Дулат жұрттан жырылып қайдағы бір 
қайғысы мол, қара бояулы болмысқа барып кірді, қайдағы бір өмірде 
жолы болмаған «қияли» тағдырлар жайында қалам тербеді. Бүгінгі 
күн шындығы хақында жаза қалғанда («Дермене») да адамның 
адамға көрсеткен зәбірі, азабы, өмірдің опынды сипаты жайында 
жазды. Енді келіп «кеңестік шындық» опа бермесін білген қазақ 
жазушылары ұйқыдан оянып тарих қойнауына тереңдеп, тарихи 
шығармаларға жаппай ден қойғанда Дулат, шартты тарихи тақырыпты 



157

тастап, бүгінгі күн шындығына келіп килікті. Саналы әрекет жемісі 
ме? Жоқ па? Кім білсін. Әйтсе де Дулат Исабековтың осы әрекетінде 
шын жазушылық болмыс бар. Неге десеңіз, жазушылық желдің 
өтінде жасалатын жұмыс. Жазушылық – өзіне жайлы болу емес, 
өзіне керек болу емес, жазушылық – қоғамына жайсыз болу, халқына 
жайлы болу, өзі қорлық көру, халқына шындықты сезіндіру, халқына 
керек болу, халыққа керек болсам деген арман – жазушылық! Қай 
тақырып табысты, қай жанрға ақша жақсы төленеді деп жанрды 
кебіс ауыстырғандай ауыстырмай, қайда керегірекпін деп жүректің 
жетегімен, ар-ұяттың әмірімен өріс өзгертіп жүрген Дулат Исабеков 
әрекетінен әрі азаматтық, әрі шынайы халықтық қаламгер болмысын 
көргендей боламыз. 

Бүгінгі күн тақырыбына оралу қиын-ақ. Өмірді зерттемей, қым-
қуыт өзгерісті білмей қалай жазасыз? Ал, тап қазір бүгінгі өтіп 
жатқан өмірді зерттеп, сәт сайынғы өзгерісті көңілге түю – қиынның 
қиыны. Қазақ жазушыларының соңғы кездері публицистикадан өзге 
жанрға қол ұра алмай жүрген аңтарылысын (тіпті дағдарысын) өз 
басым осылай түсінемін. Міне, осындай қиын-қыстау сәтте Дулат 
Исабеков «Ай–Петри ақиқаты», «Социализм зәулімі», «Ескі үйдегі 
жаңа қоныс», «Ескерткіш», «Конфронтация», «Қараспан процесі», 
«Есеп шот, түйетауық және домино», «Талахан-186» секілді көркем 
әңгімелерімен қайта құру аталатын жаңарған уақытқа ілесе алған 
санаулы жазушының бірі болды. Уақыттың жаңаруы, бір жағынан, 
Дулат Исабековтың рухани ізденіс өрісін Достоевскийден ойыстырып 
орыстың екінші бір ұлы жазушысы – Гоголь ауылына ауыстырған 
сәтімен сәйкес келе кетті. Қазақ халқының соңғы он бес – жиырма 
жылдағы тән тозуы мен жан тозуы – Гогольдің ұлы Ресейді көзінен 
қанды жасын ағыза отырып, тілім-тілім жүрекпен өлтіре шенеуіндей 
қатынасты қажет еткен-ді қаламгерлерден. Күле отырып – жылау, 
жылап отырып – күлу ғана лайықты еді біздің бұл өміріміздің 
шындығын ашуға. Өйткені тумысынан дана, табиғатында бала, 
алаңсыз ақкөңіл, сондықтан да аңғал қазақ халқы кеңдіктен – кемдік, 
жомарттықтан – таршылық, аңғалдықтан – апат, нарлығынан – нәубет, 
қасиеттілігінен – қасірет тапты бұл жылдары. «Адамның қалуы үшін 
адам болып» (Ш.Айтматов) дегендей дана халықтың дарақыланып 
тозып кетпей, халық болып сақталып қалуы үшін көзіндегі шелді 
алуы, көңілдегі шерді ашуы, сөйтіп қаумалаған қасіретті көрсетуі 
керек еді. Дулат Исабековті бүгінгі күн тақырыбына жетелеп әкелген 
де міне осы азаматтық, қаламгерлік міндет, ұлтын сүйген үлкен 
жүрек.

Халық – қасиет. Халық бойындағы мінді домбыраны сабалап 
тартқандай, айқайлап айтсаң – ол өкпелейді, суреткерлік арзандайды. 
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Суреткерлікті айқай-публицистикаға айналдырып арзандатпай, ха- 
лықты назаландырмай, сарымайдан қыл суырғандай ептілікті жазу- 
шы аталмыш әңгімелерінде қолайымен, сәтімен тапты. Халық 
қасіретін олардың өз әрекеті арқылы бейнелеп көзіне көрсетті, онда 
да күлдіре отырып көрсетіп, еңіретіп жылатып кетті Дулат. Заманауй 
тақырып ауанындағы әңгіме, пьеса, киносценарийілердің трагедиялық 
ыңғайда шығу сыры да осыдан. Достоевскийлік ауыр тағдыр азабы, 
гогольдік күлкі қуаты Дулаттай жазушы бойында құлай табысып, құп 
жарасып жеміс берген сәт, міне, осындай.

Дулат Исабеков мейлі өткен күн тағылымын айтсын, мейлі бүгінгі 
күн шындығын жазсын, қайда да, қашан да – шынайы суреткер. 
Айтарын характерлер арқылы бейнелей айтады, жазарын көркем 
детальдарды ойната құбылтып жазады, шығармаларының көркемдігі 
жұтынып, композициясы дөңгеленіп шып-шымыр шығады. Қазақтың 
кешегісінен бүгініне ойыса жазатыны секілді шағын жанрдан аралық 
жанрға (повеске), повестен әңгімеге еркін ауысып кете барады. Мейлі 
тақырып алмастырсын, мейлі жанр жаңаласын жазушы бойынан 
еркінсіп келе жатқан өскелең суреткерлік табамыз, табамыз да 
қуанамыз. Оның ілгеріде аталған «Сүйекші», «Тіршілік», «Дермене» 
повестері мен жаңарған уақытпен жарыса туған бертінгі (аталған) 
әңгімелерін қазақ әдебиетінің классикасына жатқызуға әбден болады. 
Бұл туындылар Дулаттікі ғана емес, халықтікі бүгінде. Бүгінге ғана 
емес, ертеңге де қызмет етеді бұл туындылар. 

Қаламгер қарасөзі хақындағы әңгіме тек сәтті сабақталуға 
тиісті емес. Өз басым әдебиетші ретінде жазушының алғашқы 
әңгімелерін, «Бекет», «Мазасыз күндер» повесін, «Қарғын» романын 
қапысыз қабылдай бермеймін. Таратып айтсақ, шеберлікке шәк 
келер бірсыпыра әңгіме. Аталған шығармалар шынайы суреткерді 
дайындаған фактор, есейтіп, өсіріп салған бала шақтың, балаң 
шақтың ескерткіші деп білемін.

Сахнаға арнап драматургия жазған, шығармалары экраннан 
киноға айналып сөйлеген, новелласы повеске, әңгімесі пьеса, кино- 
драматургияға ұласқан жазушының бірі де бірегейі – Дулат Исабеков. 
Оның драматургиялық, кинодраматургиялық туындыларын қолжаз- 
басынан оқыған, сарапшы ретінде пікір айтқан, көрермен ретінде 
қызықтаған жайымыз бар. Шоғыр ішінен шоқтықтысы – «Ескерткіш» 
болар, сірә. Ал, кино жайына келер болсақ, Дулат шығармалары 
бойынша жасалған көркем картинаның бірде-біріне көңіл толған емес. 
Сөйте тұра Дулат Исабековтей шынайы суреткердің әр шығармасынан, 
бар шығармасынан келешекте кино түсірілетініне көңіл сенеді. Ол 
үшін киноның оқуы өтіп кеткен «оқымысты» режиссерлерден құтылу 
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керек, ол үшін жалған бедел жеткіліксіз, қазақы білім керек, ол үшін 
әдеби туынды кино жетегіне ермей, кино әдеби туынды жетегіне еруі 
керек. Сонда Исабеков шығармаларының экрандағы бағы жанады.

Ер жасына келген есептегі кезеңде Д.Исабеков шығармашылығы 
жайында есем кетеді демей еселей-еселей пікір айтуға болады. Қызығу 
болмаса қызғаныштың уақыты емес қазір. Сондай-ақ сөздің емес, 
істің уақыты қазір. Үміт азайып, өкініш молайып, қазақ қаламгерлері 
дағдарыста тұрған сәт қазір. Қапысыз қаламгер болмақшы емес. 
Замананың осыншалық құбылып кеткені оны да ойландырар. 
Қаламның соңғы кездері құлдырың қақпай, сараң сөйлеуі де содан 
шығар бәлкім. Алайда қоғамдық өзгеріс дәуірлік құбылысты саралай 
екшеуі бірінші және соңғы рет емес суреткер жазушының. Тіпті 
қоғам мызғымай орнында тұрғанда да жазушы жүрегі мазасызданып 
«көтеріліс жасап» жатары хақ. Осындай бір қоғамдық жаңару тұсында 
француздың ұлы жазушысы Альбер Камю: «Жауапкершілігі жоқ 
жазушылық уақыты өтті. Біз үшін қолайлы сәттің өткеніне өкінеміз. 
Сөйте тұра біздің жағдайымыздың қиындауы – біздің ақиқатпен 
бетпе-бет жүздесу мүмкіндігімізді молайтатындықтан қиындықтың 
шақыруын қабылдаймыз» – деген екен. Қазақ жазушылары да тап 
қазір осындай қиындықты бастан кешулі. Бүгінгі дағдарыс ертеңгі 
кеніш кепілі болуға тиісті. Біз тоқмейілситіндей, Дулат Исабеков 
тоқтаған жазушы емес. Ендеше жазушы ертеңіне сөздің жақсы 
мағынасында «ашкөздікпен» қарайық. Ұлтын сүйген жүрек үнін біз 
ертең де естуіміз керек.

Енді ертеңгі үмітті малданбай, жазушының бүгін қолда бар 
шығармаларын талдайық.

І
Тағдырлар толғауы

Много есть чудес на свете,
Человек – их всех чудесней.

Софокл.
Дулат Исабеков шығармасы жайында жазу оңай міндет емес. 

Қиын. Қиын болатыны – ол өз буынында өзіндік ізденісті бастан 
кешіп, өзгеге ұқсамас шығармашылық тағдырға талпынып жүрген 
жазушы. Әдебиетте тапқан жиһазын оңашалау ұстап келе жатқаны 
да мәлім. Егіздің сыңарындай ұқсас, айтары аз, көлемі көз қорқытар 
шығармалар топаны белең алған қазіргі шақта өзіндік өзгешіліктің 
болуы, әрине, қуанышты жағдай. Ұқсас сарындар, қайталау – көркем 
өнер құнын түсірер болса, шығармашылық даралық өнер атаулының 
бағын жандырып, бағасын арттырады. Дулат Исабеков – іздене өсіп 
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келеді. Оның шығармасы сын назарынан тыс қалып жүр деп те айта 
алмасақ керек.

Әбіш Кекілбаев, Шерияздан Елеукенов, Төлеген Тоқбергенов, 
Рымғали Нұрғалиев, Николай Ровенский… т.б. жазушының сыншы 
әріптестері әр кезде әртүрлі пікір білдіргені есімізде. Сол пікірлердің 
дені – жазушының жеке шығармалары жарық көруіне байланысты 
айтылған баспасөз бетінде. Енді бар шығармасын жинақтап, әлгі 
пікірлерді қолдайтын – қолдамайтынымызды ашық айта отырып, 
жазушы шығармасына талдау жасауымыз қажет. Шығармалары 
Одақ көлеміне, одан шетел тілдеріне аударылып жүрген өзіндік беті, 
белгіленген биігі бар жазушы шығармасы бізден осыны талап етеді. 
Дулат Исабеков қолына қалам алып жаза бастағалы елу жылдан 
асып барады. Осы екі аралықта оның қаламынан әңгіме, повесть, 
роман, пьеса, мақалалар туды. Өзіне талабы қатты қалам иесінің 
шығармалары ойлы, шымырлап іштей қинайтындай иірімді, жинақы, 
шымыр шығып оқушысын баурай білді. Қазіргі кезең оқушысының 
көңілінен шығып жүрген жазушының бірі – Дулат Исабеков.

Талапкер жастың әуел баста қай жанрға тәуекел еткенін кім 
білсін, әйтеуір алғаш әңгімелері жарық көріпті. Сондықтан да Дулат 
Исабеков әдебиетке әңгімелерімен келді дейміз. «Қара шаңырақ», 
«Тіршілік», «Қарғын» жинақтарына енген әңгімелеріне ой көзімен 
қарап, жазушының шағын жанрда қалай өскенін барлауға болады. 
Алғашқы әңгімелерінде өмірдің бір кеші, көңілдің бір сәттік сезімі 
бейнеленетін. Шағын жанр шарты да сол. Бала тіліне икемделе, бала 
танымына лайықталады деген ойдан ба екен, әйтеуір «Қарлығаш», 
«Бітпейді-ау арман» секілді әңгімелерінде жазушы оқушыға дайын 
түйінді ұсынатын. Алғашқы кезең әңгімелері авторды ала-бөтен 
ерекшелей қоймаған қарапайым туындылар еді.

Жазушы қаламынан кейінгі кезде туған «Огонек» журналының 
17 саны», «Тыныштық күзетшісі», «Ақырамаштан наурызға дейін» 
әңгімелері талант кемелі, шеберлік өскенін айғақтайды. Аталмыш 
әңгімелерде асқынған драматизм, трагедиялық тағдыр, ауыл 
адамдарының қызық характерлері көрініс табады. Нақтылап айтсақ, 
«Огонек» журналының 17 саны» – ерлі-зайыпты тіршілік кешіп келе 
жатқан екі адамның жан дүниесінің мүлде екі басқа екенін, тағдыр 
айдауымен зорлағандай қосақталып бірге жүргенін психологиялық 
талдау тұрғысынан бейнелейді. Кешегі сұрапыл соғыс сау адамды 
қойып жарымжан жанның тағдырына қаншалық салмақ салғаны 
– көлемі шағын «Тыныштық күзетшісі» әңгімесінде әдемі ашылады. 
«Ақырамаштан наурызға дейін» – бір ауыл адамдарының мінез 
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қақтығыстарына құралған. Автор тіршілік жайлы ойын сол харак- 
терлер қақтығысы арқылы аңғартуды жөн көріпті.

Шеберліктің өсуін авторлық баяндаудан да байқауға болады. 
Алғашқы кезең әңгімелерінде ұстамды тілмен бірсыдырғы қарапайым 
баяндайтын автор бертінгі әңгімелерінде тұрмыстық детальды сәтті 
пайдаланып жүр. Баяндауға мәнер дарытқан. Автор баяндауынан 
кейіпкер психологиясын, ойын аңғаратындаймыз. Демек, автор 
қарапайым хабарлаудан характерлі баяндауға ойысқан. Шығарманың 
эволюциялық батыл да, еркін көрінер жанры – повесть. Енді роман 
өмір сүре ме, жоқ па деген айтыстың тууына себепкер осы аралық 
жанр. Білімді әдебиетші Лев Якименконың айтуына қарағанда, 
«роман-эпопея» секілді, «повесть-эпопея» деген жанр үлгісі болмақ. 
Ғалым пікірін батыл айтқанымен дәлелдеп үлгермей көз жұмды. 
Жазушыны қайдам, алаңы көп, уақыты аз қазіргі оқушы повесті 
жанына жақын тартып көбірек оқиды-ау шамасы. Әңгіме болып 
отырған Дулаттың да оңтайы повесть секілді көрінеді. Жазушының 
ізденуі мен өсуі – осы аралық жанрда айқын аңғарылады. Алғашқы 
«Бекеттен» кешегі «Біз соғысты көрген жоқпыз» повесіне дейін ол 
осы аралық жанрда көзге көріне еңбектенді, еңбегі жанып аршындай 
өсті.

Автордың айтуына қарағанда, проза мен драматургияны қарайлас 
бастап, қатар алып келе жатқан секілді. Келісе қою қиын-ау бірақ. 
Себебі, оның алғашқы пьесаларында проза өрнегі молырақ орын 
тебетін. Прозалық ойлау машығы драматургті басып кете беретін. Бес 
пьеса жазған, шығармалары одақ деңгейіне дейін сахна көріп іргесін 
кеңейткен ол қазір бұл жанрда да профессионал. 

«Гауһартастан» жақсы басталған кинодраматургия әзір соншалық 
сәтті қадам ашқан жоқ. Бұл – уақытша құбылыс. Келешекте Дулат 
Исабековтың әр шығармасынан, бар прозасынан кино жасалары 
даусыз. Прозалық туындыларындағы оқиға бұрылыстары, кон- 
фликтінің әлеуметтік салмағы, кейіпкер тағдырының тосындығы, 
шығарманың ұлттық мінезі… бәрі-бәрі күндердің күнінде киноға 
сұранады. Көңіл соған сенеді. 

Байқайсыздар ма, әңгіме әр жанрда алуан қырымен көрініп 
жүрген жазушының прозасына ойысып барады. Ол заңды. Енді оған 
қилы психологиялық хал кешіп жүрген кезеңнен «Қарғын» аталатын 
роман жазылғанын, ол шығарманың бітімі қазақ прозасындағы көлемі 
көз қорқытар, бірыңғай баяндаумен берілер көп романдардан бөлек 
тұрғанын қосамыз. Күнемеге айтып отырғанымыз – Дулат Исабеков 
шығармашылығын аз сөзбен мінездеу. Шолу. Шындап келгенде, әр 



162

жанр үлгілері әр алуан проблема өзегімен қарап арнайы талдауды 
тілейді. Ал бүгін талдауға ниеттенсек, табан тіреріміз – прозасы, 
оның ішінде повестері болуға керек. Дулат шығармасының осы бір 
шоқтықты, суреткерлік мінезін қалыптастырған, шеберлігін ширатқан 
жанр үлгілерін әңгімелемей тұрып өзге жанр туындыларына өту 
қиын. 

Жанр. Жазушы. Концепция

Жанр және жазушы. Осы екі ұғым арасында сабақтастық, 
үндестік орнаған жерде шынайы шығарма өмірге келмек. Дулат 
Исабеков повестері – осындай үйлесімнен туып, автордың ғана емес, 
қазақ әдебиетінің табысына айналған шығармалар.

Повестерінде жазушы ізденісі, өсуі айқын аңғарылады дедік. 
Енді біз осы шығармашылық эволюцияны жанрлық ерекшелік, 
жазушының концепциясы тұрғысынан қарастырамыз.

«Бекет» пен «Гауһартас» – лирикалық проза үлгісі. «Мазасыз 
күндер» және «Пері мен періште» – психологиялық повестер. 
«Сүйекші» мен «Тіршілік» – философиялық туындылар. Лирикалық 
саз, психологиялық талдау, философиялық ойдың әдемі бірлік тапқан 
тұсы – «Дермене». Осы жанрдағы әзірге соңғы повесі – «Біз соғысты 
көрген жоқпыз» – публицистикалық-философиялық шығарма. Әрине, 
бұлай дегенде, біз ол шығармалардың негізгі, салмақты белгілерін 
бетке ұстаймыз. Әйтпесе, әрқайсысында әлгі белгілердің араласып 
келіп жататыны түсінікті.

Ол повесть жанрындағы жолын лирикалық прозадан бастады. 
Уақыт әсерін бойына тез сіңіріп, тіршілік дүниесінде өтіп жатқан 
құбылыстарды тез байқап, талдап тарататын, сол арқылы адамзатқа 
қайыра ықпал ететін – өнер. Әдебиет пен өнер бұл ретте катализатор 
іспетті. Елуінші жылдарға дейін көп жағдайда әдебиетте сырт 
баяндау белең алды. Адам жанының нәзік иірімдері шығармада 
доғалдау бейнеленді, болмаса қағыс қала берді. Елуінші жылдардың 
аяғында әдебиетке еркін ене бастаған лирикалық прозаның көздегені 
– осы олқылықтың орнын толтыру, кейіпкер жанына терең үңілу, 
нәзік иірімдерді алғы планға шығару еді. Ол үшін автор, біріншіден, 
шығармаға қатысатын кейіпкерлерді шақтап алды. Сахнаға санаулы 
адам шықты. Шақтаулы геройдың жан-дүниесі терең зерттелді. 
Екіншіден, кейіпкердің мінез-құлық, іс-әрекеті еркін даралануы үшін 
кейде автор оларды азғантай уақытқа болса да ортадан оңашалау 
күйде бейнеледі. Үшіншіден, әрі кейіпкер ой-дүниесіндегі құбылысты 
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бақылаушы, әрі авторлық поэзияны аңғартар қосымша кейіпкер 
алынатын болды. Оқиға көбіне сол геройдың көзімен, ойымен 
таразыланды.

Қырғыз халқының айтулы жазушысы Шыңғыс Айтматовтың 
лирикалық повестерінің бірден табысқа жетуінде осындай сыр 
бар еді. Қазір көп жағдайда қарапайым болып көрінетін «Жәмилә» 
секілді шығармалардың табысын кездейсоқтық деп емес, уақытпен 
үндесуінен деп білу керек. Оқушы аңсай күткен сезімдерді дер 
кезінде жеткізуінен деп қарау керек. Кейін, осы лирикалық мәнерден 
Айтматовтың өзі де тартынып, философиялық-концепциялық ізденіс 
арнасына ойысып кеткені оқушыға мәлім. 

Лирикалық мәнер прозадағы жемісті, бірақ өтпелі бір кезең 
еді. Ол Айтматов басындағы ғана жай емес, әлем әдебиетіндегі 
болып өткен, кездесіп жүрген типтік құбылыс. Заңдылық. Мәселен, 
дәл осындай жағдай болгар жазушысы Павел Вежиновтың да 
шығармашылық тағдырында қайталанатынын көреміз. Көптеген 
лирикалық шығармалардың авторы ретінде әйгіленген жазушы 
кейін «Айлы түнде ақбоз атпен» психологиялық романын, «Бөгет» 
психо-фантастикалық повесін жазды. «Өлшем» – атты тарихи-
психологиялық шығармаға қол соғуын да кездейсоқ дей алмасақ 
керек. Мұның қайсысы да уақыт талап еткен ізденіс сілемдері.

Әлем әдебиетіндегі бір тенденция жайында экскурсқа барың- 
қырап отырған себебіміз – қазақ жазушысы Дулат Исабеков те өз 
шығармашылығында осыған ұқсас процесті бастан кешіп өтті. Өзге 
жазушылар секілді ол да дер мерзімінде өріс жаңалап өсті. Жоғарыда 
айтқанымыздай, лирикалық, психологиялық, философиялық 
шығармалар жазды. Соған қарамастан кейбір сыншылар Дулат Иса- 
бековті Айтматов көлеңкесінде қалып қойған жазушы деп қарағысы 
келетін секілді. Мәселен, сыншы Павел Ульяшов «Литературная 
газетада» (№13 (4975) 1984 г.) жарияланған «Обретение» атты мақа- 
ласында жазушының «Гауһартас» повесін сентиментальды және 
қайталау (вторична), деді. Омашты Айтматовтың Әубәкіріне, 
Тоқсанбайды «Ақ кемедегі» Момынға телігісі келді.

Дулат Исабеков әуел баста Айтматов әсерінде тәрбиеленген 
болуы да мүмкін. Шығармашылық жолдың алғашқы кезеңіндегі 
кейбір ізденіс сапарларының ұқсас шығып жатуы да кәдік. Бірақ, 
қайталау, екінші (вторична) деген пікірге қосылғымыз келмейді. 
Аздаған салыстырулар жасайық.

Айтматовтың аудармашы Қалжан Нұрмахановқа жазған хатына 
қарағанда (ол хат осы жолдардың авторында сақтаулы). «Жәмилә» 
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повесінің қырғызша нұсқасындағы әуелгі аталуы «Овон» (Әуен) 
екен.

«Гауһартас» – әннің аты.
Екі жазушы да кейіпкердің ішкі жан нәзіктігін, шерлі көңіл сазын 

ән арқылы жеткізеді.
«Жәмиләда» – оқиға Сейіттің көзімен таразыланады.
«Гауһартас» – Қайыркен ойы арқылы беріліп отырады.
Сейіт суретші, Қайыркен ақынталап бала.
Бірақ, Дулат қырғыз жазушысынан белгілі бір мотивтерді батыл 

үйрене отырып, өзінше шешім жасайды. 
Ол айырым өзгешіліктер мынада: «Жәмиләнің бақытын табуы 

– алғашқы шығарманың түйіні. Жәмилә бейне ұйқыдағы ару секілді 
еді. Көңілі оянды да бақытына жолықты. Бірақ, жарынан айырылу 
– Садық (Жәмиләнің бұрынғы күйеуі) санасына зәредей де әсер 
етпеді». Автор мәселенің ол жағын ашуды мақсат тұтпаған.

«Гауһартас» ше? Алдымен Салтанат ұлттық пішімде, ұяң 
қалпында бейнеленген. Жәмилә Салтанатқа қарағанда өр, күрескер 
кейіпте бейнеленген. Әрі ол Жәмилә секілді бақытын басқа жақтан, 
өзге жаннан іздемейді. Атаның ұлы болып өскен өзінің тоңмойын 
ерін қайта тәрбиелеп бақытқа жетуді ойлайды. Салтанаттың аттап 
түскен босағасына адалдығы оның характерін одан әрі шыңдайды.

 Салтанат көз жұмды. Оның қазасы тоңмойын Ыбыштан бастап 
ескіліктің өкілі секілді атасына дейін оятып кетті. Ойландырып, 
опындырып кетті. Асылдың қолда барда қадірі жоғын олар кеш түсінді. 
Әйтсе де көңілдеріне сәуле жүргізді. (Енесі мен Қайыркен оны әуел 
бастан қалтқысыз түсінген). Демек, Салтанат әні жеңді. Ескіні жаңа 
жеңді. Эгоистік өзімшіл мінезді адамгершілік бой ұсындырды.

Қаншама тоңмойын, тоғышар болғанымен адам баласына ықпал 
етуге болады. Автор философиясы осы. Трагедиялық финалды 
повестің өміршең, өршіл пафосы да осында. Ал Айтматов повесінің 
концепциясы – адамның бақытына жолығуы жайында.

Қысқасы, Дулат – Айтматов повесіне жақын келіп, батыл үйрене 
отырып та шығармашылық дербестігін сақтаған жаңа шығарма 
жазып шыққан. «Гауһартас» – «Жәмиләнің» көшірмесі емес, өзіндік 
философиясы бар дербес шығарма.

Әлгіндей кейбір ұқсастық сырына келсек, ол – қырғыз, қазақ 
тағдырластығынан, екі халықтың жүріп өткен өмір жолының, таным 
процесінің ұқсастығынан туындап жатыр. Ағайындас халықтың 
адамдарының характерінің ұқсастығынан келіп шыққан жәй. Бірақ, 
жазушы үшін өмірлік материалдың ұқсастығы басты мәселе емес, 
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негізгі мәселе – авторлық концепциядан туындайтын шешімде. 
Егер, өмірлік материалдың ұқсастығын, кейбір мотивтің сәйкесуін 
көшірмеге балай беретін болсақ, әр қаламгердің шығармашылық 
дербестігі, даралығы жайлы объективті ой түю қиын болмас па!? Ондай 
жағдайда, Э.Хемингуэйдің «Шал мен теңіз» және Ш.Айтматовтың 
«Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет» шығармасының, Айтматовтың 
романтикалық пафосты «Бетпе-бет» повесі мен В.Распутиннің қаны 
сорғалаған реализм үлгісі дерлік «Живи и помни» философиялық 
шығармасының, әйтпесе, Т.Манның «Ғажайып таулары» мен 
С.Залыгиннің «Комиссия» романының арасында теңдік белгісін 
қоюға, екеуінің бірін көшірме деп қарауға тура келер ме еді, қайтер 
еді?.. Біздің ойымызша, осының қайсысы да шығармашылық үйреніс 
үлгілері. Өмірдегі құбылыстардың спиралдық формада әрдайым 
қайталанып отыратыны секілді, әдебиет пен өнер туындыларының 
да шеңберін кеңейтіп қайталанып отыруы заңдылық. Бірақ, ол әрсіз, 
нәрсіз қайталаумен үш қайнаса сорпасы қосылмайтын шығармашылық 
сипатты құбылыс.

Дулат Исабеков повестерінде Ш.Айтматов, Ю.Бондарев, 
Д.Гранин, П.Вежинов, В.Распутин секілді жазушылармен шығар- 
машылық «ұқсастық» бар екені даусыз. (Дулат олардың кейбірінің 
шығармасын оқымаған да болуы мүмкін). Бірақ, ол әсердің қайсысы 
да шығармашылық даралық сипатын жойған көшірмешілік емес қой. 
Дәлелдеңкіреп, нақтылап айтар болсақ, Дулат Исабеков шығармалары 
композициялық құрылымы, шешімі жөнінен П.Вежинов пен 
Ю.Бондаревке, кейіпкерін белгілі бір ортадан оңашалап алып 
талдауы, характерді қайшылықта ашатындығы ретінен Ш.Айтматовқа 
жақын келеді. Ал геройларына аяқталған тағдыр деп қарап түйінін 
оқушыға қалдырмай, терең талдауы – В.Распутинге де тән. Әрине, 
бұл ықпалды жадағай түсінбей, белгілі бір бағыттағы ізденіс 
жемісі, шығармашылық үйреніс мағынасында қабылдау керек. Біз 
бұл ұқсастықты түбі Достоевскийден тарайтын шығармашылық 
сапарластық деп білеміз.

Дулат Исабековтың бір шығармадан екіншісіне дейінгі ізденісі- 
нің өсуін қарастыру әрі қызықты, әрі нақты талдау болып шығар 
еді. Бұл процесс шығармадағы авторлық ой, жазушылық концепция, 
характер ашу, образ сомдау т.б. шеберлік белгілерінен айқын 
аңғарылмақ. Әсіресе Дулат секілді авторлық концепциясын кейіпкер 
характеріне табиғи сіңіре айтар жазушы шығармашылығын қарастыру 
үшін осы жол тиімді. Жазушы шығармаларына осы ыңғаймен келсек, 
оның осы уақытқа дейін арналы екі концепция түйгенін көреміз.

«Гауһартас», «Мазасыз күндер», «Пері мен періште» – Дулаттың 
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алғашқы кезеңде жазған шығармалары. Аталған шығармаларда 
автордың әуелгі кезеңдік ізденісі, дәстүрлі, бәлкім балаң фило- 
софиялық түйіні бар. Ол – тағдыр қатал, адам өмірге бір-ақ келеді, 
адам өмірден бақытын іздеуге тиісті, іздей жүріп адасуға да құқықты, 
кісі бойындағы ізгілік ізсіз кетпейді, адамға ықпал етуге болады», т.б. 
ойлар.

Салтанаттың («Гауһартас»): «Әйтсе де мен енді басқа жақтан 
бақыт іздемеймін. Іздеп барып дәл үстінен түскен бақыттың маған 
керегі де жоқ. Мен ол бақытты қиын жерден іздеймін. Жоқ жерден 
іздеймін. Өмір сонысымен қызық, сонысымен мағыналы» – дейтін 
ойы есіңізде болар (әрине, кейіпкер ойы). Ол тоңмойын Ыбыштың 
жанына ізгілік етуге болады деп біледі. Сол жолда күреседі. Шығарма 
финалында Ыбыш санасына сәуле жүгіргеніне куә боламыз. Сол 
секілді Мәрия («Мазасыз күндер») да бақытын іздеп төркініне 
кетеді.

Ал Сафура болса («Пері мен періште») басына қонған бақыттың 
өзін танымай, бақытты басқа жақтан іздеп таба алмай жүрген жан. 
Сафура басында Құлахметке қажетті, идеал тұтар қасиеттің бәрі бар.

Керісінше, Құлахмет бойынан Сафура өз іздегенінің бәрін таба 
бермейді. Ол бәленбай жыл отасқан Құлахмет бойында не бар 
деп қарамайды, өз ойымен, өз көңіліндегі идеалды оның бойынан 
іздеп барып адасады. Оны Құлахмет те сезеді. Біледі. Біле тұра, өз 
бойындағы күдік атаулының баршасына атой салып, көкірекке шала 
болып байланғалы келе жатқан сезіктің баршасына су сеуіп өшірумен 
әлек. Ол өшірмек болып әлектенгенде Сафура бойындағы жек 
көру өшпенділікке дейін жетіп өршіп кетіп жатады. Ол Құлахметті 
сүйіп келмеген, әйелі ретінде, мүгедек адам райында аяп келген. Ал 
жарасқан жұпқа айналу үшін бұл аз еді.

Сафура адасып барып Смағұлдың етегінен ұстады. Бірақ, 
құп жарасып түсінісерлік жар деп білері тағы шамалы. Оның сол 
бір түнгі айтыста Сапардан жеңілу себебі де осында. Бірақ, ол бір 
нәрсеге сенеді. Ол Смағұлға сөзін өткізеді. Айтқанын істетеді. 
Құлахмет бойынан таппаған қасиет Смағұлда бар деп біледі. Бірақ, 
Сафура Құлахметте бар адамгершілік, ізгілік сезімдерінің Смағұлда 
жоқ, болса да аз екенін толық сезінбеген. Сафураның адасу сыры 
– осында. Осындай адасу шырғалаңы бар Сафура трагедиялық бейне 
ретінде суреттеледі.

Жоғарыда айтқан «Гауһартастағы» Салтанат сенімі бар емес пе, 
сол сенім автордың кейінгі шығармаларында нәзік түрде жалғасын 
тапқан. Ол – кейіпкердің ар-ұятының оянуы. Ол – адам ізгіліктің келесі 
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бір адам жанындағы тоғышарлықты сілкіп тастауы, нұрландырып 
тазартуы. Ең қатты кеткенде, сол тоғышарлықтың жаназасын 
шығаруы. «Пері мен періштеде» Смағұл Толыбаевич болып, сіресе 
келген адам-келбет әлсіз де, ауру, бірақ жүрегі жылы, жан-дүниесі 
нұрлы Құлахметтен жеңіліс табады. Аяғына жығылады. 

– «Кешіріңіз, кешіріңіз мені. Бұлай болады деп мүлдем күтпеп 
ем. Керегі жоқ маған мұндай бақыттың. Есітіп тұрсыз ба, керегі 
жоқ. Кеше көріңіз мені», – дейді ол. Өзі ізіне ілесе келген Сафураға: 
«– Ол мүлде басқа жан. Оның жүрегіндей жүрек өмірде санаулы-ақ. 
Ондайларды қастерлеу керек, алақанға сап аялау керек», – деп ақтық 
ойын айтады.

Бұл – Құлахмет бойындағы адамгершілік, ізгілік сезімдерінің 
Смағұл жанындағы тоғышарлықты жаназалауы. Оны қайтадан адам 
қалпына келтіріп нұрландыруы.

Шығармашылық жолдың алғашқы кезеңіне жататын «Гауһар 
тас», «Мазасыз күндер», «Пері мен періште» повестерінде кейіпкер 
ізденісі, сол ізденістен түйген авторлық концепция сырын осы 
жолдар аңғартады. Аталған шығармаларда автордың параллелі дерлік 
Қайыркен, Мәкәлім, Сапар секілді рухани жағынан бір-біріне жақын 
кейіпкерлер бар. Өмірден өз жолдарын іздейтін, солай жүріп адасатын 
геройлар тағдыры көбіне осындай жас адамдардың қатысуымен, 
ойымен таразыланады.

«Тіршілік», «Сүйекші», «Дермене» повестерінде автордың су- 
реткер ретінде толыса түсіп түйген ойы, екінші бір концепциясы 
бар. Табиғаты бір-біріне жақын, үшінші жақтан баяндалатын, 
көлденең екінші бір кісінің тағдырына тікелей авторлық талдау 
арқылы айтылатын ол ойлар – аумалы-төкпелі дүние, өмір мен өлім 
арақатынасы, тіршілік сыры, жеке адам және тағдыр салмағы, ұрпақ 
жалғастығы жайлы.

Алғашқы үш шығармада өмірден өзін іздеп жүрген жандар өмірі 
әңгімеленсе, кейінгі үш шығармада жасы жетіп, артынан алды жуық, 
тәні ғана емес жаны да тозған адамдардың тағдыры талданады. 
Әсіресе, «Сүйекші» мен «Тіршілік» повестерінде болған, біткен, 
аяқталған тағдырлар түйінін ұстану бар. Аманат, Кеңкелес, Үндемес 
атанған – Тұңғыш, Киеван атанған – Молдарәсіл осындай бейнелер.

Дулат Исабековтың тынысты шығармасының бірі – «Сүйекші». 
Осы повестегі философиялық ой салмағы жазушының белеңді бір 
сәті. Қазақ прозасында көп тақырып жазылған, шиырланған. Ал көр 
қазушы, диуана тағдыры бұрын жазыла қоймаған. «Сүйекші» осындай 
тақырыбымен де тосын шығарма. Осындағы Тұңғыш кім? Тұңғыш 
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– қазақша айтқанда, тірі әруақ. Автор нысанасы – адамның жүрек 
қазынасының тоналуын, адамның тірі әруаққа айналуын көрсетеді. 
Тақырып тосындығы шығарманың жазылу сырына қызықтырған.

– «Қар аралас жаңбыр жауып, денені суық қарыған қара күздің 
бірі еді, – дейді автор, – қатарлас жолдасымыз көз жұмып, тәнін жер 
қойнына тапсырмақ әрекетте жүрдік. Көр қазушы бір ноғай кісі. Ол өз 
міндетін атқарып жатыр. Ал мен күрегі топырақты көсіп алып сыртқа 
лақтырған сайын оның кәсібі, тағдыры жайлы ойлаумен болдым. 
Күнемеге істері – көр қазу. Кешкілік бала-шағасына жетеді. Сонда 
перзентін еркелетерлік сезім осы кісінің бойында бар ма? Қойшы, 
әйтеуір әр алуан сауал қаумалап жауап күтті.

Шығарма жазсам деген ой маған сол сәтте келді. Ойымды 
жинақтадым да оқиғаны Оңтүстік өлкесіне көшіріп, шығарма жаздым. 
Оқиғаны оңтүстікке көшіру себебім – қаза болған кісіге зират, қорған 
тұрғызу, соған байланысты көр қазатын кісі белгілеу онда ертерек 
қалыптасқан».

Міне, бары осы.
Кішкентай ғана оқиға. Сол шығарманың жазылуына қозғау 

салған. Ал жазушы ойға оралған тақырыпты өрмекшідей тоқып, 
қиялымен байытып, философиялық повеске айналдырған. Шығармада 
Тұңғышқа көр қазуды үйрететін ноғай кісі бар емес пе? Болған 
оқиғадан сақталып қалған жұрнақ сол ғана. Бұл – жазушы қиялының 
байлығын аңғартса керек. 

Өмірге іңгәләй келген Тұңғыш ата-ана мейірімінен гөрі жұрттың 
көз түрткі, тепкісін көп көрді. Өмірде жолы болмады. Бара-бара 
жұмыр пендеге тән сезімдерден жұрдай болып жаны тонала берді, 
тонала берді. Бұл – адам жанының тоналуы, рухани мешеуленуі еді. 
Ақыры тіршілік үшін жасалар саналы әрекеттен айырылып, жел 
қуған қаңбақтай хал кешеді.Сөйтіп сүйекшіге айналады.

Жетістігін әңгімелеген шығарманың көзге ілінер кейбір кемшілігін 
де айтпасқа болмайды. Шығарма шегініспен баяндалады. Тұңғышпен 
шығарманың басында, қара суықта сарыбы ұстап жатып қалған 
сәтінде дидарласамыз. Сол сәтті автор былай суреттейді: «Бұрын 
жамбасы ауыра қалса кір шүберекке қоламта орап, шаншу қадалған 
жерге басып жата қалатын, таңертең сен көр, мен көр құлан таза 
айығып шығатын-ды. Қазір оған шама қайда, әл қайда? Марқұм әкесі 
де солай ететін еді(?) Сәлден соң бойы жылынайын деді. Таң атқанша 
тырп етпей осылай жылы бүркеніп шықсам, сауығып кетермін деп 
көзін жұмды. Емнің үлкені жылы төсек, тыныш ұйқы. Бұл қайдан 
есіме түсіп жатыр? Ә, ә, әкем марқұм айтушы еді-ау(?)».

Автор мақсатын түсінуге болады. Әруақ торыған адам өледі. 
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Тұңғыштың ақтық сәтін автор осылайша қазақша психологиямен 
шешкісі келген. Оның түсіне марқұм әкесі енсе ол өлуге тиісті. Бірақ, 
біз білетін Тұңғыш әке сөзі түгілі, ата-анаға деген перзенттік сезімнің 
өзінен айрылып қалған тірі өлік. Тек өзі көр қазушы болғандықтан 
ғана қан шығарып, әруақтарға құран оқытуды ойлайды. Ол әкесін 
білгендіктен, оның сөзін жадына тұтып қалғандықтан істелер 
саналы әрекет емес. Өйткені ол ертеңінде Өмекей айтқан жайларды 
есіне түсіре алмайды ғой. Сондықтан әке әруағының баланы тору 
психологиясын автордың басқаша беруі керек секілді. Бұл – бір. 

Екіншіден Доскей ауылы Қабантауға көшкелі жатыр екен деген 
хабарды есітіп Тұңғышын бір көріп қалуды армандап анасы келетін 
сәт бар емес пе? Сонда Үкітаймен тілдеседі ана:

– «Аманат құнын қашан өтейсіңдер?
– Бар болса жалғыз баладан (?) аяп отыр дейсіз бе, мырза. Бар 

дүние оның бір жылағанынан садаға кетсін».
Осы диалогке қарағанда Тұңғыш ананың жалғыз перзенті секілді. 

Бірақ, повесть оқиғасында ол аяулы ана Доскей жұртында үстіндегі 
барын емшектегі баласына жауып, суықтан жас нәрестені сақтап 
қалсам деп жанұшырып жүріп өлмейтін бе еді? Демек, Тұңғыш 
– ананың жалғыз баласы емес. Драматизмді қалыңдатқан дұрыс 
шығар, бірақ, шығарма оқиғасы бір ізді болып шығуы керек қой. 
Автор ойланатын екінші мәселе – осы. 

Алғашқы кезең туындылары (үш повесть) бірінші жақтан, соңғы 
үш шығарма үшінші жақтан баяндалады. Қаламгер үшін осының 
қайсысы тиімді – оны арнайы мәселеге айналдыру артық. Әйтсе де 
үшінші жақтан баяндау анағұрлым артық шеберлікті талап ететіндей. 
Бірінші жақты кейіпкердің ыстық-суығын бір адам бейнесіне еніп 
сұрыптау, әрі Фауст, әрі Мефистофель болуды міндетіне алған 
Гетедей, кейіпкерлер өмірінен сырт тұрып, объективті талдаудан гөрі 
жеңілірек түсуі кәдік. Лирикалық повестерге жарасқан бірінші жақты 
баяндау психологиялық, философиялық шығармаларға келе бермеуі 
де мүмкін. Баяндаудың бір тетігі саналатын мәселеге бару себебіміз 
– осы екі аралықта Дулаттың қаншалық өсуін аңғарту.

«Бала кейіпкерлерім өзінің автономиялық дербестігін сақтай 
тұра, менің балалық шақ өмірбаянымның әсерінен жаралады» 
– деп Шыңғыс Айтматов айтқандай, автордың алғашқы кезеңдегі 
шығармалары көбіне өзінің (Дулаттың) балалық, жігіттік шақ 
өмірбаян беттерінен, болмағанда, сол кезең әсерлерінен туғандай 
көрінетіні бар. Ал «Сүйекші», «Тіршілік», «Дермене» повестері Дулат 
Исабековты өзіндік концепциясы әбден қалыптасқан ірі суреткер 
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ретінде танытты. Шеберліктің қарапайым шарты – баяндаудан бастап 
осы екі аралықта жазушы әр қырынан өсті. Әлемдік сын тарихында 
айрықша құрметтелетін Андре Моруа «Трудно придумывать фразы; 
этим объясняется успех философов» – депті. Білімпаз Моруаның 
осы пікірі шығарма атаулының күллісіне, оның ішінде жазушы 
еңбегіне арнап айтылғандай көрінеді. Өз концепциясы болмаған, 
әр шығармасында оқушысына ірі ой олжалатпаған жазушы жалаң 
фразашы. Оның қазақша аты қызылсөз, жадағай жазғыштық, 
кәсіпшілдік. Дулат Исабеков – өзіндік концепциясын белгілеген, 
шығармашылық мұраты айқын, сол үшін қаламын санап жұмсап, 
көркемдікке ұмтылып келе жатқан жазушы. 

Жазушы. Характер. Қарекет

Сөз зергерлерінің алдында жетелеп отырар ой, ортақ мақсат 
бар қазіргі таңда. Ол – адамзатқа ортақ мәселе көтеру. Ол – жалпы 
адамзат проблемасына қатысты ой айту. Жер бетіндегі тіршілікті 
сақтап қалуға үндеу. Осы проблемаларға ниеттену, келу, көтеру 
жолы әдебиетте әр қилы. Соның әсіресе бірнеше сәті жемісті дерлік. 
Айтматовтың мифі, Бондаревтың социолог ретіндегі толғанысы, 
Распутиннің философиясы, Вежиновтың фантастикалық шарықтау 
тәсілі, Марцинкявичюс пен Кәрімнің Прометейі. Осылай екен деп 
бір мәселені ұмытуға болмайды. Ол – шығарманың ұлттық мінезді 
болуы керектігі. Жазушының жалпы адамзаттың проблемасына 
ұлттық кейіпкер, ұлттық характерлер арқылы баруы керектігі. Ұлттық 
тақырып ретінде, Литван халқының тағдыры – Ю.Марцинкявичюс 
үшін адамзаттық проблема көтеруіне оралғы болып отырған 
жоқ. Қайта ұлттық тақырып жазушыны қайталанбас суреткер 
райында өзгелерден ерекшелеп тұрады. «Шығарма орыс тіліне 
аударылса әлемдік масштабқа кетер еді» – дейтін жігіттерді де көріп 
жүрміз. Біздіңше, ұлт тілінде оқылмайтын, түпнұсқасын оқушы 
қабылдамайтын шығарманың, соны өріс ашып, екінші бір тілдің 
сүйіктісіне айналуы мүмкін емес. Адамзаттық масштабқа көтерілетін 
шығарма алдымен ұлттық болуға тиісті. Ұлт әдебиетінде ұлттық 
характерлер жасалуға тиісті.

Дулат Исабеков – бар болмысымен ұлттық жазушы. Шығарма-
ның басталуы, географиялық жер жағдайының суреттелуі, тұрмыстық 
детальдар, теңеу, балама, метафораларымен, характер жасауымен, 
шешімімен ол ұлттық жазушы болып көрінеді.

Жоғарыда айтылған пікірлердің сарқыны болуы керек, 70-ші 
жылдары ұлт шығармаларын орыс тіліне аударғанда тұрмыстық 
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детальдарды сыпырып алып тастау, соған орай ұлт жазушыларының 
өз шығармаларында тұрмыстық жайларды суреттеуден қашқақтауы 
орын тепті. Кезінде профессор Николай Гей әрбір шығарманың 
ұлттық ерекшелігінің болмауы шығармаларды сұрқайыландырып 
жіберетінін, қайталаудың орын алатынын, мұның баршасы жазушы 
шығармашылық дербестігінің жойылуына әкеліп соғатынын айтқан 
еді. Дулат Исабеков шығармашылығы мінезсізденуден аман. Бірақ, 
ол қандай болмысымен ұлттық жазушы деген мәселені дәлелдеуіміз 
керек. 

Ол қандай кейіпкерді соқталауды ойласа да, қандай тағдырды 
талдауды ойласа да ұлттық мінез, ұлттық орта ұлт жағдайынан ғана 
туындар әлеуметтік ой айтады. Оның Салтанаты өз бойындағы 
ән тұнығын ата-енесінің көзінше сыртқа шығара алмай қыр асып 
кетіп, табиғатпен сырласа шырқайды. Оның Доскейі мен Шерәлісі 
атадан балаға мал, малдың жайылымы үшін жалған намыс жыртып, 
кек қалдырады. Өзгенің тағдырын аяусыз езген Үкітай төрт баласы 
бірдей өлгенге дейін мейірімі оянбайды. Оның Дәулетбайы өзінің 
туған перзентіне иілмейді. «Гауһартастағы» төңірегін көз қиығымен 
жұмсап үйренген қарт әке, дермене орып үш мың сом таптым деген 
пендешілік сеніммен сарқынды жүз елу сом ақшасынан айырылып 
қалатын Тоқсанбай («Дермене»)… бәрі де ұлттық характерлер.

Ұлттық характеріміздің өзі не? Оны қалай түсінуге болады? 
Бұл мәселені біз характерден туындатуымыз керек. Эстеттер 

характерді бұл күнде тарихи категория ретінде айқындайды. Көп 
пікірдің кейбіріне құлақ түрсек, ол «… мазмұн мен форманың басты 
бөлігі…», «…шығарманың идеялық-эстетикалық мазмұнының фор- 
малық көрінісі…», «…қайталанбас нақтылық» (Б.Буряк «Художес- 
твенный идеал и характер», Советский писатель, М,1972, стр.21,22). 
Ал ұлттық характер – әрбір халықтың тарих беделінде, түрлі 
өтпелі кезеңдерде қалыптасқан мінез ерекшелігі. «В самом деле, 
что такое национальный характер? – дейді заманымыздың ұлы 
жазушысы Ш.Айтматов. – Одни утверждают, что национальный 
характер чуть ли не сомнительное понятие, чуть ли не предрассудок, 
другие его абсолютизируют, возводят в догму как извечную и 
неизменную величину. Такие резкие крайности вряд ли помогут 
решению проблемы. Как нивелировка национальных особенностей 
в характере и быту, так и их фетишизация ведут обычно к серьезным 
художественным просчетам».

Қалай дегенде де ұлттық характерге зер салмай болмайды. Керек 
десеңіз ұлттық характерді көркемдік шарт ретінде алға ұстап, кейбір 
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жазушылардың шығармашылық өресін проблемаға қатынасына  
қарай анықтауымыз қажет. 

Қазақ халқының өткен тарихи, жаңа қоғам тұсындағы рухани  
түлеуі – Исабековтің басты тақырыбы. Бірақ, ол өзге тұрғыластары 
секілді тарихи оқиғаны мол қамтып, адам мінезін сол материал 
негізінде көрсетуді нысанаға алмайды, керісінше, белгілі бір 
характерлер философиясымен келіп тарихқа, халық болмысына 
барлау жасайды. Белгілі бір адам жанын зерттеу, қайғысы мен 
қуанышын әңгімелеу арқылы ол адам өмір сүрген қоғам шындығына 
шым бойлайды. Бүгін мен болашақ жайлы, жалпы тіршілік мәні 
туралы жазушы толғанысы сол мінез өзгешіліктері, кейіпкер тағдыры 
арқылы айтылып, ашылып жатады. 

Оның шығармаларындағы кейіпкерлердің қайсысы да жеке 
характер ретінде ашылады.

«Сүйекші», «Тіршілік» повестеріндегі кейіпкерлер тосын. Олар- 
дың тағдыры жайлы әр қилы трактовка жасауға болады. 

Табанды күресті талап етпей-ақ қоялық, Тұңғыш ең болмаса өз 
тағдыры үшін неге тырбанбайды? Неге күрес нышанын көрсетпейді? 
– деп те жазушымен таласуға болар еді. Бірақ, ол күдіктің баршасы 
сырт қарағанда ғана. Авторлық мақсат, характер өзегімен қарағанда 
райдан тез қайтасың.

Осы екі шығарманы оқығанда біздің есімізге Гетенің характер 
– адамның өмірбаяны деп білгені оралады. Г.Джеймстің еске алуына 
қарағанда И.С.Тургенев те әрбір кейіпкеріне лайықтап «өмірбаян» 
жазса керек. Мұнда не сыр бар?

Біздіңше, Гете жеке адамның өмірбаянынан тарих, қоғам сипатын, 
мінезін көргісі келсе, Тургенев өмірбаянды характер ашуға жол деп 
білгендей. Қоғамдық құбылыстарды бейнелеуге ол суреткер жеке 
адам мінез-құлқын, тегін зерттеу арқылы барса керек. 

Дулат Исабеков аталған екі повесінде осындай жолды 
ұстанғандай болып көрінеді. «Сүйекші» – Тұңғыштың өмірбаяны. 
«Тіршілік» – Молдарәсіл мен Қыжымгүлді» өмірбаяны. Бар бол- 
ғаны бұл ғана емес бірақ. Жазушы жалқыны жалпыға ұластырып 
әкетеді. Белгілі бір нақты адам өмірін талдай әңгімелеу арқылы 
ол тіршілік кешкен орта, өткен уақытқа барлау жасайды. Тұңғыш 
өмірін – жүрек қазынасын тонатқан, мәңгүрт хал кешкен тұңғыштар 
тағдырына, тіршілік сапарын сәтсіз бастап, тиянақсыз аяқтайтын 
Молдарәсіл мен Қыжымгүл өмірін осылар тектес жандар тағдырына 
сабақтастыра, ұштастыра суреттейді. Біз әдетте «типтік жағдайдағы 
типтік характер»(В.Г.Белинский) деген әңгімені жиі ауызға аламыз. 
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Дұрыс та. Мұндай жағдайда, әдеби кейіпкер әрі жеке характер, әрі 
белгілі бір уақытқа тән тип. Біз әлгі характерлерден уақыт үнін, қоғам 
тынысын аңғарамыз. Алайда, Дулаттың әлгі кейіпкерлері типтік емес 
жағдайдағы типтік характерлер екенін мойындауға керек. Өйткені, 
Дулат кейіпкерлерінің өмір сүрер ортасы шартты. 

Ұлттық характер проблемасының өзегімен келсек, «Мазасыз 
күндердегі» Мәрияның Мәкәлімге хат жазып, сүйетіндігін айтып, 
ішіндегісін ойлап табатын сәтті, «Пері мен періште» Сафураның жер 
арқасы қияннан Құлахметке «мынау менің күйеуім» деп Смағұлды 
ертіп келуін ұлттық мінезге сыйымды ма деп ойлауға мүмкіндік бар. 
Бірақ, бұл шығармалар бүгінгі күн шындығын бейнелеуге арнал- 
ғанын қалай ұмытамыз?! Ұлттық характер «халықты» әлеуметтік, 
тарихи даму жолында қалыптасқан адам уақытқа қарай өзгеретін 
диалектикалық құбылыс қой. Мәрия да, Сафура да бойында бүгінгі 
өмір дарытқан мінез өзгешілігі бар жандар. Ұлттық мінез ретінде 
олар автор ойына, мақсатына көлденең тұрған жоқ. Характерге 
қайшы емес.

Ұлттық мінез өзгешілігі мен авторлық мақсат арасындағы 
қайшылықты бір көрсек Смағұл («Пері мен періште») характерінен 
көреміз. Смағұл алдымен тоғышар тип ретінде көрінген. Құлахмет 
жанынан ізгілік дарыған ол райынан қайтып, қарсыласының алдына 
жығылды. Құлахметті айрықша бағалады. Қарсыласын бағалай білу, 
кісінің кісісінің ғана қолынан келетін іс. Осы тұрғыдан алып қарағанда, 
Смағұлды оқушының кінәлай тұрып кешіруі заңды. Авторлық 
мақсат та осы сәт толық айқындалып, діттеген жеріне жеткен. Осы 
Смағұлмен шығарма соңында тағы жүздесеміз. Ол өзі сүйе тұра 
тілегінен бас тартқан Сафураға қартаңдау ғалымды ұсыныпты. 
Осымен семья құрып тұр депті. Бұл әрекет Смағұлдың характерін 
ашып тұрған жоқ. Образ логикасына сыйымды емес. Біріншіден, 
Смағұл Сафураны сүйеді. Сөйте тұра адамгершілік қасиетке ден 
қойған ол тілегінен бас тартты. Ал қазіргі әрекеті – сүйген кісінің 
істер шарасына жат. Екіншіден, өз тілегі Құлахмет рухы алдында 
жеңіліс тапты. Өзі Сафурадан саналы түрде бас тартып, ар алдында 
аз да болса тазарды. Енді қайтып оның құлдырайтын реті жоқ. Соңғы 
әрекеті ұлттық мінез тұрғысынан қарағанда өзін ақтамайды. Мұны 
Дулат мықтап ойлануға тиісті.

«Характеры героев изменяются», – дейді Виктор Шкловский. 
Характер өзгерісінде белгілі бір авторлық мақсат жатуы керек қой. 
Ал Смағұл характерінің өзгерісінде авторлық мақсат аңғарылмайды. 
Өзге повестерінде характер өзгерісін әрдайым белгілі мақсатқа 
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бағындыра бақылап отыратын ол мына шығармасында характерлер 
өзгерісін бақылай алмай, ырқынан шығарып алған. Дұрысы характер 
өзгерісін ақтарлық мотивировка тауып бере алмаған. 

Ыбыш – аяулы жарын бағалай, аялай алмағанын кеш түсінді. 
«Гауһартас» финалында Ыбышты Салтанат зиратының маңынан 
көреміз. Мәрия – бақытын іздеп жолға түседі. («Мазасыз күндер»). 
Бұл екі шығарманың характер өзгерісі, содан түйілер авторлық 
концепциясы ұқсас. Ол – адам жанының жаңаруына саяды.

«Пері мен періштедегі» Сафура мен «Дерменедегі» Тоқсанбай 
қарттың характер өзгерісі сәйкес. Повестің басында бақыт іздеп 
кеткен Сафура шығарма соңында қайтып келеді. Екінші шығармада 
да осы әрекет қайталанады. Тоқсанбай қарт дермене оруға немересін 
қасына алып жаз айында шығып кетеді де күзге салым қайтып 
оралады. Кейіпкердің белгілі бір өмірлік сапарына (кетуі мен 
келуінің аралығында) адамгершілік бейілінің бұзылып қайта түзелуі 
– психологиялық жан күйзелісі арқылы талдап көрсетіледі. Сафура 
нәпсі құлына ұшырап барып қайтады. Тоқсанбай өз терімен келмеген 
ақшаға ықыласы ауып барып, соңынан тежеледі. Бірінің еріне, 
екіншісінің от басына оралуы – қаһарман райында ақтайды. Олар 
өзінің адамгершілік қалпына (қайнарына) қайта оралды.

Сафура мен Тоқсанбайдың іс-әрекеті спиралдық тұрғыда 
кеңейтіле қайталанатыны секілді характерлер де өзгеріске түседі. 
Қарт Тоқсанбай бойында да, бұлаңдаған Сафура бойында да характер 
ретінде қазіргі қалыпта сапалық өзгешілік бар. Ол қасиеттер автор 
тілімен айтсақ, Сафурада:

«Сегіз айға созылған ғасырдай боп көрінген айырылысудан 
кейін ерлі-зайыпты екеуі осылай жүздесті. Осы сегіз ай бойы көзден 
аққан ыстық жас Сафураның алдамшы, өзімшіл қасиетпен астасқан 
ойларын жаңбырдай жуып, ішкі дүниесіндегі адамдық ар мен 
адамдық сезімдерін жаңғыртып өтті». 

Ал Тоқсанбай болса, «Жалғыз баласын жетілдірем деп баяғыда 
көрген барлық тауқыметі қартайған шағында алдынан қайта шықты. 
Оған бұл қиналып келе жатқан жоқ. Тағдырдан тек ақ жол, ақ ниет 
тілеп келеді».

Ол баста өмір соқпағымен тура жүріп келе жатқан екі кейіпкер 
де жаңылыс басып барып қайтты. Олардың адасуы мен арлы, 
адамгершілік жолын қайта табуы арасында кейіпкерлер түрлі 
қарекетке түсті, соның нәтижесінде характер сапасы өзгеріске 
ұшырады.

«Сүйекші» повесіндегі жағдай бұдан бөлектеу.
Тұңғыш – Аманат бала – Кеңкелес.
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Бұл – кейіпкер есімінің атымен өзгеруі. Осыны жазушы кейіпкер 
характерінің өзгеруімен жымдастыра сәтті суреттейді. Адам 
бойындағы мәңгүрттену процесі.

Шығарманың орта шеніне дейін Тұңғыш өз тағдыры үшін күрес 
нышанын көрсетеді. Ол ат құйрығына байлануға қарсы. – «Көке… 
көкетай… Не істемексіз мені? Байламаңызшы, жалынамын, айтқа- 
ныңыздың бәрін істеймін…» – деп шырылдайды Аманат бала. 
Қабантауға көшуге ықтиар емес. «– Ағатай… енді апам қайтіп табады 
мені?…» – дейді ол. Әлі анаға деген перзенттік сезімі жойылмаған. 
Анасына: «– Қалмаймын, қалмаймын. Үйге алып кетші, апатай» – деп 
сәби көңілден өтініп жүр.

Кек кернеген сәтте Үкітайға қарсы шықты. «– Сойып жедім. Түгел, 
бәрін, бірін қалдырмай. – Кеңкелестің түсі бұзылып оған жақындай 
берді. Ашудан жарылып кетердей боп тартып жібергелі қамшысын 
көтере берген Үкітай оның кісі жерлік мына түрінен шошып, кейін 
ығыса берді», – деген сцена соны көрсетеді.

Кейіпкердің жан-дүниесі өзгерді. Соған орай аты өзгерді.
Оның кәсібі жылқышы, диуана, сүйекші болып өзгерді.
Міне, осы аралықта Тұңғыштың характер өзгерісі ашылып 

отырады. Характер сапасына қараңыз. Ұрылар қол аяғын байлап, 
ат артына бөктіріп, жапан далаға аударып тастап кеткенде ол 
ешқандай қарсылық көрсеткен жоқ. Итке таланып, ұрыға жем болып 
диуанашылық етті. Өз тағдыры үшін күрескен жоқ. Көр қазып, 
сүйекші болды. Өз болашағын ойлау былай тұрсын, тек тәңірден иман 
тіледі. Ол болашағы үшін күрескен жоқ. Ол үшін енді күрестің мәні де 
жоқ еді. Өйткені онда жан алып, жан беріп күресерлік, тырмысарлық 
болашақ қалмаған болатын. Тұңғышты езіп, оның болашағын тонаған 
әлеуметтік жағдай. Әлеуметтік жағдай атын жамылған адамдар.

Тұңғышты нақты характер ретінде талдағанда осыған көз 
жеткіземіз. Характер – сонымен бірге жалпылық мәнге ие. Тұңғышты 
өз тағдыры үшін, зорлық-зомбылыққа қарсы күреспеді дейміз. 
Бұл жерде бір Тұңғышқа тіреліп жатқан мәселе жоқ. Бар мәселе – 
тұңғыштар тағдырының әлеуметтік шындығында жатыр.

Жоғарыда сөз болған шығармалар негізінде ой түйсек характер 
өзгерісінің үш түрлі сәтін, соған орай кейіпкерлердің үш түрлі 
қарекетін танимыз. Бірінші, кейіпкер бақытын іздеп кетті. Екінші, 
адасса да адамгершілік бастауына қайта оралды. Үшінші, мәңгүрт 
хал кешіп, дүниеден өтіп кетті. Характер өзгерісінде жазушы 
шеберлігіне қатысты саналы әрекет бар. Ыбыш пен Марияның, 
Сафура мен Тоқсанбайдың, Тұңғыштың характерінің жағдайға 
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қарай, жан күйзелісінен кейінгі өзгеруін әңгімелесек, соның әрқай- 
сысында автордың суреткерлік концепциясы жататындығын көрсету. 
Кейіпкерлер қарекетіне қатысты ой түйсек, Дулат Исабеков осынау 
шығармаларында үш мәрте түлеп, суреткер ретінде үш дүркін 
өскеніне куә боламыз.

Және бір сауал туады. Айтып отырған характер өзгерісі қандай 
суреткерлік тәсіл арқылы ашылады? Характер өзгерісін көрсетуде 
қандай көркемдік компоненттер қатысады?

Жазушы Дулат Исабековтың характер ашуда тиімді пайдаланар 
тәсілінің бірі – контраст. Ол қарама-қарсы мінездерді әрекетке 
салады. Кейіпкерінің тағдырын қарама-қайшылықта шиеленістіріп 
тұлғалайды. Ыбыш пен Салтанат, Құлахмет пен Сафура, Тоқсанбай 
мен Омаш – қарама-қарсы характерлер. Олардың ойы, сезімі, 
адамгершілік сапасы әр басқа, содан келіп туындайтын әрекеттері 
контрасты. Бұл – мінез өзгешілігінен туындайтын қарама-қарсылық. 
Ал Тұңғыш («Сүйекші»), Молдарәсіл мен Қыжымгүл («Тіршілік») 
секілді кейіпкерлерде тағдыр қарама-қайшылығы бар. «Сүйекшідегі» 
Тұңғышты оқытып, қара танытсам, балам ғұлама болса деген әке 
арманы қандай тәтті еді? Өзіме болмаған ұрпағыма болса, өзім 
шықпаған биікке ұрпағым шықса деген арманды тілек.

Өкінішке орай, әке құныкер болып, Тұңғыш аманатқа кісі 
қолына өтті. Бай есігінде аманат бала атана жүріп, ол қарапайым 
адамдық сезімдерден жұрдай болып тоналды. Киеван атанып кететін 
Молдарәсіл тағдыры да осыған ұқсас. Қыжымгүл – байдың оң 
босағасында бұлаңдап, толысып отырған қыз еді. Тағдыры тәлкекке 
түсті. Шерменде күй кешті. Тіпті өзі дүниеге әкелген перзенттің бары-
жоғын, ертең ұрпағының жалғасар-жалғаспасын ойлаудан қалған. 
Бұл – тағдыр қаталдығынан туған қарама-қайшылық.

Біз жоғарыда тағдыр қарсылығын, мінез қайшылығын әңгімеледік. 
Енді, тілек, құлық қайшылығын жазушы жасаған бір образ, оның 
характерінің ашылу жолы арқылы бақыласақ. «Дерменедегі» Омаш 
бейнесіне зер салайықшы. Осында Омаш характері төрт-бес штрих, 
төрт-бес деталь арқылы ашылады.

Оқушы Омашпен алғаш Тоқсанбай қарт пен немересі Ергешбай 
екеуі шайлада жатқанда оның (Омаштың) сырттан келіп, шелектегі 
суды басына төңкеріп тұрған сәтінде жүздеседі. Осы кезде Тоқсанбай 
қарияның ойы беріледі: «Екі иығына екі кісі молдас құрып отырардай 
арбиған неме екен, осы бетімен ішке кірмек болса шайланы мойнына 
іліп кететін түрі бар». Бұл – кейіпкер көзімен берілген портрет. Омаш 
жалмауыздың сырт келбеті. Кейіптеу.
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«Аузына аттың» тісін салдырып алған ба өзі, немене?» Тоқсанбай 
қарияның көзімен берілетін портреттік нұсқа осы. Омаш келбеті 
көбіне осылай екінші кейіпкер көзімен беріліп отырады. 

Омаш бейнеленер үшінші сәт: «Осы кезде шайланың дәл іргесінде 
жусанның шытыр-шытыр еткені естілді. Тоқаң селт етіп басын көтер- 
ді де, есіктен кірер адамды көзбен тосты. Шайланың аядай есігінен 
көрініп тұрған бозамық сәуле бір сәтке түнекке айналып, артынан 
Омаштың гүр еткен таныс дауысы естілді», Бұл – «…Катюшамен 
атпаса мен анау-мынау мылтыққа өле қоймаймын» – дейтін Омаш.

«Жұрт дем алғанда ғана қырылдаушы еді, бұл бар болғыр дем 
шығарғанда көкірегіне ит байлап қойғандай ырылдайды». Кейіпкер 
даралаудың төртінші сәті.

Ара-арасында оқиға баяндалып, автор ара-тұра Омашқа бірде өз 
атынан, бірде Тоқсанбай қарияның көзімен, ойымен оралып соғып, 
кейіпкерінің сырт кейпін, мінезінің бір қырын қылтитып көрсетіп 
кетіп отырады.

Тағы бір көрініс: «Омаш дәу ошақтың бір бүйірінде ошарылып 
жұмыртқа жарып отыр. Бозторғайдың жұмыртқасы. Далада жүргенде 
оның бір көзі жусанда болса, екінші көзі ұяда болады. Ұя көрсе бітті, 
жұмыртқасын түгел ши қалпағына төңкеріп ала қояды да, орнына 
толтырып топырақ салып кетеді».

Енді сен Омаштан ешқандай жақсылық күте алмайсың. Құс 
аяулысы – Бозторғайға осынша қиянат жасаған дүлейден бәрі де 
шығуы мүмкін. Тек жақсылық емес. Оның дене-бітімі қаншалық 
ірі болса, ішкі жан-дүниесі соншалық қуыс. Қуыс болмаса, тек 
залымдыққа, жаманшылыққа ғана орын бардай. Осы сәтте бес 
штрихпен Омаштың түр-тұлғасы, ішкі дүниенің қарау қалтарысы 
түгел ақтарылып болғандай. Бірақ автор Омашты әр қырынан 
көрсетіп шығарманың аяғына дейін алып барады.

«– Обба-аа-й, мына біреуін қараңыз, балапан боп қапты,– деді 
Омаш бір жұмыртқаның ішінен балапанды мойнынан суырып алып. 

Шал қараған жоқ.
– Бұл әтәңәнәлеттерге бала не керек десеңізші. Бар, әйтпесе. – Ол 

балапанды отқа лақтырып жіберді».
Денең дір ете түседі. Омаштың дәл осы сәттегі әрекеті немере, 

ұрпақ деп шырылдап жүрген Тоқсанбайдың бүкіл арманын аяқ асты 
етеді. Омаш әрекеті – Тоқсанбай әрекетіне мүлде қарама-қарсы. Әрі 
осынау көріністер оқиғаның фоны ретінде әдемі үйлесім табады. 
Ойың расқа шыққандай, енді бір мезетте «жылқы ерні жыбыр-
жыбыр» етіп аталы-балалы екеуін ысқаяқтай қағыстырып отырған 
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Омашты көреміз. Омаш сыртқы келбетімен де, іс-әрекетімен де 
суретке айналып, көз алдыңызда тұлғаланып, ұйып тұрып қалады. 
Жеке көрініс, деталь арқылы жазушы кейіпкер характерін осылай 
ашады.

Контрасть – қаламгердің характер ашуда қолданар көркемдік 
тәсілі екен. Автордың осы тәсілге ден қоюының сыры неде? Біздің 
ойымызша, ол сырды әдебиетші Виктор Шкловскийдің Достоевский 
шығармашылығына қатысты айтқан мына пікірінен табуға болады: 
«Сущность романов Достоевского, – дейді ол, – отличаются от 
сущности романов старого времени тем, что у Достоевского мораль- 
ные проблемы исследуются в их противоречии, а не считаются 
неизменяемыми».

Ұлы орыс жазушысы Достоевский шығармашылығынан Дулат- 
тың үйрену жолдары да осы ойлардан кейін айқын аңғарылса керек. 

Талданған шығарма мысалынан Омаш характері потреттік 
детальдар арқылы ашылатынын аңғардық.

Автор портретті көзге көрінерліктей етіп жасайды екен, әрі 
характер ашуды тиімді пайдаланады екен. Бірақ Дулат кейде геройдың 
жан-дүниесіндегі психологиялық өзгеріспен оның физиологиялық 
тән өзгерісін ұштастыра алмай қалып жатады. Оның кейіпкерлері 
қаншама жан күйзелісін бастан кеше тұра, іштей түлеп жаны 
жаңаруға ұшырап, не құлдырап азап шегіп жатса да сыртқы келбеті 
бұрынғы қалпынан өзгеріссіз беріледі. Мәселен сегіз ай сергелдеңге 
түскен Сафура («Пері мен періште») қаншама жан азабын бастан 
кешті, автордың өзі айтқан «ғасырдай боп көрінген» ішкі күйзеліс, 
күйініштің сұлу мүсін келіншектің сырт кейпіне, тәніне әсері болмауы 
мүмкін бе? Әрине, мүмкін емес. Автор баяндауында: «Сафура 
бұрынғыдан көп өзгерген екен. Азап пен сергелдең құшағында жүрсе 
де, әдемі сымбаты мен жарасымды күлкісі (?) жоғалмапты».

Демек, сегіз ай сергелдең күй кешкен, екі қабат болып, одан 
арылатын кейіпкердің психологиялық жан өзгерісі бар да, соған 
орай бет пішін, тән өзгерісі жоқ. Осынау жолдарда автор типтік 
жалпы жағдайдан гөрі жалқы көріністі малданып қалып отыр. Біздің 
ойымызша, жазушы Сафураның бойындағы әсіре күлкіні азайтып, 
оның ішкі жан күйзелісін жүзіне көшіріп, бірер штрихпен кескіндеп 
өткенде кейіпкер характері үйлесім таппақ, сәтті шықпақ. Сонда ғана 
оқушы Сафураның «өз арымен жекпе-жек арпалысып, отыз сегіз 
жыл ғұмырының ішінде осы сегіз айда өмір сүру дегеннің не екенін, 
адамшылық қасиет пен адамшылық парасаттың барлық-барлық 
мақсаттардан әлдеқайда асқақ жататынына» – толық иланбақ. Оның 
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арлы адамгершілік бастауына қайта оралған адал ойы авторлық 
мақсат, суреткерлік концепциясымен қапысыз қабыса түспек.

Характер қарама-қайшылығын автор диалогпен де ұтымды 
ашады. Екі мысал келтіреміз.

«Ол жүгіріп келіп сыртқа көз тастады. Қарды көрген бетте есік 
алдында тұрған мені итеріп тастап, үйде киіп жүрген кебісімен далаға 
жүгіре шықты. – Қандай тамаша, қандай ғажап! Міне, бері қара. – 
Салтанат ұлпа қардан уыстап алды да, шалқалап тұрып аузына салып 
жіберді.

– Өй, есерсоқ, – деді бағаналы бері оған «жынды ма, сау ма» 
деген кісіше үнсіз қарап тұрған Ыбыш: – Қар жегені несі ол. Ауырып 
өлесің, кір үйге.

– Іһм, өлмеймін, – деді ол уысындағы қалған қарды тағы асап. 
– Ал сен ойын білесің бе?

– Неғыл дейді?
– Ойын білесің бе деймін.
– Не айтып тұр мынау, ойыны несі ол?
– Кәдімгі ойын. Міне, мынадай. – Салтанат ұлпа қардан уыстап, 

оны сығымдап, сығымдап алды да, Ыбышқа қарай лақтырып жіберді. 
Ыбыш ауыр денесін тез игеріп еңкейемін дегенше сығымдалған қар 
оның малақайын ұшырып түсірді.

– Әй, бұның не бұл, – деді Ыбыш ашуланып. – Үйбай, бір бәле 
көрдің бе? Жоғал әрман.

Салтанат ішек-сілесі қатып майыса күліп тұр.
– «Әй, неге күлесің-ай, – дейді ол малақайын киіп жатып. – Осы 

да күлкі ме? Таяқ жемей тынбауға бекінгенсің ғой өзің.
– Адам таяқты жемейді, не айтып тұрсың өзің, – деді ол 

жайбарақат күле жауап беріп. – Міне, былай етіп ұлпа қардан жейді. 
– Ол үлпілдек қардан тағы алып, ақша қармен бірдей аппақ тістерін 
көрсете бір шөкімін аузына салып жіберді. Ыбыш терең бір күрсінді 
де: 

– Молдаға оқыту керек екен сені, – деп теріс айналып кетті».
«Гауһартас» повесінен келтірілген осы үзіндіде Салтанат жаны 

мен кіршіксіз ақ қарлы ұлпа табиғат астастырылған. Осы жолдарда 
ене мен келін арасындағы аналық түсіністік аңғарылады. Доғал 
Ыбыш пен нәзік Салтанат арасындағы мінез қарама-қайшылықты 
көрініс берер сәт те осы. Сол қарама-қайшылықты диалог аңғартып 
тұр. Кейіпкерлердің жан-дүниесі табиғатқа қатынасында тереңдей 
ашыла түскен.

Табиғат көрінісі Дулаттың ілкі шығармаларында міндетсіз сурет 
болса, қазір олай емес. Ақ қар – Салтанат жанын, жауып басылған 
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жаңбыр Мәкәлім сезімін, Желтоқсанның суығы Тұңғыш тағдырын 
аңғартады. Азынай соққан жел – Молдарәсіл мен Қыжымгүлді 
тұңғиыққа әкетіп бара жатқан Уақыттың үні болып сабақтасқан 
суреткерлік бояу, тұспал ой болып көрініс береді. Суреткер ретінде 
Дулатты толыстыра түседі.

Ойымызды жинақтайық. Салтанат, Ыбыш, Мәрия, Сафура, 
Тұңғыш, Молдарәсіл, Қыжымгүл, Тоқсанбай, Омаш… бәрі де ұлттық 
характерлер. Сол характерлерді жасай білген Дулат Исабеков –ұлттық 
болмысты жазушы. Сонымен қатар, Дулат сол туған тоыпрақта 
өскен характерлер табиғаты арқылы адамзат баласына ортақ жайды 
еркін көтеретін тынысты суреткер. Маркс ұлағаты: «адамға тәннің 
бәрі – маған жат емес». Осы пікірді мақсат айқындауға жұмсасақ, 
Дулат кейіпкерлері бастан кешетін хал, олар талқылайтын тіршілік 
сыры адамзат баласының ешқайсысына жат емес, қайта ортақ. 
Жазушы өлім жайында жаза отырып өмірдің мән-мағынасын ашады. 
Өз концепциясын айтады. Өмір мен өлім – адамзат баласының ең 
жанды, ойландыратын мәселесі. Ендеше, Дулат Исабеков адамзаттық 
мәселелерді ұлттық топырақта туған іргелі суреткер десек 
қателеспеспіз.

стиль. Композиция

Жанрлық табиғатына орай лирикалық, психологиялық, 
философиялық шығармалар деп қарауға болатын Дулат Исабеков 
повестеріндегі жазушы мәнерін, стильдік ізденістеріне ойыса 
барласақ, «Бекетте» ашық бояу басым, «Гауһар тас», «Мазасыз 
күндер», «Пері мен періштеде» эллегиялық сарын, «Тіршілік», 
«Сүйекшіде» трагедиялық мотив, «Дерменеде» траги-комедиялық 
мінез аңғарылады. Демек, жазушы алған тақырыбына орай стильдік 
мәнер алмастырып отырады екен.

Зер салып байқасақ осы мінез, бояудың баршасы автордың бей- 
маза ізденісінен туып, шығармашылық өскініне айналады. Көлем 
жөнінде әңгіме жоқ. Д.Исабеков қаламы машыққа беріліп жорға- 
ламай, мәнер іздеп кідіріп, ширап өсіп келеді. Барған сайын ол көлемге 
сараң, ойға сақылық танытып жүр. Алғашқы сәтті шығармаларының 
бірі «Гауһар тас» десек, оны күні кешегі «Біз соғысты көрген жоқпыз» 
повесімен салыстыруға келе бермейді. «Гауһар тастың» жарымындай 
ғана «Біз соғысты көрген жоқпыз» повесі салмағы жөнінен одан 
әлдеқайда ауыр тартып жатыр. Алғашқы повесть бір семьяның 
трагедиясын баяндаса, екінші шығарма бір ауыл, бүтін бір халық 
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трагедиясын жеткізіп береді. Ауыл адамдарының Ұлы Отан соғысы 
жылдарындағы қайсарлығы, жан-дүниесінің әр алуан сыры. 

Сырты қарапайым шығармалардың ішкі шырайы, ішкі иірімдері 
күрделене түскен. Мұның баршасы жазушының стильдік машығына 
байланысты құбылыс. Демек, Дулат стильдік жетілу, өсу, марқаю 
процесін бастан кешкен. 

Жазушының алғашқы шығармаларын кейін жазылған шығар- 
маларымен салыстырғанда жанр мүмкіндігін тиімді пайдаланып, 
тынысты суреткерге айналғанына куә боламыз. Оның шығармалары 
ішті келеді. «Гауһар тас» – бір отбасының, «Пері мен періште» – ерлі-
зайыпты екі адамның жан-дүниесіне жасалған барлау. «Тіршілік» 
– кемпір мен шал, «Сүйекшіде» адамнан әруаққа айналған жанның 
ішкі әлемі, психологиялық өзгеру күйлерін талдау. Осы шығармада 
өткен ғасыр оқиғасы да, бүгінгі күн оқиғасы да бар. Онда бай 
әулетінің екі-үш ата тарихы, Тұңғышпен тәмәмдалғалы тұрған кедей 
әулеттің тарихы да қамтылған. Дулат шығармалары ішті, тынысты 
дейтін себебіміз де сондықтан.

Оқиғаның мол қамтылуы кейде әр кейіпкердің дербес харак- 
тер ретінде толық ашылуына кедергі келтіруі де мүмкін-ау. 
Қазіргі қазақ прозашылары астар ашпайтын, мінез дараламайтын 
ситуацияларды молырақ қуып кетті. Мұның өзі көркемдікке жат 
(антихудожественный) өлі сурет, бостекі сөз болып қала береді. Ал 
Дулаттың қай шығармасында да негізгі түйінді мәселеге қатысы аз 
жайлар информация деңгейінде қысқа хабарланады. Мәселен, «Пері 
мен періштеде» Құлахмет пен Сафураның үйленуіне дейінгі оқиға бір 
жарым-екі бетке сыйдырылған. «Дерменеде» Тоқсанбай қарияның 
баласының өлімі бес-алты ауыз сөзбен беріледі. «Сүйекшіде» Қомша 
арманы, іс-әрекеті, ажалы аздаған беттерде қысқа баяндалады. 
Дулатта өлі сурет, міндетсіз диалог жоқтың қасы. Пейзаж кейіпкер 
жанына, не оқиға жағдайына фон ретінде алынады.

Мұның қай-қайсысы да жазушының стильдік сайымдылыққа 
талпынысының дәлелі. Стильге компонент ретінде қатыспас 
проблема аз. Әйтсе де көп зерттеушілер стильді тілге тели қарас- 
тырады. Әдеби ұғым уақытқа сай өзгеріп, жетіліп отыратын 
құбылыс. Уақытында Л.Толстой Ф.Достоевскийге қарағанда стилист 
жазушы саналған.Ондай пікір жұрнағы әлі де кездеседі. Соған қарап 
Ф.М.Достоевскийді стилист емес дей алмасақ керек. Паустовский – 
тұстасы Пришвинге қарағанда стилист жазушы деп танылған. Солай 
таныла тұра, ол Пришвиннің стиліне сұқтана қызығады. Әдебиетші 
Виктор Шкловский кезінде кітабын шығаруға жәрдем беруін өтініп 
А.Фадеевтің алдына кірген. А.Фадеев қолжазбаның ақылдылығына 
тоқтап, стилін қабылдамайтын шырай танытады. Соған қарап, 
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әдебиетшілер арасында Шкловскийдің стилі нашар деп байлам 
жасауға бола ма? Стиль – өзгешілік. Стиль – өзіндік өрнек. Стиль 
– даралық. Әлгі аталған жазушы, әдебиетшілердің әрқайсысы өзінше 
бөлек тұрған, стильдік даралыққа ие қаламгерлер. Қазақ жазушысы 
Дулат Исабеков стилист ретінде мақталған емес. Тіл өрнегі жөнінен 
сыншы Төлеген Тоқбергеновтен сын пікір естіген. Ол орынды сын 
еді. Солай бола тұрса да Дулат стилист емес деп айта аламыз ба? 
Әрине, жоқ. Бір сөйлемде бір сөз екі-үш қайтара қайталанып келе 
беретін Дулат Исабеков өз буыны арасында стилист жазушының 
бірі. Стильдік сұлулық әр сөздің орнынан табылып, міндет атқарып, 
характер ашуға септесуі болса керек. Дулат Исабековті стилист 
ретінде танығысы келген оқушы оның қаламынан шыққан пейзажға 
зер салуы, қарапайым қазақы теңеу, баламалардың бір қырынан 
жалтарып жаңа мағынаға ие болатынын ескеруі жөн. Бір қарағанда, 
натуралистік майда сурет секілді болып көрінетін тұрмыстық 
теңеу, метафораларды жазушының характер ашар деталь райында 
пайдаланатынына көз жеткіземіз.

«…былғауыштай жұдырығымен «осы-а» деп кеп талдырмаштай 
келіншегін қойып қалады», «кештім деп айта қалса да осы бір жалғыз 
ауыз сөз бір кезде бетіне жағылған қара күйені тұз түйген келсаптың 
басындай ағартып шыға ала ма…», «Адам баласының тағдыры 
тал күбідей айнығыш…», «…Қыжымгүлдің ойын шәліге түскен 
күйедей жеді…», «Сонан соң дәлізден екі жапырақ ет әкеп, қазанға 
салғанда түйе бойламас суға асық лақтырғандай, онысы шіпілдеген 
қазанның жұмырына жұқ болмай шым батып кетті»., «…бұл тарыдай 
шашылып, қауындай жарылып той жасады», «…текеметтің үстімен 
құйрығынан сүйреген мысықтай қыс та қара жерді тырбанып жатып 
алды», – секілді қазақ халқының тұрмысынан, тумысынан алынған 
теңеулер біздің ойымыздың куәсі. Қазақы топырақта туып өспеген 
кісінің ойына келе қоймас тұрмыстық теңеулер. Жазушы осынау 
тұрмыстық теңеулерді әддін күтіп, қалауын келтіріп, оңтайымен 
әдемі пайдаланады. Тұрмыстық деталь, майда сурет автор мақсатына 
қызмет етеді. Сыншы Николай Ровенскийдің Дулатты: «автор 
оқушысын тұрмыстық сценадан жоғары әлеуметтік-психологиялық 
жинақтауға табиғи және батыл жетелей жөнеледі» («Литературная 
газета», 29 сентября, 1982г., №39 4897) дейтіні де сондықтан болса 
керек.

Қарабайырлау болып көрінетін теңеулер шығармаларын ұлттық 
тіршіліктен жаратып, ұлттық характерлер арқылы ой айтатын автор 
үшін тұрмыстық детальға айналады екен.

Стиль – шығарма тілімен ғана шектелмейді. Стиль – шығармашы- 
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лық мәнер. Мәнер дегенде, Дулат шығармаларының басталуына 
зер салмауға болмайды. Шығарманың басталуы – Д.Исабековте әрі 
стильдік мәнерді аңғартады, әрі шығарманың композициялық бітімін 
айқындайды. Автордың айтар ойының шақыртқысы секілді де.

«Ыбыштың мінез-құлқы, кескін-келбеті, аузындағы сөзі мен 
күлкісіне шейін әкемнен аумай қалған, сойып қаптағандай дерсің». 
Бұл – «Гауһар тастың» басталуы. Осы алғашқы сөйлемде не сыр 
бар? Біріншіден, бұл шығармада трагедияның Ыбышқа әбден 
қатысты екенін аңғартады. Шығарманың құлақ күйін анықтайды. Әрі 
қарапайым кейіптеу. Әкеге тартпас ұл бола ма? Онда тұрған не бар деуге 
де мүмкін-ау. Бірақ, осы қысқа кейіптеуде мән бар. (Кісі көшірмесі 
болу жақсылық емес). Осы кейіптеу тереңдей түсіп Ыбыштың түр-
келбеті ғана емес, мінез-құлығы, іс-әрекетіне дейін ата заңын берік 
ұстанған әкенің көшірмесіне, көлеңкесіне айналатындығын көреміз. 
Осы ұқсастық оның трагедиясына айналады. Оны өзі де, өзге де кеш 
түсінеді. Ақыр соңында өзінің осы мінезін әкеге жаппақ, кінәні әкеге 
артпақ болады:

«– Мені соған үйреткен сіз кінәлісіз, әке…» – дейді ол әкесіне. 
Бірақ бір қарағанда ата салтының мұрагері саналатын әке көңілі 
баладан оқ бойы озық шығып жатыр.

– Сенің өз бетің, өз шешімің қайда еді? Өмірдегінің бәрі тек әкенің 
әмірімен орындала берсе, жер бетіндегі тіршілік өзгеріссіз қалмас па? 
– дейді ол Ыбышқа.

Демек, атадан мирас қылып алатын да, алмайтын да қасиеттер 
болады екен. Әке өрісі кеткен жерге – бала өресі (діті) жетпей 
жатыр.

Шығарманың бастауындағы бір сөйлем шығарманың қан 
тамырына осылайша тарап жатады. 

«Қара қарғаның миы қайнайтын шаңқай түс».
Бұл – «Дермене» повесінің бірінші сөйлемі. Неге ала бұлтты 

емес, неге қоңыржай салқын емес. Тіпті үп еткен самалдың болмауы 
қалай? Өйткені табиғаттың құдай қарғысына ұшырағандай осы бір 
сәті шығарманың өн бойында баяндалар жағдайлармен құп жарасып 
жатыр. Шығарма табиғаты осы суретті тілейді. Бір сөйлем бүтін 
шығарманың психологиялық кілті іспетті. Дермене ыстықта орылады. 
Тоқсанбай қартты ұяты өртейді. Баланы өктемшілік күйдіреді. Ең 
ақырында төрінен көрі жуық қартаң шалдың мұқалмаған мықты 
рухы – Омаш жалмауызды табаға салып қуырғандай шыжғырады.

«Командировка…»
«Мазасыз күндер» повесінің бірінші сөйлемі. Повестің репор- 

таждық формасынан, стилінен хабар береді. Әрі шығарманың 
композициялық шешімін, бітімін анықтайды. 
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«Охо…Охе…Ой, құдай-ай, айналайын Сафура-ай, сенің-ақ 
еркелеуің қалмайды екен. Мойнымнан қыса бермеші, тұншықтырып 
жібердің ғой, тегі. Өхе-өхе, әні буындырып барасың тура. Қолың 
темір ме өзі немене?»

«Пері мен періште» повесінің алғашқы абзацы шығарманың 
психологиялық табиғатынан хабар береді. Сүйген Сафурасының 
келеріне қалтқысыз сеніп, өзін де, өзгені де сендіріп жатқан 
Құлахметтің жан-күйзелісінің хабаршысы. Шығарманың бойында 
осындай жан күйзелісіне сан рет куә боламыз. Әрі осы алғашқы 
жолдардан-ақ шығарманың монолог, ішкі сана ағымына құрылғаны- 
нан хабардар боламыз. Бұл – драмалық бастау үлгісі. 

«Желтоқсанның ызғарлы күндері де басталды міне».
«Сүйекшінің» алғашқы сөйлемі. Повестің әрі қараңғы суық 

тағдыр баяндалар оқиғасының фоны – табиғат құбылысы. Әрі осынау 
жолдар шығарманың көңіл-күйі.

Он ойланып, тоғыз толғаныстан туғандықтан ба, Дулаттың әр 
шығармасының басталуы мәнді, белгілі бір мақсатты аңғартарлық 
болып шығады. Ал аяқталуы жайлы дәл осылай кесіп-пішіп айту қиын. 
Шығарма финалы көбіне өмірдің өзіндей табиғи. Қарапайым. Кейде 
композициялық шешім, автордың түйінді ойына лайықталатынын 
жоққа шығармайық. Дегенмен шығарма финалы авторды дәл 
бастауындай қинамас. Шығарма логикасы, шабыт инерциясы қалай 
аяқтауды анықтап берер авторға.

 Стильдік машық «Біз соғысты көрген жоқпыз» повесінде сәл 
басқашалау көрінеді.

«Сендер соғысты көрген жоқсыңдар ғой…»
«Кешегі қилы заманның қиын-қыстау шағын еске алғанда бүгінгі 

шалдар әңгімесін осылай бастайды».
Алғашқы абзац. Повестің түгел бітімі әлгі бір қате ұғымға 

жауап формасында жазылған. Бір қарағанда мектеп оқушысы Оңғар 
«Сендер соғысты көрген жоқсыңдар ғой…» деген пікірге қосылатын 
да секілді. Өйткені қан кешіп, жаумен майдандаспағаны ақиқат қой. 
Бірақ ол пікірге қосылу үшін, иә қосылмау үшін соғыс деген ұғымның 
өзін дұрыс анықтап алу керек екен. Әрі қарай аядай бір ауылдың ауыр 
жылдардағы тағдыры, бастан кешкен қиындықтары баяндалады. 
Соғыс жылдарының шындығы асқынған драматизммен беріледі. 

Белгілі бір өмір шындығы, сол жылдардың әр тағдырға салған 
салмағы баяндалған сайын «Сендер соғысты көрген жоқсыңдар 
ғой…», немесе «Шынында біз соғысты көрген жоқпыз» деген 
сөйлем ирониялық сипатта, кейде өкініш, кейде кекесін мағынасында 



185

қайталанып отырады. Шындығында соғыс қолға қару алып майдан- 
дасу ғана емес екен. Шындығында соғыс деген алапат сұрапылда 
опат болған жиырма миллион азаматты ғана емес, ол жылдардың от-
жалыны ауыл біткеннің бәрін шарпыған екен. «Майданда ысқырып 
ұшқан оқ ауылдағы балалық шақтың желкесінен қадалыпты». 
Біреуге аш-жалаңаштық, біреуге жетім-жесірлік болып келіпті. Бар 
жаны бірдей майданнан аман қайтқан шаңырақтың өзі шындап қуана 
алмапты. Бір ауылға түскен қасірет бір шаңырақтың қуанышын езіп, 
жаншып кетіпті. Соғыс – саналы тіршілік иесі – адамдарды қойып, 
мүйізін қазыққа қалдырып бошалап кетер, тұлыпқа исініп сүт берер 
сары сиыр үшін де ауыртпалық, тажал болып келіпті. Оңғар бұл сәтте 
де «Бірақ, сары сиыр соншалық аш емес. Ол да соғысты көрген жоқ», 
– деп түйеді. Повесте бір қызықты деталь бар. Сары сиыр исініп 
жүрген тұлып жоғалады. Оңғардың түсіне бұзауын іздеп «жылап 
жүрген» сары сиыр енеді. Жазушы бала санасындағы осы арпалысты 
оның әкесі жайлы сенімге жалғайды. Жоғалған тұлып – жоғалған 
балалық шақтың параллелі болып суреттеледі.

Шығарма «Біз соғысты көрген жоқпыз» – деген сөйлеммен 
аяқталады.

Қайталанып келіп отыратын бір сөйлем жазушының стильдік 
машығына айналады шығармада. Бір сөйлемді оңтайына қарай 
ұтымды қайталау шығармаға айрықша рең беріп тұр. 

Әр шығарманың басталуы мәнерді айқындау, әрі шығарма 
композициясына назар аударту. Дулат көбіне айнымалы, шеңберлі 
композициялық құрылымға үйір. Шығармалардың өн бойында 
тағдырлар талданған соң, қайта айналып шығарма басталған жерінде 
түйінделіп отырады. Бұл тәсіл – шығарманың жұп-жұмыр жұтынып, 
дөңгеленіп шығуына септеседі.

Стиль мен композиция – жазушы шығармасында тығыз бірлік 
тапқан. Жазушы көркемдік тәсілдерді осы екеуін бірдей анықтарлық 
жағдайда пайдаланады.

өнердің басты пәні – адам. Софокл айтқан жарық дүниенің 
ғажайып жаратындысы. Мейлі табиғатты, мейлі жан-жануарлар 
дүниесін жазсын, қаламгер атаулының ойына түйін болар мәселе 
– Адам тағдыры.

Дулат Исабеков те адам тағдыры хақында толғанады. Уақытпен 
бірге қайта түлеп, даңқы биіктен-биікке өрлеп, соны қырынан 
жалтарып келе жатқан Ф.М.Достоевскийден шәкірттік үйреніс 
зая кетпегендей. Ол «кішкентай адамдар» жайында жазды. Әрбір 
кішкентай адамның жеке бас өмірбаянын жазушылық оймен тағдырға 
айналдыра толғанады. Кейіпкерлерінің сырт келбетін аз бағып, ішкі 
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жан-дүниесін, жүрек қалтарысын қалтқысыз бақылауға тырысады. 
Сап-сау сананың психологиялық ауру күйге ұшырауына дейін, 
адамның әруаққа айналуына шейін кейіпкерлер психологиясына 
барлау жасайды. Тағдырын тәлкекке, азғантай ғұмырын азапқа 
айналдыру – өткен замана, әлеуметтік жағдай әсері еді. Ал қазір ше? 
Жазушы өткенді айта отырып бүгінге оралады. Кейіпкер характері 
арқылы бүгінгі өміріміздің моральдық мәселелерін көтереді.

Кейде бүгінгі өмір, замандастар тіршілігінен жазылған 
шығармалар – маусымдық киімдей келесі айналымға, тұтынуға 
жарамай шәркезденіп қала беретіні бар. Дулат бүгінгі замандастар 
өмірін де арқау етті шығармаларында. Соның қайсысын да оқушы 
көңілінен шығу, уақыт талабына шыдауды мұрат ететін секілді. Қай 
уақыт, қандай тақырыпта да Дулат Исабеков тағдырларды талдау 
арқылы игереді. 

Шеберлікте шек болмайды.
Дулат Исабеков – тоқтаған жазушы емес. Ізденіс үстінде жүрген, 

әлі әр қырынан жаңаланар, шығармашылық түлеуге тиісті жазушы. 
Шама-шарқымызша талдаған шығармалар бір-біріне ұқсамайды. 
Ұқсамас сәт, шығармашылық сан түлеу әлі алда жатқан шығар. Ол 
соңына қайырылып қарағанымен өзін қайталамауға, алдағы асуы 
алған биігіне, жеткен шеберлігіне ұқсамауға тиісті. Өйткені «…поэт 
или прозаик стремится писать так, как писать он еще не умеет. Там 
где писатель пишет только так, как он умеет – кончается творчество» 
(С.Залыгин).

р.S. Біздің Дулат Исабековтен күтеріміз көп. 
1992 – 2013 ж.

ІІ
Жүздесу

Оңтүстікке ақын, жазушылар атбасын жиі бұрады. Өмір көрсек, 
халықпен жүздессек, олардың тұрмыс-жайын білсек деген ой 
шығар. Өміртанымды кеңейту, жазар шығармасына тақырып іздеу 
де болады. Әрине, ой сауған жазушыға халық өкілдерімен жүздесу 
керек-ақ. Оқырман жұртшылық сүйікті жазушымен жүздескенде 
көңіліндегі сұрағын алға тартып, оған жазушы жауабын күтеді. «Осы 
біздің жазғандарымызды халық оқи ма, жоқ па?» – деген дүдәмал 
көңіл жетегінде жүрген жазушы осындай жүздесулерде не жадырап 
қуанады, не мұңданады. Интеллектуалдық өредегі – жазушы 
ағайынның оқырманмен кездесуде берері де көп, алары да жетерлік.
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Бозбала шақта ақ таңдай арман қуып Алматыға аттанған мен 
1992-99 жылдар аралығында қос мекенді адамдай Түркістан мен 
Алматы аралығында жолаушы жүрдім. Бірер ай Алматыда, бірер ай 
Түркістанда дегендей! 1999 жылдан бері оңтүстікте тұрақты тұрып 
жатқан жай бар.

Бұл жайларды қоса баяндауда мән бар. Алматыда жақсылы, 
жаманды араласып, Қазақстан Жазушылар одағы аталатын қара 
шаңырақта бас қосып, пікірлесіп жүрген үлкен-кіші қаламгерлерді 
сағынып қарсы аламын. Әңгімелесіп шер тарқатысатынымыз болады. 
Ретіне қарай жергілікті оқу орындары ұстаздары, студенттерімен 
кездесу ұйымдастырамыз. Ондайда, шама келгенінше үнтаспаға 
жазып алуға, қойын кітапқа түсіруге тырысып бағамын.

Классик жазушы Әбдіжәміл Нұрпейісов, ақиық ақындар 
Қадыр Мырзаәлі, Тұманбай Молдағалиев, Фариза Оңғарсыновамен 
Оңтүстіктің ашық аспаны астында кездесу де хатқа түсті. 

Оқырманға ұсынып отырған мына жазба да соның бірі. Алдын-
ала айтатын жай – қазақтың көрнекті жазушысы Дулат Исабекұлымен 
студенттер кездесуі Түркістан шаһарында 1996 жылы Қазанның 9-ы 
күні болған. Сондықтан кездесуде көтерілген мәселе, айтылған ой 
бәрі-бәрі де қазақ елінің экономикалық саяси тығырықта тіршілік 
етіп, жанталасып жатқан сол бір кезеңіне қатысты. 

Қ.А.Йассауи атындағы қазақ-түрік халықаралық университетінде 
жазушы Дулат Исабековпен кездесу болып өтті.

…Тарих-филология факультетінде жұрт абыр-сабыр болды да 
қалды. «Оу, бұл не?» – деймін сабылған жұртқа қарап. «Алматыдан 
жазушы Дулат Исабеков келе жатыр екен. Кездесу өтпек. «Ә, жарайды» 
– дедім де кабинетке кіріп кеттім. Өзіміздің Дукең. Кездесуге келсе, 
қуаныштымыз. Тек, асығыстау келгені несі? Кездесуді көңілдегідей 
етіп, жақсылап өткізу керек еді ғой» – деймін іштей. Ректор (Мұстафа 
Рысұлы) неге маған айтпады?» Заматта сан-сапалақ ойлар қаумалай 
қалды мені.

«Жазушы Дулат Исабековпен кездесу болады» – деген хабар 
студент жастарды қозғап кеткендей. Елеңдесіп олар жүр. Өлара кезең. 
Жазушылардың кезіндегі аспандаған беделі жерге түсіп, қоғамдық 
ойдың қозғаушысы – қаламгер ағайынының қадірі қашып, абыройы 
аяқасты болып тұрған кезі. Әйтсе де Дулат аты естілгенге студент 
жастардың дүрлігіп, елеңдесіп, дуылдасып қалғанына қарап қатты 
қуанып тұрмын.

…Айтқандай, ілі-шала Д.Исабеков, И.Сапарбаев, Амангелді 
Серікбаев миллиционер (Дукең кластасы) университеттің вице-
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президенті профессор Шериф Акташ (түрік) кабинетінде отырған 
үстімізге кіріп келді. (Рахманқұл Бердібай үшеуміз әңгімелесіп отыр 
едік). Құшақтасып көрістік.

Амандық-саулықтан соң, сөзді мен алып таныстырып шықтым. 
Дулатты «қазіргі қазақ әдебиетінің классигі» – деп таныстырдым. 
Түрік әріптесім недәуір елеңдесіп қалды. (Мен оның ғылым жөніндегі 
орынбасары – проректормын). Біраз әңгімелесіп отырдық. Көбіне 
Шериф Акташ сұрау беріп, Дулат жауап қайтарып отырды. Дулат 
Түрік дүниесін бірсыпыра білетіндігін аңғартты. Оған Акташ (ол да 
бір білімді кісі) ризалық бейіл берді. Әлде жолдан шаршаған, әйтпесе 
сырқат, әйтеуір Дулат енжарлау отырды. 

Әкімшіліктен (ректорат) еріп келген жігіт Бақытқа қарап:
– Кездесу қай деңгейде өтеді? – деп сұрадым. 
–  Қазір блоктың уақыты ғой, факультетте өткізуді ұйғардық.
– Неге университет көлемінде өткізбейсің?
– Ой, ол қиын ғой.
– Түк те қиындығы жоқ…
Сөзімді аяқтамай жатып, ол көзін қысты. Сөзге Дулат араласты.
–  Жігіттер, мен кездесуге соншалық құштар да емеспін. Кездесудің 

өзі модыдан түсіп қалды ғой. Мен, біріншіден, осында тұратын үлкен 
әпкемнің келін түсіру тойына келген кісімін. Алматыда Мұратқа 
(Жұрынов) жолыққан сайын «Дуке, ауылға барсаңыз, университет 
студенттерімен кездессеңізші» – дейді. Бір-екі рет осындай қолқаның 
үстінде Мұстафа да болды. Ол да қосыла шапты. «Келіңіз, келіңіз!» 
– десті. Содан жол түскен соң, университет басшылығының тілегін 
орындай кетейін деп бұрылғаным. Ешқандай өкпе жоқ. Егер студент 
жиналмайды десеңдер қоя салайық…

– Жоқ, Дуке, олай болмайды. Жақсы кездесу өткіземіз. Бірақ, 
Сіздер алдын-ала айтпай, ескертпей, тосыннан келіп қалдыңыздар. 
Сол себепті аудитория жиналмаса ұятқа қаламыз ба? – деп отырмыз. 
Егер, Сіздер түстен кейін, сағат 300-те кездесуге келісім, ризашылық 
берсеңіздер, біз студенттерді құлақтандырып үлгереміз.

Мен шыр ете түстім. Өйткені, студент қауымы үшін Дулат 
Исабековті көру, онымен асығыс та болса кездесіп қалу, үлкен бақыт 
қой. 

Осыған келіскендей болып, бәріміз тысқа шықтық. Күн күліп 
тұр. Ауа қоңыржай. Бәтуаласып тарап кеттік.

– Ал, жігіттер не істейміз?
Жігіттерге бұрылдым.
– Құлеке, Сіз айтқан жалпы университеттік кездесу болмай- 

ды, – деді Бақыт.
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– Неге?
– Ректордың тапсырмасы солай.
– Факультет деңгейінде өткізіңдер деді ме? 
– Иә.
–…
– Онда аты – кездесу болады екен-дағы. Заты қалай болады? Сый-

сияпат көрсете аламыз ба?
– Оны да факультет өзі шешсін, – деді.
– Факультетте қаражат жоқ қой.
– Білмедім. Құлеке, оңашада айтайыншы, басшылыққа «Дулатпен 

кездесу өтті» – деген гәп керек. Басқасын білмедім.
Тілімді тістедім де қалдым. 
Үлкен аудиторияны дайындадық. 
Сағат 300. Дулат, Исраил, Амангелді келіп, мәшинеден түсіп 

жатты. Қарсы алдық. Аудиторияға (308) ендік. Кездесу басталды.
Мен бір-екі ауыз кіріспе сөз айттым. Дулат, Исраилды қысқа 

таныстырдым. Кеңірек таныстыру қажет емес – дедім. Біріншіден 
өздері танымал ақын, жазушылар. Екіншіден, біздің лекциямызда 
бірсыпыра жайды есітіп, білді деп топшылаймын. Дулатты тыңдап та 
отырыңдар, көңілдеріңде жүрген сұрақты жинап та отырыңдар, – деп 
сөзді Дукеңе бердім. 

Аудитория аты – аудитория. 60-70 кісі зорға сиып отыр. Оны місе 
тұтып отырған Дулат көрінбейді. Көңілі қоңылтақсығаны самарқау 
сөзінен, енжарлау өзінен байқалып-ақ тұр.

– Асылы осындай кезеңде жазушымен кездесу керек пе? Жалпы, 
қаламгер мына қоғамда өз функциясын атқара алып отыр ма? Жазушы 
мына қоғамға керек пе? Керек болса, бүгінгі басшылық жазушыны 
неге аяқасты етеді? Әдебиеттің өлгені ме?

Дүкең біраз сұрақты алға тартты. Сөйтті де біртіндеп жауап бере 
бастады.

– Біздің Президентіміз, – деді ол, – қит етсе шет ел жазушыларын 
мемлекет қаржыландырмайды. Олар өз күндерін өздері көреді. Бізде 
де сондай болуы керек деп жатады. Америкада 147 театр бар. Бәрі 
де мемлекет мойнында. Қай елге барсаң да әдебиеті мен өнеріне 
мемлекеттік қамқорлық. Әрине, сәл өзгешелігі де бар. Шет елде 
оқырмандық сұранымға ие болмаған кітап көбейтілмейді. Алдымен 
500-700 данасы шығарылады. Әрі қарай сұраным болса бір күн, иә 
бір аптада миллиондаған таралыммен көбейтіледі. Ал, бізде әдебиетті 
илеп-жаншып тастағысы келеді. Бәлкім, әдебиет қоғамға оппозиция 
болғандықтан да сөйтетін болар.
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Асылы, әдебиет – қоғам бойындағы дертті айтады. Онсыз әдебиет 
бола ма?! Бізде қоғам насихатшысына айналған әдебиет көп. Ал, оны 
халық керек етпейді. Ондай әдебиетті – әдебиет деп айтуға келе ме? 
Өз басым мейлі проза, мейлі драматургия, мейлі кинодраматургия 
жазайын халық тағдырын, адам жанындағы мұңды қозғауға 
тырыстым. Халық менің шығармаларыма бейтарап қарамайтын 
секілді. Соңғы жылдары шет тіліне де көптеп аударыла бастадым. 
Биыл ПЭН-клуб сыйлығын алдым. Одан кейін тіпті шет елдерден 
сұраным көп түсуде.

Жазушы бұрын қалай жазса ылғи солай жаза бере алмайды. Ылғи 
бір ырғақпен жазар болса ол жазушы оқылмай қалады. Уақытқа орай 
жазушы да түлеп отыруы керек. Онсыз жазушы өспейді. Қазір біздің 
жазушылар үнсіз жатыр. Әрине, ізденіс үстінде. Бұрынғыша жазуға 
болмайды. Жаңаша жазу үшін, қоғамдағы құбылыстарды жаңаша 
қорыта білуі керек.

Өз басым қазір қазақ жағдайында өтіп жатқан өзгерістердің 
бәрін бірдей оң өзгеріс ретінде қабылдамаймын. Пікірімді жасырмай 
айтып жүрмін. Әрине, пікірім Президентке, басқа басшыларға 
ұнамайды. Содан да жақтырмайды. Президент 700 жазушының 200-
іне стипендия тағайындады. Бұл – алалау. Бұл – алдау. Нұрпейісов 
екеуміз стипендияны алмауға ұйғарған едік. Тағы болмады. Халыққа 
жаның ашиды. Пікір айтатын адам басшылыққа жақпайды. Мен 
Парламентке депутат болу үшін дауысқа да түсіп көрдім. Мақсатым 
– мансап емес. Халық ойын айту еді. Шүкір, халық қолдады. Қайда 
бармайын, қайда кездесу өткізбейін, шығарған буклетімді алға тартып, 
қолтаңба сұраумен болды. Қарсыласымның буклеті үйіліп, қоқсып 
жатты. Ешкім алмады. Жазушыны халық керек етеді. Біледі. Дауыс 
береміз деген. Қарсыласыма кандидатураңды әлі алған жоқсың ба? 
– деп ұрсып, Шәуілдірде жұрт сабай жаздады. Мен арашалап қалдым. 
Әрине, оның сыртында басшылық, менің сыртымда халық тұрды. 
Халық дауыс берді. Мен өзімнің 72% дауыс алғанымды білемін. 
Азғантай уақыт аралығында қырқып тастады. Қарсыласымның 
азғантай үлесін көтеріп жіберді. Мен ашындым. Ашынған мақала 
жаздым. Орысша жаздым. «Народ – за, верхушки – против!.», – деген 
атпен. Қазақ тілін менсінбегендіктен емес, әрине. Қазақша жазсаң 
– жігіттер басуға қорқады. Үзіп-жұлқып мазасын алады. Шыққан 
соң, өз мақалаңнан өзің ұяласың. «Каз правда» мақаламды басты. 
«Известия», «Комсольская правда» газетінің тілшілері «Бізге керегі 
осындай мақала. Интервью беріңізші» – деп қаптап келіп, мазамды 
алды. Олар қазір – шет ел. Сенің халыққа жаның ашып айтқан 
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пікіріңді бұрмалап, өз пайдасына пайдаланып кетуі мүмкін. Соны 
ойлап, өзімді зорға тоқтаттым. Міне, осындай жағдай. Парламент 
дәрменсіз. Пікір айтатын кісі жоқ, онда.

Сөйтіп жүріп жатқан жай бар. Соңғы кезде бір роман, екі повесть, 
бір пьеса жаздым. Енді сұрақтарың болса, жауап берейін.

Сұрақ түсті. Дулаттың өтініші бойынша сұрақтарды мен дауыстап 
оқып отырдым. 

– Біздің ақын-жазушылардың өмір жолын о бастан даңғылданып 
басталғандай көретініміз бар ғой. Және ақын-жазушылардан алдымен 
алғашқы шығармашылық жолдарын білгіміз келетіні де рас. Осы 
жолда өзіңіздің алғашқы шығармашылық қадамдарыңыз жайында 
айтсаңыз.

(Сұраққа ешкім аты-жөнін көрсетпеген)
– Мектеп бітірдім. Екі жыл монтер болып қызмет істедім. Арыс-

Түркістан аралығына талай сым тартқанмын. Кеше келе жатып 
терезеден қарасам мен тартқан сым-желілер, бағаналар әлі тұр екен. 
Шамасы, содан бері ешкім бұл істі қолға алмаған болуы керек. (Күлді). 
Бұл қызметім кейін зая кеткен жоқ. Бір повесте пайдаландым.

ҚазГУ-де студентпін. Әдебиетке талапкерлер көп. Жақсы ортаға 
түссем керек. Мен де талаптанып жүрмін. «Шойынқұлақ» аталатын 
әңгіме жаздым. Марат Отаралиевке оқыттым. Ол мақтады. Мен 
«Вермут» әпердім. Тағы мақтады. Тағы «Вермут». Іштей ойлаймын: 
мақтатып жатқан «Вермуттың» күші ғой деп. Әңгіме Мараттың 
қолында. Ол бір күні жатақханаға қуанып келді. «– Сенің әңгімеңді 
«Лениншіл жас» газеті басатын болды» – деп қуантып келді. 

– Тағы «Вермут» әпердіңіз?.. (Мен әзіл қыстырдым).
– Оған дау бар ма?!
Ол кезде «Лениншіл жастың» әдебиет бөлімінде марқұм 

Жұмекен Нәжімедденов пен Жүсіп Қыдыров отырды ғой деймін. 
«Шойынқұлақ» үш номерге жарияланды. Әрі қарай студенттік аудито- 
рияларда кездесулер басталып кетті. Одан кейін өзім ұнататын, 
ұнатпайтын бірнеше шығарма жаздым. Аттарын атауға ерініп 
тұрмын…

– «Гауһартас» повесі – тартыссыздық теориясы әдебиетке 
еніп, науқаншылық дүрілдеп тұрған кезде өмірге келген, рухани 
дүниеге үлкен бір әсер еткен, адам жанына, адамға көп орын 
берілген, мұздай қатқан адам жүрегін ерітер қарғын іспетті  
дүние болды. Бұл шығарманың «Салтанат» деп аталмай, елден 
жырақта жалғыз өзі ғана қалғанда шырқап салатын әннің атымен 
аталуына не себеп? Айтатыныңды айта алмай, ішке дерт болып 
қалған шындық – Салтанаттың «Гауһартасы» болып шыққан ба? 
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Повестің соңында Ыбыштың өзгеруін, яғни адам жанының 
өзгеруін, Салтанат сияқты құрбандардан кейін қоғамның да өзгеруі 
мүмкін деп түсінсек бола ма?

«11-ай».
– Дуке «11-ай» бір баланың псевдонимі болуы керек. Бұл сұраққа 

нендей жауабыңыз бар?
– Мен «Гауһартас» әнін сүйетін едім. Әскерде қызмет етіп жүрдім. 

Үйімді, Қазақстанды сағындым. Сондай күннің бірінде радиодан 
«Гауһартас» шырқалды. Ән ауылға жетеледі. Ән адамның ішкі 
рухани жан-дүниесіне жетеледі. Сағыныш шығарма болып жазылуға 
тиіс болды. Ойдан оқиға құрап, повесть жаздым. Атын «Гауһартас» 
қойдым. «Гауһартас» осылай туды.

Әскерде жүріп жазған шығарма ауылға келген соң жарияланды.
– «11-ай» – аталуына қарағанда Қараша есімді бала бар-ау, ара- 

ларыңда? (Исраил әңгімеге араласты).
– «Ноябрь» есімді студент бар, – дедім мен. 
– Сіздің «Қарғын» романын жазуыңызға не себеп болды?
Оқып тұрмын, сұрақ шолақтау секілді. Өз жанымнан ой 

қосып, байытып «оқыдым». – Романдағы Жасын түптұлғасы Асқар 
Сүлейменов пе, әлде өзіңіз бе?

– Шығарма әртүрлі жағдайдан туа береді ғой. Мен «Қарғынды» 
жазып шықтым да Асқарға бердім. Асқар тез, жылдам оқитын еді 
марқұм. Ертеңіне қолжазбаны қолтықтап келді. «Я, где то, здесь 
хожу. Даже чувствуется запах коньяка, который выпил я…» – деп 
қалжыңдай келді. Жұрттың бәрі, неге екенін, солай қабылдады. 
«Социалистік Қазақстанда» Асқар қыдырыстайтын бір қыз бар еді. 
Кей жігіттер Бағила сол емес пе екен? – десті. Іздеп барып, ондай 
интеллект көре алмай, тауым шағылды.

Қандай образ да жинақтау арқылы жасалады ғой. Жасынды 
Асқардан іздеуге де болады, іздемеуге де болады. Әй, асылы Асқардан 
іздеген дұрыс шығар. 

Асқар жайында жақында 30 беттік эссе аяқтадым.
Кейбір оқырман «Қарғын» аяқталмаған шығарма дейді. Маған 

да солай көрінеді. Жалғасын жазсам ба екен? – деп те ойлаймын. 
Көрерміз енді…

– Есімізде демократияның барлығына күмән келтірушілерге 
қосыла отырып, оған дәлел ретінде Сіздің парламентке сайланбай 
қалуыңызды келтірер едім. Осыған не дер едіңіз?

– Кеңестік дәуірде әдебиет билеушінің, яғни, коммунистік партия- 
ның тотықұсы болғаны белгілі. Әдебиетіміздің ендігі бағыты не 
болмақ? Жалпы, әдебиетіміз өз бағытын айқындай алды ма?
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– Біз ойлағандай демократия ешбір елде жоқ. Әсіресе, бізде 
демократия жоқ. Жоқтығын күнде көріп-біліп жүрміз. Мен 
парламентке депутаттыққа түскенде халықтың мұң-мұқтажын 
айтсам деген едім. Сәті түспеді. Халыққа өкпем жоқ, әрине. Әлі де 
демократия үшін күресеміз. Халық бақытынан асқан ештеңе де жоқ.

Қазір қазақ қаламгерлері үнсіз жатыр. Оған қарап, олар жазуды 
мүлде доғарған екен деуге болмайды. Қазір бұрынғыша жазуға 
болмайды. Жаңа жол табу оңай емес. Енді нені жазу керектігін, 
қалай жазу керектігін айқындау дұрыс. Бәріміз де ойлану үстіндеміз. 
Ойлана жүріп, шығарма жазамыз.

Басшылық сойылын соғатын жазушылар бұрын да болған, бүгін 
де бар, ертең де болады. Бірақ, әдебиетті олардың жазған шатпағымен 
өлшеуге болмайды.

Профессор Мекемтас Мырзахметов орнынан көтерілді.
– Қазақ жазушылары бүгін қандай бағытты жазғаны дұрыс деп 

ойлайсың, Дулат?
– Шын, тарихта болған бек, биді өтірік-шынын араластырып 

жазып біттік. Енді әркім өз ауылының белгісіз батырларына роман 
арнап жатыр. Мұның бәрін табылған бағыт, табылған тақырып 
деуге келмейді. Жаңа уақытқа сай, жаңаша жазу керек. Өзіңді-өзің 
қайталауға да болмайды бүгін. 

– Дуке, мен Мекең сұрағын бір қырынан нақтылайын.
Әңгімеге мен араластым. – Сіз үшін Достоевский де, Гоголь де өз 

аталарыңыздай.
– Нағашымдай. (Дүкең күлді. Аудитория ду ете түсті).
– Бүгінгі күн шындығын бейнелеуге осы екі алыптың қайсысы- 

ның мәнері керек? Гогольдік сарказм ба, әлде Достоевскийдің аяусыз 
реализмі ме?

– Әрине, мұның қайсысы да керек қой. Әсіресе бүгінгі күнге 
Гоголь, Чехов, Салтыков-Шедрин көбірек керек деп ойлаймын.

Қазір бұрынғыдай терең психологизмге, өмірлік философияға 
негізделген көркем шығармалар туып жатқан жоқ. Жазушылар да 
іштей дағдарысқа түсіп жүргендей. Таланттар тұсалып жатыр ма? 
Әлде «Әліптің артын бағу» ма?

Сіздің туындыларыңыздағы кейіпкерлердің бәрі ауылдың қара- 
пайым тұрғындары. Уақыт, кеңістік тарапынан келгенде ешқандай 
роль атқармайтын, орны жоқ адамдар. Бірақ, олардың тағдыры сан 
қилы, шынайы өмірлік қайғы-қасіреттің иелері. Олардың ойлары бір 
нарға жүк болатындай. Неліктен, Сіздің шығармаларыңызда мұңлы 
жандар көп орын алған? Бұл Сіздің ішкі жан-дүниеңіздің көрінісі 
ме?



194

Мәжіліске депутаттыққа Сіз Арыс сайлау округы арқылы сайлауға 
түстіңіз. Біз Сіздің депутаттыққа сайланбай қалуыңызды яғни 
дауыстың жетпеуіне байланысты деп ұғып, іштей «е, жазушының, 
әдебиеттің халыққа да, мемлекетке де керек болмағаны ғой» – деп 
қынжылған едік. Сіз халыққа сендіңіз бе? Халық Сіздің сеніміңізді 
ақтады ма?! Сіздердің сөздеріңізді, ойларыңызды ұға алатын халық 
бар ма? (Дулат ағайға). Мен хатты оқыдым.

– Бірінші сұраққа жауап бердік деп ойлаймын.
Екінші сұраққа байланысты айтарым – мүмкін солай да болуы. 

Ой жүрген жерде мұң да тұрады. Ой айту үшін оқиғаны өткен бір 
уақытқа көшіруге тура келеді. Әйтпесе, шығармаң жарияланбайды. 
Соның өзінде күдіктенетін еді ғой.

Үшінші сұраққа айтарым: Мен халыққа сенемін. Бірақ, халық 
аңғалдығын пайдаланып, адалдығын аяққа басуға болмайды. Халыққа 
өкпем жоқ.

– Осы уақытқа дейін әдебиет қоғамның айнымас бір бөлігі, 
идеологияның басты арқауы болып келді.

Ал, қазір әдебиетіміз, рухани өміріміз жұтаңдап, оған деген 
мемлекеттің ықласы селқостанып кетті. Үкіметтің басты назар 
аударатыны – материалдық байлығымыз, яки экономикамыз. Ол да 
бір қадам алға басса, екі қадам артқа жасайды.

– Әдебиетті жандандыру үшін, халықты рухани ояту үшін мем- 
лекет тарапынан шаралар жасалу керек емес пе? Осыған қалай 
қарайсыз?

– Қазір қай сала да құлдырап кетті. Қолы жеткен обып қалуға 
тырысады. Халықты ойлап жатқан кісі аз. Әзірге үміт етерлік 
жағдай көрінбейді. Әдебиетке назар жоқ. Соған қарағанда халықтың 
рухани оянуы – басшылыққа керек емес қой деймін. Мен бұған теріс 
қараймын.

– Бүгінде Алматыда және басқа жерлерде қазақ қандастарымыз- 
дың басқа дінге өтіп, шоқынып жүргенін есітіп те, көріп те жүрміз. 
Бұған Сіздің жазушы ретінде көзқарасыңыз қандай?

– Мен бұл жөнінде айтып та, жазып та жүрмін. Рәтбек қажыны 
«Түркістан» газеті номер сайын сынайды. Енді соттасып жатыр. Не 
шығарын кім білсін? Мешіт анау. Жуық арада бітетін түрі көрінбейді. 
Бізде дін кітабы сатылады. Пайда көзі. Ал, өзге діни кітаптар тегін 
аударылады, тегін таратылады. Содан да Рәтбектің иегінің астынан 
адамдарын өзге дін иелері икемдеп, қоралап алып кетіп жатады. 

Дулат Исабеков сол күні Түркістанда тұратын әпкесінің үйіне 
бастап апарды бәрімізді. «Әпке» пьесасын осы кісінің өмірінен жазған 
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екен. Сырқаты ауырлау көрінді. Дегенде, Дукеңнің Алматыдан арнайы 
келгенін көріп, недәуір өсіп қалды. Әпкесінің тәуірлене бастағанын 
көріп Дукең де жадырады. 

Қазақтың көрнекті жазушысы жанында бір күн сұхбаттас, 
дастархандас болып Алматыға аттандырып салдық. 

Бұл 1996 жылдың 10 қазаны еді.
10 қазан 1996 ж. 

арҒЫМаҚ КөҢІЛ арЫМас
Еркінбай Әкімқұлов хақында

Өтпелі кезеңде қаламгер атаулы әрқилы тағдыр кешті. Қандай 
тағдыр кешсе де тәуелсіздік үшін аяғына дейін күресіп келе жатқан 
да қаламгер қауымы. Жан азабына түсіп жазатын шығармасына 
қаламақы ала алмаған сәттері «Осы біздікі не? Тәуелсіздік сөзін 
айтқан біз. Қаламақыдан қағылғаннан басқа содан не таптық? Мынау 
ағайын әзірбайжандар Жазушылар одағын да бағзыша жасақтап, 
жазушыларын тәуелсіздік жаршысына айналдырып, қаламақысын 
бұрынғыдан көбейтпесе, азайтпай, жақсы ұстап келеді емес пе?» 
– дегендей сан ойларға берілетінін қайтерсің?! Ә, айтқандай әуел 
баста «жаңару» жөні осылай деп, «қаламақының керегі не, осы?» 
– деген ләпәс жазушылар аузынан шығып еді-ау... Енді ойлап отырса, 
өзі шыққан бұтақты өзі қырқып тастап отырғаны екен-ау... Өкінер. 
Өлердей өкінер. Амал қанша? Алайда бір сәт «Тәуелсіздік тура 
бағытпен нығайып келе ме?» – деп те ойлануға хақысы бар қаламгер 
қауымының. Өйткені, олар қоғамның алдын болжай отыратын құдай 
дарын берген қауым. Дегенде қаламгер қауымына құдай сабыр да 
берсін деп тілейік. Иә, өтпелі кезеңде қазақ қаламгерлері де әрқилы 
тағдыр кешті. Айталық, жазушы Еркінбай Әкімқұлұлы. Ол соңғы 
жиырма жыл ішінде шырқап биікке де шықты, абайламай «құлап» 
етекке де түсті өмірде. Тағдыр тауқыметін аз тартпады.Өмірдің өр-
өрісінде жүрмін деп жалған кісілікке бой алдырған, ең-еңісіне түстім 
деп қайғы-мұңға ойын шалдырған жері тағы жоқ. Бағзы қоңыр 
табиғаты. Қандай жағдайға да қарамай шығармашылық ізденісті 
қаңтарып көрмепті. Осы орайда біз қаламгер табиғатына шым бойлап 
көргіміз келді.

...Қаламгердің бір кейіпкері көктемгі қарғын суындай тасыраң, 
талкүбідей айнымалы адамдарды ұнатпайтынын айтады. «Қыз 
күнделігі» аталатын туынды кейіпкерінің осындай толғанысын оқып 
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отырғанда жазушы Еркінбай Әкімқұлұлының өзінің кісілік болмысы 
көз алдымызға елестеп тұра қалды. Кейіпкері – авторына ұқсаған. 
Ол заңды да. Өйткені, жақсы ма, жаман ба, кейіпкер – жазушы 
жанының жаратылысы. Әлгіндей, тұрақты табиғат, кісілік табиғи 
мінез алдымен Еркінбай-жазушыға тиемел. Бәлкім ақжорға ақын 
Ғафу Қайырбековтің оған арнаған өлеңінде:

«Қайда қызмет атқарса, Алалықпенен жаны қас. Адалдықты 
тапқанша Арғымақ көңілі арымас», – дейтіні де сондықтан шығар. 
Әйтпесе, қаламы мінезіне, мінезі қаламына жараспас қаншама 
әріптестер бар, арамызда?! Қызметімен қаламын «көркейткісі» 
келетін, жазған-сызғанын бұлдап айналасына қыр көрсетіп дүрдиіп 
жүретін жандар қаншама?! Асылы, кісі кім болғанда да уақытша 
жер басып жүрген құдай жаратқан пенде екенін ұмытпауы керек 
қой әсте. Әңгіме, жазушы Еркінбайдың адами табиғатынан, кісілік 
болмысынан туындап кетіп жатыр-ау.

Е.Әкімқұлұлының әкесі майданда мерт болған. Көңілдегі шерлі 
балалық бүршікті, бозбалалық бұла сезімді алғаш өлеңде өрнектеген 
ол өз дарын қуатын журналистикада, әдеби сында байқап көрді. 
Ақыры прозадан байыз тапты. Бұл күнде қалыптасқан прозашы, 
мойындалған жазушы.

Еркінбай қаламынан туған қай жанр туындысын алсаңыз да 
адалдықты ту етіп жүрген, асыл жанды кейіпкерлерге тап боласыз. 
Сырт тұлғасы, түр-келбеті мейлінше қарапайым ол жандар 
армандарын адамзат бақытына ұштастырып жүретін, көңіл желкені 
көтеріңкі романтик жандар. Анау қайыната, қайынене болайын деп 
тұрғанда тағдыр қоспай жалғызы – Жанары дүние салып, қайғы 
шегетін Сағын мен Мағирашты әке, шеше тұтатын Заңғар /«Жанарым, 
жарық дүнием»/, мөлдір таза көңілмен құлай сүйген Іңкәрін өмір 
бойы суымай ыстық сезіммен сүйіп, тіршілікте үйленбей, сүр 
бойдақ өтіп келе жатқан Асқар /«Перизат сезім»/, кертартпа ортаға 
жаңашылдығымен сыймай жүрген ұстаз Мұңайтпасты жан-тәнімен 
қолдайтын шәкірттер /«Қош бол, альбом»/, үлкен өмір жолын алаяқ 
Мәден Айболовичпен күресумен бастайтын Әсем /«Қыз күнделігі»/, 
әкесі өліп анасы тірідей тастап кеткен Асқарбек /«Немере»/ бәрі де 
өмірді таза жүрекпен сүйетін, адал ойлап, тіршілікті ақ кешіп келе 
жатқан жандар. Бәрі де өмір есігін жаңа ашқан жастар. Бұлар өмірде 
тау бұзып, тас қопара қойған жоқ. Бірақ, олардың қай-қайсысы да 
өз ішіне өзі үңіліп, ойланып-толғанып, қасында жүрген жандардың 
қуанышына адал тілекпен ортақтасып, қайғысына бар жан жәбірімен 
қайғырып қарайды. Сондай адалдығымен, табандылығымен ол 
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кейіпкерлер оқырман жүрегіне жол табады.Бұғанасы қатпай жатып 
өмір ауыртпашылығын кешіп келе жатқан әлгі кейіпкерлерге бір түрлі 
іштартып тұрасың жазушы шығармасын оқып отырғанда. Кезінде 
В.Катаев, В.Каверин сынды орыс жазушыларының шығармаларын 
оқып отырғанда желкені керілген кеме үстінде кетіп бара жатқандай 
әсерде болатын едік. Кейіпкерін сағыныштан құйып, романтикалық 
леппен жарату асылы әлем әдебиетінде бұрын болған, бүгінде жұмсақ 
лиризмнен жанды психологизмге ұласып бара жатқан әдеби мәнер 
десе жарасады. 

Иә, әдебиетте мәнер деген мәселе бар. Е.Әкімқұлұлы өмірдегі 
қарапайым оқиғаны ала отырып, кейіпкерінің ішкі жан-дүниесіне 
үңіліп, содан өміршең ой туындатып жазады. Елеусіз көріністен 
– елеулі ой маздату шеберлік кепілі. Шығарма сүйегін шындықтан 
алып, оны шыншылдықпен жеткізе біледі. Шыншылдық шынайы- 
лыққа бастайтын мәнер. Шыншылдық – күллі өнер дүниесінің өлшемі, 
өнерпаз атаулының арманы. Өмірдегі шындық өз алдына, оқырманға 
керегі өнердегі шындық. Ұлы суретші Айвазовскийдің «Тоғыз балды 
толқын» аталатын ғажап картинасы бар.(Ол да бейнелеу өнеріндегі 
романтикалық дүние). Теңіз тексерушілер сол картинаны зерттеп 
келіп жібергенде, шын мәнінде «тоғыз балды» толқын бейнеленген 
болып шығады. Міне, ғажап! Кейін ұлы суретшіге осы картинасы 
үшін «құрметті адмирал» атағы берілді ғой. Бұл – өнер тарихындағы 
бір тәжірибе. Ал, бар өнерпаз біткен Айвазовский принципін 
ұстану тіпті де шарт емес. Әр «кәллада» бір қиял, әр пенденің өз 
діті – «патша көңілі». Көркем өнерде шындықты сол өзінің «патша 
көңілімен» бейнелейді. Арғы жағында оқырман қалай безбендейді? 
Ол өз алдына герменевтикалық мәселе. Тақырыпқа қайта оралсақ, 
Е.Әкімқұлұлы шындықтан жаралған шығармасын романтикалық 
лепке бөліп береді. Шындық шуағы және романтикалық леп... бұл 
екеуін жымын білдірмей табиғи үйлестіру үшін жазуға сыршылдық 
қажет. Е.Әлімқұлұлы көбіне шығарманы бірінші жақтан «Мен» 
арқылы жазуында осындай сыр бар. «Жанарым, жарық дүнием», 
«Қыз күнделігі», «Қош бол, альбом» шығармалары бірінші жақпен 
жазылған дүниелер. Жазушы кейіпкерлері көбіне «күнделік» 
жүргізеді. Мұндай формаға орыс әдебиетінде В.Каверин құмар 
болатын. Ал, қазақ әдебиетінде күнделік-сыр арқылы көркем 
шығарма жазу Сәбит Мұқановтың «Адасқандарынан» басталған ғой. 
Жиырмасыншы жылдардың аяғында туған «Адасқандар» жас жазушы 
есімін алдындағы аға буынмен бір қатарға шығарды. Оқырман қоғадай 
жапырылып жазушы шығармасына шөліркей бас қойды. Жазушы 
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мәртебесі көтерілді. Бұл – бірінші жақтан жазылған шығарманың 
сыршылдыққа бейімділігінен еді. Е.Әкімқұлұлы қазақ әдебиетіндегі 
осы дәстүрді сәтті жалғастырып келе жатқан жазушы. Сыршылдық 
– жазушының бірінші жақпен жазылатын шығармаларына ғана тән 
ерекшелік емес, күллі шығармашылық тағдырына тән қаламгерлік 
мәнер. Үшінші жақтан, дербес тұрып жазылған шығармаларына да 
сыршылдық тән. Кейіпкерлері оқырманмен сырласа кетуге дайын 
тұрады. Бәлкім, балалық шақта бастап, сосын тастап, бүгін қайта 
«бастап» жүрген ақындықтың «шарапаты». Қалай болғанда да 
сыршылдықтың жазушыға жәрдемге келер сәті осы болса керек. 
Көңілдегі ақындық көркем прозаны жебейтіні, желейтіні әдебиетте 
бағзыдан бар. сыршылдық қайнары – көңілдегі ақындық. Жазушы 
шығармаларының кейіпкер мен оқырманның рухани одағындай, 
өзара түсінісе сырласуындай болып шығатын себебі де осында!

Айтылған жайлар – жазушылық мәнер жайлы әңгіме. Сонымен 
қатар «мораль» деген мәселе де бар еді ғой. Шығарманың түп қазығы 
– идеядан бастау алатын мәселе деп келдік күні кешеге дейін. Өз 
басым сыншы райында осы мәселеден күні бүгін де бас тартқым 
келмейді. Айтарың болмаса қолға қалам алма. Айтарың болмаса 
өмірді «көшіріп» шығарма жаздым, «жаздым» емес-ау жараттым деп 
жұртты алдау, өзіңді әуреге салу неменеге керек? Жазушының айтары 
не? Оның шығармаларында бұл мәселе қалай көрінеді? Е.Әкімқұлұлы 
кеңестік кезеңде қалыптасқан жазушы. Айтары болмаса, қолына қалам 
алмайды, сірә. Бұл тұрғыдан келгенде, жазушы шығармаларының 
ортақ өзегі – ізгілік дер едік. Жазушы кейіпкерлері адамға жақсылық 
жасауға дайын тұрады. Заңғар басыр болып қалғанда жанынан 
табылатын Айсәуле мен Жанарға кісі қызықпауы мүмкін бе, сірә? 
Мұңайтпас мұғалімді кежір директорға бермей, жан сала қорғап 
жүрген шәкірттер көңілі ше? Жазушы кейіпкерлері жақсылық үшін, 
адалдық ұшін күресіп жүретін өршіл өжет жастар. Мұратқа жетпеспіз, 
жеңбеспіз деп сірә да ойламайды. Байлығы – жастығы, «максимализм» 
асыл мұраты. Алғы күнге арманмен аттап барады. Мұндай жастар 
керек пе әдебиетке? Әлбетте! Біз қоғам өркениеті жайында көп айтып 
жатамыз. Ал, өркениетке жету үшін қоғам ізгіленуі керектігін ұмытып 
кете береміз. Ал, қоғам ізгіленуі – сол қоғамды құрайтын әрбірімізге 
байланысты екенін естен шығарып аламыз.Адамзат баласы, соның 
ішінде қазақ елі бастан небір қиындықты, неқилы трагедияны бастан 
кешті. Соның бәрінде оны тығырықтан тек күрескерлігі ғана алып 
шыққан жоқ қой. Әйтпесе бүгінгідей дүниебейілдігі алып шыққан 
жоқ қой тығырықтан. Тығырықтан алып шыққан нәрсе сол халықтың 
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жанындағы жақсылық, ізгілік, бір-біріне деген мейірім-шапағат. 
Мейірім-шапағат орнын дүниеқорлық басқан бүгінгі күні «вещизм» 
иектеген қоғамды қатыгезденіп кетті демеске әддіміз қайсы?! 
Жазушының көкөрім жас романтик кейіпкерлері біздің әрбірімізге 
қажетті жауапкершілікті, біздің әрбірімізге қажетті күрескерлікті 
ескертіп тұрғандай болады. Еркінбай Әкімқұлұлы өз шығармасын 
қарапайым адам тағдырына құрады, жеке адамның тал бойындағы 
ізгілікті жан-тәнімен талмай жырлайды. Демек, қаламгер ойынша, 
жеке адам ізгілігі арқылы қоғам ізгіленеді. Рас-ау. Тіпті қандай қоғам 
құрсақ та ізгіліксіз ештеңе болмайды. Он жерден зұлымдық ұясы 
санағанымызбен Американы да ұстап тұрған ізгілік. Парақорлық 
жүрген жерде жалақорлық, зорлық жүрген жерде қорлық жүреді. Ал, 
ондай қоғамда ізгілікке орын қала ма? Ізгілік жоқ қоғам мемлекет 
ретінде өркениетке қалай жетпек? Мүмкін емес қой. Олай болса 
кеңестік кезеңде жазыла тұра Еркінбай шығармалары «өмір сәні 
– озық мораль» деп дабыл қағуымен бүгінгі күнге, ізгілік іздеуімен 
ертеңгі күнге қызмет ете береді екен.

Көркем шығарманың жаны – характер. Жазушының характер 
ашуы да қызық. Бір кейіпкері мінез-құлығына орай «Апасный келін» 
аталады. Осы бір ауыз мінездеуде бірсыпыра сыр жатыр. Қай нәрсені 
де жанамалай отырып сыздықтатып жеткізу – жазушы дағдысы. 
Мына бір диалогқа зер салайықшы:

«Асқарбектің есіне дүкенші Өрікбайдың көк есегі түсіп еді.
– Ата, – деді Жақыпқа қарап, – Серікбайлардың көк есегі 

жөтеледі...
Серікбай дегені Өрікбайдың баласы. Асқарбекпен бірге оқитын. 

Бұрын-соңды есектің жөтелгенін көрмегендіктен бе, Асқарбекке 
қызық сияқтанған. 

Мына сөзге Жақып шал кеңкілдеп күлді.
– Темекі шегеді дағы, – деп тағы да біраз уақыт өзінен-өзі мәз боп 

отырды. – Мәгәзінші болған соң Өрікбай темекіні аясын ба?…
Атасының сөзіне енді Асқарбек күлді. «Есек темекі шеге ме?» 

– деген.
– Есекті мал қатарына қосады ма, Өрікбай бүгін… Қыс бойы 

далада қалған соң, жөтелмегенде қайтеді?».
Аталы-немерелі екі жанның шуақты юморға шомылған әңгімесі 

арқылы Өрікбайдың кім екенін шамалаймыз. Ата ғұмырды бала 
ғұмырға малмен жалғап келе жатқан қазақы психология үшін мінез 
ашу, адамның кісілігін бағалауда да сол мал деталь ретінде қызмет 
ете алады екен.
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Қаламгер қай тақырыпқа қалам тартса сол кезең шындығына 
шым бойлауға тырысады. «Құрман» – бұдан екі-үш ғасыр бұрынғы 
тарих, әулие атанған жан жайында. Шығармада жазушы кейіпкері 
өмір сүрген кезең шындығын ашу үшін тарихи сипаттарға барады. 
Сөйтіп адалдық, ата күту, ұрпақтар жалғастығы жайында қазақы 
түйінге келеді. Маңдай терін сыпырып жүріп еңбек етпей табылған 
мал кім-кімге құт болмақ? Құрман айналасындағы жарамсыз жандар 
іс-әрекетінен осыны көреміз. Адалдық, арлылық – әсіресе, дүние 
қуған бүгінгі жастарымыз ұмытпауға тиісті қасиет. Жазушының 
Құрман есімді кейіпкері бүгінгі жастарға «арды алға ұста, адалдықтан 
айныма!» – деп айта алады. Аталған шығармада аңыздық сарын бар. 
Ғасырлап бодандықты бастан кешкен елдің азаматтық тарихы айы, 
күнімен көрсетіліп жазыла бермейді. Дәйектей нақты жазылмаған 
соң адамзат тарихындағы, жеке тұлға табиғатындағы небір асыл 
тарих аңызға айналып халық жадында қалады, ұрпақтан ұрпаққа 
өнеге шашып бүгінге жетеді. Сондықтан болуы керек біздің қазақ 
қаламгерлері аңыздық тақырыпқа іштартып тұрады. Жиі барады. 
Кейбірі аңыз ізімен жүріп шежірешілдікке берілсе енді бірі аңызды 
тарихи шындықпен нәрлендіріп пайдаланады, тағы бірі адами-
философиялық ойын аңызды басқыш, көркем форма ретінде ұстана 
отырып шығарма жазады. Осының қай-қайсысы да өзін ақтаған, қазақ 
әдебиетін кеніш олжаға кенелтіп келе жатқаны хақ. Еркінбайдың 
«Құрманында» да аңыздық сарын бар. Уақыт елегінен сұрыпталып 
өткен аңыз әпсананы Еркінбай тарихи сипатпен, реалистік бояумен 
әрлеп бере білген. Аңыз бойынан тапқан рухани азықты ұрпақ 
бойына рухани уыз етіп құя білген. Құрман адалдығы арқасында 
өлімге душар бола жаздады. Демек, адалдықтың жолы да ауыр екен. 
Есесіне, табиғатында жоқ аярлық, арамдыққа Құрман бара алмайды. 
Ақырында Тәңірінің өзі жар болып Жансадай (Қарабураның 
қарындасы) аруға аян беріп, қол-аяғы байлаулы, ерні кезеріп, кенезесі 
кеуіп өлім аузында жатқан Құрманға кезігеді... Әрі қарай ұрпақ өсіп-
өнеді. Ұрпақ жалғастығы – адалдық жеңісі. Шығармада ұлт ретінде 
өсу үшін адалдықты ту еткен тектілік керек деген қазақы философия 
жатады. Ағайын арасындағы алауыздықты жерлей көрсететін талған 
шығарма бір есептен «алты бақан алауыз» қазақты ынтымақ-бірлікке 
шақыратын, моралі шыншыл шығарма дер едім. 

Арды жырламас қаламгерді кезіктіру қиын әлбетте. Қолына 
қалам ұстаған жандардың қай-қайсысы да жадынан шығармас ой-
қазығы ғой ол. Алайда, арлылық жөнінде Абайдан асырып айтқан 
кісіні табу тағы қиын. Абайды айтып отырған себебіміз, жазушы 
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кейіпкерлері ұлы ақын өлеңімен сусындаған жандар болып келеді. 
Композиторы (Асқар) Абай өлеңіне ән шығарады. Абайдың жүрек 
қылын шертер, парасат сезіміне бөлер ойлары кейіпкердің ынтық 
қызына іңкәр көңілін жеткізер сәлемі, амалы. «Абай былай деген 
ғой...», – көркем мәтінге кіріспесе шеберлікке шәк келтіреді. Жазушы 
шығармаларында ұлы ақын өлеңдері, ойлары кейіпкер табиғатымен 
етене қабысып кететіндіктен күдіктенбейсің. Бұл ретте Абай жыры 
кейіпкер жанын нұрландыратын рухани уыз ретінде көрінеді. Бұл әрі 
Абай жырын насихаттау болып шығып жазушыға ықылас туғызады.

Жазушы ауыл өмірін жақсы біледі. Қазақы тіршілік оның 
шығармаларына құнар бітірерлік, қасиет дарытарлық асыл қайнар 
сынды. «Құрманда» өткен өмір, ата-баба кешкен тарих, сол кезең 
тіршілігі табиғи көрінсе, «Қыз күнделігі» тұнып тұрған этнографизм. 
Шығармада қазақы құдандалықтың кісі жадынан шығып, ұмыт 
болуға айналған қилы-қилы қатпарлары ашылады.

 Еркінбай Әкімқұлұлы ұзақ жыл баспасөзде қалам ұштады. Оның 
өткір журналистік мақалалары да оқырман жұртшылық есінде болса 
керек. Жастар газетінде қызмет атқара жүріп, жастар өмірін терең 
зерттеді. Содан да болар бұған дейін көбіне Еркінбай негізінен көркем 
шығармаларына жастар өмірін арқау етті. Расында да жастардың 
мынау қоғамнан өз орнын табуынан қиын ештеңе жоқ. Жазушы өз 
шығармаларымен жастарға сол қиындықты жеңуге қолқабыс жасады 
деп білеміз. Жазушының қай шығармасы да оқырманды бейтарап 
қалдырмайды. Ойландырады, толғандырады, ізгілікке үндейді.

Әсіресе хикая жанрында жақсы жеміс беріп келе жатқан жазу- 
шының «Немере» аталатын шығармасы өзгелерінен сәл оқшау тұр. 
Онда әкеден өлідей, шешеден тірідей айырылған Асқарбектің қарт 
ата мен әже бауырында өсіп келе жатуы, баланың анасын сағынып 
күту, күйзелу сезімдері табиғи беріледі. Мынау қоғам, күрделі өмір 
жайында байсалды ой байқатқан туынды. Жастық кешуін өткізіп, 
енді аталық жасқа жеткен жазушы ойы толыса келе өмірге өзге бір 
қырынан қарағысы келетін әрекет бар осы шығармада.

Жазушы соңғы жылдары деректі, деректі-ғұмырнамалық шы- 
ғарма жазуға ден қойды. Қайталанбас қайраткер Өзбекәлі Жәні- 
бек, ғажайып сазгер жайында жазған шығармалары осындай пікірге 
бастайды бізді. Әрине, Ерекең айтулы екі азаматпен де өмірде, 
көзі тірісінде сыйлас жүрген, Шәмшідейін ән патшасымен арасы 
ашылмас дос болған жан. Сондықтан тақырыпқа асықпай-аптықпай, 
зерттей келді деуге болады. Сөйте тұра, әдебиетте әр жанрдың өз 
талабы болатыны тағы да шындық.Оның үстіне өмірде көрген-
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білген жайлардың жетегінде кету де шын жазушыға абырой әпере 
бермес. Аса мәртебелі, «көркемдік жинақтау» деген мәселе бар. Тіпті 
деректі туындының өзіне керегі осы көркемдік жинақтау! Еркінбай 
аға өзі өмірде сыйлас, тіпті сырлас өмір сүрген қос сала саңлағының 
өмірінен шығарма жазуда бұл жайды ескере бермеген секілді. Шәмші 
Қалдаяқұлы жайындағы шығармасы жазушының ән лабораториясына 
ене жазуымен есте қалса, есесіне Өзбекәлі Жәнібек жайындағы 
деректі кітабында кейіпкерінің қайраткерлік құпиясын аша алмапты. 
Өзекеңнің замандастары естелігі шығармаға табиғи кіріге бермейді. 
«Өзбекәлі Жәнібек» бізге жаңалықты ештеңе ұсына алған жоқ. Оны 
бүгінгі мынадай мерейлі күні жасырып керегі не? Қалам қуатынан 
туған туындылардың баршасына ықыласты болуы сыншы үшін шарт 
емес. Өйткені, Еркінбай аға қуаттан тайған қаламгерден емес.Біз 
бұл пікірді қазақ мемуары, деректі-ғұмырнамалық әдебиет жайында 
тұңғыш арнайы зерттеу кітабын жазған («Баянғұмыр», «Арыстар 
мен ағыстар» 6-шы том). сыншы ретінде жанр табиғаты тұрғысынан 
келіп айтып отырмыз.Жазушы аталған шығармаға алда қайта оралар 
болса құба-құп. 

Жаңа белеңде тұрған жазушы ізденіс аясын әзір тарылтқан жоқ. 
Көркем прозадан деректі-ғұмырнамалық шығармаға, ғұмырнамалық 
туындыдан қайыра көркем прозаға ойыса еңбектенуі дәмемізді оятады, 
үмітімізді жебелейді.Талап қойыңқырап сөйлеп отырған себебіміз 
де сондықтан. Оның үстіне әлі сиясы кеппеген «Араша» хикаясы 
шығармашылық арнасын арналандыра түсер деп нық сенеміз. Өмірде 
түрлі кермелерге тап болып, бірсыпыра теперіш көруіне қарамастан 
Еркінбай Әкімқұлұлы айналасына адал көзбен қарап, ақырын жүріп, 
анық басумен келе жатқан қаламгер. Олай болса арқалы ақын Ғафу 
Қайырбеков айтқандай, арғымақ көңіл арымас. Көңілді налаға бермей, 
өмірде көлденең кездескен анау-мынау тәш-пүшті жеңе еңбектеніп, 
өмірді құштарлана сүйер болса сөз өнерінде тындырары да аз болмас 
сірә! 

 Түркістан шәһәрі.
 2012 ж.
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БаҒБаН БаҒЫ
Ә.Шілтерханов туралы этюд

Сөмке сүйретіп мектепте жүрген кезіміз. «Ауылға жаңа басшы 
келіпті. Ауылды көгалдандыруға кірісіпті. Жаппай ағаш отырғызуға 
шығарады» – екен десті жұрт. Айтқанындай-ақ күллі мектеп оқу- 
шылары тайлы-таяғымыз қалмай ағаш отырғызуға кірісіп кеттік. 
Беті қабарып, сорланып жатқан көне Отырар жерін ұзамай бақшалық 
қаптады да кетті. Ауыл ақсақалдары: «Өркенің өссін, Әдһәм!» – 
десті.

Біз мектеп бітіріп, Алматыға аттандық. Дәм бұйырып астанада 
қалып қойдық. Уақыт шіркін дегенін істейді, Отырар жерін 
бақшалыққа айналдырып жіберген сырттан келген ақсары жігіт аудан 
басшысының бірі, совхоз директоры дегендей бірсыпыра қызмет 
атқарып, ауылда із қалдырып, құрметті демалысқа шығып «сыртқа» 
қайтып кетіпті.

Зейнеткерлікке шыққан кісі әртүрлі іспен айналысады ғой. Бір 
күні қолыма «Үш бәйтерек» аталатын проза кітабы тиді. Авторына 
көз жіберсем – баяғы ауылды гүлдендірген агроном кісі. 

Газетте қызмет істеген кездері зейнеткерлердің «өлеңін» көп 
оқып жүрек шайлыққан басым «Е-е, бұл да жазуды ермек еткен 
еріккен шалдың бірі болды ғой» – деп ойладым. Оқып қарадым. 
Жо-жоқ. Сақал сатқандар өзімен кетсін. Мынау қара сөздің қадірін 
білетін, қастерлейтін кісінің қалам сілтесі. Әдһәм Шілтерхановпен 
екінші рет осылай кездестім.

Әрі қарай іздеп бардым, ағалы-інілі болып араласып кеттік. 
Бірсыпыра уақыт көріспесек сағынатын әдет таптым.

Шығармашылық қадірі кеткен қазіргі күнде кімді-кім қадағалап, 
кім нендей туынды берді? – деп іздеп оқитын жан қалмады-ау. 
Әйтпесе, Әдһәм Шілтерханов санаулы жыл ішінде «Үш бәйтерек», 
«Аталы сөздер», «Саттар Ерубаев», «Ақжалдың ақыры» – аталатын 
көлемі де, көркемдігі де көңіл толтыратын үш кітап, «Алпамыс батыр», 
«Мұңлық-зорлық» эпостары жөнінде, Мұхтар Әуезов хақында, ел-
жер тарихына қатысты жүздеген мақала жазып жариялатты. Аяулы 
аға қолынан шыққан осынау үлкенді-кішілі еңбектердің қайсысын да 
қолжазбасынан бастап оқып келемін. Аға еңбегіне ықыласты болып, 
жүрген бір мен емес, қолжазбасын оқып, «Жалын» журналына қуана 
жариялаған жақсы інісінің бірі – ақын-қайраткер Мұхтар Шаханов. 

Егер Ә.Шілтерханов жазған дүниелер шын шығармашылық 
еңбек болмай, қию қашқан, зорланған бірдеңелер болса, біз бүгін 
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қолға қалам алып, жақсы ағаның шотын шаппай-ақ үндемей қала 
берер едік. Мұқаң – Мұхтар Шахановтан бастап бәрімізді иіп 
жүрген мәселе – Әдһәм ағайдың шын жазушылығы. Ә.Шілтерханов 
шығармалары өзінің табиғи болмысымен, ішкі ағын, иірімдерімен 
әдебиетке қоятын талаптардың қандайына да толық жауап бере 
алады. Мәселеге нақтырақ келейік.

«Үш бәйтерек» – Қажымұхан, Мұхтар Әуезов, Саттар Ерубаев 
жөнінде деректі толғаныстардан тұрады. Оңтүстік өңірінде 
агроном болып қызмет атқарған автор ерінбей-жалықпай көне көз 
қариялардан естелік-әңгімелерді жазып ала беріпті. Олардың бірі 
күш атасы – Қажекеңнің ат арбасын айдаған, бірі қоңсы тұрған, 
бірі – қыршын классик – Саттар Ерубаевтың туысы, мектепте бірге 
оқыған дегендей жақын жүрген жандар. Ал – ұлы жазушы Мұхтар 
Әуезовті «Өскен өркенді» жазу үшін Оңтүстік өңіріне келген сәтте 
көзімен көріп, қасында болып ұзақ сырласқан, алған әсерін қойын 
кітабына түсіре қойған. Көп кісі ескере бермейтін ұқыптылық, 
өнерге деген ықыласты жүректің ыждағаттылығы. Нәтижесінде 
әдебиетке, ғылымға көптеген жаңа дерек келіп қосылды. Жәй дерек 
қана ма? Жоқ. Әдекеңде көрген, білгенін, естігенін ой қорытпасында 
балқытып, қиялымен жебелеп, тілін әрлеп жазатын әп-әдемі әдет 
бар. «Үш бәйтеректегі» қай туындыны оқысаңыз да өмірлік дерек 
пен өнерлік қиялдың жымы білінбес, шындыққа нұқсан келмес 
әдемі жарасымын көресіз. Бірін-бірі қайталамайтын үш аяулы 
тұлғаны Әдһәм Шілтерханов туындылары қазақ әдебиетінде ешкім 
айтпаған тың қырынан ашты деп білемін. Қазақ деректі прозасында 
туындыгердің бұл шығармаларының орны бөлек.

Ә.Шілтерханов – «Аталы сөздер» аталатын өлең жинағын 
шығарды. Әуелі қолжазбасынан оқыған сәтте бұл өлеңдерге «мақұл 
екен» – дегенім болмаса, оның прозасын оқығандай елп ете қоймадым. 
Өмір бойы өлең жазып келе жатқан ақынжанды ақылды кісі тым 
елпілдемегенімді аңғарып, өзіне-өзі сын көзбен қарап, ол өлеңдерге 
қайта оралды. Жылдар бойы бауырына басып жан беріп жылытты, 
нәр беріп қайта туғандай етті. Өлеңдердің кітаптық қалпын оқып, 
тағы да елпілдеп, тағы да қуанып отырғанымды жасырмаймын. 

«Жалын» баспасы арқылы соңғы кезде жарыққа шығарған кітабы 
– «Ақжалдың ақыры» /1993/ аталады. Бұл көркем проза кітабы. 
Өмір бойы шаруашылықта істеп, әдебиетке кеш келген Әдекеңдей 
жанның деректі прозаға шамасы келгенімен, көркем прозаға келгенде 
қиналар-ау, босқа арамтер болады ғой деп ойланып, күдіктеніп оқып 
едім қолжазбасын. Жоқ. Күдігім бекер болып шықты. «Атақоныс» 
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повесі, «Ақжалдың ақыры», «Қабылдың әңгелегі» әңгімелері кәнігі 
қаламгердің кәдімгі прозасындай әсер етті. «Атақоныс» Әмір, Әсем, 
Таңат, Қанат, Сұраншыл секілді өз өмірлерін елмен, жермен етене 
бауырластырған, Жер-Ананың қиналыс-күрсінісін өзгеден терең 
түсінетін ауыл азаматтары бейнесін даралай тұлғалауымен, Сыр 
өңіріндегі экологиялық қасіретті характерлер арқылы ашынып айта 
алуымен талғамнан шығады. Автордың: «Ол кезде дария таситын. 
Бура тасу, тайлақ тасу дейтін неше түрлі тасулар болады» (22-
бет) – деген бір-екі сөйлемінің өзінен күрсініс, Сырдарияға деген 
сағыныш аңғарылады. Сусора, Алабота, Ақсары, Қарабарқын секілді 
шөптің неше атасы, басыбалды, әңгелек, торлама дегендей қауынның 
неше түрі кездеседі Әдекең әңгіме, повестерінде. Мұның бәрі өмір 
көргендік.

«Ақжалдың ақыры» – Тәкен Әлімқұловтай тәлімді жазушының 
«Ақбоз ат» романымен іштей үндесіп жатқан әңгіме. Ал, «Қабылдың 
әңгелегі» – өмір бойы қауын еккен диханның дүние-жиһан, ұрпақтар 
сабақтастығы жайлы толғанысы, қауын ұрығы жайында әңгімелеп 
отырып та жазушы өмір сырына бойлап, оқушысын дүние тереңіне 
үйіріп алып бара жатады.

Автордың ағымдағы баспасөзде жариялаған көптеген мақала- 
лары тарих, этнография, фольклор, шежірені байланыстыра әңгіме- 
леуімен, оңтайлы тың шешімдерімен назар аударарлық.

Өзін не жазушы, не ғалыммын деп есептей бермеген Әдһәм 
Шілтерхановтың деректі, көркем дүниелері – әдебиетте, мақалалары 
– ғылымда салмақты қаламгерлікті толық ақтайтын туындылар 
екеніне еш күмән жоқ.

Әдебиетке біреу кеш келеді, біреу ерте келеді. Алайда, мәселе – 
үзер жемісте. Ә.Шілтерханов әдебиетке кеш келді деп біз көкірегінен 
итермеспіз, өзі де өкінбес.

Ә.Шілтерхановтың шығармаларын оқып отырғанда менің 
көз алдыма құдайдың рахымы түскенімен, құдайсыған басшылар 
рахымсыздығынан тозып кеткен тарихи Отырар жерін бақшалыққа 
айналдырсам деп армандай келген ақсары жігіт-ағасы келе қалды. 
Жақында елге бардым: Әдекең алпысыншы-жетпісінші жылдары 
еккізген бақшалық қурап кетіпті. Ұқыпсыздық. Енді, Әдекеңнің 
әдебиеттегі бақшасы жемісті болсын деп тілейік.

1993 ж. 
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ҚҰрДасТарЫМа ХаТ

Саттар әруағына бағыштадым.
Автор

Кітаптан тараулар
Қашанда жан қинап жазылатын жаңа кітаптың алғашқы парақ- 

тарын бәрімізді де кезінде желбесіктей тербеткен «Қазақ әдебиеті» 
газетіне ұсына отырып оқырманмен, ойласу, сырласу райында бірер 
сөз жазуды хош көрдім.

Әдебиет – ардың ісі. Әрине, мұны айтудай-ақ айтып келеміз, 
жазудай-ақ жазып келеміз. Сақтай алып жүрміз бе арды? Бір құдай 
білсін оны… Әдебиет – ардың ісі. Бойында дарын дәні бар кісі 
қандай таршылық көрсе де жасып кетпей, қандай молшылыққа 
кенелсе де тасып кетпей, тасқа біткен қынадай жарып шығуға, қайрат 
қылып халық жадында, тарих сапында қалуға әрекет жасайды. Ет пен 
тері арасындағы қызба қызыл жел әсерімен жүрген желікбас тарих 
арбасы орнынан ауыр қозғалып, бірақ жедел тартып жүріп кетер жаңа 
заманда жел қуған қаңбақтай күй кешеріне дау болмас.

Заман өзгерді. Қоғам жаңарды. Әдебиетке қойып келген бұған 
дейінгі өлшем жүрер ме, жүрмес пе бұдан кейін?! Бұған дейінгі 
талап өлшемі – бұдан кейінгі тарих өлшеміне айналар ма, айналмас 
па? Артта қалған жетпіс жылдан жеті суреткер есімін алға – адамзат 
көшіне жансерік етіп бірге алып бара аламыз ба, жоқ па? Өйткені 
бұған дейін дабырайтып жүрген көп жазушы туындылары тарих 
таразысына мықтап тартылып, шынайы өнер өлшемі тұрғысынан 
мықтап екшелер сәтке тақады. Тарихи мұндай тар кезеңде әдебиеттегі 
әрбір буын, буынды айтамыз, әрбір қалам иесі, оның әрбір жолын 
қадағалай қайта оқып, жазғанын жаңаша бағамдау қажет-ақ.

Әріге салғанда сан ғасыр ата-баба кешкен бейнет пен шеккен 
қасіретті, бері салғанда «Кеңестік» деп аталатын алакөбең құлтабан 
кезең қиракездігін өздеріне еріксіз мирас еткен өзгеге ұқсамас бір 
буын әдебиетке келгелі бірсыпыра уақыт өтіпті. Алды қырықтан 
асып, соңы қос жиырмалық жасқа жетіп отырған бұл бір буын ақын, 
жазушы, драматург, сыншы дегендей әрқайсысы көңілі қалаған жанрға 
дайындалып бірді-екілі кітабын шығарып, бірді-екілі пьесасын сахнаға 
қойғызып, эксперимент өткелінен енді өтіп, өз дауыстары естіле 
бастаған сәтте дүние құбылып кетті. Дүниенің бұрын да құлпырып 
тұрғаны шамалы еді. Сақал сатқан кәріден, мансап иектеген пысықай 
жастан жол ашылмай, булығып өскен буын еді ғой! Енді қалай десек 
те бұл буын екі жарылып, қосамжарласқан сезімді бастан кешулі. 
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Басқаша айтсақ, бір өмірбаянда екі дүние табысып, кереғар сезімдер 
бір жүректе тебісіп тұр. Бұл буын бір есептен өткен күн – ескінің 
көзі, бір есептен бүгінгі күн – жаңаның басы. Кім көшеде қалады, 
кім бүгінді баспалдақ етіп болашаққа өтеді? Ол әрбір қалам иесінің 
өзіне байланысты, жаңаша түлеп ізденуіне байланысты. Әмсе өтпелі 
кезеңде оларды қоғамның қолдауына көбірек тәуелді бұл құбылыс. 
Міне, осындай өлара сәтте тұрған бұл буынға жәрдемге келу керек. 
Жәрдем түрі – бір буын дарынды ұл-қыздарымыздың бұған дейін 
жазған шығармаларының жетістігі мен кемшілігін адал айту, саралай 
талдау. 

Міне, осы ауыр міндетті хал-қадарымша атқаруды мойныма 
алып отырған жайым бар. Мені бұл міндетке жетелеген екі себеп. 
Бірінішіден, әдебиет сыншысы деген атым бар. Кісіні ала-көңіл еткен 
уақыт, ала-құла жағдайға қарамай, бұрын да шекесі шылқи қоймаған 
сын жанрына алда да адал болсам деген ойдамын. Олай болса, өлара 
кезеңде бір жағалаудан екінші жағалауға өту қамында қарманып 
жүрген қалам иелеріне қол ұшын созу – менің тікелей міндетім. 
Екіншіден, шығармашылық тағдыры әңгіме болатын жігіттер мен 
қыздар, бірер жас айырмашылығын еске алмасақ, мен құралпы 
жандар. Яки менің құрдастарым!

Сыншы атану, сыншы міндетін сезіну – өз буыныңның жетістігін 
өзіңдікі санау, кемшілігін өз кемшілігің санау, сөйтіп жетістік-
кемшілікті өз мойныңа көтеріп алудан басталса керек. Басқа жол 
жоқ. Әңгіме арқауына айналатын қалам иелерімен қатар болудың 
бір жақсысы айнала дүниені көруіміз әр басқа болуына қарамастан 
танымымыз қарайлас түсе ме деп ойлаймын. Жас шамасы қарайлас 
– тағдырлас болудың бір артықшылығы, айтар сөздің артық-кеміне 
қаламдастар кешіріммен қарар. Өйткені қазақ халқында құрдастан 
қастерлі ештеңе де жоқ. Әкесі өлгендей етіп бір айтса – құрдас 
айтады қазақта. Өзім қинасам да өзгеге тырнағын да қимаймын деген 
қимас сезім болады құрдастарда. Оның үстіне бүгінгі құрдастық – бір 
буынның жауапкершілігін сезіндірер тағдырластыққа айналып отыр.

«Құрдас» деген ұғымды тұңғыш рет қазақы түсініктен аса бір 
қастерлі түсінікке ұластырып, оны дәуір жауапкершілігіне көтеріп, 
мейлінше асқақтатқан адам – жалындап өткен жас – Саттар Ерубаев 
емес пе еді?! Ол «құрдас» ұғымына дәуір жүгін арқалар азамат деген 
ұғымды сіңіріп кетті ғой. Ендеше, сол биікке, сол ұғымға адал болу 
мақсатында тұтас кітап райында жазылған еңбекті жарық дүниеден 
қыршын кеткен қаламгер рухына бағыштасақ айып па!? Бір буын 
тұтасымен із қалдыра әлі де ойлануға, қапы қалмауға мүмкіндігі бар 
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қаламгерлерді сақтандыру – бұл жазбаның басты мақсаты, автордың 
көздегені. 

Еңбек неге хат формасында жазылды? Бұл – әсіре модашылықтан 
туған еліктеме жағдай емес. Ойлана келе құрдастарыммен де, 
оқырманмен де сырласуға лайықты форма – эпистолярлық жанр 
формасы деген тоқтамға келдім.

Эпистолярлық жанр зерттеушісі ретінде бұл жанрдың қыр-сырын 
біраз меңгердім. 

Қазақ әдебиетінде күні кешеге дейін «талапкер», «жас» деген 
анықтауыш әкесінің есіміне қосақталып келген, бүгін жастыққа, 
балаңдыққа орын қалмай күрт есеюге тура келіп тұрған бір буын 
қаламгерлер жайында жазылған бұл туынды аяқталған ба? Жоқ! 
«Құрдастарыма хат» – жаңа басталған, біраз жазылған, бірақ 
аяқталмаған арнайы кітап. Бәлкім, аяқталмайтын кітап… Неге десеңіз, 
менің құрдастарым, замандастарымның тағдыры жаңа сабақталған, 
шығармашылығы өріске енді шыққан, әл-әзір аяқталмауға кешесінен 
бүгіні қызықты, бүгінінен ертеңі нұрлы күнеске тартар шығарма- 
шылық деп ойлаймын. «Құрдастарыма хаттың» аяқталмайтын себебі 
де, міне, осы бір тарихи жағдайдан.

Алдыңғы толқын ағалар ізімен кетіп алданып қалған, алайда 
жаңа уақыт – жаңа заманға жастық қуаты сарқылып жетпей, 
сақталып жеткен, шабыт шабандамай дер кезінде тұрған менің 
құрдастарым күні кеше ағымдағы баспасөзде тырнақалды өлең, 
әңгіме, мақалаларымен көрінген түбіт иек түлектер ғой. Ендеше 
жолайырықта тұрған олардың аяғын үзеңгіге салып, айылын тартып, 
жүгенін жөндеп тұлпарына мінгізіп жіберуге «Қазақ әдебиеті» 
тартынбас… Айналып келгенде, әңгіме кім жайында болғанда да, 
әдебиетіміздегі бір буынның тағдыры туралы ғой. Ал, бұл – ортақ 
міндет қой. Бүгінгі ортақ міндет – ертеңгі халықтық ортақ мерейге 
айналғай деп, аз сөзді аяқтайын! 
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сУрЕТКЕрЛІК саНаТТаН КөрГІМ КЕЛЕДІ.
Жазушы Жұмабай Шаштайұлына хат

Қадірлі Жұмабай!
Жылдарға жоспарланған ауыр еңбектің беташар сөзінен кейінгі 

алғашқы парақтарын өзіңмен сырласуға арнадым. Қате ойлап 
қалма, құрдасым. Бұл – ауылыңның астанаға жақындығынан емес. 
Ауылыңның алыс-жақындығын есептеп жатқан көрбілте жан 
сен емес. Ең бір аяулы кітабымды есепке құрар пендең мен емес. 
Тәніміздей жанымызға жақын тұтас бір буын арасында соншалықты 
дара тұрғандығыңнан да емес. Шығармашылығың өз буыныңның 
бірінен ілгері, бірімен қатар, бәлкім, кейбірінен кейіндеу. Бірақ… 

Бар гәп осы «бірақта». Сен – біздің буындағы белі бесіктен 
шықпай жатып, оңбастай қатты сыналған, ең бастысы, әділетсіз 
сыналған қалам иесісің. Тоқырау заманының түсінігі шарғы пендесінің 
көрсетуімен сынампаз тізімге кіріп, өзі оқымай, өзгені көзілдірік 
қылған, жандайшап өзгенің жазып бергенін оқумен шектелетін 
тізімшіл тоғышар жандардың кесірінен сенің «Қызыл қар» («Жалын» 
баспасы, 1984 ж.) аталатын алғашқы прозалық кітабың алдымен 
облыс деңгейінде, содан соң республика көлемінде, ақыр аяғында 
бүкілодақ шеңберінде сынға ұшырады. «Түп» десе түкірігі жерге 
түспейтін ағаларымыз ұялмай-қызармай қарғадай сенің тырнақалды 
балапан кітабыңды баяндамаларына қосып сынап берді. Сонда не 
деп сынайды? Социалистік қоғам жетістігін бұрмалаған, қойшылар 
өмірін көлеңкелі жағынан көрсеткен деп сынады. Сол сынды барлық 
республикалық газет жамырай жариялап жатты. Ақыр аяғы «Правда» 
газетінің бетінен барып бір-ақ шықтың.

Жұрт сабылып кітап дүкендерінен «Правда» сынаған сенің  
«Қызыл қар» аталатын кітабыңды іздеді. Тапқаны – тапты. Таппағаны 
– бір аға жазушының «Қызыл су» аталатын кітабын пышақ үстінен 
үлестіріп сатып алып кетті. Сондағы жұрттың мақсаты – «мықтылар» 
сынағын кітапты оқу. Дақпырт. Бақсақ, жазушы ағайындар бірінің 
кітабын бірі оқи бермейді екен. Әсіресе, аға буын өзінен кейінгі 
жастарды көзге іле бермейтініне сол жолы куә болдым. Шынтуайтында 
қорықса да, үміттенсе де кейінгі буынды қадағалауы керек емес пе 
ағалардың? Мені қинаған бір жай осы болды. Ал, мені қинаған екінші 
жай – кітапты оқып көріп, ішінен жалған сөз, жалған-жалалы көрініс 
таппаған соң, сынның әділетсіздігін айтып ағалардың саған ара түсе 
алмағаны…

Әдебиетке үмітпен келген темірқанат балапанды оққа байлап, 
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үндемей үйде шәй ішіп тыныш отырғанымыз қалай? Елдігіміз қайда, 
қаламгерлік парасат қайда? Қаламгер қауымын халық қашанда  
рухани көшбасшы тұтады, пана көреді. Қаламгер қауымы өз 
қатарындағы қарғадай балаға – пана бола алмағаны қалай?

Иіріп әкеліп иілдіріп қоя берер сұрақ сондай көп. Бірақ жауабы 
жоқ! Екеуміз бұл мәселе жөнінде көп сырластық қой уақытында. 
Жауабын таба алмаған едік алайда. Енді жауабын уақыт тапты. Бұл 
– өздері оқымай, зерттемей, көзілдірік болған өзгенің сөзіне сене 
беретін партократия, бұл – біздің қоғамда кемшілік болмауға тиісті  
деп түсінетін социализм догматиктерінің әрекеті екен. Қайтесің,  
түсінік солай! «Социализм зәулімі» де күйреді, социализм теоре- 
тиктері, идеологтары басқаша сайрап, жөндеріне кетті. Бұл күнде 
сенің сының дұрыстыққа шықты. Қоғам бойындағы індетті, қойшы- 
ны қинаған бейнетті сен дұрыс көрсеткен екенсің шығармаңда.

Сенің «Қызыл қар» аталатын кітабыңа енген «Қызыл қар» повесі 
мен «Есбай тігі», «Күре тамыр» аталатын қос әңгімені жақында 
қайталап оқып шығып, әлі де сынай түсу керек еді, шығарма сонда 
шыншылдана, шырайлана түсетін екен-ау деген ойға келдім. Әрине, 
бұл қазір айтуға оңай болғанымен кезінде қаламгер ретінде жүзеге 
асыру соншалық қиын шаруа еді ғой. Сен сондай ауыр міндетке 
бардың. Біз саған сол үшін мерейленеміз.

Қалай болғанда да, сенің жүрегіңе жара түсті, жаныңда дақ қалды. 
Сен әрісі Мережковский, Набоков, Ахматова, Зощенко, Байтұрсынов, 
Дулатов, Жұмабаев, Аймауытов дегендей әдебиеттегі ақтаңдақтың 
ең кенже өкіліне айналдың. Уақыт қайта түлемегенде сен қолыңа 
қалам ұстамай шығармашылық ісінен безініп кетуің де әбден мүмкін 
еді-ау. Ендеше, кеш те болса сенің жаныңдағы жараңа шипа болсын, 
ақтаңдақтан арылтуымыз керек. Алдымыздағы абырой-атағы асқан 
ағалардың уақытында атқармаған ісін кеш те болса өзіміз атқаруымыз 
жөн. Батырлық үшін емес, жақсы атану үшін де емес, әділет үшін… 
Міне, алғашқы хаттың, қадірлі Жұмеке, өзіңе арналып отырғанында 
осындай сыр бар.

Қашанда, қандай да бір халықтың ханы қаламгерінен ақылды- 
мын, қалың бұқара – халықтан биікпін демесе екен өзін. Хан – тарих 
жасайды. Оның иесі – халық. Тарих шежіресін жазушы жазады. 
Мұны естен шығармалық деген ойлармен өткенге салауат айтып, енді 
сенің шығармашылық ісің жайында бір-екі ауыз пікір білдіруді жөн 
көремін. 

Қадірлі Жұмабай, сенің соқыр сынға ілінген алғашқы проза 
кітабың 1984 жылы жарық көрген екен. Араға алты жыл салып 
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«Жала мен нала» аталатын кітабың «Жалын» баспасынан 1990 жылы 
жарық көрді. Арадағы уақытты аз-кем деп қайтейін, мен үшін сенің 
кезіндегі әділетсіз сынға күйреп кетпей, бойыңды тіктеп, ойыңды 
орнына түсіріп шығармашылық іске қайта оралуың үлкен қуаныш! 
Бір шығарма ұзақ жазылады, бір шығарма қысқа уақытта туады. 
Мәселе онда емес. Мәселе – дүниеге қаламгердің қандай шығарма 
әкелуінде. 

Ойланып қараған кісіге сенің алғашқы кітабың тоқырау 
жылдарының, кейінгі кітабың – жаңа уақыттың жемісіндей көрінеді. 
«Қызыл қар» – алғашқы кітаптың, жалалы жинақтың аты. Көрген 
зәбір-жапа, жабылған жала, көңіліңдегі нала итермелеп, күйсіз 
көңілді ишараладың ба, әйтеуір, екінші кітабыңның атын – «Жала 
мен нала» деп белгіледің. Шынтуайтында қалай өзі? 

Шынтуайтында, жазушылық тақырыптан басталады. Көп дарын 
тақырыбын таппай сорлайды. Жазушылық – қоғамға, өмірге көңілі 
толмаудан сабақталады. Көп дарын өз уақытына көңілі толады, 
толмағаны болса жасырады. Ішкі қайшылықты жасырып, жан-
дүниесіндегі сұрапылды қолдан өшіреді. Сөйтіп жүріп, тұтас уақыт, 
өмір деген ұлы ұғымдарды аласартып, өзі өмір сүрген кезеңнің 
құлына айналғанын білмей қалады. Өкінішті. Ал сен ше?

Сенің жазушылығың тосын тақырыбыңнан танылып тұр. 
Жарқыным-ау, қар қызыл бола ма? «Қызыл қар» дегенің қай 
сасқаның? Асылы, сенің саясатқа шатылып, сынға ұшырап, бәлеге 
қалып жүргенің де осы әппақ қарды қызыл деуіңнен! Алайда, ақты-
ақ, қараны-қара, қызылды-қызыл деп, жанарында жарық бар әркім-
ақ айтады. Ал ақтан қараны көру, қарадан ақты тану – талант ісі. 
Табиғат тылсымына бойлап, құбылыс құйылыстарын сезіп, өмірдің 
бүгіліс-түгілістерін ажырата білу-жәй көзге емес, көкірек көзіне 
көбірек байланысты. Әппақ ұлпа қарды адамдар тағдыры арқылы 
«Қызыл қарға» айналдыру айып па? Жоқ. Бұл – сенің өзіндік көре 
білу ерекшелігің!

Асылы Жұмабай, сен тақырыбыңмен жазушысың. Аяусыз 
сынға ұшыраған «Қызыл қар» повесі, бертінгі «Шал мен жылқы», 
«Құралайдың салқыны», «Аспанқора», «Ұябұзар» повестерінің 
қай-қайсысы да қойшылық, саяткерлік, қазақы тіршілік хақында. 
Сен сыналсаң да тақырыбыңнан айнып көрген жоқсың. Расында 
тақырыпқа тұрақсыздық – табиғатыңа опасыздық болуы мүмкін 
еді. Әңгімелерің де осы тақырыпта. Демек, төрт түлік мал мен 
малшы жайында. Қазақ өмірі, қазақы тірлік хақында деген сөз ғой 
бұл. Менің білуімде қойшы бар да шопан бар. Қойшы-қолаң деген 
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әңгімені шопанға қосақтамайды есі дұрыс қазақ. Шопан сөзі Шопан 
атадан тарайды. Төрт түліктің өз иесі, өз киесі бар. Қазақ кие тұтқан 
осы ұғымның бәрін жетпіс жыл беделінде әбден аяқасты еттік. 
Ұғымдағы атүстілік өмірдегі аяқастылықтан келіп туындады. Өз 
шығармаларыңмен осындай аяқастылыққа қарсы тұра білдің сен!

Аты-шулы «Қызыл қар» повесінің кейіпкері Жайлау: «Менің 
әкеме ұқсайтыным бесенеден белгілі. Бірақ тағдырда бір әділетсіздік 
бар сияқты. Шалдың көріп келген бейнеті менің де үлесіме тиюі керек 
пе?» (39-бет) – деп толғанатын. Бұл сәтте сенің кейіпкерің – Жайлау 
дұрыс ойдың адамы.

«Шал мен жылқы» повесің осы ойды екінші бір қырынан қаузайды. 
«Ұры Ғайыпбекке» ілескен бала жайылымда жүрген жылқыны жығып 
алуға әкесін жеңіл мәшинемен әкеле тұра, өріске кеткен шалды 
күтпей тайды сойып алып тайып тұрады. Жалғызсыраған Қосшыбай 
шал жылқышының үйінде отырып:

«Қайран нәрсенің ішегі жуан екен», (140-бет) – деумен тынады.
Бұл – сенің кейіпкеріңнің рухани өлімі. Оны «өлтірген» – урба- 

низацияға ұшыраған өз ұрпағы. Қалғып кеткен Қосшыбай қарияның 
түсіне әруақ анасының кіруі – осы ойды бекіте түсетін рәсімдік, 
этнографиялық деталь.

Жұмабай, сен өмірді біліп, материалды бойыңа әбден сіңіріп 
барып жазасың. Концепциялық шығармалардың шартты, өмірді 
біліп жазған шығармалардың шынайы шығатын себебі де осыдан 
болса керек. Екеуінің басын қосып егізқатар пайдалану ілуде 
біреудің қолынан келеді. Сен көркем суреттен кенеулі ойға қарай өсіп 
келесің.

Сенің араға жыл салып барып жарық көрген кітабыңа енген 
повестер мен әңгімелерді қайталай оқып шыққанда мынадай 
қаламгерлік қасиет, ерекшеліктерді аңғардым:

Бірінші – кейіпкерлерің үлкен тағдыр иесі. Үлкендік олар- 
дың қызмет-мансабында емес. Кейіпкерлерің – қарапайым адам- 
дар. Сен сол қарапайым адамдардың жан-дүниесін ашуға әрекет 
етесің. Айталық, «Қызыл қардағы» Сансызбай, Шандоз, «Аспан- 
қорадағы» Атан, Қасым жомарт, «Шал мен жылқыдағы» Қосшыбай, 
«Ұябұзардағы» Бөкенбай, Күлхан, Жайнақ, «Құралайдың салқы- 
нындағы» Демеу қадірсіз. Аталмыш жандардың қай-қайсысы да 
сенің бейнелеуіңде үлкен тағдыр иесі болып көрінеді. Бұл адамдар 
мінез-құлқы, ой-толғанысы, бастан кешулері қазақ халқы басып 
өткен саяси аумалы-төкпелі кезеңдердің бірсыпырасын қамтиды. 
Кіндік қаны тамған жерден түн қатып өзге ел, жат жерге өту, 1932-
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33 жылдардың ашаршылығы, урбанизацияға ұшыраған ұрпақ, 
қазақтың қасиет тұтқан түлігі – жылқы, қойшы қасіреті, кетер ұрпақ 
пен келер ұрпақ арасындағы үйлесімсіздік… Егер осы аталған 
жайларды сенің туындыларыңда қамтылған мәселелер десек сенің 
дарын қабілетің недәуір айқындалады. Алайда, бұлар сен ғана жазып 
жүрген тақырып па? Жоқ. Саған дейін де жазылған, сенен кейін де 
жазылатын тақырыптар бұлар. Бірақ, сенің жазуың, тақырыпты 
ашуың бір бөлек. Бөлектеп тұрған не қасиет? Ол сараланып айтылар 
келесі ерекшеліктер еншісі.

Екіншіден – суреткерсің. Қолыңа қалам алып жазу жазып отыр- 
ғандай емес, керілген кенепке қылқаламмен табиғат көрінісін шегіп 
жатқандай әсерге бөлейді сенің прозаң. Әсіресе табиғат суретін, 
қылқұйрық, текті жануар – жылқы сынын беруде мейлінше шеберсің. 
Қаламыңнан шыққан сурет кейіпкеріңнің көңіл күйімен астастырыла 
берілгенде әмсе қызығып отырдым. Әңгімеге тұздық боларлық аз-
кем мысал келтірейін.

«Ағарып таң атқанда көрдей түннің үлкен аумағы қойнау-
қойнауға бекінген тұманға айналып, одан бөлініп-жарылып қалған 
жұрнақтарының басы бірікпей, беті ауған жаққа жер бауырлай 
тентіреп барады». (159-бет).

«Бір кезде күншығыс жақтан кемпірқосақ үлкен аумаққа доғадай 
иіліп түсті. Бұлттардың сетінеген жиектері алтын жалатқандай 
жалтылдап, арғы қабатындағы ақшарбы ұлпасы кіршіксіз аппақ боп 
көрінді». (165-бет).

«Толық айдың жарқыраған қозы сөніп, ақ қаңылтырдай ақшыл- 
тым түске еніпті». (177-бет).

Сенің суреткерлігіңді дәлелдеуге осы үш мысал толығымен жетер 
деп ойлаймын.

Әрине, мұндай ажарлы, айшықты суреткерлікті сенің қай шығар- 
маңнан да көптеп кездестіруге болады. Әсіресе «Құралайдың 
салқыны» повесінің бастауында шығарманың бүкіл қантамырына 
тыныс бергендей әдемі сурет бар-ау шіркін. Сондай-ақ, енесі мен 
күйеуі қосыла төбелеп, келін емес, келсапқа айналдырып қадірін 
кетірген Қадірсіздің бауырына баласын қысып алып төркініне 
кетіп бара жатқанда күн күркіреп, найзағай ойнап жер-дүние қақ 
айырылғандай күйге түсетін сәтті үрей аралас романтикаға бөлеп 
әдемі суреттеп бергенсің. Өз басым жазуыңнан шынайы суреткерлік 
көріп әмсе дән риза болған кезімнің бірі, міне, осы сәт!

Журналистік ысқаяқтық араласып, суреткерлік прозаның жолын 
әр жер-әр жерде кесіп кетіп жүр емес пе?! Міне, осындай жағдайда 
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сенің бойыңдағы суреткерлік, тынысты баяндау, кейіпкерлерін көзге 
елестетерліктей жанды кейіпте тұлғалап алып шығуың бізді әрқалай 
қуантады. Қаламыңның бұл мінезін өткеннің есесі деп қана емес, 
келешектің ырысты берекесіне балаймын.

Үшінші ерекшелік – адамның сырт келбетінен бастап жан құбы- 
лыстарына дейін динамикалық жандылықпен диалектикалық өсу 
сипатында жан-жақты жеткізесің. Тағы да бір-екі мысал келтірейін.

«Мейірімді Күлжамал әрбір кесеге өзінің ыстық ықыласын құйып 
беріп жатқандай бейілді» (Қызыл қар, 34-бет).

«Торға түскен кекіліктей кісіге жаутаңдап қарайтын келіншек 
дереу іргеге қарай шегініп, бұған жол берді» (Жала мен нала), 80-
бет».

«Тырсия керіліп тұратын кимешегінің жақтары сөлпілдеп бос 
қалыпты» (92-бет)

«Басқа ауылдың көп төбетінің арасына түсіп қалып, содан әзер 
құтылғандай Қасым жомарт сидаң барады» (182-бет).

«Назарын Қасым жомартқа тіктегенде Атанның жанарының 
ұясынан ұйықтап жатқан жылан бас көтеріп алғандай кісі баласы 
сескенетін сұс сезілді» (183-бет).

Келтірілген үзіндінің қайсысынан болсын кейіпкерін қимыл-
қаракет үстінде көре білетін, бақылай білетін жазушыны танимыз.

Санамалай берсек әлі де бірсыпыра жетістіктеріңді дәттей айтуға 
болады. Әзірге жарар. Әлі аяқталмаған, орта жолда келе жатқан 
жазушы шығармашылығы жайында таусылып сөйлеу жараспас. 
Одан да саған, сенің шығармаларыңа не жетпейді? – деген мәселеге 
көшейік.

Жұмабай, менің пайымдауымда, саған айтар ойдың жаңалығы, 
сонылығы жетпейді. Тосын тағдырлы жандарды табиғи, талдай жаза 
отырып, шығармаңды аяқтағанда қазақ әдебиетінде бұрын айтылған 
ой сілемдерін қайталап қойғаныңды байқамайсың. «Құралайдың 
салқыны» повесіндегі өмір көріністері әр басқа бола тұра айтарың 
Д.Исабековтың «Гауһартас» повесін бір қырынан қайталағандай 
көрінді маған. Бұл – бір!

Бұрын сенде созбақтай суреттеу, тіпті баяндау басым жататын. 
Шығармаңа көп адам қатысқанымен оның бәрі мінезделе бермейтін. 
Оқиғасында шымырлықтан гөрі шашыраңқылық байқалатын. 
Әсіресе, соңғы кездері жазған шығармаларыңда осы кемшіліктерден 
арылғансың. Әйтсе де көне «сырқаттың» салқыны «Жала мен нала» 
повесіңде бар. Әке мен баланың бірінің жанына бірі үңіле алмай, 
әлдекім айтқан қауесетті ертеден қара кешке дейін қаузай беру – 



215

кейіпкеріңді ірілету орнына майдалатып кеткен. Ұлы Отан соғысын 
тарих жаңаша екшей бағалағанда сенің бұл шығармаңа қайсыбір 
толықтыру енгізу қажеттігі өзі-ақ көрініп қалатын болды. 

Бір сұхбатта «Естай тігі» әңгімеңе іштартатыныңды аңғарғанмын. 
Көңіліңе келмесін, әңгімең маған тіпті ұнаған жоқ. Өз ұрпағынан 
қайыр күтпеген қазақы қарияның соңына даңқ қалдыру шарасы 
соншалық дәрменсіз, соншалық сенімсіз.

Ендігі бір кемшілік – тіліңде.
«Ана қойлары» жол бойы толып жүр» (55-бет) деген сөйлем бар 

«Қызыл қар» повесінде. «Толып жүрден» гөрі «өріп жүр» тиімдірек-
ау тұяқты малға.

 «Басында жеңілтек (?) киіне салған еді» (55-бет) деп жазасың. 
«Жеңілтек» – мінезге тән сөз. Асылы айтпағың – «жеңіл киіну» 
шығар.

«Қосанжарласқан» сөзін әр жерде-ақ «қосанжарласқан», 
«қиқарды» – «қитар», «далбасаны» – «далба», «сықпытты» – 
«сықпыт» деп қолданасың.

Бірде «Жайлаудың қаны қатты (?) қарайды» (56-бет) – депсің. 
«Қаны қараюдың» өзі жеткілікті, «қатты» орынсыз, міндетсіз тұр. 

Бір сәтке назар аударғым келеді. 
«Сақал-шашы өскен бейтаныс біреудің сопаң етіп шыға келгені- 

нен әуелі Күлхан шошынып:
– Ойбай, мына сұмдығың кім? – деді.
Бұйығы тыныштыққа енген тау жаратылысының тылсым ауасын 

Күлханның жіңіщке даусы бұзып-жарып, сүйкімді нәзік ызың әудем 
уақыт тербеліп тұрды». (216-бет).

Осы тексті әдейі алдым. Қарасөз қапы жібермес дәлдікті тілейді. 
Қарасөз иірім-ырғағы ішінде жатуы керек. Біз айтып отырған ішкі 
ырғақ бар ма осы сөйлемде? Түр-әлпеті келіспеген кісіден шошынған 
әйелдің үрей билеген қорқынышты, ышқынды айқайы «нәзік ызың» 
болып шыға қояр ма? Алда-жалда әйел үні өте нәзік екен делік, онда 
ол «тау жаратылысының тылсым ауасын бұзып жараң ала ма?

Меніңше, бұл – суреткер қаламның қапы қимылы, суреткер 
адамның механикалық қалыпта ойлап міндетсіз мәтін жасауы.

Ендігі бір айтар жай – ежіктей суреттеу, езіп жазушылыққа 
айналмауы керек. Шегініс тұстарында композициялық тұтастықтан 
көз жазып қалуға болмайды. 

Қадірлі Жұмабай, міне сенің шығармаларыңнан мен байқаған 
жайсаң жетістік пен кейбір кемшіліктер осындай. Бәлкім, байқағаным 
– жазып отырғаннан көп те болар, оқырманға байқатқым келгені 
– осылар.
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Жазушылықтан жақсылық, қаламгерліктен қайыр көрмей 
өткен ұлы Ф.М.Достоевский «кім жайында жазсаң да бәрібір. Тек 
кейіпкеріңді тағдыр тұт» деген ойды тәлім еткен. Суреткерлік 
дарынына адал болу мақсатымен шет елге кетіп, сүйегі сырттат қалған 
И.А.Бунин осы ойды басқа бір қырынан қайталап, кейіпкерін тағдыр 
тұтпаған жерде шын қаламгерлік, шынайы суреткерлік болмайтынын 
айтады. Бұдан шығатын қорытынды мойынға дорба іліп, қайыр тілеп 
кетсек те, шын тағдыр жайында шынайы тепсінетін жерде тұрмыз-ау 
қазір. Неге? Ұлы М.О.Әуезов феодалдық ескі дүниені де, социалистік 
жаңа дүниені де көргенін айтар еді ғой. Ал, біз сол қос қоғамның бірін 
түйсініп, бірін бастан өткізіп, енді үшінші бір қиянға тартып барамыз 
емес пе? Ендеше, кісілік-сапарымыз шалғай, қаламгерлік тағдырымыз 
баянды болғай, Жұмабай дос! Басыңнан қандай қиындық өтсе де сені 
әрдайым қаламгерлік саптан ғана емес, суреткерлік санаттан көргім 
келеді.

Құрметпен Құлбек Ергөбек
1992ж. Наурыз.

ҚасІрЕТТЕН ҚасИЕТ ТаУЫП…
Жазушы Болат Қанатбаевқа хат

Аман-сау барсың ба, Болат?
Бұл не қылған тосын хат деп жүрме. Астанадан алыста – ауылда 

демалып жатып, сенің «Ақ құм, алтын жағалау» аталатын проза 
кітабыңды оқып шықтым да қолыма қалам алдым. Көп уақыт 
оқырмын деп оқталып, бірақ түрлі шаруа киіп кетіп, оқи алмай сенің 
алдыңда ұятқа батып-ақ жүр едім. Бейқам мінезіңмен «Онда тұрған не 
бар?» – деп иығыңды қиқаң еткізумен тынарыңды білемін. Жоқ, дос, 
қателесесің. Қазақ әдебиетіндегі бір қасірет – әсіресе қатар-құрбы 
жігіттер бірінің шығармасын бірі оқи бермейді. Менің бір жақсы 
көретін, сыйлас ағам бар. Жазушы. Өзі «кітабымды оқыдың ба?» 
– деп сұрайды кездескен сайын. Обалы не, кітаптары тәп-тәуір. Бірде 
осы кісінің өз оқырмандығы қалай екен деп сынампаз көзбен қараған 
едім. Бақсам, өз замандасынан өзінен өзге ешкімнің шығармасын 
оқымаған болып шықты. Пікірімді жасырмадым: «Сонда қалай, 
біріңді –бірің дастархан басындағы «тостпен» бағалайсыңдар ма?» 
– деп қойып қалдым. Ағам қызарақтады…

Аға буын осы ғасыр (ХХ ғасыр) басында, бірінің шығармасын 
екіншісі сиясы кеппей оқып, қолқабысын қолжазба үстінде тигізетін 
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емес пе еді? Біз ағалардың жақсы дәстүрін сақтай алмадық, дамыта 
білмедік. Бұл жақсы емес. Дәстүр дегеніміз дүниеғаламдағы бар 
жақсыны бойыңа сіңіру. Өз ұлтымыздың ар-ұяты іспетті аға буын 
жақсылығын ұмытқан бізден не рәуа? Өз жақсымызды қастерлей 
білмесек жақсы дәстүрді қайдан түзейік?!

«Ақ құм, алтын жағалау» кітабына енген «Грифондар», «Ақ 
құм, алтын жағалау» ұнаған сайын осы күнге дейін оқуға уақыт 
таппағаныма өкіне түстім, іштей ұялып, сырттай қызарып, әбігер 
болдым. Кітабыңды кештеу оқыдым, кешірім ет!

Сөйтіп, түркі дүниесінің кіндігі – Түркістанда өткен демалы- 
сымның берекетін қашырған – өз ұятым, берекесін кіргізген – сенің 
қаламың. Сенің қаламың – қадамыңды қадағалауға итермеледі. 
Сенің алғашқы кітабыңды қолға қайталай алдым. Сенің ырымалды 
кітабыңның қолжазбасына баспаға жабық рецензия формасында 
пікір жазып бергенім есіме түсті…

Кезінде қолжазбаны жабық пікірлерден өткізіп барып жариялай- 
тын баспагерлік дәстүр бар еді-ау. Оның өзінде де бармақ баспай, көз 
қыспай көп болатын. Алдымыздағы ағамыздың бірінің қолжазбасын 
төрт кісіге жабық рецензияға беріп, төртеуі де жарамайды деп жазып 
бергеніне қарамастан кітабын шығарған тарихты да білемін. Қайтесің 
енді. Баспадан қолжазба қолтықтап үйіңе жеткенше соңыңнан 
қоңырау қоса жетер, жоқ жерде өтініш айтылар сәт әдебиетке жаңа 
келген бала түгілі дана жасқа жеткен ағаларда көп-ті, жиі кездесетін. 
Тәжірибесіздігі ме, әлде өздеріне сенгені ме, қайта әдебиетке жаңа 
қадам жасаған жастар мәрт мінезбен үн-түнсіз күтетін. Шар етіп 
жерге түскенде анасы жерге екі рет ұрып алғандай туапысықтарға 
болса да дауа жоқ, әрине…

Міне, осындай күндердің бірінде сенің алғашқы кітабыңның 
қолжазбасы менің қолыма тиді. Сенің қолжазбаң екенін мен 
білмеймін, қолжазбаң менің қолыма түскенін сен білмейсің. Алдым 
да оқыдым. Оқыдым да пікір жазып апарып бердім баспаға. Сенің 
алғашқы кітабың қолжазбасына жазған пікірім ғайыптан тайып 
(бәлкім үміт күттім бе екен?) архивімде сақталып қалыпты. Пікірді 
енді қайталап оқып отырмын.

«Бір апта демалыс» әңгімесімен ашылатын қолжазбаға 
пікір. (Жабық пікір болғандықтан кітап аты, авторы сарапшыға 
берілмейді).

Қазір әдебиетке келіп жатқан жастар екі түрлі мінез танытады. 
Бірі – аспай-саспай бал арасындай тәжірибе жинақтайды. Бұл – айта 
беретін, жазушыға керекті білім, өмірбаян байлығы. Ал енді бірі 
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– дайындықсыз сапарға шығып кетіп бара жатады. Олардың үміті – 
жолай қалыптасу. Шығармашылық жолға бұлай шығудың кейде ақкөз 
әпербақандыққа ұласатыны, ол жасты әрі-сәрі күйге ұшырататынын 
қайтерсің?!

Осының алғашқысы әдебиетке көп береді. Алдымен ол әрбір 
талапкерге әдебиетке келуге бола ма, жоқ па – соны ойландырады. 
Әдебиетке келсе, қалай, қай қиырдан келуге тиісті деген сұрақты 
көлденең тартады. Бұл барынша пайдалы іс, қажетті мінез. Бәлкім 
Сергей Залыгинге – Валентин Распутин жайында: «Ол әдебиетке 
қалыптасқан дайын күйінде келіп енді» – деген аталы пікір айтқызған 
да осы Дайындық болуға тиісті. Бұл – мінез, бұл – кісілік!

Осының екіншісінің әдебиетке пайдасы жоқ десек көңілге келер, 
пайдасынан зияны молырақ десек құба-құп. Әйтеуір әдебиетке 
көбіне көп ұрма толқынмен келіп, ұрма толқынмен қайыра кетіп 
қалатын авторлар өзін де, өзгені де қинаумен болатыны ақиқат. Бұл 
– әдебиеттегі мінезсіздік, бұл – тексіздік!

Біз мынау қолжазба авторын әдебиетке дайындықпен келетін 
жастар тобына қосқымыз келеді. Неге? Себеп? Себеп бар. Бірнеше 
себеп бар. 

Алдымен автордың өзінің тақырыбы бар. Көп шиырлап, қан 
мен жанға сіңірген тақырыбы – әдебиетімізде аз жазылатын, жазыла 
қалса сырттай қызықтаудан аспайтын – өндіріс тақырыбы. Келесісі 
– талайды табындырған (К.Паустовскийді еске алыңыз. Қ.Е.), бірақ 
көбінекей сырын ашпай жұмбақ халде қала беретін – теңіз. Автор 
осы тақырыптарды жастық романтикасы, еңбек романтикасы арқылы 
береді. Өндіріске жоғары білімді интеллигентті алып келіп философия 
соқтырмай, қарапайым еңбек адамдарының жан дүниесін ашады. 
Әңгімелерде әлі де өмірде қалыптаспаған, еңбекке еркін араласпаған 
балғын жастан, сөнуге айналған шырақтай қарттарға дейін өз 
мінезімен көрінетіні бар. Көркем проза үшін сол характер сомдаудан 
артық ештеңенің де керегі жоқ. Авторлық идеал, философия дегеніңіз 
содан туындаса табиғи шықпақ.

«Бір апта демалыс», «Көшпелі бұлттар», «Қолқабыс» – бір тақы- 
рыпқа топтасады. Әңгімелер шоғырының соңғы бірі ғана тақырып- 
тан қалыңқырап, жеңілдеу соғатыны болмаса, бұл шығармалар 
мұнай экспедициясындағы қарапайым еңбек адамдарының тіршілігі 
жайында сыр шертеді. Қуаныш-қайғысымен, тағдыр-болмысымен 
оқушысын өз сырына ортақтастырады. Қолдайсың, құптайсың. 
Шойқара секілділерін аяйсың да!

Бұл – көркем шығарманың өмірге айналуы. Жазушының өмір 
шындығын көркем шындыққа айналдырып бере білуі.
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«Ескі жұрт», «Бесшоқының бекіресі» – автордың теңіз тіршілігін 
жақсы білетінін байқатады. Жазушы үшін білу аз, білгеніңді тіршілік 
философиясы етіп ұсынудан барып шығармашылық басталуы керек. 
Жазушы үшін сол білетін мәселеден ойланатын, адам тағдырына 
ортақтасатын өмір сырлары бас алуы керек. Автор алғашқы әңгімесінде 
қаңырап қалған ескі жұрт арқылы «төрінен көрі жуық» көне көз 
қарттардың ата қонысқа деген қимастығы арқылы – тіршілік ағыны 
жайлы астарлы ойларға барады. Балалар әңгімесінің табиғатына таяу 
келетін екінші әңгімеде ұрпақтар жалғастығы, табиғатқа адалдыққа 
үндеу бар.

«Көз жасы», «Жылдың үш мезгілі» – жастық жайында. Ойын 
табиғатпен орайластырып, егіздеп беру бар.

Қолжазбадағы әңгімелерді сипаттап қана өттік. Енді қаламгерлік 
мәнер жайында бірер сөз.

Оқырман қолына ұстатқандай авторлық дайын шешім қай әңгіме- 
де де кездеспейді. Кейде шығарма аяқталмай қалғандай алаңдайсың. 
Бұл – «шайнап бергеннің» бүгінгі оқырманға ас болмасын білген 
автордың саналы әрекеті. Өмірдің бір үзігін ойып беріп, сабырлы 
баяндаумен шектеліп автор қалады. Ойланып оқырман кетеді. 
Әдебиетте бұрын да бар, алда да міндетінен арылмас тәсілі. Қолжазба 
авторы үшін бұл тәсіл әңгімеге сүйекті ситуация алынғанда жарасып 
тұрады, ойнап кетеді де, басқа уақытта тың концепциямен серпілтіп 
жібермегендіктен әңгімеленіп отырған оқиға – жәй көзтаныс 
суретке айналып қарабайырланып шыға келеді. Әсіресе «Көз жасы» 
секілді әңгімелер сондай авторлық шешімге зәру. Автордың алған 
кейіпкерлері бастапқы қалпынан не әрі, не бері бір адым аттамай, не 
өспей, не өшпей қалып қояды. Сондықтан мұндай сәтте жоқ дегенде 
ойға меңзеу боларлық штрих, детальдың мол болмағы жақсы. 

Аталған әңгімелердің денінде проблема бар. (Әрине әңгіме 
міндеті проблема да емес). Проблема қалай қойылып отыр бірақ? 
Ол көркем шығарма діңінде – тіршілік сыры, дүние жұмбағы, мінез 
құйылысы райында көрінеді. Бұл да жазушының жетістігі.

Міне, осындай әлденеше жетістікті жақсы сипаттар жоғарыдағы 
«неге?» деген сұрауымызға жауап болатындай. Яки, автор әдебиетке 
дайындықпен келген. Сондықтан аз-кем кемшілігіне қарамастан 
мұндай авторлардың жетістігіне молырақ ден қойған ләзім. Кемшілігін 
де жасырып керегі жоқ, әрине.

Кемшілігі қайсы?
Қазіргі прозаға ұстамдылық жарасады. Бұл – қолжазба авторында 

бар мәнер. Алайда көсілер тұста тартына беру, бірсарынды баяндауға, 
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«айтқан», «барған», «жүрген» секілді әр сөйлемді сарындас түйіндеуге 
апарған.

«Жылдың үш мезгілі» әңгімесінде бір кейіпкер екі түрлі аталып 
жүр. Қақаған аязда біреудің жалтыр басын «байқап қалыпты». Бірде 
жігіт қыздың сұп-су ернінен (ол қандай ерін?) қадала сүйеді». (83-
бет).

Кейде жас авторлардың (егер жас болса) шығармашылық ізденіс 
бағытындағы көп табысынан кететін аздаған кемшілікті жіпке 
тізіп, көргішсінудің пайдасынан гөрі зияны молырақ болуы мүмкін. 
Сондықтан өз көзқарасымызды жас авторға тели беруіміз жараспас. 
Ондайда жас авторға ерік, еркіндік беріп байқау керек.

Қолжазба авторы әдебиетке кейінгі кезде келіп жатқан жастардан 
бөлек тұр. Жетістігіне дау бар ма, ал кейбір кемшілігінің өзі ізденіс 
бағытынан туындап жатыр. Сондықтан бұл авторды бағытынан 
бұрмау, бетінен қақпау жөн. Қолжазбадан жақсы кітап шығарына 
сенеміз.

Құлбек ЕРГӨБЕК».

Міне, Болат дос, сенің алғашқы кітабың қолжазбасына (бұдан он 
жыл бұрын) менің білдірген жабық пікірім. Қолжазба авторы Болат 
Қанатбаев екенін білсем бұйырмасын. Бұған, бәлкім сенің көріне 
қалуға жоқ, жариялана беруге құштарлығың шамалы, біртоғалығың 
да себеп болды-ау шамасы.«Көшпелі бұлттар» аталып, тырнақалды 
кітабың жарқ ете қалғанда барып, мен пікір айтқан қолжазба иесі 
мәлім болды. Кітапқа жұртшылық жария пікір айтар. Жабық пікір мен 
ашық пікірді өзара салыстырып байқармын деп, іштей дайындалып 
көп жүрдім…

Араға он жыл салып «Көшпелі бұлттар» кітабыңды қайталай 
оқып шыққанда келген түйінім – қолжазбаңа айтқан пікірім. Қазір де 
тап осы пікірдемін. Айныман! Жабық пікір кілтін ашып ашық пікірге 
айналдыру себебім де сондықтан.

«Ақ құм, алтын жағалау» («Жалын», 1988 ж.) кітабыңа енген 
шығармалар бірыңғай әңгімелерден бас құраған алғашқы қадамыңның 
заңды жалғасындай екен. Бағдарға алған баған тақырып. Мұнайлы 
өңір мәселесі. Толғанатын тағдырлар басқа, әрине. Сүйекті дүниелерің 
–«Грифондар» мен «Ақ құм, алтын жағалау» тағы да теңіз, тағы да 
мұнай…

«Грифондарыңды» бұрын оқысам астарын дәл бүгінгідей аңғарар 
ма едім, әлде жоқ па? Ол жағы нәркүмән. Неге десең, сен повесіңде 
қазақ даласын шұрқ тесік етіп жүрген мұнайшылардың туған жерге, 
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туған елге шын жаны ашитын тума перзенттер еместігін, ақша 
уыстауға, жоғары төлемді еңбек демалысына шыққысы келетін, кісі 
өлтірген қашқын, оқудан шығып қалған жолы болмаған жан дегендей 
дайынсыздар, келімсектер екенін астарлап та, ашық та айтыпсың. 
Олардың қалыпты труба орнына кең труба салып жерасты жанармайын 
еңкілдетіп сорып аларын, ақбөкен, киік, аққу деп ажыратып жатпай, 
жер үсті аңдарын не иесіне бұйыртпай, не киесінен қорықпай мылтық 
кезей беретін қаныпезерлігін ашына сипаттапсың. қазақ халқының 
бір трагедиясын көркем түрде мөлдір таза Дархан көзімен, жан-дүние 
құбылыс, жан қабылдауымен мөлдіретіп, дөңгелентіп айтып бере 
білгенсің, Болат.

Тағы да «қара алтын» атанған мұнай, тағы да мұнайшылар 
өмірі. Бірақ, өндірістік тақырып дерті – «техницизмнен» бойыңды 
аулақ салғансың. Өмір бар, өндіріс бар, содан өрістерлік өнерлік 
философиялық ой бар. Оқып отырып сүйсінгенім – осы жайлар. 
«Грифондар» орысша. Ол не? Жер қыртысындағы газдың қуыс-
қуысты қуалай, көз тауып сыртқа атқылауы екен. Повесіңе осыны 
тақырып етіп алғансың. Мұнайлы өңір мәселелері, қилы-қилы 
тағдырлар арқылы бұрын қазақ әдебиетінде ұстазымыз Зейнолла 
Қабдолов, мұнайшы Рахмет Өтесінов тарапынан бейнеленгені мәлім. 
Ал сен өзіңше, бұл мәселеге басқа бір қырынан келесің.

Экологиялық тақсірет, атом алапаты, кісілік қасиеттен айырылған 
адам қасіреті бәрі Дархан есімді кейіпкеріңнің ой-толғанысы, жан 
бұлқынысы, жүрген ортасымен қаз-қатар бейнеленіп жатыр. Алғаның 
бір вахтаның «хикаясы», айтқаның – дәуір қасіреті. Проблема қуып, 
публицистік сарынға ойысып кетуден аулақ, кейіпкеріңнің іс-әрекеті, 
арман-мұратымен астастыра көркем кестелеуің діттеген жерден 
шығады. Шағын туындыға салмақты, салиқалы ой сыйғызғаныңа 
ризамын.

Ойлап қараған кісіге «Грифондар» – табиғаттың ауыр көрінісі, 
азалы келбетін суреттеуден басталады ғой. Бір қарағанда қалыпты 
жағдай, жайбарақат сурет секілді көрінгенімен сенің астар бере 
суреттеуіңде Жер-Ана сондай беймаза күй кешеді. Осы сурет Дархан 
өмірі, ортасы, ойы арқылы шығарманың өзегіне табиғи жалғасып 
жөнейді.

Бір вахта. Жасы ұлғайған Әділбай, бұрғылау мастері Алмас 
Төреханов, «после нас хоть потоп» – дейтін Низам сері, ит өліммен 
өлетін Е.Колпаев, «гермофродит» атанған Іскендір Зұлқарнайын, 
ішкіш Мағзұм, «мойка-помозок» атанған Верниковский, Нармахан, 
Саша, Дархан – вахта адамдары. Кейіпкерлеріңді үш тұрғыда 
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бейнелейсің. Алдымен кескін-кейпін портреттік сипаттау, екінші 
бірін екіншісінің көзімен бақылата бағалау, үшінші әрекет үстінде. 
Кейіпкерлерің кім болғанда да ірі тұлғаланып, көзге елестеп тұрады. 
Бұл – табысың. Әйтпесе, қазір көркем шығармада көп кісі аты 
аталып, аяғына шыққанша ұмытып қала беретін әдет таптық қой. 
Ал сенің кейіпкерлерің тірі адам сынды. Бұл – кейіпкерді айшықтай, 
айрықшалай білуден. Шынында мұнай ісін көркейтейін, табиғатты 
аялайын, тұрақтап жұмыс істейін деп жүрген жан сирек қой сенің 
кейіпкерлерің арасында. Бірі түрмеден қашқан, бірі маскүнемдікке 
салынып бұзылған, бірі оқудан шығып қалған, бірі үй алу үшін 
жүр, бірі нашақор, бірі – ақша табу үшін жүр. Көбі сырттан келген 
келімсектер. Елге, жерге жаны ашып жүрген кісі сирек. Қазақ жер 
қойнауындағы байлығынан қасірет шегіп жатыр. Бұл қасіретке 
апаратын құбылыс. Сенің ертерек жазылған бұл шығармаң еліміздің 
батыс өңірінде тоқсаныншы жылдары болған бұлқыныс, сілкіністі 
алдын ала ескертіп тұрғандай әсер етті. Теңіздегі төбелесті сенің 
шығармаң арқылы тереңірек түсінгендей болдым. Сен суреттеген 
өгей құбылыстар жергілікті халықтың келімсектерге қарсы бой 
көтеруін алдын-ала көрсетіп тұрғандай еді. Жазушылық мәртебе 
дегенің осы, Болат!

Қатыгездіктен құрбан болған қос Аққу, Маңғыстау өңіріндегі 
соңғы қос гепардтың мерт болуы, табиғат суреттерін қатқылдау 
бояумен бейнелеуің, кейіпкерлерің бойындағы қасаң қаталдық, 
Колупаев пен Кульятпаның ит өлімі бәрі-бәрі көп жайды аңғартқандай. 
Тарам-тарам сюжеттің ақыраяғы грифондардың атқылауына әкеліп 
соғуы – табиғат анаға перзенттік көзқарас болмаған жерде тек қасірет 
орын аларына саяды.

Бір жағында жазылмас дертке шалдыққан әке, облыста, 
астанада тұратын ағалары, тілін бұрап хат жазатын қазақшаға 
шорқақ қарындастары, бір жағында жылға жуық қызметтес болған 
вахталастары – Дарханды ойландырған, толғандырған, есейткен. 
Дархан әкесінің жалғасы бола тұра, ағаларының да, вахталастарының 
да жолымен жүрмек емес. Оның өмірі бұл екі сала адамдар өмірімен 
сабақтас өрілгенімен арман арқалаған жанның өмірі басқа арна тілеп 
жатыр. Сен де, мен де, оқырман да міне осыған сенеді.

«Ақ құм, алтын жағалау» повесінің кейіпкері Мақсат есімді жас 
жігіт жолдан туып, жетімкөкірек болып өскен. Мақсат арқылы да 
бірсыпыра ой айтқансың, Болат. Бала жастан өтірік, өсек, сыпсың 
сөз, бетке шіркеу секілді келеңсіз жайлардың жүйкеге жүк түсіріп, 
тура жолдан тайдырып жібере жаздаған тағдыр иесі – Мақсат. Штрих, 
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детальдар арқылы сыздықтатып отырып осындай ауыр тағдыр иесін 
сөйлетесің. Мақсат жолы – жас адамның қалыптасу жолы. Жеке-
жеке новеллалық сипаттағы дүниелер тұтаса келе тіршілік сырын 
аңғартатын тәп-тәуір дүниеге айналған.

Екі повесіңе ортақ сипат – жас адамның қалыптасу жолының 
қиындығын көрсетуің. Бірі – қазақы орта, бірі – келімсектер ортасы. 
Дархан мен Мақсат өмір аталатын шетсіз-шексіз теңізге келіп түсті, 
өмір аталатын таусылмас оқулықтың алғашқы беттерін парақтап 
жатыр. Соның өзі оңай тимей тұр. Менің түйген, түсінгенім – осы 
жайлар. Сүйсінген сәттерді тәптіштеп айта берсем, әңгіме ұзап 
кететін секілді. Сондықтан қаламыңа тән ерекшеліктерді жинақтап 
айтумен шектелемін. Олар мынадай:

Тілің таза, стилің ашық. «Жеті насырымды жерге тықтың»,  
«…бұрындары жыртылып-айырылатын қызыл жон, ақ таң киіктер- 
дің басқа байсын, өзге өріс іздеп…», «…Ан-2» айырқанаты да келіп 
қонған», «Болаты қайта бастаған жанары…», «Балалары ересидаға 
жетіп…», «…айбықа мінез танытып…» сынды тың қолданыстарың 
ұнады. Сонымен бірге орысша сөз, орынсыз қолданыс, орашолақ 
орамдар кездеседі. Кейіпкер тіліндегі характер ашар, мінез мүсіндер 
сөздерде шатағым жоқ. Ал авторлық баяндаудағы орысша сөздер, 
орашолақ орамдар абырой әпермесі хақ. «Қыршын үйленіп отырмын» 
деп жазасың. Меніңше, «қыршын» сөзі өмірден ерте кетуге сайса 
керек. «Көзін жұмды» деп жазасың. Бұл – өлді дегенің. Меніңше 
«көзжұму» бар да, «көзін жұму» бар, екеуі екі басқа мәнге ие. Кейде 
«техницицзмге» аяқ шалдырып алар тұстарың бар…

Қызық-қызық суреттер жасайсың. «Қос аққу түйме көздері мөлт-
мөлт етіп, үздіге алқынып, төмен қарай құдиып, сорғалады-ай», «Ай 
бойы ала-шапқыт боп түтігіп жатқан жер түрленіп, жусанның сілтісін 
шайды», «Құлағын жымитып, құлдыраңдай жүгірген кішкене АН-2, 
сәлден соң ақ бұлттармен жарыса қалқып бара жатты». Осы секілді 
суретті жолдарды сенің қай шығармаңнан да көптеп кездестіруге 
болады. 

Қызық-қызық мінездер жасайсың. Бір кейіпкерің екіншісін 
қайталамайды. Міндетсіз кейіпкер болмайды сенің шығармаңда. Бұл 
– үлкен жетістік.

Қилы-қилы ойлар айтасың. Бірін-бірі мінездеумен бөлек, 
кейіпкерлерің сана ағымына беріліп, ой кешетіні бар. Сенің Матвей 
шалың толғанады: «Өмірдің соққысы аз болмайды, балам мына 
ағаш секілді әрқайсымыздың да қабығымыз болуы керек! Сонда 
жарақатымыз аз болады. Сенің бойыңда қайратың да, қаруың да 
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бар, тек орынды жерге жұмса!». Сенің Мақсатың толғанады: «Менің 
басымды сыйпайтындай әке алақаны болған жоқ қой, сонда мен кімнің 
жалғасы болмақпын?! Әр адамның да басына іс түскен сын сағатта 
есіне алатын, болмаса бұның амандық-саулығын тілеп, жалбарынып 
жаны ауыратын қасиетті, әзіз пендесі болу керек қой. Ол кім – әжесі 
ме?». Оқырманыңды байытарлық мұндай толғаныстар кейіпкеріңді 
ішті ете түседі.

Болат, сен кейіпкерлеріңді сыртқы тұлғасын қорбитып, жұды- 
рығын түйдіріп қаталдау кейіптегеніңмен ішкі жан-толғанысы бай, 
жан-дүниесі нәзік, тура жолдан еріксіз тайған, тағдыр әділетсіздігі 
тайдырған жандар болып шығады.

Сөз, сурет, мінез, ой – суреткерлік кепілі, қаламгерлік қазыналары. 
Қаламгерлік қазыналарыңды халқыңның осы дәуірдегі қуанышы мен 
қайғысы, қасиеті мен қасіретін қосанжарластырып қатар бейнелеуге 
жұмсап отырсың. Табиғат өлмесе, халық өшпесе – өз елінде отырып 
елдік таныта алмайтын, өз жерінде отырып жер байлығын пайдалана 
алмайтын, қонақжай қасиетінен қасірет табатын қазақ тағдырын 
бедерлеген шығармаларың – алда да оқылады деп ойлаймын. Кеше 
орыс алған жер асты қазынасын бүгін шет елдік компаниялар 
ашкөздене сорып жатса – қазақ қасіретінің аяқталмағаны, сенің 
тақырыбыңның таусылмағаны…

«Теңіз дәмі тамшыдан» дегендей сенің қаламгерлік қадамыңнан 
үлкен өмір сыры аңғарылып жатқандай, шығармаларыңнан жаңа 
леп ескендей. Халық қасіретін айтуда сен өзің жақсы білетін өмір 
сабақтарын әдебиетке ала келіп отырсың, Болат! Амандық болса, 
алда өзіндік беті, тақырыбы, нақышы бар Болат Қанатбаевтай қалам 
иесімен әлі талай кездесерміз деген үмітті оймен сөзімді аяқтайын. 
Көріскенше, күн жақсы болсын, Болат дос! 

Құрметпен Құлбек ЕРГӨБЕК. 
1994 ж.
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саПҚа ТҰрҒаН ҚаЛаМГЕр

Жас жазушы Қуандық Түменбаевтың «Каникулды күткен қыз» 
(Жазушы, 1990 ж.) аталатын прозалық кітабы оның шығармашылық 
бір белеңі, әдебиеттегі есебі секілді көрінеді бізге. Сондықтан да 
қолымыздағы жинақтан автордың өзіне, автордан аталмыш кітапқа 
алма-кезек ойысып кейбір ой, пікір өрбітуге тырыстық.

Біреу келіп жататын, енді біреу кетіп жататын әдебиет - өзінше 
бір қызық дүние. Ал, әдебиеттегі әрбір дарынның қадамын қадағалап 
отыру, бел-белесін айқындау, орнын белгілеу қажет-ақ. Соңғы кезде, 
белгілі бір мерейтой, мүшелтойлар тұсында болмаса, басқа уақытта 
әрбір дарынның аяқ алысы, жетістігі мен кемшілігі деген мәселені не 
жинақтап, не даралап айтуды ұмыт қалдырып барамыз.

Сыншы ретінде мен өзімді, әсіресе тағдырлас өз буыныма 
жауапты кісі сезінемін. Сол себептен де Дидахмет Әшімханов, Мереке 
Құлкенов, Қуаныш Жиенбаев, Серік Байхонов, Серік Асылбеков, 
Әлібек Асқаров, Қуандық Түменбаев, Нұрғали Оразов секілді бір топ 
жігіттің адым-алымын қатты қадағалай жүремін. Шамам келгенінше, 
аталған (кейбірі аталмаған) жігіттердің шығармашылық тағдыры 
хақында пікір білдіріп отырсам деген ойым бар. Осы дарынды топтың 
бір өкілі – Қуандық.

Қуандықтың университет қабырғасында жүріп жариялаған 
алғашқы әңгімесі «Қайың сапты кетпен» аталды. «Қазақ әдебиеті» 
газетінде жарияланған осы әңгіменің аты маған бір түрлі қолайсыз 
әсер етті. Поэзиясы кем атау секілді. Кейін прозалық кітабын да осылай 
атады. Сол сәтте барып Қуандықтың диханшылықты мұрат тұтқан 
Сырдария жағасында өскенін, кішкентайынан көріп, көңіліне жаттап 
жетілген жігіттің дүниетанымының, одан туындар әдеби тағдыры- 
ның өзі күрішші кәсібіне байланысты сабақталарын шамаладым. 
Расында солай болып шықты. Тырнақалды «Қайың сапты кетпен» 
әңгімесінен күні кеше «Жалынның» жабық бәйгесінен жүлде алған 
«Тіршілік планетасының тентектері» (олардың бірсыпырасы жаңа 
жинағына енген) повесіне дейін желілей ұштап, әр қырынан бейнелеп 
келе жатқаны Ақмешіт өңірінің адамдары, күрішке байланысты 
кешесі базарлы басталып, аяулы Арал теңізі, тандыры тартылған 
Сырдария бара-бара індет ұясына айналып бара жатқан Байқоңырға 
байланысты бүгіні қасіретті болып отырған тағдырлар.

Автордың алғашқы әңгімесінен соңғы кезде жарияланған 
шығармасына дейінгі ортақ әуені – Жерді аяу, адамды аялау. Бақыт, 
байлық іздеген адам Жерді орынсыз азаптамауға тиіс. Әйтпесе 
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бақыт іздеген адам бақытсыздыққа оңай ұшырайды. Ғылым-техника 
жаңалықтарына тым әуестенген қоғам ғарыш кемесін әсіре қызықтап 
әуеге ұшырған сайын жердегі адам баласының тағдыры қасіретке 
айнала береді деген идея тартады автордың әр шығармасында, бар 
шығармасында.

Әрине, автордың әр кезде ағымдағы баспасөз бен жас талаптар- 
дың жылы ұясы секілді «Арман қанатында» жарияланған «Қайың 
сапты кетпен», «Сырнай сазы», «Шоқты көрік», «Қызыл жиде», т.б. 
әңгімелерінің қай-қайсысымен де жете таныспыз. Жас жазушының 
әңгімешілдігі кейін «Қайың сапты кетпен», «Жүрдек поезд» аталатын 
жинақтарында жалғасты. Ол әңгімелерінде автордың өзіне мейлінше 
етене тақырыптан тысқары шығып, соқыр музыкант (Г.Короленкоға 
еліктеп) хақында қалам тербеп, өнердің мақсат-мұраты жөнінде 
тебіренген сәттері де бар. Әңгімешілдік – қаламгердің алда жан қинап 
ізденер бір байсалды жанры…

Ал, повесть – Қуандық Түменбаевтың тәп-тәуір игерген жанры. 
Ол күні бүгінге шейін «Жақсылық жасағым келеді», «Қас қағым», 
«Каникулды күткен қыз», «Біздің үйдің солдаттары», «Тіршілік 
планетасының тентектері» секілді орта көлемді, ойлы, композициясы 
дөңгеленген шымыр да ширақ повестер беріпті оқушысына. 
Жасырып-жауып қайтеміз, бізге Қуандықтың осы повестері ұнайды-
ақ. Әр повесінде ол тосын сюжет тауып, тосын ой айтуға тырысады. 

Жастай ата-анадан жетім қалған Жеткен қайырымсыз да мейірімсіз 
туыстарынан қашып барып теміржол қызметіне орналасады. Мұнда 
оны бірден-бір жақсы көріп, бауырына тартатын адам – Маша апай. 
Жетім балаға бауырмал көңілмен қарау Маша апайдың кісілігі де. 
Сонымен қатар бұларды іштей туыстыратын рухани жақындық, 
тағдырластық бар. Жеткен ата-анасынан айырылған, жаны жаралы 
адам. Шығармадағы бір тосын жағдай – Жеткен ғажап сынықшы.

Міне, осы жайға байланысты шығармада мынадай эпизод бар: 
«Маша апасы шылымын үсті-үстіне құшырлана сорды. Менің күйеуім 
мен балам да машина апатынан қайтыс болды. Ой, сонда тірі қалып, 
аяқ-қолы күлпарша болса ғой, өзің орны-орнына қоя салар едің. Кеше 
ғана үйлі жанның аяқ-қолын салдың. Ей, боқмұрын, біле-білсең сен 
оларға екінші өмір сыйладың! Тек оқы, оқы, сен керек адамсың 
қоғамға!» («Жүрдек поезд», 1987 ж. 63-бет). «Жақсылық жасағым 
келеді» повесінде тағдырлар осылай баяндалады. Халық медицинасы 
өкілдерін әдебиетке әкелуге тыйым салынған тоқырау кезінде 
жазушының Жеткен сынықшы тағдырын ыждағатпен бейнелеуі де 
біраз сырды аңғартқандай еді.
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Кейіпкерінің тағдыр тосындығы жазушының «Қас қағым» 
повесіне де тән. Ұлы Отан соғысы жылдары тылда қой бағып 
жүрген Жарқынбектің қолында Белоруссиядан ығысып келген Гриша 
тәрбиеленеді. Қазақша айтқанда «құйрық-жалсыз» Жарқынбек оған 
Қойбағар деп есім береді. Қойбағар өсе келе өмірден фотограф 
болып өз жолын таңдайды. Қазақтың қарапайым Жарқынбек 
есімді шопаны мен тағдыр айдап қазақ еліне, қазақ жеріне келген 
Гриша – Қойбағар тағдырын жазушы қызықты әңгімелейді. Соғыс 
жылдарында ығысып келіп қазақ халқынан жақсылық көрген жандар 
тағдыры бізде бірінші рет көркем шығарма арқауына айналып отыр 
деп айтпаймыз, әрине. Сөйте тұра Қуандық өз повесінде олардың 
ешқайсысын қайталамайды. Демек, халқымыздың бауырмалдығы, 
дарқандығының кепіліндей (енді қайталанбас) құбылысқа жазушы 
өз көзқарасын айтты. Кейіпкерінің фотограф болып бейнеленуі де 
авторға өмір, өнер хақында көп-көп иірімді толғанысқа мүмкіндік 
береді. Әрі бұл фотограф өмірінен жазылған қазақ әдебиетіндегі біз 
білетін бірден-бір шығарма!

«Каникулды күткен қыз» – «Жалынның» жабық бәйгесінен жүлде 
алған туынды. Повесті оқып отырғанда Қуандықтың сөз басында 
айтылған «Қайың сапты кетпен» әңгімесінің оқиғасы өткен өңірмен 
тағы да қауышамыз. Тағы да Сыр өңірі күрішшілерінің тағдыры 
алдымыздан шығады. Бірақ, бұл жолы кейіпкер ындыны басқаша. 
Оқиға аяғы кемтар, дәрігерге көрінуге ата-анасының қас-қабағына 
қарап жүрген Айгүлдің көзімен таразыланады. Ал, әкесі, күріш 
бригадирі Жантайда кемтар қызына қарауға уақыт жоқ. Іздегені даңқ, 
қуғаны байлық. Он бала тауып, «Батыр Ана» атанған жары Рәзияны 
да жұмысқа шығарады. Бала тәрбиесіне қарап үйде отырайын деген 
жұбайына ризашылық бермейді. Ендігі ойы «Еңбек Ері» атағын қолға 
түсіру. Жерді артық жыртып, кем көрсету секілді қандай әрекеттен де 
Жантай тартына алмайды. Жер-Анаға деген титтей де аяушылық сезім 
жоқ еді оның бойында. Туған баласын да каникул кезінде Алматыға 
апарып, аяғыңды үлкен дәрігерге көрсетеміз деп те алдайды. Жер-
Ана мен туған перзентіне арамдық жасаған адам бәрібір адал болып 
қала алмайды. Жымысқы әрекеті, қылмысы ашылады.

Эрозияға ұшырап тозған жер, дүние жолына түсіп ұрпақ қамын 
ұмытқан жандар трагедиясы шығармада жан-жақты ашылады. 
Авторлық ойды арқалаған Аймаш ана сөзінен, іс-әрекетінен, 
тағдырынан оқушы бірсыпыра жайларды пайымдайды.

Қ.Түменбаевтың қолымыздағы жинағына енген екінші бір повесі 
– «Біздің үйдің солдаттары» да «Жалынның» жабық бәйгесін алған-
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ды кезінде. Шығарма сюжеті соны, тақырыбы тың бұл туындының. 
Әл-әзір Ауғанстан қасіреті жөнінде қазақ әдебиетінде ойлы шығарма 
жазыла қоймаған секілді. Ал, Қуандықтың аталмыш повесі халық 
басына бейбіт күнде соғыс бұлтын оралтқан осы мәселеге арналыпты. 
Шығармада қамтылған жай Ауғанстан мәселесі ғана ма? Жоқ. Жалпы 
соғыс қасіреті, жауынгерлердің жан күйзелісі жөнінде. Аталы-балалы 
екі жауынгер екеуі екі соғысқа қатысты. Бірі тәнін жаралады, бірі 
жанын жаралады. 

Ауғанстанға аттанған ұлы бір қолын атаусыз соғысқа беріп 
жарымжан болып елге оралғанда әкесі кәдімгідей «қуанады». 
Неге? Өйткені баланың тән жарасы әкенің жан жарасына қарағанда 
анағұрлым жеңіл еді.

«Балам, ерте келсең де өкінішсіз келдің. Мына әкең, осы сенің 
жасыңда тікенекпен қоршалған қора ішінде қолына қару алуды 
армандап жүретін…» – деп толғанады қарт солдат. Кәрі көкіректің 
шерленбейтініндей бар. Өйткені Ұлы Отан соғысына қатысқан ол, ес-
түссіз күйінде фашистердің қолына түсіп қалады. Лагерьден қашып 
шыққанымен Сталин заманының қатаң жазалауымен сотталып 
Комиде он жыл өмірін өткізеді. Одан шығып еліне сап-сау оралса да 
«бұрынғы тұтқын» ретінде әрдайым көзтүрткі болады. Қарт солдат 
– Әкенің баласы Ауғанстаннан жараланып оралса да жаманаттан 
аман келгеніне қуанатын себебі де содан. Ұлына: «Мен азаматтық 
жолымнан әлдеқайда кеш оралсам да дегеніме жете алмадым. Сен 
ерте келсең де өкінішсіз, ерлерше келдің. Өркен, ауыл үйлерге хабар 
бер, ағаңның келгенін айтып. Шешең шәйін тездетсін» (157-бет) – 
деуінің сыры да осында.

Қуандықтың бұл туындысы өзінше бір ішті дүние. Автор әке 
тағдыры мен бала тағдырын айта келіп, соғыс қасіреті хақында ой 
тастайды оқушысына. Неге әр ұрпақ бір рет соғыс өртін бастан 
кешуге тиісті дейді ол. Ай-күннің аманында он сегіз жасар түбіт мұрт 
азаматымыздың Ауғанстанға барып жарты мүшесін жоғалтып, жанын 
жаралап келгені қалай? Шығарманы оқығанда көңілде осындай көп 
сауал қалады.

«Біздің үйдің солдаттары» повесінің финалы да тосын. 
Әкелі-балалы қос солдат Алматыға аттанбақ. «Мақсат оқуға, мен 
госпитальға барамын» (162-бет), – дейді Өркеннің көкесі. Айтқанын 
істеп «Әкелі-балалы екеуі қос түп алма ағаштың түбінен басталған 
үлкен көшеге алып шығар соқпаққа түсті» (163-бет). Бала кейіпкер 
айтады осы сәт:

«– Ендігі жол – менікі» (163-бет).
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Иә, бар оқиғаны көзінен өткізетін Өркеннің жолының қайда 
бастарын, әкесі мен ағасы секілді қан майданға кірер-кірмесін біз 
білмейміз. Бірақ, повестің соңғы сөйлемі бізді ойландырып кетеді. 
Біз кітап бетін ойланып жабамыз.

Жазушының «Каникулды күткен қыз» кітабында даңқты 
күрішші Ыбырай Жақаев өмірінен жазылған «Перзентке ескерткіш» 
аталатын деректі туындысы еніпті. Біз ол повесть жөнінде әңгімені 
кейінге қалдыра тұрып, есесіне, жинағына енбеген «Тіршілік 
планетасының тентектері» аталатын повесіне тоқталып өтуді 
жөн көрдік. Баспасөз бетінде үзінділері жарияланған повесть 
ілкіде болған «Каникулды күткен қыз», «Біздің үйдің солдаттары» 
туындыларымен іштей өзектес, өзара ортақ мәселесімен, жазылу 
мәнерімен табиғаттас. «Каникулды күткен қызда» Байқоңырдың 
ғарыш кемесі аспанға атылған күні Рәзиядай ананың көзі тұтылып, 
жанары басырланар еді ғой. Ал, «Тіршілік планетасының 
тентектерінде» адамзат баласына экологиялық апат әкелетін 
ғарыш кемесіне қарсылық әңгімеленеді. Қалақтай қос бүлдіршін 
жүрегінің атомдық, ракеталық індетке қарсы жан сезімі, жүрек 
бұлқынысы ерекше жылылықпен әңгімеленеді.

Қыл-қысқасы Қуандық Түменбаев іздене өсіп келе жатқан жазушы. 
Оның «Каникулды күткен қыз» («Жазушы», 1990 ж.) кітабына енгені 
бар, әлі жарық көрмегені бар, бірсыпыра шығармалары қазақ халқы 
бастан кешіп жатқан, алда да қасіреті аз болмас, әлеуметтік және 
экологиялық жайларды жанды характерлер арқылы жақсы көрсетіп 
отыр. Аз-кем әңгіме болған төрт-бес повесте ол кейіпкерлер арқылы 
баяндайтын қасірет ордалы жыландай бір-бірімен сабақтас. Ал, одан 
туындайтын кісілік әңгімесі, адамгершілік мәселесі өзара үйлес, 
үндес. Автордың бірнеше орта көлем туындысын топтап әңгімелеп 
отырған себебіміз де сондықтан. Адамзат баласы алғы күнге мойынын 
созып, армандап күн кешетін қашанғы әдеті. Алда Аралмен, Семеймен 
сабақтас экологиялық мәселе шешімін тауып, ядролық қаруды сынау, 
ғарыш кемелерін сынау мен ұшыру тыйылар, бәлкім. Ал, әзірге уақыт 
қасіретін жедел де, жан-жақты бейнелеген бүгінгі күн қантамырын 
дәл баса білген жазушы ретінде қызықтырады бізді. Келешегі үмітті 
жазушы шығармашылығы жөнінде арнайы мақаланың жазылу себебі 
де, міне, осыдан. Қысқасы, өзі дарынды, шығармашылық бағдары 
қызықты жазушы сапқа тұрды. 

1991 жыл.
Алматы
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ҰЛТТЫҚ рУХ ЖЫрШЫсЫ
Дидахмет Әшімханұлы жайында пайым

Осы бір тұста қазақтың белгілі қаламгері Дидахмет Әшімханұлы 
шығармашылығы жайында ойлануға тура келіп қалғаны. Қатар қанат 
қағып келе жатқан азаматтардың жетістігіне сүйсіну, кемшілігіне 
күйіну – «Сын шын болсын, шын сын болсын» (М.Әуезов) 
мұратындағы шын сыншы мінезі. Осы тұрғыдан келгенде Дидахмет 
қаламды аз тартса да – соншалықты қуантып, өзіне риза еткізіп келе 
жатқан саяқтан. Ол жазған шығарманың аздығын мақтап отырған 
жоқпыз әрине, аз да болса – оның қаламынан туған дүниелердің 
дербес тақырып, тамылжыған дегендей суретшілігін, ішкі-тысты 
үйлесімнен тұратын саздылығына, бір сөзбен айтқанда «аз да болса 
саздығына» сүйінген көңілден мақтанып отырғанымыз!

 Дербес тақырып деп қалдық. Әр жазушының (егер ол шын 
жазушы болса) әдебиетте өзіндік «осыны мен жаздым» дерлік 
бәсіре тақырыбы болуға керек. Біз қаламына, қаламгерлік дидарына 
сүйініп отырған Дидахметтің өзіндік тақырыбы таулы Алтай  
(Мұзтау т.б.) алабы, Қазақстанның шығыс алқабы. Оу, ол тау, ол 
өңірді бір Әшімханұлы нұсқалап па? Жоқ, әрине! Әр кезеңде тіршілік 
кешкен П.Бажов, П.Васильев, А.Иванов, А.Ананьев, Н.Горбачев 
секілді әр буын орыс жазушыларын айтпағанда, шекераға айналып 
бір елді екіге бөле-жара айбар шегіп тұрған алабағанның арғы беті, 
бергі бетіндегі қазақ ағайыннан қолына қалам алып туған азаматтары 
аз жазбаған Алатай алабын. Өмірлік материал жетектеді ме, әлде сол 
тамылжыған табиғатқа деген ынтызар махабатының шапағаты ма, 
әйтеуір қазақтың жампоз жазушысы Жүсіпбек Аймауытов атақты 
«Ақбілек» аталатын тамаша шығармасын Алтай табиғатымен 
туыстыра жазды. Шымкент қаласында, Пушкин көшесі 10 үйде 
туған «Ақбілек» Алтай үшін сөзбен соғылған бір тамаша рухани 
ескерткіш. Қалса қазақ қара сөзінің хас шебері – қара сақал Қалихан 
Ысқақ, публицистиканы өрге оздырып, төрге шығарып толғатқан 
Оралхан Бөкейбаласы, лирикалық, лирико-психологиялық прозаның 
бағаланбаған бикесі – Шәрбану Бейсенова, Әлібек, Дидахмет бар. 
Болсын-ақ. Жазушылық көптік етіп, кекірігіміз азатын жай – қазақта 
болған емес. Бағалай алмай жүрсек ол – басқа мәселе!

Алайда Дидахмет Әшімханұлының өз Алтайы, өз Мұзтауы, өз 
Ертісі, өз Тасқаласы, Қайыңдысы, өз Бөктерлісі, өз Сарымсақтысы 
бар. Әлгі аты аталған тамыры бір, табиғаты жақын аталатын 
қаламгерлердің кейбіріне балаң жаста ұқсағысы келсе – келген де 
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шығар. Кісіні әдебиетке әкелетін әсер емес пе? Бірақ олардың бірде-
біріне ұқсап кетіп жатқан Дидахметті көрмейсіз. Онда Оралханның 
образдан шығып кетіп артық шалқып-тасуы да, Қалиханның сурет 
ізіне түсіп кетіп қайта алмай қалушылығы да жоқ. Ол сөз өнері әрбір 
сөйлем, сөздің мысқалдап өлшенерін, сондықтан әрбір сөздің өз 
міндетін атқарып орын-орнында тұруы керектігін, жәй тұрмай бір-
біріне сәулесін түсіріп тұтас шығармаға нұрын шашып нұрландырып 
тұруы жөн екенін саусағын ақжемдендіре жаза жүріп білген, 
көңілге мықтап түйген кәнігі қаламгерден. Сөз өнерінде артықтың 
– артық, кемнің – кемшілік екенін, әр сөз, сөйлем ақ қағазға міндетті 
мәтінге, характерге ұласар мінезге айналып барып қонуы керектігін 
жазушылық табиғаты – бүкіл жан-тәнімен жіті сезінген қаламгерден! 
Айтып отырған Алтай алабы, шығыс өңірі оның шығармаларында 
қаншалық тамылжып суреттелгенде шығарма төсегі, кейіпкерлер 
тіршілік ететін ая, туындыгер айтар философияға септесуші ғана! 
Оның өзін өзінше, тек Дидахметше көреді, көргенін шығарманың 
ыңғайына қарай кәнігі шеберлерше өреді.

Ішін алдыра қоймайды. Терең талант. Ол суреттеген өмір 
көрінісі, суреттей отырып айтпақ ойы әңгімелерінде қамшының 
өріміндей әдемі өріліп өзіне тарта оқылады. Туынды астарында 
бір ой емес, бірінен бірі туындап жатқан бірнеше ойдың сабағын 
ұстатып ойландырып, ойландыра опындырып, өзіңді әлде бір 
өкінішке душар етіп барып тәмамдалады. Оның шығармасы қос 
қатпарлы. Бір қарағанда ол бейнелеп отырған өмір күнделікті 
тіршілікте жиі жолығар қарапайым өмір көрінісі сияқты. Ал шындап 
келгенде әлеуметтік үлкен жүк көтеретін қабаты шығарманың 
астарлы ағынына айналып, тереңіне тартып бара жатады. Әрине, 
қанаттас қаламгер, қадірлеп сыйлайтын суреткердің олай болмағына 
ренжудің түкке де керегі жоқ. Жанр шартынан табылатын жазушылық 
мұратына жеткен осындай қаламгердің өзіңмен замандас болғанына, 
қазақ болып жаралғанына қуану керек. Өйткені, ол шығармалар жанр 
шартынан табылса – суреткерлік мұраттың да орындалғаны. Оның 
әсіресе әңгіме жанрындағы бірсыпыра туындылары әлемдік деңгейге 
көтерілген деп бар жауапкершілікпен айта аламын.

Суреткерлік дегеніміз не өзі?
Суреткерлік – сөзбен сурет салатын суретшіліктен басталады. 

Ол – алдымен көз. Көз болғанда өмір құбылыстарын нәзік 
көретін, көргенін мән бере, маңыз бере суреттеп беретін көңіліне 
көркемдік ұялаған суреткер көз. Дүние-ғаламды оның көруі өзінше. 
Көргенін тануы – өзінше, танығанын талдап қабылдауы өзінше. 
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Өзінің қабылдауы арқылы жазушының жазушылық дербес әлемі 
қалыптасады. Демек, оның бізге ұсынар өмір суреттері өзінше деген 
сөз бұл. Көбіне стилист суреткер қаламгер сөздегі сырт сұлулықты 
қуалап отырып шығарманың не философиялық тегеурінін төмендетіп 
алады, не шығарманың ұлттық табиғатынан ауытқып кете барады. 
Ал Дидахмет шығармалары сырт көрінісі қарапайым, айтар ойы, 
түйер философиясы мейлінше салмақты, кез-келген шығармасы 
қазақ әлеуметі тағдырына барып сабақтасып жататын ұлттық пішінді 
туындылар.

Оның бір шығармасы былай басталады: «Шілденің қоңыр салқын 
мақпал түні Мұзбелдің сойдақ-сойдақ ит азу шыңдарына жаңа ғана 
бауыр басқан шақ. Әлгінде құз жартастардың арасында сыпсың-
сыпсың етіп, бұлғақ қаққан жібек жел де қазір сап тиылған. Төменде 
терең шатқалдың ішінде Ақсу күндегідей арқырап-күркірейді. Бұдан 
өзге аңғарда өктем үн де жоқ – төңірек түгел тып-тыныш мүлгіп 
жатыр еді». ( «Зауал» ).

Шілде. Дулат Исабеков болса шілде ыстығын «Қара қарғаның миы 
қайнайтын ыстық» – деп бір сөйлеммен берген болар еді. Ыстыққа 
ең төзімді қара қарғаның миы қайнаған соң арғы жағы белгілі.
Ал Дидахмет суреттеп отырған Мұзбелдің шілдесі қоңыр салқын. 
Шыбынсыз жаз. Жанға жайлы. Мүлгіген тыныштық. Мүлгіген 
тыныштықты («...мүлгіп жатыр еді») «еді» етістігі шығарманың 
сюжетіне орай өрілер ендігі бір жағдайларға байланысты сілкіді де 
жіберді. «Кенет... Кенет ортадағы үш айыр шыңның басынан оқыс 
құлаған тас дүбірі мен ащы айқайдан бүкіл тау дүр сілкінді. Артынша 
бірін-бірі ілестіріп, етекке екпіндей домалаған тас көшкіні аңғарды 
уыз ұйқысынан сілкіп ала жөнелді».

Кемел кейіпкер таудан тасты домалатып, таспен бірге домалап 
құлап келеді. «Есін қайта жиған кезде өзіне түнере төнген үш айыр 
шыңды көрді. Дара... Мұзбелдің ең биік шыңы осы. Оның ортадағы 
зеңгір басының бір жақ шекесінен сыңар мүйізденіп ай шығып келеді 
екен. Кемел төңірегін анық танығанымен, дәл қай жерде жатқанын 
әлі де білмейді, әйтеуір, бір тар жерге кептеліп қалғанын сезеді».

«Осыны күткендей сай жақтан жылы жел есті де, самырсынның 
қылқан жапырақтары баяу сыңси бастады. Ақсудың сарыны 
да құлаққа тым жағымды естіледі. Күркіреп жатыр, жарықтық, 
күндегідей күркіреп жатыр: жәй ғана күркіремей аңғарды күмбір-
күмбір күйге бөлеп жатыр»

«Кемел тұншыға күбірлеп, шекпенін басынан сыпырып тастады 
да, тұңғиық аспанға тұнжырай көз төңкерді. Ай төбеге шығып 
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алыпты. Бозамық сәуле астында төңірек балбырап ұйып тұр. Төменде 
шатқалды басына көтеріп, Ақсу бәз баяғысынша күмбір-күмбір 
күркірейді».

Табиғаттың үш суреті. Дұрысы бір табиғаттың үш сәті. Кемел 
есімді кейіпкердің көзімен беріліп отыр. Кейіпкер әрекет етер ая 
(фон). Құбылып суреттеледі, тіл өрнегімен құйылып суреттеледі. 
Ана-табиғат иіп тұр. Тек оның дегбірін алатын қу құлқын құлына 
айналып, тынышын алатын – Адам! Табиғат суреті – табиғи сұлулық 
қана емес. Айсыз Мұзбел. Сыңармүйізденіп шығып келе жатқан 
Мұзбел. Төбеге шығып алған ай. Үш сипат. Таудан құлап тар шатқалға 
кептеліп қалған Кемелдей кейіпкердің табиғатпен қарым-қатынасқа 
келуі. Мезгілдік кеңістік көрінісі.

Дидахмет Әшімханұлы осындай сөзбен сурет салатын суреткер 
жазушы. Табиғат келбетіне шығармаға қажетті көп компонентті 
сығымдап сыйғыза білетін үнемшіл қалам иесі.

Ол – негізінен әңгіме жанрының шебері. Көлемді бір туындысы 
– «Он бірінші күз» – повесть аталыпты. Жанрына келісе алман. 
Бұл шығарма – бар болғаны көлемді әңгіме. Неге: «Он бірінші күз» 
– Бөкен Есілбеков есімді орта мектепті алтын медальмен бітірген 
жасөсіпірмінің жоғары оқу орнына түсе алмай, ауылға келіп, қойшы 
болуы, аздаған уақыттың ішінде аласы ішінде адам-пенденің әрқилы 
іс-қарекетін көруі, ақ дегені – қара, қара дегені – ақ, адал дегені – аяр, 
қарам тұтып ұстасқалы жүрген адамы – басшылық әділетсіздігінен 
теккі жеп қажыған жан болып шыққанын баяндайтын туынды. Фабула 
десек те, сюжет десек те, шығармаңды ұстап тұрған қаңқаны осылай 
бес-алты ауыз сөзбен беруге боларлық. Әлі жаны жайланып жетпеген 
бір Бөкен болмаса бірыңғай ұнамды кісі көрінбейді, кейіпкерлерін, 
бойында жақсы да, жаман да іс-әрекеттер мидай араласып жүр. 
Кейіпкерін бір бояумен бедерлеу – Дидахметтей суреткерге жат мәнер. 
Өмір секілді. Бірақ қаламгердің айтқалы отырғаны – кейіпкерлердің 
іс-әрекеті ғана емес. Сол іс-әрекет астарында бұғып жатқан қадір-
қасиет көрсетпегі. Іс-әрекетті көрсету оңай, ал іс-әрекет аясында 
бұғыңқы жататын, бүгіліңкі жүретін адам жанын көрсету, әйтпесе 
санаулы штрихпен сезіндіре ишаралау – суреткерлікке сын қиын 
мәселе. Бұл – психологиялық проза еншісі, бұл - психолог жазушы 
несібесі. Дидахмет аталған повесінде де, әмсе тамаша әңгімелерінде 
бұл мақсатына еркін жеткен. Хикаятта Жәмеш, Мағира, жорға 
Жұмабек, Мырзабек, Шәміл (жирен сақал) секілді кейіпкерлеріңді 
әр жер-әр жерде бір қырынан жалт еткізіп көрсетіп, әрекетімен қоса 
әр сәт-әр сәтте сырдаң сөйлетіп жан иірімдеріне ену, қатпар-қатпар 
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қалтарыстарына шым бойлау. Әділет жеңіліп, әділетсіздіктің жеңуі 
– Бөкен сынды үлкен өмір табалдырығын жаңа аттаған балаң жасты 
ойландырады. «Әділет дейді-ау, әділет деген қайда сол? Кімде ол? 
Алған қойын «алмадым» деп танып кеткен жорға Жұмабекте ме? Әлде 
оның алғанын көріп тұрып «көрмедім» деген Мырзабекте ме? Япыр-
ау, адамдар жеме-жемге келгенде кешегі дәмдестікті де, көңілдестікті 
де, бәрін ұмытып, бірін-бірі оп-оңай сатып кетеді екен ғой. Бұдан 
өткен опасыздық, бұдан өткен озбырлық бар ма?... Бәрінен бұрын 
адамға адамның жанашырлығы, аяушылығы неге жоқ? Өткенде 
Жәмеш он күн бойы төсек тартып, сандырақтап жатқанда кім көңілін 
сұрап келді?» (65 бет) – деп толғанады.

Бірін-бірі алдау, қорғансызды қорлау, сәл-пәл қызмет мансабы 
жоғарылығын пайдаланып екінші бір өзіндей адамды езу, илеу, 
жанына жара салу – ересек адамдар арасында көзүйренді көп көрініс 
екендігіне қарамастан, жаны жазылмаған – ақ парақтай Бөкен үшін 
әрі тосын, әрі жат мінез.

Оның жанын жегідей жеп келе жатқан да, сұрау үстіне сұрау 
бергізіп, жауап таппай сансыратып келе жатқан да – тазалық! Әйтпесе, 
ферма меңгерушісі – жорға Жұмабекке қолқатсыз он қойын санап 
беріп Жәмешке не көрінді, көршісін ұры тұтқанша өзіне-өзі мықты 
болмас па– деп қоя саларлық-ақ әрекет. Ал, шығарманы кейіпкердің 
жан диалектикасына құрып, оның әрбір жүрек бұлқынысы, жүйке 
діріл-дірдегіне дейін бақылауды мақсат еткен психолог қаламгер үшін 
өмірде көп кездесуі мүмкін әлгі бір көзүйренді оқиғаның бәрі тосын, 
бәрі құбылыс! Осы құбылыстар арқылы барып кейіпкер жанындағы 
бұлқыныс туады. Бұлқынысты ашу үшін құбылыстан психологиялық 
құйылыс туады. Күнде көріп, күнде бір үйде түнеп жүрген адамдарын 
Бөкеннің бұрынғы білгенін білмегенге шығарып, бұрынғы жақсы 
танығанын жаңсақтыққа балап, білім-білігін, таным-түйсігін қайыра 
қарап, басқа қырынан түсінік жаңалап тануының мәні осында. Мінез 
бен әрекет айырмашылығы қазанға түскен бас пен жақтай ажырап, 
жан дүниесі мен әрекет бірлігі гармониялық бірлікте, бірыңғай 
тұтастықта әдемі ашылады. Бөкен үшін өмір сабағына баланатын 
Жәмештің бастан кешулері – Жәмеш үшін трагедия. Ол қайдан туған 
трагедия? Жетімдік, жоқшылық көріп өскен Жәмеш өмірге, адамдарға 
деген адамгершілік сеніммен, адал көзбен қарайды. Кейіпкер 
көңіліндегі адамдарға деген адамдық сүйіспеншілік деп қарауға 
болар мұны. Есесіне осы адалдық кейіпкерлік ортада – аңғалдыққа 
айналады. Оның адалдығы аңғалдыққа, әділет іздеуі ұрмалыққа 
ұласып жатыр. Айнала тор құрып, Жәмешті адалдық ісінен ада-күде 
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айнытпағанымен ауытқытып үлгерген жеміт жорға Жұмабек сөзіне 
сеніп алдындағы қойын санап беріп, алданып мінез қызбалығына 
салынып, шарапқа қызып алып, қол жұмсап аңғалдық танытып отыр 
Жәмеш кейіпкер!

Дидахметтің аталған шығармасында бәрі де бар, көркем шығар- 
маға керекті компоненттің бәрі орын-орнында. Өз қызметін атқарып 
тұр. Кеңөріс, Бұлғынсайды тамылжыта суреттеуі-ай, шіркін! «Жарық- 
тық, көсіліп жатқан баяғы Кеңөріс, етек-жеңі далиған баяғы мол аңғар. 
Қиғаштай шапсаң, сонау қара жалды ұзын жотаға жеткенше атың ақ 
көбікке малшынар еді. Ылдилай тартсаң, Бұлғынсайдың бойындағы 
боз талдарға тірелгенше тақымың тозар. Жоғарғы жағы айқай 
салсаң дауысыңды ала қашар сойдақ-сойдақ мұзарт шың. Төсі түгел 
сылаңдай аққан сансыз бұлақ. Осындай құтты қонысты қалай қиып 
кетерсің, қалай сағынбассың» (13 бет). Бөкен көзімен суреттелетін 
осындай сұлу Шығыс табиғаты, Алтайдың әсем аңғары, көгілжім 
көк бояу – шығарманың әр жер-әр жерінде-ақ кездеседі. Әйтпесе 
Жәмештің түсі. Жоқшылық, жетімдік жылдарында анасындай 
асыраған тоқал сиырдың Жәмешті еңкілдете қуып жүруі, сүзгілеп 
мұзарт құздан құлатуы (43-44 беттер), немесе ит-сілікпесі шығып 
таяқ жеген жорға Жұмабек, Мырзабек, Мәжитті: «Аттарына мініп 
үлгерген үшеу тымық түнді дүрсілдетіп әлдеқайда шаба жөнелді. Екі 
ит оларды талай жерге дейін абалап шығарып салды да, қайтып келіп 
үй іргесінде ұзақ-ұзақ ұлыды... Өз бастарыңа көрінсін», – деді Бөкен 
күбірлеп» (63 бет) секілді рәсімдік этнодетальдар да психологиялық 
прозаға құп жарасып, діттеген жерден шығып жатыр.

Бәрі жақсы, дені сәтті. Алайда «Он бірінші күз» – повесть емес, 
көлемді әңгіме. Көлем ештеңе шешпейді. Жампоз жазушы Жүсіпбек 
Аймауытов «Қартқожа» романын кезінде «Көлемді әңгіме» атаған. 
Көлемге келсек, Дидахметтің «Біздің Бәкең» аталатын «әңгімесін» 
де повесть райында қабылдауға болар еді. Мәселе көлемде емес. 
Сөз зергері Ғабит Мүсірепов «Ұлпанда» дүниедегі ең қысқа роман 
үлгісін жолай келтіре кетпей ме?! Ендеше жанр шарты басқада. Ең 
басты кілтипан – «Он бірінші күзде» – повестке тән сюжет өрілмеген, 
повестке тән өмірлік материалдың қамтылуы кемшін. Ал, әңгіме 
үшін асып-төгіліп жатыр ол шарттар. Классик Бейімбет Майлиннің 
«Шұғаның белгісі» туындысының да бірде «повесть», бірде «әңгіме» 
аталуының сыры да осында. 

Асылы, Дидахмет Әшімханұлы көлемге жоқ қаламгер. Көлем 
тұтып отырғанымыз «повесть», «роман» болса, оны Дидахмет мұрат 
тұтпайтындай ма, қалай?! Әрине, гәп – жанрда емес. Кеңестік кезеңде 
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туған қаншама роман, роман-дилогия, трилогия, хамса өліп тынды. 
М.Әуезовтің «Өскен өркені», С.Мұқановтың «Аққан жұлдыз», 
Д.Әбілевтің «Сұлтанмахмұт» романдары «түсік» туындыға айналды... 
Гәп неде енді? Қайталап айтамыз, гәп – жанрда емес, жанр шартын 
игеруде. Қай жанрда жазса да – жақсы жазу – міне қаламгерлік мұрат! 
Повесть жанрында әлдеқалай көрінетін Дидахмет Әшімханұлын 
әңгіме жанрында классика туғызған жазушы деуден тартынбан!

Оның алты асуға дейін жазған туындылары бірыңғай әңгімелер 
– дер едім. Әңгімеде жұлдызы жоғары ғой Дидахметтің, жұлдызы 
жоғары. Сыздықтатып отырып мінез мүсіндейді. Санаулы кейіпкерді 
саралап алып өмір сырына бойлай жөнеледі. Ұлттық мінездерден 
ұлттық қасіреттер туындап, қазақ жұртының тағдыр-тауқыметі, ұрпақ 
тәрбиесіндегі енжарлығы, мансабы өскен жанның кісілік орнына 
кісімшілік жасайтын пақыр пендешілігі, көненің өзін ғана емес, 
көзін де қастерлей алмай жүргеніміз, бала екеш бала жанына үңіліп, 
жақсылық жасай алмай сәби- арманды қалай тұншықтыратынымыз 
жайында ойлы, тегеурінді, терең-ақ толғайды Дидахмет! Жаным 
сүйсініп отырып, сүйіп отырып оқимын әрдайым оның әңгімелерін. 
Алғашқы жүрекжардысы – «Аққабаның толқыны» лирикалық 
жүйедегі туындылар болса «Он бірінші күз» (1987ж.) жинағына енген 
лирико-философиялық әңгімелер еді. Екінші айналымда алғашқы 
әңгімелерінен әлдеқайда аршындап өскендігін көргенбіз! Әсіресе, 
«Босаға» аталатын үш тағанын, яки «Ақ ниет» «Жылыжайдың 
қияры», «Сары самауыр»– деген үш әңгімесін қазақ әдебиетінің қай 
буын қаламгері, қандай туындысынан да кем соқпас классикалық 
дүниелер деп білемін.

Одан бері де «Самырсын сазы» (2000 ж.), «Сары самаурын» 
(2006ж.) аталатын жинақтарында жазушы аршындап өсіп кетті десек 
қателесер едік. Әдебиетке мол дайындықпен келіп, алғашқы жинақ, 
тіпті алғашқы әңгімелерімен-ақ шеберлік кілті мен кілтипанын 
қапысыз игерген ол қазіргі таңда дамылдап қана тұр...

Бұл – біздің жазушының жазбаған туындыларына емексуіміз.  
Алла берген ғұмырдың қаншалық екенін кім білген, құдай талант 
бермеген «жазғышбектер», тіпті кісі жалдап жаздыратын ұяттан 
жұрдай жандар шегірткедей қаптаған мына бейқұт заманда 
Дидахметтей туа жазушы қаламы құрғамаса, іздене түсіп, өсе түсіп 
– өндіре, өршіте жазса деген тілек қой біздікі!

Қазан аузы жоғары! Ілгері күннен үміт күтіп Дидахметтей 
қанатты замандастың халқына осы күнге дейін бергеніне қайыра бір 
үңіліп көрейікші. Олжамыз аз болмаса керек.
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Дидахмет Әшімханұлы – әңгіме жанрының жазушысы! Қалам- 
герді шағын жанр жазушысы деген әңгімені қоңылтақсымаула- 
рыңызды өтінемін. Біле білген кісіге, әңгіме – әдемі жанр. Чехов, 
Стефанник, Сорокин, Майлин, Гаршин, Акутавага, О.Генри... қойшы 
әйтеуір әлем әдебиетінде біраз қаламгердің бағын ашқан жанрыңыз 
осы біз менсініңкіремей отырған әңгіме.

 Талант тақырып таңдаудан басталады деп жатамыз. Дидахметтің 
тақырыбы не, осы? Жазған дүниелеріне қарап отырсаң «Зауал», 
«Жетпіс апа», «Жұлдызды белбеу», «Сары самаурын», «Тон», 
«Шымырбайдың шындығы», «Медаль», «Тасқала» болып келеді. 
Бұл әрине, жазушының қаламгерлік концепциясын арқалап жүрген 
тақырып емес, шығармаларының атауы ғана. Ал тақырыбы не? 
Әрі ойлап, бері ойлап, Дидахмет шығармаларының тақырыбы – 
қарапайым адам және оның ұлттық мүддесі деген түйінге келдік. Бұл 
пікір де дәл болмауы бек мүмкін. Өйткені, Адам - өнер атаулының 
пәні, пәні болуы себепті басты тақырыбы! Туасы Дидахметтей 
жазушының тақырыбы да айқұлақтанып тұрмайды екен. Оның 
жазатыны ауыл өмірі, аңғал да адал ауыл адамдары, оларды алдап 
опындырып кете баратын да ауыл адамдары, тамылжыған табиғат, 
табиғатпен жанды қарым-қатынастағы адам...Тағы да адам. Қуаныш 
көрген, қайғы шеккен, өмірден өз орнын таба алмай өкінішпен өксіп 
өтіп келе жатқан, біреуді алдап кетіп, арбап түсіріп тірішілік ететін, 
біреуді құлатып, сорлатып өсіп кетіп жатқан адамдар тағдыры. Тағы 
да адам.

Туасы жазушы тақырыбын тану үшін оның алдымен бір 
шығармасын, сосын екінші шығармасын дегендей оқырманмен қатар 
отырып оқып көру керек шығар абзалы.

«Әсілі, пәле деген сайтанның жүрмейтін жері, ұрынбайтын адамы 
жоқ шығар. Біреулерге ол қызыл ала, көк ала ақша болып жолығып, 
басты айналдырады. Енді біреулерге қылымсыған қыз, қылмыңдаған 
келіншек боп кезігіп, жолдан тайдырады. Кейін оның қыз да емес, 
қызыл ала ақша да емес, қып-қызыл пәле екенін білесің. Білесің де аһ 
ұрасың, сан соғасың».

Жазушының «Тон» аталатын әңгімесі осылай экспрессивті 
қызықтырып қыздырмалай басталады. Енді шығармадан айырылып 
көріңіз. Еріксіз оқисыз. Жоламанды сан соқтырып жүрген қай сайтан, 
сайтанның қай түрі екен?– деп еріксіз кіресіз де кетесіз шығарманы 
оқуға. Шығарма мейлінше қарапайым. Фабуласына қараңыз.

...Жоламан машинада келеді. Күн суық. Жолда қызықшылық- 
тан қызыңқырап қайтып келе жатқан қойшыға кездеседі. Тойдан 
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келеді екен деп түсіністікпен қарап өтіп кеткен олар шамалыдан кейін 
жол үстінде жатқан тонға кезігеді. Әлгі қызу шопанның тоны. Не істеу 
керек? Бәлеқор жүргізуші көлікке сала салайық. Бұрылмайық– дейді. 
Өзі шопанның баласы, шопан жайын түсінетін Жоламан болмай 
тонды кері шегіне 25 шақырым жүріп, иесіне табыс етеді.

Бары осы. Күрделі ештеңе де жоқ. Бірақ, бірақ бар пәле осы тоннан 
басталады. Тон Жоламанды өсіп келе жатқан мансап баспалдағынан 
құлатады. Сапар, Сәкеңді иілдіріп кешірім сұратып жылатады. 
Ақыр-аяғында шағын ғана әңгіме қойшыны адам деп емес, қоғам 
қойын (мүлкін) қарайтын механизм ретінде қарайтын, аузында Отан, 
Қоғам, Мемлекет деген небір асыл сөздер жүріп, ішінде ит өліп 
жатқан, өз мүддесі дегенде ата-анасының өлігін аттап жүре беруден 
тайынбайтын, кісіні кісілікті қадірлеуге емес, керісінше жалған 
кісілікті – кісімектікті қолдайтын жалған қоғамның тас-талқанын 
шығарады. Билік атаулыдан қарадан-қарап отырып жерисің.

 Соның баршасын тонға байлап суреттеп үдебересінен шығып 
отыр. Әңгіменің атауынан туындата жол-жөнекей айта кетер бір жай 
– Дидахметтің әңгімелерінде тамаша әңгімеші Бейімбет Майлыұлы 
мәнері аңғарылады. Көркем шығарманың өзге жанрында басқаша 
бой тастайтын Дидахмет әңгіме жанрында кейіпкер сөзіне характер 
ұялата, баяндау мәнеріне мінез дарыта беруде Биағасымен еншілес. 
Тіпті шығармаларының «Шымырбайдың шындығы» («Құрымбайдың 
жігітшілігін» еске алыңыз), «Тон» ( «Сарыала тонды» бір байқаңыз) 
дегендей аталуын еске алғанда да Биағаңнан Дидахметтің тым 
сырттап кетпегенін байқайсың. Еліктеу бар да көзсіз еліктеу бар. 
Еліктеусіз – жазушы жоқ. Көзсіз еліктеу – жазушы ұтылысы екенін 
ескермеске тағы да шара жоқ.Көзсіз еліктеуің (ол солықтау) адыра 
қалсын, Дидахмет еліктеуден де әлдеқашан өтіп кеткен жазушы. 
Шығарма жазбақ мақсаттағы жазушы материалына байланысты 
кейде жан түбінен кейбір ұқсас сарын келіп табиғи сіңетінін қай 
жазушы да терістемес. Дидахметтің Биағасымен үндесуінде талант 
туыстығынан туатын ұқсастық қана бар.

 Қазақ әдебиетінде көркемдік детальға ұста екі жазушы бар. Бірі 
– Биағаң – Бейімбет Майлин, де екіншісі Тәкең – Тәкен Әлімқұлов. 
Биағаңның бір ерекшелігі өмірлік көріністің өзін көркемдік деталь 
райында сөйлетіп қоя береді. Шеберлік. Ал Тәкең детальды оңайынан, 
оңтайынан табатын жазушы. Ол детальға бай жазушы. Бір шығар- 
масында өзге кісінің бүкіл шығармашылық тағдырына жетерлік 
детальды бірінен соң бірін пайдаланады. Детальдың көптігі сонша 
кейде тіпті сюжет өруге кесірін тигізіп жатады. Детальды оңтайымен 
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қолданатын, әралуан аспектіде, қызмет еткізе білетін жазушы –
біздің Дидахмет. Оның кез келген әңгімесін алып оқи бастайсыз да 
көркемдік сәтті детальді көріп сүйсінесіз. Деталь – бүтін дүниеге 
меңзеп тұрар түймедей бөлшек. Есесіне, деталь – көркемдік кілті, 
шеберлік шарты. Деталдьды игерген жазушы – шын жазушы, шебер 
жазушы. Ол баяндаудың шырайын кіргізуден бастап, характер жасауға 
дейін атқармас қызметі жоқ оның. Шығарманың бар болмысы, тұтас 
табиғатына әсер етіп, шешуші роль атқаратын кішкене ғана деталь 
жазушы үшін қолға оңайлықпен түсе бермейтін, шеберлік кілті. 

Осы пікірімізге дәлел үшін Дидахметтің бірер әңгімесіне аялдай 
кету жөн. Жазушыда «Босаға» аталатын үштаған бар. «Ақниет», 
«Жылыжайдың қияры», «Сары самауырын» аталатын әңгімелерден 
бас құраған. Ортақ кейіпкері – Телжан. Алғашқысы – «Ақниет».

 Қазақ халқын өсірген өзгенің баласын өз баласындай бауырына 
басатын бауырмалдық, кеңбейілдік сияқты еді. Бір шаңырақта екі-үш 
әйелден өрбіген ұрпақ бір кісінің баласына айналып тату-тәтті тіршілік 
ететін еді. Тіпті, соғыс зардабымен ығысып өзге ұлт өкілдеріне кең 
құшағын ашқан қазақ емес пе едік?! Сөйткен қазақ өзара қайынды-
жезделі, жекжат бола тұра, қоғам игілігі деп қой бағып жүрген 
қойшының Телжан баласын үйінде жатқызып оқытуға қиналады. 
Бәрінен сезгені – бойын суық ұстау, балаға керекті жан жылуын бөліп 
бере алмаушылық, сыпайы түрде сырдаңдау, сыйғызбау... Тек бір 
Қабдөш мұғалім Телжан оқымай қалмасын. Бұлар келешегіміз ғой 
деп жанұшырып жүрген. «Ақ ниет» – Қабдөш мұғалімде қалған. 

Демек, қазақ қоғамы өзгерген. Қоғам бойындағы өзгерісті 
жазушы Телжан көзімен сыздықтатып әдемі береді: 

«– Қабеке, бәрінен бұрын өзіңнен ұялдым, – дейді көкесі ақталған 
боп.

– Менен ұялма, Әзеке, ұрпағыңнан ұял. Ұрпағыңның болашағы- 
нан ұял. Біз жетпеген биікке осылар жетсе бопты да, – деп ол 
Телжанның маңдайынан сипаған». 

Туындыгердің меңзері де осы маңда!
Ұл – ұяға, қыз – қияға. Тұрымтайдай өзді-өздімен болып кеткен. 

Отағасы өлген. Қараусыз қалған – кейуана! Рәш атанған ұлы хабарсыз. 
Хабарласар ұл, қызы бірі – «дачам жоқ», бірі – «үйім тар» деп хабар 
айтады. Ташкенттегі ұлы «Жалғызсырап жүрсең, баламды жіберейін, 
үйіңе прапеска жаса» – деп хат жазады. Емеурін. Ешқайсысына қарт 
ана керек емес, оның пәтері керек. Өзеуреген өзімшілдік. Кейуана 
үйінің қарсы бетінде «Қарттар үйі». Заманында болып-толған 
Тілеуберді де сонда жайғасыпты. 
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Демек, қазақ қоғамы өзгерген. Қоғам бойындағы өзгерісті 
Дидахмет Телжан суретші көзімен қамқорсыз, қараусыз кейуана 
тағдыры арқылы әңгімелей отырып әдемі бейнелепті:

«Адамбыз!» дейміз айқайлап. «Адамгершілік!» дейміз үздігіп. 
Адам болсақ, артымызға неге бір қайырылмаймыз аңырап? Адам 
болсақ жыланның баласындай неге жан-жаққа зыта қашамыз туа 
сап?!» (289- бет) – дейді Телжан суретші жан-дүниесі алай-түлей 
борасындатып. Авторлық меңзеу де осы қиырда!. 

Әжесінің бауырында өскен Айжан өзінің туған әке-шешесіне сияр 
емес. Өлген әжесін сағынады. Оны ертегі әлеміне сапарлап кетті деп 
ойлайды бала қиялы. Ерлі-зайыпты қалалық Гүлсан мен Телжан өз 
бауырынан өнген – Айжан көңілін таба алмай әлек. Айжан әжесінің 
әңгімесін сағынады. Айжан әжесінің ертегісін сағынады. Айжан 
әжесінің сары самаурынынан ішер шәйді сағынады.

Әжесі о дүниелік. Әжесімен бірге қазақтың ескі салт-дәстүрі бірге 
көшіп кеткендей. Қайын енесі көз жұмғанда Телжанмен бірге барып 
суалғанын білмей шоқ үстіне шоқ салып сары самауырды еріткен 
Гүлсан. Сары самауыр далада туса да қалада өскен ұрпақтың ауылды 
жатсырауы, жаңа ұрпақтың ата салттан қол үзуін көрсететін деталь. 
Телжан суретшінің бірде бұртиған, бірде әжесін сағына өксіген 
Айжандай перзенті жан-дүниесіндегі аласапыранды түні бойы көз 
ілмей талдағанда келген түйін – осы!

Демек, ұрпақ алмасқан, қазақ қоғамы өзгерген. Өзгергенде де 
ұлттық салт-санадан жұрдай болып, жұтаған ұрпақ өсіп шыққан. Сол 
өзгерісті Д.Әшімханұлы қалалық Телжан суретші, оның жары Гүлсан 
мінезі, олардың қызы – Айжан арқылы әдемі жеткізеді.

Сары самаурын – ұлттық салт-сана символы, этнодеталь. 
Д.Әшімханұлы – әңгіме жанрының айтулы шебері, қазақ 

әдебиетінің қабырғалы қаламгері. Оның шығармаларына тән 
ортақ сарын – адамзат бойынан адамгершіліктің қашып, қоғамның 
қатігезденіп бара жатқанын мінездер, тағдырлар арқылы ашына 
толғау. Іздері – кісілік ізгілік, жырлары – ұлттық рух!

Ол – ұлтық рух жыршысы!
Түркістан

 2010 ж. Маусым.



241

аЛТаЙ ЖЫрШЫсЫ

Мен үшін шын жазушы Әлібек Асқаров – «Ерте түскен бозқырау» 
кітабынан басталады.

Оған дейін жазылып, жарық көріп жататын очерктері, әңгіме, 
повестері қылқаламды жазушылық қаламға айырбастағанын ақтады 
деген сөздің сірағасына ғана жүреді. Олар тақырыпты бәсірелеу, жазу 
өнерінде өзіндік мәнер іздеу жолы ғана. Әдебиетте тақырыптың тағдыр 
екенін, көзің көрген өмір көрінісі көркем дүниеге айналып өзіңнен 
бұрын өзгені сендіруі де, көндіруі де керек екенін шын сезінген, 
жазушылықты шын пайымдаған тұсы – «Ерте түскен бозқырау». Әмсе 
онда да кітап атымен аталатын, бір иірімі кем, аттас әңгіме де емес, 
кейіпкерін тағдыр ретінде таңдай да, талғай да білген, трагедиялық 
бояуы қалың, әлеуметтік салмағы мол ішті шығармасы – «Жазатыр 
оқиғасы». «Жазатыр оқиғасы» – повесть. Роман жүгін көтергендей 
оқиғасы қалың, сюжеті қою, оны өзара байланыстыра өріп тарқатуда 
шып-шырғысын шығармай бабымен суыртпақтап шеберлікпен алып 
шыққан шымыр шығарма. Әлібек Асаров мен үшін осы шығармадан 
бастап өзінің көркемдік әлемі бар, кейіпкерлеріне әлеуметтік жүк 
арқалата алатын байсалды жазушы. Алғашқы адымынан жырлап 
келе жатқан күллі табиғатты бір тақырып десек, ол бәсіре тақырыбын 
жан-жағынан алып, оны ана тұтқан, пана тұтқан әрқилы адамдарды 
әлеуметтік тип ретінде қарап, сан-қилы тағдыр ретінде жазып келеді. 
Жазғанда да шығармадан шығармаға өсіп келеді. Жазушылық жол, 
бейнелеп айтсақ, бұлғын мен қоян, сусар мен күзен салатын ат тұяғы 
әзер сияр сыңар аяқ сүрлеуден бұғы мен бұлан, қабан мен аю салар, 
аттылы кісі еркін жүретін тас соқпаққа, суреткерлік сара жолға 
айналған.

Жазушы үшін тақырыптың бәрі бір деп қарай алмаймыз. Бір 
жазушы бәленбай тақырыпта шығарма жаратқанымен соның ішінен 
оң жамбасына келетіні, оң жамбасына келмей, қарадай жатсырап 
тұратыны бар. Әлібек не туралы жазсын, бәрібір Алтай табиғатына 
соқпай өте алмайды. Оның қандай тақырыпта жазған шығармасын 
да, көзді жұмып тұрып, «е, өзінің Алтайы туралы шығарма!» – дей 
салсаң қателеспейсің. Ол Алтай табиғатын зерттеп, зерделегені 
соншалық, түн ұйқысынан оятып, орманның орналасуын, аң-құсын, 
ауа райын сұрасаң, бөгелмей сөйлеп, мүдірмей жауап береріне 
кәміл сенемін. Қазақ даласына ырыс-несібе саналатын, бір шеті 
Ресейге сұғына кіріп кете баратын, келесі шегі Қытай, тағы бір 
бүйірі Монғолия асып жатып Алтай оның әуелден ен таққан, 
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еншім деп білген меншік тақырыбы. Кейбір қаламгердің табиғат 
туралы қалам тартуы әсіре көріне беретіні бар. Өйткені ол жазушы 
тақырыпты бойына табиғи сіңірмей, дарынына сеніп көңіл ауанымен 
ғана барады. Әйтпесе толғатқан мәселесіне табиғатты әлеуметтік 
фон жасау үшін барады. Өкініші – ондай көзжұмбайлықтан туған 
шығарма әсіреқызылдың кебін киеді. Әсіреқызыл – оңғақ әрине! 
Қазақ прозасының Қалихан Ысқақтай классик жазушысын алдына 
ұстаз тұтып әдеби жолын бастаған Әлібек қазіргі таңда орыс 
әдебиетіндегі В.Белов, В.Шукшин, В.Распутин, Е.Носов, Н.Думбадзе 
шығармашылық тәжірибесін бойына қоса жинақтай, өзінің бәсіре 
тақырыбында іздене өсіп келе жатқан жазушы. Біздің бірсыпыра 
замандас, қатар құрбы қаламгерлеріміз бүгінгі таңда шығармашылық 
жолын жинақтағандай айналасына аңтарыла қарап, тоқырап демейін, 
аңысын аңдып тоқтап тұрған жайы бар. (Оны несіне жасырайын?) 
Ал, Әлібек кешегі кеңестік кезеңде жинаған қорын бүгінгі еркін 
уақыт, тәуелсіз заманаға қарай тынымсыз ізденіспен ұштап, жаңаша 
көсіліп, тың өріске шыққан суреткер. 

Көпке дейін көрген, білгенін көңіліне тоқудан аса алмаған ол 
тәуелсіздіктен кейін кейпкерлері бойындағы аңғалдықты – табиғаттан 
бойын аластамаған тазалыққа ұластыра, кейіпкері бойындағы 
аярлықты әлеуметтік сипат беріп қоғамдық дертке сабақтастыра 
типтендіріп қилы-қилы көркем образ жасауға жетті. 

Оның шығармалары әлеуметтік үлкен жүк көтеріп тұрады. 
Ол суреттеп отырған аңғал-саңғал «монша-үйлерден» қоғамдық 
үйлесімсіздік, жерге сіңіп бара жатқан жалғыз «күркені» қоныс 
етіп тіршілік етіп жатқан адамдар, жойылып бара жатқан шағын 
ауыл өмірінен мемлекет адам үшін бе, әлде адам мемлекет үшін 
бе? – деген әлеуметтік салмақты сұрақтар туындайды. Ол кешегі 
кеңестік кезеңге ғана тиемел емес. ХХ ғасыр басындағы «ақ», 
«қызыл» болып қырқысып, бірі қашып, бірі қуып қазақ ауылдарының 
үстінен қанкешіп,ауыртпашылық болып өтетін өмір кезеңдерінен 
бастап шығармаларына арқау ететін жазушы табиғат пен адамзат 
арасындағы үйлесімнің азайып, үндестіктің құрып бара жатқанын 
бүгінгі күн сипатымен сабақтастыра адамзат баласының ертеңіне 
төніп келе жатқан қасірет ретінде әдемі айта біледі. 

Айта білу, жазушылық істе жаза білу. Жаза білу шарты, Әлібек 
Асқаров жағдайында суреткерлік! Оның шығармалары бір бояулы 
емес, көп бояулы. Соның қайсысы да өзі өнген Алтай топырағынан 
тамыр тартып, өзі өскен, өзі сүйген Алтай табиғатынан нәр алады. 
Тұтастай алып қарағанда оны Алтай жыршысы деп атасақ жарасады. 
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Табиғат жыршысы ретінде ол тапқан суреткерлік, ол игерген мінездеу, 
ол тапқан архаизм сөздер, этнографиялық пайымдаулар, ол кейіпкер 
аузына салып пайдаланатын жергілікті говорлар...бәрі жинала келе 
Әлібек Асқаровтың жазушылық стилін құрайды. «Стиль – это душа, 
и нужно быть очень деликатным и чувствующим, чтобы говорить 
так, как говорил Лабрюйер о создании ума, о женщинах, о сердце, 
о природе» – дейді Андре Моруа. Әлібектің жазушылық стилін бұл 
күнде ешкіммен шатастыруға болмайды. Ол стилист жазушы райында 
қазақ прозасының айтулы жүйрігі – ұстазы Қалихан Ысқақтан да 
еншісін алып, қонысын бөлек қондырып үлгерді. Әдебиетте бұл 
даралық! Даралық – әдебиетте үлкен жетістік! Үлкен жетістің иесі – 
біздің Асқаровтай жазушымыз! Әлібек осы жазушылық жолға қайдан 
келеді, қалай келеді? Ендігі бір жауап тілеген сұрақ осы болса керек.

 Өнер атаулыға адам баласын жетелеп алып келер – қызығушылық. 
Қызығушылықпен әдебиетке келген ол осы екі аралықта баяндаудан 
әңгімелеуге, әңгімелеуден суреттеуге, суреттеуден мінездерді ашып, 
жүректің сыр сандығын басып, кейіпкерлерін мінездеуге қаламы- 
мен жүріп жеткен, табиғатты жалаң қызықтаудан оның (табиғаттың) 
жанарына жәутеңдей қарап,жанына үңіліп, болса шаттығын қызық- 
тап, болмаса мұңын мұңдай жүрегіне ұялатып, сыңсып салған әнін 
өз жүрегіне құйып, табиғаттың жан сырын шым-шымдап ашудан 
толайым толғауға дейін жеткен, сөйтіп баяндау мәнеріндегі очерктен 
ойлы лирикалық прозаға ойыса еңбектеніп, тынбай ізденіп толыса 
қалыптасқан беделді қаламгер досымыз.

Оны жазушы еткен – табиғатқа сұқтанушылық, онда да Алтай-
дай туған жері табиғатына іңкәрлік! Алтайда біз де болғанбыз. 
Алайда Алтай табиғатына Әлібектей бауыр баса алмадық. Сырттай 
сұқтанумен тындық. Ал Алтай Әлібек үшін өнер пәні. Ол біз көрмес 
сұлулықты көреді, сұлулыққа құштарланады, шырайын шығарып 
жырлайды. «Жырлайды» деген сөзді біз саналы түрде қолданып 
отырмыз. Сүйіспеншілік прозашы Әлібекті ақындық табиғатқа 
көтерген. Біз Алтайды танып, білу үшін ат сабылтып арнайы барып 
жатпай-ақ алтайшыл жазушы Асқаров шығармаларын оқысақ та жетіп 
жатыр. «Неткен кең дүние десеңші! Жүгі нарда, қазаны теңде көшпелі 
қазақтың бармаған жері, баспаған тауы, сірә да бар ма екен?! Әйтсе 
де, үйрек ұшып, қаз қонған Алтайдай берекелі жайлауды, шұрайлы 
жерді қазағым тапқан жоқ шығар. Жер сұлулығы қайталанады дегенге 
Қараман әсте сенбейді. Алтайға ұқсас ару өңір бар да шығар, бірақ 
ол Алтай емес қой». («Жазатыр оқиғасы»// «Ерте түскен бозқырау». 
Жалын. 1989 ж. 70 бет), – деп толғанады тағдырлы кейіпкері Қараман. 
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Кейіпкер ойы – қаламгер ойы. Кейіпкер махаббаты – автор махаббаты. 
Біз ол махаббатты бір шығармасынан емес әр шығармасынан, шағын 
«Ерте түскен бозқырау», «Жекпе-жек», «Нағашымның әні», «Задаш 
пен Балғаным», «Долдаш ағайдың кітаптары» әңгімелерінен тартып 
көлемді «Бір күн, бір түн» секілді роман, «Жазатыр оқиғасы», «Біздің 
жақтың шалдары», «Жұртта қалған жеті үйдейін» орта көлемді 
шығармаларының қай-қайсысынан да табамыз. Тіпті сол сұлулықты, 
сұлулыққа іңкәр көңілді кітап ақтарып іздеп те жатпайсың, кез-
келген шығармасының кез-келген бетін ашып қалсаң-ақ жер-жаннаты 
– Алтайдың сұлу табиғатына кезігесің, оны сырбаз жырлап отырған 
суреткермен бетпе-бет ұшырасасың. 

«Алтай жері әсіресе маусым шыға үкілі ботадай елпілдеп, өзгеше 
жасанып шыға келер еді. Бұл кезде қырат – қырқаны ойдымдап, 
қызыл ала күнгелді гүлі (!) қаптап кететін. Қызыл ала қалың гүл 
үп еткен қыр самалымен тербелген кезде – дала төсі қызыл шоқтай 
құбылып, алаулап салушы еді. Ондайда көңіліңді нөпір шаттық 
кернеп, алақайлап қуанатынсың, делебең қозып, далақ қағып, дала 
төсінде арлы-берлі шапқылайтынсың. Бірақ Жер – ананың үлбіреген 
мұндай нәзік шағы тым ұзаққа созылмайтын. От болып өртенген 
бел-белестер бірер күнде өңін өзгертіп, тотияйындай көгеріп шыға 
келетін. Жел өтінде майда толқыған көгілдір дала ондайда ұшы-
қиыры жоқ теңіздей көрінуші еді». (32 бет) – деп суреттейді ол көңілі 
сүйген Алтай табиғатын. Әрине кейіпкер көзімен берілетін сурет. 
Шынайы әсем сурет көзіңді арбайды, жүрегіңді жаулайды. Шынайы 
суреткерлік жаныңды марқайтады, көңіліңе шуақ құяды. Тағы бір 
суретке көңіл аударсақ.

«Саумал иісті, сары ала жапырақты ой күзінің жөні бөлек 
екен. Бұл шақта ой жерінің табиғаты барша бояуын сыртына теуіп, 
ұзатылар қыздай жасанып шыға келуші еді. Онымен салыстырғанда, 
қырдың күзін жоққа балағандайсың... Балқарағай мен самырсынның 
жаздағы жасыл реңі аздап қошқылданады да, табиғат қанын ішіне 
тартып, тоңтеріс сазара қалады. Ала жаздай тау алқымын тұмшалаған 
қорғасын бұлттар күзге қарай төмен түсіп, жер бауырлап жатып 
алады. Сосын тұманды тескілеп, күні-түні шіркей жаңбыр ұрады да 
тұрады. Мұндай ақ жауын үйдегі жанды ығыр етіп әлегін шығарса, 
түздегіні сүмелектей сүмпитіп жіберетін».(28 бет). Бұл не? Бұл – 
суреткердің Алтай табиғатын тағы бір қырынан ашуы, ашып алдыңа 
жайып салуы. Оқиға өрісі, соған орай кейіпкер тағдырын алға сала 
әр қырынан суреттелер табиғат көрінісі. Ол кейіпкер табиғатынан 
туып, кейіпкер табиғатын ашатын суретке айналады. Көркем мәтінге 
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солай сіңіп, шығармаға солай қызмет етіп, шырай бітіреді. Өмірдегі 
табиғат суретінен өнерге айналып кейіпкер жан-дүниесі сұлулығына 
айналады! «Сылбыраған жаңбыр, бозала тұман, сазарған сұп-сұр 
төңірек мұның да мазасыз көңіл күйімен үндес...» (28 бет). – деп 
оны өзі де сезіндіріп өтеді. Әмсе сұлу табиғаттың алуан күйін басқа 
түскен ауыртпашылықтан ала-құйын хал кешетін кейіпкер халімен 
сабақтастыра беру – қаламгерді табиғатты жалаң қызықтаудан 
сақтайды, шығарманы табиғи ағынға түсіреді. 

«Ауада сүйегіңді сырқыратқан дымқыл сыз бар. Қалтарысы жоқ 
шоқтықты өңір болған соң ба, осы Баян жері өзгеше салқын. Өткен 
күзде Байсал шалды ертіп, осы таудың арғы бөктерінде екі күн еру 
жатып, балқарағай соққан-ды. Әлде балқарағай кештеу қарасүйектенді 
ме, әлде арқаны кеңге саламыз деп жүріп бұлар кешікті ме, науқан 
оншалықты берекелі болмады. Үшінші күні қарашаның қарына ілігіп, 
түсірген түгіршіктерді қызылдауға шамалары келмей, дедектеп төмен 
қашқан. Ақбаянның айдаһардай айбатына Қараман сонда иланып еді...
Ағашы сирек, панасыз жалаң бетте қарлы жаңбыр жентегімен ұрған 
кезде, оның қасында қаңтардың саршұнағы жолда қалады екен». 
(64 бет). Алтай табиғатының тағы бір аласапыран шағы. Жазушы 
табиғатты сырт тамашалаушы емес, Алтайдың алақұйын көрінісін 
қимыл-қозғалысқа түсіріп суреттейтін стилист! Бейне саз дерсің. 
Қаламгер табиғат құбылысын өзара үйлесімге түсіріп, соншалықты 
әсем әуенге айналдырды да жіберді.

«Байсалды ертіп келген кезде таң шапағы шың-жартастардың 
кепешін (!) аймалап, Қараңғысайдан түн шымылыдығы түріле 
бастап еді» (49 бет), «Бүлк-бүлк етіп, төменде бұлақ қысыла ағып 
жатыр. Жан-жағынан қысқан мұз құрсауға әлі жетпей, көмек күтіп 
қыңсылағандай ма, қалай? Емшектеле қатқан мұз сіреулері ай 
нұрымен шағылысып, бейне бір ерке бұлақтың сылдыратып ойнаған 
күміс сырғаларына ұқсап кетіпті». (57 бет).

«Аздан соң Ақбаянның маңдайынан ай орағы сығалады. Тіке 
туған жартыкеш ай еріне найқалып, төбеге көтерілген кезде, денесі 
тоңазып, аңшы оянып кеткен». (65 бет).

«Етектегі ну орман үстінде шудадай ирелеңдеп қорғасын 
тұман ағарады. Үлкен аңғар ұйқысырай есінеп, бойкүйез керіліп 
жатқандай». (70 бет). Табиғатқа жан бере суреттеу. Образды ойлау 
жүйесінің жемісі.

«Аңшы ішігін қымтаныңқырап, сығырайып төңірегін шолып 
өтті. Салба-салба самырсындар ай нұрына малынып тұр. Қыс бойы 
иықтан басып, милықтатқан қарды серпіп тастап, енді ғана бой түзей 
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бастағандай. Алыста, түн пердесі астында болар-болмас мұнартып, 
таулар сілемі созылып жатыр. Мұнартқан таулардың шығыс жақ 
төрінде Мұзтаудың қос емшегі жылтырайды. Әлдеқайдан біреудің 
сыңсып салған әні естілгендей болады». (73 бет). Сурет. Сурет 
болғанда бірін-бірі қайталамайтын табиғаттың әр кезеңінің суреті, 
жайқалған жапырақтар қаракөк теңіздей тербеледі, теңіздей толқыған 
табиғат, сары күз келіп, алтын тартады, енді бірде боқыраудағы 
бұрқ-сарқ мінезге көшеді, келесіде ол «кәрі құда» -қысқа ұласып, 
қыс қысқан кездегі қатаң да қытымыр суреттерге ойысады. Бірін-
бірі қайталамайды. Жаймашуақ тартқан көгілдір теңіздей толқыған, 
көлі мөлдіреген Алтай, іштей күрсініп, күңіреніп жатар сәттері 
қаншама?! Соның баршасы тіршілік философиясына оранып, 
өмірдің тылсым сырына бастап жатады. Табиғат бірде шығармаға ая 
болып, бірде сюжетіне егіз өрім бірге өріліп, тағы бірде кейіпкерінің 
ой дүниесінің көрінісіне айналып сөйлеп жатады. Көркем әдебиетте 
жазушы сызған сурет мәтінге табиғи еніп, етенелесе кірігіп 
көркемдік компонентіне айналмағы шарт. Онсыз суреткерліктің 
парқы не? Әлібек шығармашылығында табиғат суреті бар бояуымен 
көрінеді, көркемдікке қапысыз қызмет етіп жатады. Ол – табиғатпен 
етенелескен суреткер жазушы.

Табиғатпен етенелесу – оны тек қызықтаудан тұрмаса керек. 
Табиғат үніне құлақ түріп, оның шаттықты сәтін ғана емес, өксікті 
күңіренісін де тыңдай білу деген сөз. Ол – табиғаттың экологиялық 
қасіретіне де ден қою. Табиғат экологиясының бұзылуы Әлібек 
тынбай жарлай айтып келе жатқан бір мәселе де, табиғат-ана 
бауырынан жаралып, «болып-толып» табиғат-ананың өзіне қол 
көтеруге жеткен адам экологиясының бұзылуы – көркем прозасында 
қилы-қилы кейіпкер арқылы шынайы бейнелеп келе жатқан екінші 
бір жоталы тақырыбы. Әдебиет пәні әзелден – Адам! Ол – аксиома! 
Алайда А.Кимнің «Орман – әке», В.Астафевтің «Патша балық» 
секілді шығармаларын еске алғанда Табиғат – Ана да өнер пәні 
бола алар-ау деген ойға келесің. Табиғат және Адам үйлесімі, өзара 
үндестігі – оның қаламгерлік азығы, көркем прозасының адами 
суреткерлік философиясының қазығы. Өзара бірлікте алып, қамшы 
өріміндей жымдастыра өріп, екеуін де біліп жазады, сүйіп жазады. 
Табиғатты сүйіп жазған жазушы оның бауырындағы хайуанат өмірін 
де бір өзгеше қызыққа бөлеп асқан білгірлікпен суреттей жазады.

 Оның Қараман есімді кейіпкері бірде былай толғанатын: «Бала 
кезінде тау мен тас, орман-тоғай тұнған жұмбақ болып көрінетін 
Қараманға. Жұмбақ боған соң да, табиғат бойына қорқыныш пен үрей 
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бұқтырған сұсты еді. Зейінмен көңіл қойып, тереңіне көз жіберсең 
– табиғаттан қарапайым дүние жоқ екен. Тек алуан құбылысқа толы 
сол табиғаттың өзін түсіне білу керек екен». (66 бет). Осы Әлібектің 
өз танымы, танымынан туған өз ұстанымы, суреткерлік мұраты. 
Табиғат құбылыстарын, ішкі иірім құйылыстарымен қоса суреттеп 
құлпыртып, жан беріп құбылтып, бауырындағы хайуанат біткеннің 
тіршілік сырына үңіліп, өзегіне ой ұялатып, дүние философиясына 
айналдырып суреттеуді мұрат тұтады. 

«Қалтасын қарманып, түнеугүні қарағай қабығынан шеті- 
ген мөлтешті (шайыр.Қ.Е.) тауып алды». (60 бет). «Төңірек қарақұрық- 
танған кезде орманның жиегіне жетті. Қараған-тобылғысы шұбарт- 
қан жазаңдау тепсеңге әдейі бұрылып, бұта басында қалтыраған 
жалғыз қауырсынды көтерді. Қатты сайысқа түскен құр қоразының 
құйрық қанаты. Тепсеңнің әр жерінде құстың шашылған мамық жүні 
ағараңдайды. Құр ойнағы басталған тәрізді». (64 бет). «Дар етіп, аяқ 
астынан көтерілген ұлардан шошып, Найзакүрең мұны тастап кете 
жаздады. «70 бет). «Астына құрғақ бүрді мол етіп төсеп, оның үстіне 
тоқым салып, ерді жастанып қисая кетті». (64 бет). «Іле жерде жатқан 
шірік бөрененің тасасынан қара жолақ баршатышқан(!) жылтың 
етті». (19 бет). «Үңірейген әлгі кеуек ішінен сылаң етіп, әдемі қызыл 
түлкі жүнін төгілтіп шыға келген». (30 бет), «Бұл отырған тастың 
төбесінен жорғалап кішкентай бір аң өте шықты. Шамасы, отты 
қызықтап, адамды төңіректеп жүрген ақкіс болар. Төмендегі арша 
арасынан тарғақ тарқылдады». (31 бет).

«– Қозықа ма еді? – деп сұрады сосын.
Жо – жоқ, кәдімгідей ірі бұғы...» (45 бет).
«Бірақ, бұл кеше тауда жүргенде, салмадағы сорғытып қойған 

құдырдың (!) жас етін біреу боршалап жеп кетіпті. ...Өзге хайуан 
адам иісі бар жерге жоламайды, аңшының ежелгі жауы – сасық құну- 
дың(!) әрекеті сияқты» (56 бет) «Бұлақтың жағасында қылтың қағып 
шақшақай (!) жүр. Сып беріп су түбіне сүңгіп кетеді де, сылаң етіп 
бір жақтан шыға келеді. Кішкентай торғайдың суыққа мықтылығына 
таңырқап, аңшы басын шайқады».(57 бет). «Ақбұлақтың бойындағы 
қақпанның біріне құндыз (!) түсіпті». (61 бет), Ол көбіне жәй 
хабарламайды, аң-құстың мінезін беріп, біраз жерге апарып 
тастайды. Хайуанатты табиғатқа, табиғатты текстке қызмет еткізеді. 
«Қорымның арасындағы қос қақпанның біріне күзен түскен екен. 
Оны түлкі жеп кетіпті. Жүнін бұрқырата шашып, құйрығын қарға 
шаншып қойыпты. (Түлкінің мінезін беруі. Қ.Е.) Қақпанға елік мүйіз 
шәңгек (этнографиялық қосымшалар Қ.Е.) байлап қойған еді, күзен 
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шәңгекті сүйреп, із қалдырып біраз жерге барыпты. Түлкі күзенді 
дәл осы жерде, шәңгек тас қуысына ілініп, діңкесі құрыған шақта 
үстінен түссе керек». (63 бет) секілді етіп табиғат құбылыстарын 
этнографиялық білікпен күшейтіп, табиғат хаюанаттарының өзін 
бірін-біріне аңдытып, бірін біріне алдырып, оның бәрін өмір үшін 
күресіп жүрген аңшы кейіпкерінің кәнігі қырағы көзіне шалдырып 
суреттегенде жазушының табиғатпен етенеленген болмысы келіп 
шығады.

«Баяғыда қауырсынын бұрқыратып, қоянның шілді жегенін 
көргенде, түлкінің түлкіні жеп, пәршелеп, жұлмалап жатқан 
сұмдықтың үстінен түскенде – бұл құбылысқа жауап таба алмай басы 
қатушы еді. Күні бойы суға телміріп, балық аулаған аюдың қылығы, 
ала жаздай ақ тиіннің жинаған қорына кезігіп, балқарағай шаққан 
бұлғынның мінезі де қайран қалдыратын. Өзіне шапқан қасқырды 
мүйізіне іліп ағашқа жаныштап, жүрегі жарылып, сол жерде тас 
мүсіндей қатып қалған бұланның да үстінен түскені бар. Жылдар өте 
соның бәріне жауап табылды... Табиғатта өмір үшін тынымсыз күрес 
жүріп жатады екен». (66 бет). Дәл осылай жазу үшін қаншама табиғат 
ілімі керек жазушыға?!

«Сәлден кейін көкжиектен күннің кірпігі қылтиып, түн 
шымылдығы түріліп төмен кетті. Алаң үстінде кілкіген селдір 
тұман таң жарығымен шағылысып, ақшулан нұрға айналып жүре 
берген. Жарық түскен сайын төңірекке жан біте бастады. Алдымен 
жақын маңдағы ағаш арасынан тоқылдаған, дырылдаған үн естілді. 
Күнгей бет жақтан іннен шыққан суыр аңқиттады. Артынша таң 
тыныштығын қақ айырып, тас төбеден шар етіп, шауқарға ұшып 
өтті. Кәззап құс күрке астында адамның барын сезіп төбесіне саңғып 
кетті». (67 бет), «...Қарабауыр сыпсың етіп інінен шыға келді. 
Шыққан бойда әлденеден сезіктенгендей басын кекжитіп, қалшиып 
тұра қалды. Аузында көлденең тістеген сүйек ағараңдайды» (85 бет). 
«Мұның үйіне келіп алып, құлтекедей тепеңдегені несі екен?» (90 
бет). «Түйеқұлақ аулап, қорымды аралап (демек қорым маңында ғана 
өседі. Қ.Е.) жүрген кержақ шал әлгіндей тас көшкіннің астында қалса 
керек». (180 бет), «Түн баласында шілделік ұстаған адам мұратына 
жетеді деуші еді анасы».(181 бет).

Табиғат құбылысы, хайуанаттар қарекеті берілетін әрбір сәтке 
көз тоқтатып, көңіл аялдатып біртіндеп талдасақ жарасарлық. Әрине 
біз бір топтап ұсынып отырған табиғат топонимдері мен хаюанат 
ат-атаулары бір шығармада түйдектеліп пайдаланылмасы хақ. 
Шығарма сюжетіне сай, оқиға өрбуіне орай, кейіпкер әрекетімен 
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сабақтас әңгімеленер осы табиғат бауырындағы тіршілік атаулы өз 
жарасымымен суреттеледі. Алтай тауларының аң-құсының нешеме 
атасы аталып, түр-түсі, әрекет-қимылы, өмір сүру сипаты беріледі...
Білімділік. Сол аң-құстарды шығарма табиғатынан туындатып, әңгіме 
ету, кейіпкер жан-дүниесіне сай сан құбылтып суреттеу...Шеберлік.

Табиғатты адам араластырмай бейнелеп те мақсатына жеткен 
жазушылар бар әдебиет тарихында. Ол да бір ғанибет. Адам кейіпкерін 
іздемей-ақ адам өмірі жайында ой кешесің ондай шығармаларды 
оқығанда.Айталық, Михаил Пришвин шығармалары – кәдімгі 
өзіміз күнде көріп жүретін өмір. Хаюанат, өсімдіктер тіршілігі 
дерлік. Орыс жазушысы өмірдегі көріністі әсем суреттеп тіршілік 
философиясына енгізіп жіберетіні соншалық көзіңді ала алмайсың, 
көңіліңді жаулап тынады. Сол мінезімен де орыс әдебиетіндегі ұлы 
суреткерге айналып қалды тарихта. Оны қайталайтын, қайталай 
алатын екінші бір суреткер жоқ орыс әдебиетінде. Оның кеш 
түсініліп, кештеу бағаланатын себебі де сол өмірге жақындығында. 
Табиғатты бағындырамыз – деген кеңестік желбуаздыққа беріліп 
кетіп Табиғат-Анадан іргемізді ажыратып, топастанып кеткендіктен 
де орыс оқырманы Пришвинді түсіне алмады. Соңынан ес жиып, 
есалаң кейіптен арылған соң барып Пришвинге қайта оралдық. 
Оның музыкаға бергісіз өте нәзік дүниелеріне ден қойып, түсінуге 
бет бұрдық. Табиғат – Анаға жақындық – өмірге жақындық. Өмірге 
жақындық жазушылық мін емес, суреткерлік мәнер.Бұл ойларды 
Пришвиннен тарта сабақтағанмен Әлібек достың шығармашылығына 
қарата айтып отырмыз. Әлібек шығармашылығы – боямасыз өмір 
деуге болады. Жалған пафос, қонымсыз бояу онда болмайды. Оның 
кейіпкері – табиғат перзенті. Үйінде 40 күн түнеп жатқан жас жесірге 
жолай алмай жүрген Қараманды («Жазатыр оқиғасы») бейне әнтек 
альтруист немесе Айтқали («Ерте түскен бозқырау...») сынды әтек 
дерсің бәлкім. Жоқ ол олай емес, табиғатпен етенелескені соншалық, 
табиғи адамдықты таза сақтап қалған жан.

Әлібектің кейіпкерлері қазақ әдебиетінде өзге қаламгер 
қалыптаған кісілерге ұқсамайды Өзге қаламдасы тұлғалаған образға 
ұқсамас, өз кейіпкеріңді әдебиетке әкелу – жазушылық арман! Әлібек 
кейіпкерлері оның өзі секілді, табиғатпен етене адамдар. Аяулы 
жары мен жалғыз ұлы өліп басы кәңгіріп қалған Қараман дүниені 
тәрік етпес пе? Құдайын қарғамас па?! Ал, Әлібектің Қараманын 
«тұлдыр тірлік, тұрлаусыз ғұмыр» атандырса да ұстап тұрған, өмірге 
деген майы таусылған білте шамның жарығындай жарық дүниеге 
деген сам-соз үмітін өлеусіретсе де өшірмей келе жатқан жалғыз үміт 
– оның туған жері - өр Алтайы!
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Кейіпкер қайғысы – қою. Кейіпкер – жазушы перзенті. Оның сыр-
сымбатына көз салмай, ол сауған ойдың орамын ашпай, жазушылық- 
тың орайы табылар ма? Қараман – кейіпкер бойындағы табиғатқа 
деген іңкәрлік, асқар Алтайға арқа сүйеушілік, табиғатпен біте қай- 
насушылық – кісіні иландырады, тіпті қызықтырады. Бір Қараман 
ғана емес, табиғат аясында тіршілік етіп жатқан күллі кейіпкері өзге- 
ге ұқсай бермейді. Ойы, іс-әрекеті, сөйлеу мәнері бәрі де басқарақ. Қара 
орманды анасындай сүйетін Қараман («Жазатыр оқиғасы») Анненков 
әскерінің жеңіліс тауып Қытайға қашып бара жатқан азып-тозған бір 
бөлімінің іс-әрекеті, алтын сынығы үшін мұның ұлын оққа байлап 
жіберген Ерофейдің көзін жою үшін сыңсыған орманды өртеп тынды, 
Байсұлтан («Қорық») құтты қоныс етіп отырған жері – қорыққа өтіп 
кеткені, жаңа буын азаматтардың оны адам санатына қоспағаны үшін 
«көш» десе де көшпей, ақыры дықарттықтан көз жұмды, орманды 
адал қорғап жүрген Айтмолда («Айтмолданың соқпағы») еңбегі 
еш болғанын кеш түсініп, дүниеқоңыз Миябайдың арам әрекетінен 
кейін жан-дүниесі қаңырап босап қалса да, ақырында өзінің адами 
табиғатынан айный алмай бұғы аулаған қарақшылардың оғына ұшты, 
жасы егде тартқан Бектұрғанның («Көңілдің көк дөнені»), елге монша 
салып берсем деген арманы желге ұшты, жаңа буын үшін уақыты өтіп 
кеткен екен; өзінің адалдығын дәлелдей алмай, елге сыймай жалқы 
тағдыр кешетін Жекебай («Сарсаң»), бастыққа жағынуды білмей өтіп 
келе жатқан Әубәкір қария («Басқарманың қымызы»), өзін өлімнен 
аман алып қалған қарияға аюдың қонжығын сыйлаймын деп аю-ана 
талауына түсіп өлетін Есалы («Қарымта») әлеуметтік жүк арқалап 
жүрген қилы-қилы тағдырлы кейіпкерлер. Жазушы өз кейіпкерлерін 
табиғатпен барынша етене әкеліп тұлғалайды да тосын шешімдермен 
тағдырын түйіндеп отырады. Күтпеген түйін оқырманды селт 
еткізеді. Әдемі әңгімешіл стилді ұстанған жазушы кейіпкерін шуақты 
күлкіге шомылдырып, ойға шомдырып сені де жетелеп отырады. 
Аталған кейіпкерлердің ортақ сипаты – Алтай орманы, аң-құсына 
деген адалдық. Ал ерекшелігі – олардың сыртқы түр-келбетінен 
бастап ішкі дүниетанымы, өмірлік ұстанымы ...болып дараланып 
кете барады. Бір-біріне ұқсап, ұқсамай жатқан қилы тағдыр иелері 
райында ойлантады, толғантады. 

В.Беловтың «Ағаш шеберінің әңгімелерін» еске түсіретін 
«Жұртта қалған жеті үйдегі» Қасиман, Байғоныс, Мелс, Кәрім қария, 
Сәлима, Қабден, Метрей шал, моторист Сәрсен өздерінің қызық-
қызық әрекеттерімен ерекше есте қалады. Туған жері Талдықорғаннан 
алма көшетін алып келіп қондырған көшені (Алма ағашы семіп қалса 
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да) «Алмалы көшесі» атандырып жүрген, немесе қалаға көше-көше 
бір ауылдан жетімсіреп жеті үй ғана қалғанына қарамастан «қазіргі 
уақыттың талабы» деп тау басына «дача» салып әлек болатын Мелс 
әрекетіне күлеріңді де күйінеріңді де білмейсің. Алайда, әдеби 
кейіпкер тілімен, іс-әрекетімен, өмір сүру дағдысымен ерекшеленетін 
олар суреткерлік талғаммен жасалған көркем образдар.Күліп оқып 
бастап ойланып аяқтайсың.

Әлібек кейіпкерлерін қалай тұлғалайды? Оның кейіпкерлері 
– ойшыл. Бектұрсыны былай толғанады:

«Ауыл қыбырлап, күнделікті қаракетіне кірісе бастапты. Ес 
біліп, етек жапқалы көріп-біліп келе жатқан таныс тірлік. Бір күні 
бір күніне ұқсас, жазы – қысқа, қысы – жазға ұласқан зымыраған 
уақыт. Сөйтіп жүргенде өмір дегені аңшыдан қашқан түлкідей бұлаң 
қағып өте шығыпты-ау. Бойда ерік, ойда көрік бар кезде адам дегенің 
уақыттың нарқын бағалай бермейді екен. Қаншалықты өкінгенмен, 
көңілден ұшқан көк қаршыға енді қайтып кеудесіне қонар ма?»// 
«Біздің жақтың шалдары» 166 бет).

Ол тағы бірде былай толғанады:
«Қазір заман түзу, ел тыныш, бәрі де сыпыраның ішінде отыр.-: 

не ішем, не кием демейді. Сөйтіп отырып бұл адамдар әншейін бақан 
тірес, ит тартыс ғұмыр кешуде. Кешегі Құмархан секілді от жүрек 
азаматтар қайда кеткен?

Мынау жарық жалғанда ертеңге бір белгі қалсыншы деп, көкейін 
көгертіп жүрген пендені Бектұрғанның өз басы дәл бүгінгі күні бұл 
ауылдан кездестіре алмай жүр. Бір күндік шолақ тірлікті күйттеп, 
әркім өз күлшесіне күл тартумен әбігер. Кеңінен ойлап, кемеңгер ой 
түйетін адам қалмаған ба сонда?»// (168 бет).

Кейіпкер ойшыл болуы үшін алдымен автор ойшыл болуы 
керектігі бесенеден белгілі. Әлібек Алтайдың «шалдарының» жан-
дүниесіне кіре біліпті. Олардың ой қазынасын ақтарып, дүниенің 
өткіншілігі, өмірден барқадар табу мен таппау, өмірлік мұрат, соңына 
ұрпақ қылдыру, тіршілік деп тепеңдеумен өтіп келе жатқан жандардың 
өкініші мен жұбанышы, өмірлік ұстанымы...дегендей нешетүрлі ойын 
саууға барыпты. Онысы алдымен кейіпкерін даралай тұлғалауға, 
сосын ойшылдығымен шығармаға құнар дарытуға, соңында қазақтың 
тіл жұпарын жасаңытуға мейлінше жарап жатыр.

Алғашқы бөлімдегі «Бойда ерік, ойда көрік бар кезде адам деге- 
нің уақыттың нарқын бағалай бермейді екен. Қаншалықты өкінген- 
мен, көңілден ұшқан көк қаршыға енді қайтып кеудесіне қонар ма?» 
– деген қанатты ойдан туып, қанатты сөзге сұранып тұрған жолдар 
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қандай?! Әйтпесе екінші бөлектегі: «Қазір заман түзу, ел тыныш, бәрі 
де сыпыраның ішінде отыр: не ішем, не кием демейді»., «Бір күндік 
шолақ тірлікті күйттеп, әркім өз күлшесіне күл тасумен әбігер...» –
секілді сөздер, сөздерден бас құраған өзіндік сөйлемдер, сөйлемдерге 
көмейіне қорғасын құйып шымырлатқан сақадай нығыздай айтқан 
ойлар қандай?! Егер де, Әлібек «шалдарын» өмірдің талай соқпа-
соқпасынан өткізіп осы ойларға дайындап алып келмесе, онда бұл 
ойлар кейіпкер табиғатынан тыс қалар еді. Кейіпкер бойынан тыс 
тұрған қандай ой, нендей сөз болсын ол кейіпкер бойына жұқпаған 
бостекі бояуға айналып көркем шығарманың табиғатынан да тыс 
сопайып шыға келер еді. Олай емес, мейлінше қарапайым кейіпкерлер 
соғысқа қатыса ма, әке жолымен жүріп өмірдің біраз асуынан 
аса ма, тіршіліктің кермесіне тап болып, жүрегінің басына шер 
байланып қайғы уын іше ме, әйтеуір тіршіліктің аяғында осындай 
қарапайым философиялық түйіндерге келіп жатады. Кейіпкер 
табиғатына қонымды шығып көркем шығарманы ажарландырар 
бояуға, шығарманы ішті ететін ойға айналады. Көркемдік тіні болып 
жымдасып, шығарма шырайын ашады. Біздің Әлібектің «шалдарына» 
сүйсінісіміз де осы бір өмірдегі қарапайым көріністерді қалт жібермей 
көре қалған байымды суретші көзден, оны қиюын келтіріп кейіпкер 
табиғатынан туындата шығарма тініне шебер қалаған суреткерлік 
сөзден туындап отыр.

Әлібектің шалдары ойлы – кей-кейде қайсысы жазушының, 
қайсысы кейіпкерінің ойы екенін ажырата алмай жатасың. Кейіпкерін 
қоя тұрып, жазушының өз табиғатынан да шығып кетіп жататын бір 
қарағанда әпенді, бір қарағанда сұмдық ойшыл шалдарға кезігесің 
шығармадан. Әлібек шығармаларының тіршілік философиясын 
кешуі, олардың кешіп өткен өмір сабақтарына сай туған өңір тілімен 
сөйлеп жүруі біздің есімізге орыс халқының мақтанышы Василий 
Беловтың «Ағаш шеберлерінің әңгімелерін» де еске түсіргендей 
болады. Біз бұлай дегенде қазақ жазушысының кейіпкерлері орыстың 
«мұжықтарына» ұқсайды деуден аулақпыз. Әлібектей қаламгер 
досымыздың ауыл қарияларын сомдаудағы жазушылық шеберлігінің 
аса бір биіктеп қалыптасқандығын айтқымыз келеді.

Өмірдің өзінен тамыр тартып жататындықтан, бәлкім жасы 
ұлғайып, өмірден жақсыны да, жаманды да көріп, пендешіліктен 
тысқары, одан биік тұрып толғанатындықтан ба, әйтеуір 70-80-
ші жазылған шығармаларының өзінен: «Бір күндік шолақ тірлікті 
күйттеп, әркім өз күлшесіне күл тартумен әбігер. Кеңінен ойлап, 
кемеңгер ой түйетін адам қалмаған ба сонда?» – деп бүгінгі күнімізге 
қарата сөйлеп, бүгінгі күнімізді алдын-ала болжағандай ой айтатыны 
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бар. Ең бастысы ол ойлар кейіпкер табиғатынан туып бізді баурап, 
бізді сендіріп жатады. Жоғарыдағы екі қысым үзіндіге қайта зер сала 
қараңызшы, «Қазір заман түзу, ел тыныш, бәрі де сыпыраның ішінде 
отыр: не ішем, не кием демейді», әйтпесе: «Бір күндік шолақ тірлікті 
күйттеп, әркім өз күлшесіне күл тартумен әбігер», – деп ой түю үшін 
жерге от жағып, тезек қалап, қамыр илеп, табаға ашыған қамыр салып, 
нан жабатын қазақы тіршілікті көрген, білген, бастан кешкен адамның 
ғана ойына түсетін ой орамы, қазақы тіршілікке адал адамның ғана 
аузынан ғана шығатын сөз байламы емес пе?! Әлібектей ауыл өмірін 
жете білетін, ауыл өмірін алты алаш өміріне айналдырып көз аясына 
қондырып, көңіл айдынына сыйдырып жазып келе жатқан суреткер 
бойына сыйымды сөз, қаламгерлік тың қолданыс емес пе? Сол 
қарапайым тіршілік көрінісінен дүнияй философия туындап жатқан 
жоқ па?! Зер салып қайта бір оқыңызшы...

Әлібек кейіпкерлері тіршілік кешкен өңір, еткен кәсіпке орай 
туындайтын тіл ерекшелігімен айырықшаланады. Оның бір парасы 
– жергілікті сөздер

«...дүкертпен(!) мұртын басты»(13 бет), «Киім біткеннің қол- 
тырмашы(!) сөгіліп, шабуы(!) сетінеп, жырымдалып түсіп қалудың 
аз-ақ алдында жүр. Көк тебенмен ілекерлеп, әр тұсынан бір жөрмеп(!) 
қойған». (13 бет), «Жалма-жан терезеге тұтқан қарынның тесігі- 
нен сығалап, шықарға(!) үңілді...»(14 бет), «Етігінің белтірі(!) сетінеп 
жүр еді, тілерсегінен жүгірген суық жел қара санын өрлей жөне- 
леді» (22 бет), «Талдыбұлаққа соңғы рет айдың екінші тоғамында(!) 
бір барып, аңғардың бойын үш күн аңдып қайтқан еді» (27 бет), 
«Қараман салмадағы (!) сүрленген еліктің етін қапқа салып...» (20 
бет).

«Қанайдың отаулаған(!) шөбін көріп қайтты». (44 бет), «Биылғы 
жылы Жазатырға қар қалың түсті. Кібісе (!) жылы ғой, қыс қатты 
болар деген Байсал шалдың жорамалы бекерге шыққан. Қары қалың 
болса да, қызылы аз, адамның арқасын қыздырған шуақты күндері 
мол еді.Күннің жылымық шуағы қардың астын жіпсітіп, әр тұстан 
күркіретіп көшкі (!) түсірген, сөйтіп, ақпан туа күнгей қыраттың 
біразы жалаңашталып салған болатын» (45 бет), «Бой жазып 
керілмек еді, бурыл басын аңдаусызда мәткеге оңдырмай ұрып 
алды» (127 бет), «Кезінде бұл Айтекең де бір сынса мол сынатын 
ноқтың нағыз өзі еді» (136 бет), «Екі кештің арасында қораның қиын 
тазалады, шашылған сағдарды жинастырды» (161 бет), – секілді үйме-
жүйме етіп ұсынғанда кісіні өзіне тарта қоймайтын сөз қолданыс- 
тары кейіпкерін даралауда өзіндік міндет атқарып жатады. Көркем 
образ тұлғалауға септеседі.
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Жергілікті сөздер ғана емес, тұтас сөз орамдарымен кейіпкер 
тілін даралауда да Әлібек қиялы ұшқыр, қаламы жүйрік.

«– «Батырдан сауға, мергеннен сыралғы» (!) деген осы да! – деп, 
Байсал бұған риза болып, сақалын саумалады» (20 бет), «...сенің 
иманыңа қамшы басып тұрғаным жоқ»(11 бет), «Қолыңнан келеді 
екен, бұл өмірде боз жорғадай желіп өтпеймісің?..» (11-12 бет).

«– Бізден нендей хал сұрайсың...тісі сары қақ қайрақ болдық»  
(14 бет). 

«–Тектің атасының өлгені қашан, Бейсеке! – деді Қараман, 
–Біреудің тауығын алсаң – қаз байла, малын алсаң – қыз байла» – 
деген. Бұл да артында аманаты бар дүние ғой» (15 бет).

«– Кездескен сайын өзіңізден сұрауды ұмытып жүрмін, 
айтыңызшы, Бейсеке, осы сіз нешеге жидыңыз?» (16 бет).

«– Шырағым, Қараман!– деді. – Сенің де жасың сәске мелден (!) 
өтіп кетті» (17 бет).

«Тым шөмкесің(!)» (18 бет).
«– Қап түбіне сыймаған сен де бір қара қамшы болдың ғой, – деді 

болымсыз күрсініп» (18 бет).
«Шілтеннің шылауы тисін!» (19 бет). «Қара тартары(!) осы шал 

ғана болған соң, бұл да ет жүректі пенде емес пе, іштен тына беруге 
шыдамады» (19 бет).

«Мұз арқалап, күл төккен жалғыздықтың күні құрысын» – деп 
іштей...» (75 бет). «Көн етікке құрым шұлғау» (75 бет). «...сары тора 
жастағы әйел ғой...» (75 бет). «Байсал ескіліктің жөнін білетін, көңілі 
қарақты(!) шал еді...» (77 бет). «Тазға таздың сиынған заманы да, 
тегі» (99 бет). «Шілдесінде шырақ көрмеген арамза еді, енді қарашы, 
қамшысын білемдеп жұртқа қоқыраңдауын...» (100 бет).

«– Мақтасам, орнымен мақтап отырмын. Бозбаласында оғы жаза 
кетпеген жұпар кіндік еді ғой бұл Байсекең» (123 бет).

«...үйірін сұйылтып алған шірік шөңге боп қалдық қой бүгінде...» 
(171 бет).

«– Әй, шырағым, – деді Әбекең ашу шақырып. – Сен тасқа 
шыққан текедей албаты бақылдай берме!» (219 бет). 

Орманды өңір, аң-құсты ауылдың баламалы, бейнелі тіл, бедерлі 
сөз қолданыстары.Соны жазушы кейіпкер табиғатына орай тамаша 
қолданып отырады. Әлібек тіпті Кержак кейіпкерін де орыс говоры 
арқылы сөйлетіп жатады. Онысы жарасымды. Диалогтің өзін 
жергілікті тіл ерекшеліктеріне сүйене құрған соң ол характер жасауға 
сәтті ұласып кетіп жатады. Бірер сәтке аялдайық.

«Әрине, бұл пәниге кімдер келіп, кімдер кетпеді дейсің. Атағы 
әлемді әлдилеген патшалар да, жұртты аузына қаратқан жақсы мен 
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жайсаңдар да өткен. Солардың бәрін жалмап, бәрін жұтып жатыр 
– бәрібір қара жердің талысы тоят табар түрі жоқ Сірә, тоймайтын 
шығар...» (70 бет). Кейіпкер ойы. Өмір өткіншілігі туралы жазушы 
философиясында жаңалық жоқ. Алайда, «қара жердің талысы» 
– деген ұғыммен, жаңа баламамен ескі ойды жаңғыртып отыр. 
Сондай-ақ, кейіпкер ойы райында айтылар толғам ұлттық реңімен 
кейіпкерді ішті ете түседі. Осы ойға қарап отырып Қараманды анау-
мынау қатардағы көгенкөзден жоғары қоярың анық. «Шамданса 
– шабына шоқ түссін!.. Бұларға салсаң бас пайдасы үшін Алтайды 
өртеп жіберуге әзір» (11 бет), «Жаратқан ие адамдарға сен патша 
бол, сен бай бол, сен аңшы бол, сен жалшы бол деп өмір сыйламаса 
керек, тегі. Сен адамзат әулетінің алтын жібін жалғастыр, бала өсіріп, 
ұрпақ қалдыр деп жарық дүние сыйлайды. Ал, құйрық-жалсыз 
тұлдыр қалған бұл Қараман ертеңгі күні құдай алдында не деп жауап 
бермек?» (71 бет) – деген қазақы философия да Қараманды кейіпкер 
райында ірілендіріп (қарапайым аңшы ғой), ірі істерге бастайды. 
Оның кейін ақ гвардияшыларды отқа өртеп жіберер ерлігіне осындай 
ой ерлігінен кейін күманданбайсыз. Кейіпкер табиғатынан туындаған 
табиғи әрекет ретінде жантартып бағалайсыз. «Жазатыр оқиғасын» 
ішті шығармаға айналдыратын да кейіпкер табиғатының ірілігі.

«Біздің жақтың шалдары» кешегі кеңестік кезең тоғышар 
бейілін сынайтын шығарма. Аңқау шалдарды әңгімеге тарта отырып 
астарында қоғамның, қоғамды құратын адамның табиғатқа жатсыра-
ған көзқарасын ашып-ашып айтады-ау. Шығарма сондай астарымен 
де мінезді шығарма дерлік. Кеше ғана ма? Әлібектің шалдары – әпенді 
дерлік аңқау, Алтай табиғатына тартып туған ақ-адал күн кешуші 
таза, айналасының аңқаулығын пайдалана білетін жытқыр, қу тақым, 
бірді-бірге ұрып жүрер алаяқ... бәрі де бар. Бірқилы деуге келмейді, 
әрқилы. Олай болатын реті де бар. Өмірдің өзі санқилы емес пе?! 
Дегенде сонда бір сарын ерекше күшейіп көрінер еді, ол шығармада 
айқұлақтана түсіп, арна тартар еді. Кеңестік қоғам бойындағы 
тоғышарлық, дүниеқоңыздықты сынау сияқты көрінетін.

Өзіміз сағынғандай болып оның қарасын қолдан қоқырайтып 
жүргеніміз болмаса Кеңестік қоғамның қарасы батты. Әлібектің әлгі 
кейіпкерлері таяныш – түптұлғасы баяғыда бақилық болған шығар-
ау. Адам кетсе, ол жаратқан кеңестік қоғам кетсе, Әлібектің әлгі 
кейіпкер «шалдары» да әдебиет әлемінен біржолата көшуге, көңілден 
өшуге тиісті ғой. Жоқ, олай емес, оның «шалдары» көңілде әлі тірі. 
Тірің не, олар бұрынғысынан да өміршең бола түскен. Олар кезінде 
жалқы көрініс ретінде көрінген тоғышарлықтың бүгін тұтасып, 
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тұтас қоғамдық дертке айналған шағында да әлеуметтік тип райында 
өмір сүріп, әдеби кейіпкерлер ретінде өз сөзін айтып дін аман жүріп 
жатыр. Жазушы әлгі кейіпкерлерін көркем образ ретінде жаратқан 
кезде меншікшілдік дерт әлде біреулердің бойынан көрініп саяқтық 
танытар болса бұл күнде қабындаған, дертке айналған. Меншікшіл 
психология тұтас қоғамды иектеген. Осындай жағдайда суреткер 
көзбен шынайы тұлғаланған кеңестік қоғам үшін күресіп жүретін 
кейіпкерлері түп-түгел әпендіге айналған (өйткені жеке меншіктік 
капиталистік қоғамға айналдық емес пе?), керісінше дүниеқор, алаяқ, 
сұм кейіпкерлері осы бүгінгі қоғамға сұмдық сұранып тұрған тип 
болған да шыққан. Мұның сыры неде?

Өмірлік материалдың Әлібектей суреткер-ойшылдың уақыт 
өткен сайын өлеусіреу орнына өмір өзгерісіне қарай түрленіп бой 
көрсетіп, қилы-қилы сөйлей алатын көпқыртысты, көпбояулы көркем 
образ жасай алғанында! Ал, оларды жаңа қырынан тану үшін – 
оқырман бүгінгі қоғам биігінен қарап оқыса, таныту үшін сыншылар 
трактовкасын жаңа қоғам мораліне қарай бұрса, талдауын тереңдетсе 
жетіп жатыр... 

 Әлібек әңгімешіл жазушы. Әңгімешілдік – жазушылық стиль. Оны 
әсіресе қазақ жазушыларына өгейсітуге болмайды. Қазақ әдебиетінің 
небір асылдары осы әңгімешілдік мәнер жемісі. Әңгімешілдікті 
жазушылық мәнер тұтқан қаламгеріміздің бірі – Әлібек! Ол жаймашуақ 
әңгімелей отырып, жадырай сөйлеп, сені Алтай табиғатына 
бастайды, бауырындағы аң-құсы тіршілік сырына сүңгітеді. Соның 
баршасында әңгімешілікпен сүйіндіре отырып күлдіріп, сүйіндіре 
отырып күңірентіп ала жөнеледі. Шығарманың үстіңгі қабатында 
юмор шуағына бөленген күлкі, астыңғы қабатындағы елдік (ұлттық), 
топырақтық трагедияларға жетелеп «қуартып» отыру – оның жазушы 
ретінде лирикалық проза өкілі екеніне кепілдік. Лирикалық прозаға 
тән сентиментализмді де, табиғатқа құл болған натурализмді де, 
адамдар тағдырына араласып кеткенде тегеурінді драматизмді 
де жазушы прозасынан молдап табасыз. Ол қуандырып отырып 
өкіндіре алады, өкіндіріп отырып қуандыра алады. Қуанатының 
күллі шығармасы жеңіл юмормен әдіптеліп, күлкі шуағы шығарма 
шыбығына шуақ шашып әңгімешілдікке әр, кейіпкер тұлғалауға 
нәр болып сені жетелеп отырады, өкіндіретіні – ол суреттей бастап, 
ынтықтыра жетелеп апарып сені қилы-қилы тағдырлар оқпанына 
тастап кеп жібереді. Өзің күнде көріп, ауыл-аймақ, ағайын-туыс 
арасынан күнбе-күн кездесіп, қол алысып, қол берісіп жүрер кәдімгі 
ауылдың қарапайым адамдарының тағдырының соншалық қиын, 
күрделі екенін Әлібек шығармалары арқылы танисың, табасың, 
сөйтесің де өмірден өз сыбағасын ала алмай діңкелеп, есесі кетіп 
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еңсесі түсіп пақыр қалыпта өтіп бара жатқан адами тағдырлар 
үшін кәдімгідей өкінесің. Қуандыра білген, өкіндіре білген жазушы 
алымды – шалымды суреткер!

Федор Достоевскийдің бір сөзі бар еді. «Жазушыға материалды 
ойдан шығару не керек. Ол бос әурешілік. Айнала өмір. Өмір толы 
тақырып емес пе? Ойдан шығаруға әсте құмартпаңдар!» – дейтін. 
А.П.Чеховтың «Қаласам алдымдағы сия сауыт пен қаламсап та маған 
тақырып...», – дейтіні тағы есте. Ол аз болса, В.Шкловскийдің бір 
сөзі бар еді, Лев Толстойға қаратата айтылған, «Шын жазушы өтірік 
айта алмайды. Шын жазушы өтірік жаза алмайды. Ол ойдан шығарып 
қисындандырып отырып та өмірлік шындықты бәрібір айтып 
қойғанын білмей қалады...», – дейтін. Осы ұлағатта жазушылық 
болмыс, қаламгерлік құпия жатыр, өмірді көшір деп отырып та өмірді 
көшірме дейтін; өмірді көшірме дей отырып та өмірдегі көркем 
шығармалық көріністі көре біл, тани біл, сұрыптап ала біл –дейтін! 
Осының бәрі жинақталып келіп өмірден өнер жасай білуге саяды. 
Ол үшін боямасыз өмір ғана емес, болмысты суреткерлік керек. Ол 
үшін қайталай айтсақ, мөлдіреген өмір суретін көрер суретші көз, 
көргеніне ой ұялатып айтып бере білетін суреткерлік сөз керек. Біздің 
Әлібек доста сол бірінен бірі туып, бірін-бірі жетелей толтырып, 
толықтырып тұратын осы екі қасиет бар. Соған сүйінеміз. Ол бүгінде 
жазушылық ноқтаға басын біржолата сұққан, сұққан да өз әдеби 
әлемін жасап үлгерген соқталы суреткеріміз! Әлібектің әдеби әлемін 
ешкіммен де, тіпті өзімен тақырыптас түсіп жататын ағалары Қалихан 
мен Дидахметпен де салыстыруға келмейді. Өйткені, ол Әлібек 
Асқаровтың қол саусағын сүйелдеп жаза жүріп қалыптастырған 
дербес әлемі!

Оның шығармаларында ұрпақ алмасуы – толайым мәселе. 
Жобамен орыстың тамаша лирик жазушысы И.С.Тургеневтен бастау 
алатын кейінгі ұрпаққа көңілі толмаушылық, содан туындайтын «ата 
мен бала түсініспеушілігі», кейінгі буынды уақыт құбылысының 
жаңаша, ата дәстүрге алакөз етіп қалыптайтыны бір қарағанда 
дәстүрге берік - әке-шешеге мейлінше адал бейіл беріп өсер қазақ 
жағдайында қалай бұзылатыны - Әлібек шығармаларында, әсіресе 
«Жұртта қалған жеті үй» хикаятында мейлінше шыншыл суреттеледі. 
Тозған ауыл мен ауылды тосырқар ұрпақ арасындағы сәйкессіздік- 
тің қалай туып, қоғамнан қалай орын алатыны – қилы-қилы 
кейіпкерлер өмірі, тұрмысы, мінез-құлығы, ұстанымы, дүниетанымы 
арқылы әдемі жеткізіледі.

Жазушы шығармашылығы туралы әңгімеде «суреттеледі» деген 
етістікті жиі қолданып отырғанымды шамалаймын. Жайшылықта 
«жазушылық», «қаламгерлік» баламасына жүрер «суреткер» сөзі 
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біздің қолданыста әлгі Алладан қалап алған кәсіптің баламасы емес, 
анықтаушысы райында қолданылып отырады. Егер, «суреткер» 
сөзін адым сайын айтып, астын сызғандай етіп жатсақ оның да өз 
жосығы бар. Әлібек Асқаров – табиғатында суреткер жазушы. Көркем 
прозаға стилистика енді, форма билік жасады, диалог кимеледі...
бәрі де орынды. Алайда, көркем прозаға осындай жаңа көркемдік 
компоненттердің еркін енуі бір ыңғайда қазақтың қара сөзінен сөзбен 
салынған суретті ығыстырыңқырап жібергенін айтпасқа болмайды. 
Қазір кейбір шығармаларды оқығанда суреткерлік сырттап қалып 
қойып жататынын аңғарасың. Содан да оқып отырып көзіңді көркем 
суретке суара алмай, қыл шылбыр жұтқандай қиналасың. Жазушыны 
«суреткер» атасақ, сол атауға лайық көркем прозада тамылжыған 
табиғат, тамаша суреткерлік аралас-қоралас жүрсе құп жараспас па?! 
Солай! 

Суреткерлік – жазушылық өнердегібір көркемдік дәстүр. Шығар- 
машылығы туралы сөйлеп отырған Әлібек – мейлі табиғат, мейлі 
тіршілік көрінісіне көз тіксін, тамылжытып сурет салады. Ол сөзбен 
салған суретті көзіңмен көресің, көңіліңе орнықтырып, дәйім-дәйім 
жүрек түбінен оятып алып көз алдыңа қайта келтірсең сол әдемі 
қалпында қайтадан келе қалады. Шығарма табиғатымен бір күйлеп, 
құп жарасып біте қайнасып сөйлеп жатпаса біз ол көркем де, көсем 
суреттерге арнайы назар аударып жатпаған болар едік. Өйткені 
міндетсіз сурет – жүк арқаламаған басы артық мәтін. Ол мәтін 
шығармаға қызмет ете алмайды.Ондай жағдайда суреткерліктің өзі 
жәй сөз сауушылыққа айналып кетеді. Жәй сөзуарлық – көркемдік 
емес. Ол – қаламгерлікке сын! Біз бұлай дегенде Әлібекті мақтай 
отырып, ендігі бір есепте сақтандырғымыз да келеді. Өйткені, табиғат 
суретіне қызығып кетіп суреттей жөнелу, этнографиялық сипаттарды 
тәптіштеу, табиғат аң-құстарын мақсатсыз түсіндіру – суреткер үшін 
ұтыс емес, тек ұтылыс. Қырағы көз іліп түскен әдемілікті жазушылық 
көңіл екшеп, әбден бас білген сүйрік те сүйкімді қалам белгілі бір 
мақсатқа жұмылдыра жұмсамаса – міндетсіз мәтіннен еңбек еш! 
Ол – өкініш. Қуанышымызға қарай, Әлібек суретшілігінен бастау 
алатын суреткерлігі – тамылжыған табиғатты табиғи бояуымен беру 
ғана емес, оны кейіпкер табиғатына қарай қызмет ете білетіндігімен 
ерекшеленеді. 

Әлібектің күллі шығармашылығы Алтай топырағынан нәр 
тартып, табиғат сұлулығынан құнар тартады. Әлібек шығармалары 
өмірге соншалық жақын! Оның бар шығармасының төсегіне айналып 
Алтайдың әнге бергісіз әсем табиғаты жүреді көз тартып. Кейде тіпті 
кейіпкерін сәл дамылдатып Алтай табиғаты жайында толғанып ала 
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жөнелгенде де көңіліңе күдік ұялай бермейді. Өйткені, Әлібектің 
Алтайы – шынайы табиғат, оның шығармадағы келбеті кенепке 
тартқан кескіндей тірі табиғат, шын сурет! Ең бастысы соның 
баршасын шып-шырғысын шығармай кейіпкер табиғатына табиғи 
сіңіріп, шығармасына көркемдік құнар етіп бере білу – шынайы 
суреткерлік, шын шеберлік!

Алтай – оның жан-байлығы! Алтай оның ата-бабасы. Алтай ол 
үшін тазалық қайнары. Оның Базарханы («Бір күн, бір түн...») түр 
келбеті әсем болғанымен ауасы күл саситын, адамы аярлықтың 
неше атасынан тартынбайтын қаладан жерігенде тура тартып кеткісі 
келетін жері – сол алтын қайнар Алтай. Бар шығармасында Алтайдың 
екі елі ажырамай бірге жүретіні де содан. Алтай жайында толғанысы 
суреткер жазушы Әлібек Асқаровтың да арман-тілегі! Әлібек сөйтіп 
Алтайдың асқар биігін жазып келеді, сол арқылы әдебиетте өз әлемін 
қалыптастырып, өз биігін алып келеді. «Өр Алтай, мен қайтейін 
биігіңді...», – деп туған Алтайымен мұңдасып, сырласып бірге келеді. 
Оның әдебиеттегі образын сұлу табиғатымен, саф таза ауасымен, ары 
тап-таза адамымен жеткізе жырлап келеді. 

Иә, Әлібек Асқаров – суреткер! Асқаровтай суреткермен әдебиет- 
тің Алтай асқарында кездесуге жазсын тағдыр!

Түркістан 2011 ж.

БІр ЖазУШЫ ЖаЙЫНДа ЕКІ ТОЛҒаНЫс
Көктем – үмітті , шілде – алда

Биыл 50 жасқа беттеп келемін. Жарты ғасырлық ғұмыр кісіні 
ойландырады, толғандырады. Не оқыдым, не жаздым, алғаным 
қайсы, аларым қайсы? секілді сан сұрақ санамды саумалдай шайқайды. 
Кейде архивімді ақтарамын, күнделік, хаттарға үңілемін. Сондай ой 
қорыту сәттерінде кезінде жазылып, бірақ ешқайда жарияланба- 
ған түрлі жазбаларға кезігемін. Соның бірі мына жазба. Ұмытпасам 
«Шілде» жерлес жазушымыз М.Байғұттың тұңғыш кітабы. Тұңғыш 
кітаптар жайында тиісті орындар пікір сұрағанда жазып берген 
болуым керек. Бір данасы архивімде сақталып қалыпты. Келесі 
мақала да архивімнен шықты. Жазыппын. Неге жариялатпағаным 
есімде жоқ. Алды отыз, соңы жиырма жылға жуық уақыт бұрын 
жазылған пікірді оқырманға қаз-қалпында ұсынуды жөн көрдім.

автор
Биылғы жас таланттардың ішінен айрықша көзге түскен автордың 

бірі – Мархабат Байғұт. Оның биыл ғана «Жалын» баспасынан жарық 
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көрген «Шілде» атты жинағы көп үмітті күттіріп отыр. «Шілде» 
– бірыңғай әңгімелер жинағы. Әңгіме – шеберлік мектебі. Шағын 
жанрда шеберлік шыңдауға да, шалынып қалуға да болады.

Ең алдымен батыл айтарымыз – М.Байғұт ауыл өміріне жетік. 
Басқаның күнде көріп, елеусіз аттап өтіп кете барар үйреншікті 
оқиғаларынан ол тап басып отырып оймақтай әңгіме жазады. Оймақтай 
әңгіме. Оймақтай әңгімеге онсан ой ұялатпасаңыз ұтылғаныңыз. 
Еңбектің еш кеткені. Ал, оңтайын таптыңыз – еңбегіңіз жанды!

Жас жазушының шағын форманы шебер пайдаланатындығы 
байқалады. Сол шағын формада автор өзін еркін сезінеді. Еркін 
көсіледі. Көсіліңкілікті шығарманың сырт көлеміне емес, ішкі мазмұн 
байлығына сіңіруге тырысады. 

Оймақтай әңгіме – ойшыл. Оқушысын өмірдің бір қиянына 
апарып ойландырады, одан қайтадан өз тіршілігіне оралдырып әкеліп 
толғандырады. 

Көркем шығарма материалы – тіл. Автор тілі – қарапайым. Жал- 
ған жалтырағы жоқ, характер ашарлық табиғи тіл. Ол мейлі автор тілі, 
кейіпкер тілі болсын өз орнында тұрған, табиғи міндетін атқарады. 
Мұның бәрі жас та болса, бетін ашып отырған жазушының шеберлік 
кілтін меңгере бастағандығының белгісі.

Тұңғыш жинақпен танысып, тамсанып отырған бұл шеберлік 
белгілері – Адамды бейнелеуде көрінеді. Жас жазушының алдымен 
назар аударатыны, ден қоятыны – Адам.

Мархабат ауылдың алуан-алуан характерлерін аңдай алған, 
бақылай білген. Адамдар сырттай күпініп, шоқтықтанып жүргенімен 
іштері бос екені, Адамдар – сырт көзге іске алғысыз деп есептелгенімен 
адал да қарапайым жан-дүниесі бай жандар болып шығады. Тек 
олар жайлы тоғышар жандардың көзқарасы жұпыны. Адамдардың 
характерін ашып, ақ-қарасын танытарлық өлшемдер бүгінгі күннің 
моральдық ар-тазалығы мәселелері. Әр әңгімеге жан бітіріп тұрған 
адамдардың әппақ армандары. Олардың бірі – пенделік, бірі – ардай 
таза адалдық. Апас-қапас күрес, жеңіс пен жеңіліс те осында.

«Шілде» мен «Егізбай», «Гүлжазира», «Кенжебек», «Бір бөшке 
бидай», «Жалғыз тырна», «Наурыз көксайдың самалы-ай» әңгімелері 
Егінбай, Майра, Гүлжазира, Кенжебек, Рақым, Қарлығаш секілді 
мектепті жаңа бітірген балғын, әйтпесе өмір баспалдағын жаңа 
аттаған түсінігі мен түйсігі таза жандар жайлы. Олар армандаса да 
тап-таза көңіл, ақ-адал, әділ ниетімен көрінеді.Олар төңірегінен 
теперіш көріп, тепкі жесе де таза көңіл, адал бейілмен тұнжырайды.

«Момын шал», «Тыныш бұлақ тасығанда», «Ақ тамақ 
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қарлығаштар», «Күн астындағы Күнікей қыз», «Бірбеткей», «Жаңғақ», 
«45-жылғы нәресте», «Кәстибай» секілді әңгімелер бүгінгі күн 
мәселелеріне, адамдар арасындағы тартыс-күреске құрылған. Мұнда 
Қобланды, Жұпарбай, Қойшыбек, Батырбек, Балтабай, Жаңғақ 
кемпір, Ата туған секілді адал да момын, тіршілігі таза жандар. 
Оларды өздерінің қара бас қамы үшін қозғамай қоймайтын Кебеже, 
Жүрсінкүл, Мірсұлтан, Қалқабай сынды «сырты бүтін, іші түтін» адам 
атанған пенделер жүр. Бұлардың арасында бір ғана тартыс бар. Ол 
– ар тазалығы. Жазушы бүгінгі күннің қарапайым ғана бір көрінісін 
алып әңгімелейді. Жәй өмір ағымы сияқты. Өмірде күнде көре жүре 
селт ете қоймайтын көріністер. Ойлана қарағанда соншалықты 
елеулі. Онда өмір ағынымен бірге өмір үшін күрес те қайнап жатады. 
Күнделікті естіліп жүрген жәй сөздердің өзіне жазушы мән береді. 
Кейіпкер тілін даралай біледі. Кейіпкер тілі арқылы характер сомдауға 
ұмтылады. Мұның өзін бүгінгі «Адамдар арасындағы адамды іздеу» 
(Ф.М. Достоевский) деп қарауға болады. 

Адамдық, ізгілік, кісілік ешуақытта мен мұндалап айғұлақтанып 
айқайлап тұрмайды, керісінше адам атын жамылып жүрген моральдық 
бейнесі түкке алғысыз «жамағат» бұрын қимылдап, бұрын айқайлап, 
бұрын жұдырықтап жатады. Олар үшін көзге түсу, көрініп қалудың 
өзі бір мәртебе. Өйткені, көрініп қалу, өздерін көрсетіп қалу арқылы, 
олар өздерінің пәрәнжесін (моральдық шын кейпін жасырып) түсіріп, 
шын тұлғасын жасырып үлгереді. Сыртымен ғана жылтырайтын 
мұндай жаңа заманның зымиян адамына (жаңа заманға лайық пішінде 
қайта қалыптасып үлгерген) қоғамның қарапайым да, жан-жүрегі таза 
жандарды қарсы қою Мархабат Байғұттың қолынан келіп жатыр.

Қаламы бастығып, тәп-тәуір әңгімелер берген автордың жетістігі 
мен кемшілігін екі шығармасын талдау арқылы бақылауға болар еді.

«Долана» колхозының тасы өрге домалап тұр. Өнімді жақсы 
береді. Озат атанып атағы аудан асып бара жатқан күрішшінің бірі 
– Мірсұлтан. Мірсұлтан ақ адал еңбегімен озудан гөрі артық жерге 
тұқым сеуіп, тар көлемнің өнімі ретінде өткізіп дәніккен. Ол үшін 
табиғаттың құлдырап құлауы, есепсіз жыртыла берген жердің 
эрозияға ұшырауы – дегенің сөз емес. Мірсұлтан аты ұшпаққа бір 
шықса, кеудесіне алтын жұлдыз қадалса болғаны. Басқада шаруасы 
жоқ.

Қарапайым почта тасушы Балтабай қарт жер қадірін көп нәрседен 
жоғары қояды. Табиғаттың құлпырған кереметін сақтау керек деседі. 
Бірақ сөзі атағы аудан асып кеткен күрішшінің беделі көлеңкесінде 
қалып қояды. Сол үшін шыдамай барып газетке материал да жазып 
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жібереді. Өмірінде мұндай шатақ іске бармаса да арызқой атанып 
кетеді. 

«Бірбеткей» әңгімесінің фабуласы – осы!
Осында бүгінгі күн проблемасына саятын қаншама тағдыр бар?! 

Еңбек батыры деп алдымызға тұтып жүрген Мірсұлтанымыз кім? 
Арызқой атанып, қара күйе жағылып жүрген Балтабай кім? Екеуінің 
атағы да, адамшылығы да мейлінше кереғар. Ал, бұхара халық 
түсінігі әлгіндей. Ардақтап жүрген Мірсұлтанның моральдық бейнесі 
табиғат-ананы арашаласам деп жүрген қарапайым жан қасында түк 
емес екен.

Осы екі арада, кім арақ берсе, соның сойылын соғып жүрген, 
не адамдықтың, не арамдықтың ашық жақтаушысына айналмаған, 
болмысы болымсыз, дүние-ғалымға бейтарап көзбен қарайтын жандар 
төбе көрсетеді. Істі алға бастауға тұсау болар, өмірлік мақсат-мұраты 
бұлыңғыр, араласқан ісінің ақ-қарасын ашпайтын, маған бәрібір емес 
пе? – дейтін дүмбілездер бар. Дүниедегі ең қауіпті жандар-бейтарап 
бейіл адамдары. Олардың бейтараптығынан қоғамда қаншама қасірет 
туады, қаншама зұлымдық өріс алады десеңізші. Осы кішкене ғана 
әңгімеден Табиғат және Адам, Адам мен Адам атты өзара өзектес 
қос бірдей проблема қойындаса көтеріліп, қатар шешім тауып жатыр. 
Әдемі лирикалық әуез, ойлы шешім әңгіменің әрі. Бұл жетістік. Қуана 
құптарлық жетістік. 

Тағы бір әңгіме «Арман жеңге» аталыпты. Әңгіме қатыгез
келін, қайырымды ене, кешірімді қайны хақында. Ал өз 

жеңгесінің көрші келіншек құрлы қайын тұтып, қадірлей алмауына 
жас адам қиналады, қынжылады. Тағы бір контраст жақсы адамды 
билеп қолбалаға айналдырған жеңгей бар да, әдемі бақытты аялап 
ұстай алмай, өмірін ажырасумен аяқтаған көрші ағай бар. Лирикалық 
герой – Нарғұланның аңсай сағынуы, арман-жеңге тұтатыны осы 
көрші жеңгесі – Дүрия.

Жақсыгүл жеңгейдің айтқанын істеп, ағайдың (лирикалық 
геройдың ағасы) өзінің туған анасына қол көтеруі де өмірде болуы 
мүмкін жағдай. Бала кейіпкер осының бәрін жеңгесінің ықпалы көріп 
кешіре беріпті, кешіре беріпті.

Бір қарағанда бәрі де дұрыс. Өмірде не болмайды. Алайда өмір 
көрінісінің бәрі бірдей өнерге арқау бола ала ма? Айтылған ситуация 
әдебиетке тақырып боларлық көрініс. Бірақ, материал шикілеу. 
Баяндау міндетін мойнына алған қайын баланың бос белбеу әңгімесі 
туындыға созалаң сипат берген. Әрі Ш.Айтматов, Д.Исабеков 
шығармаларында бір жүріліп өткен жолдар.
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Жас жазушы ауыл тіршілігін жақсы біледі. Бірақ әдеби 
тәжірибенің аздығы ма, болмаса өміртану жетпей жатыр ма, көргенін 
көктемей, көркейтпей қағазға түсіре салудың «шарапаты ма», әйтеуір 
жазушы тұлғалаған кей (әсіресе жағымсыз) бейнелер бұрыннан 
жүзтаныс болып шығады. «Бір бөшке бидай» атты әңгімедегі 
бригадир Тайлыбай. Жалпы қазақ әдебиеті жас прозашыларына тән 
бір ортақ кемшілік – бір-бірінен айырғысыз жағымсыз бригадир 
тұлғалау секілді.

Қорыта айтқанда, Мархабат әңгімелерінде адамдар бар – олар 
жаман ба, жақсы ма, белгілі бір тағдыр иесі. Тағдыр бар жерде әдебиет 
бар. Тағдыр бар жерде жазушы бар. Ал, тағдырлар жайлы лирикалық 
сазды баяндау – жас жазушының алғашқы адымынан үміт күттіреді. 
Көктем – үмітті, шілде – алда! Жас қаламға сәт сапар!

1978 ж.

Күнге бет алған керуен

Жазушы өзі туралы әңгімеледі. Әдебиетке қалай келгенін, 
жазуына не түрткі болғаны жайлы айтты. Көңіліндегі күмән тұманды, 
сол тұманнан ағараңдап көрінетін, көрінетін де ұзақ түнге тыншу 
бермей, санасын сан саққа жүгіртіп қалам ұстауға мәжбүр ететін 
арманын да жасырған жоқ. 

Былай қарасаң бәрі де заңды сияқты. Үш кітабы жарық көрген 
жас жазушы (біздегі түсінікке салсақ) көкейіндегі күмәнін айтып, 
көкірегіндегі арманын өзгелер ұқса екен деп ағынан жарылған екен. 
Онда тұрған не бар?

Егер шынында да мұнда тұрған дәнеме болмаса бұл мақаланы 
жазудың бәлкім қажеті де болмас па еді? Әдебиетке қалай келдіңіз, 
жаза бастауыңызға не себеп болды деген сауалдарға өзге біреулер 
секілді «Мектепте оқып жүргенде өлең жаза бастадым. Кейін 
институттың (немесе университеттің) 2-3 курсында өзімнен «мықты 
ақын» шықпасын сездім де прозаға ауыстым» деп те жауап бермеген. 
Өзінің дәмі ащылау балалық шағын еске алып сол бір жылдарда 
көрген, сезген, түйсінген өмірдің ащы шындығынан сыр шертеді. 
Сол шындықты жай сезіп, көріп, түйсініп қана қоймағанын, «Өз 
жүрегінен өткізгенін» айтады.

«Колхоз бастықтың бұйрығымен тоз-тозы шыққан» аулындағы 
«тақия төбелеріндегі аңыздың ызыңы» Жер Ананың қасіретті 
үніне айналмаса екен деген тілектің, әке-шешенің мейірімін, ыстық 
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алақанын аз көрген өз тағдыры өзгелердің де өміріне айналмаса 
екен деген ойдың тыным таптырмайтынын, сондықтан да қаламмен 
ақ қағазға жалынуға тура келіп жүргенін айтады. Бұл жолдағы 
жауапкершіліктің тым-тым ауыр екенін бағамдағандықтан көп 
тартынатынын өзгелер түсінсе екен дейді. Әдебиет деген қасиетті 
әлемге, жазушы деген киелі есімге қылау түсіріп алудан қаймығады. 
Өнер дегеннің жақсылық пен жамандықтың, ізгілік пен жауыздықтың, 
адамгершілік пен аярлықтың қиян-кескі айқасы екенін сезгендіктен, 
өзінен сол өнердің қандай жауынгері шығарына әбден көз жеткізіп 
алмай тұрып «мен» деп көкірек ұруға болмайтынын ұққанын айтқысы 
келеді. Өзінің сезгенді, көргенді, «жүрегі» арқылы өткізіп», жаның 
ауырғанды өзгелерге түсіндірсем деп іштей аласұрған тағдырдан 
артық тағдыр бар ма?.. Мархабат Байғұтқа да қалам ұстатып, сөйтіп 
өзі айтқандай алдында ешқандай анықтауышы жоқ жазушы жасаған 
да осы тағдыр болуға керек. «Дүниеге бір адамның келуі үлкен 
қуаныш, ал жазушының келуі тұтас бір тарихи құбылыс» дегенді кім 
айтқаны қазір жадымызда жоқ. Бірақ кім айтпаса да орынды, тауып 
айтқан.

М.Байғұттың үш кітабының жарық көргенін жоғарыда айтып 
өттік. Біз алдағы екі жинаққа тоқталуды жөн көрмедік.Ол жинақтар 
туралы кезінде жылы пікірлер айтылды және оқырман қауым да 
өз бағасын берген болатын. Тек осы орайда біз автордың алғашқы 
«Шілде» және «Сырбұлақтың бойында» атты бұл жинақтарына тән бір 
қасиетті еске сала кетпекпіз. «Шілде» мен «Сырбұлақтың бойында» 
кітаптарында біз М.Байғұттың қарапайым прозаға, қарапайым 
суреттеуге деген талпынысын аңғарғанбыз. Бұл талап «Интернаттың 
баласы» атты жазушының соңғы жинағында өз шешімін тауыпты. 
Автордың бүкіл шығармашылығындағы өзгешіліктің бір парасы 
осы қарапайымдылығы болса, тағы бір қуанарлығы оның бүкіл 
шығармаларына арқау болған өмір шындығы, ауыл тақырыпты, ауыл 
адамдарының әр қилы тағдыры. Кезінде орыс әдебиетінде Распутин, 
Беловтар әкелген «ауыл өмірін өзгеше суреттеу» секілді жаңа бір 
серпіннің қазақ әдебиеті топырағында да бой көрсетуін аңғарамыз. 
М.Байғұт әдебиетімізде осы орайда жазып жүрген буынның өкілі.

М.Байғұттың «Интернаттың баласы» жинағына осы аттас повесі 
мен алты әңгімесі енген екен. Сол әңгімелердің бірі «Дауыстың түсі» 
деп аталады. Әңгіменің қысқаша желісі мынандай. Бір кішігірім 
мекеменің басшысы Еңсебек жолдасын, бір кездері дос та болған 
Есмақанды жерлеп келген соң «Мен өлгенде қанша адам келер екен» 
деген сауалға жауап іздейді. Бұл заңды да, себебі тіршілікте әр түрлі 
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бағаланғандардың шын бағасын өлімі білдіретін жайттар өмірде 
кездеседі. Біреу жарық жалғанмен қоштасқанда соңында көп адамдар 
шын жылап, шын қабырға қайыстырса, енді біреудің өлімі ешкімге 
қайғы әкелмеуі мүмкін. Автор адамның қоғамдағы орнын анықтау 
үшін осы бір трагедиялық сәтті әңгімеге әдейі арқау етіп отырғандай. 
Еңсебек табиғатынан өзімшіл жан. Ол менде болмаған жақсының 
бәрі өзгеге де бұйырмаса екен деген принциптің адамы. Ең арысы 
бір кездегі досы, кейін өзінің тас бауырлығының арқасында аралары 
суып кеткен үлкен бір мекеменің басшысы Есмақанның жаназасына 
жиналған көп адамды да көре алмайды ол. Осы жаназадан соң мен 
өлгенде кім келер екен деген ой маза бермейді. Өз балаларының да 
жат болып кеткенін сезген кезде өз қателігін ұққандай болады. Бірақ 
ол осының бәріне өзін емес, өзгелерді кінәлі деп санағысы келеді. 
Оның «адамда мейірім қалмаған ба» деуі де сондықтан. Ол адамдарды 
дос, бауыр, туыс деп емес, керек-керек емесіне, бақ дәрежесіне қарап 
сыйлайтын рухани мүгедек.

Бір кездерде Есмақанның жылы көңіліне, ықыласына сенбегені 
де осы тоғышарлықтың зардабынан. Себебі ол өзгелерді жалпы 
адамдарды тек өзінің түсінігімен суық, тасбауыр, мейірімсіз өз 
көңілімен өлшейді. М.Байғұттың бұл әңгімесі көтерген пробле- 
масымен ерекше дүниелердің бірі. Бұл тақырыпты сөз еткен шығар- 
малар бізде баршылық, бірақ Мархабаттың әңгімесі психологиялық 
тереңдігімен, көркемдік шешімімен, авторлық позициясының 
азаматтығымен қымбат. Жеке адамның қоғамдағы орны, адамның 
қоғаммен, әлеуметтік ортамен байланысы тек адамның қызметімен 
істеген ісімен ғана өлшенбейтін автор бізге әдемі жеткізген. Байғұт 
бұл әңгімесінде рухани мүгедек, тоғышар адамның бойында 
адамгершіліктің жұрнағы да болмайтынын, ондай адамның қоғамда 
ешқандай роль атқармайтынын дұрыс аша білген. 

«Варвараның көмбесі» атты әңгімесінде автор бізге Адам және 
Еңбек деген екі желіні шиеленістіре, шатастыра өрбітіп еңбексіз адам 
азғын, бейнетсіз зейнет, берекелі еңбексіз, берекелі жеміс те жоқ деген 
ойды ұсынады. Бір қарағанға автор экономикалық проблема көтеріп 
отырғандай көрінгенімен оның жазушылық, азаматтық позициясы 
да бұл емес. Адамдар бойында әлі де кездесіп қалатын моральдік, 
рухани күйзелістердің негізін экономикалық проблемалардан 
іздейді. Әңгімеде сөз болатын Қаламнан оның жерлестерінің көрші 
екі колхоздың экономикасындағы теңсіздіктің басты себебін автор 
рухани мешеуліктен тауып, дұрыс шешімге келген.

Байғұттың әңгімелері тез оқылады, тез әсер етеді. Кейіпкерлері 
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бір-біріне ұқсамайды. Сөйлеген сөздерімен, іс-әрекеттерімен 
жадыңда бірден қалып қояды. Әңгімелерін оқып отырып автордың 
ауыл адамдарының психологиясын, ауыл өмірін жетік білетінін 
аңғарасыз. Диалог құруға шебер. Қаламында жеңіл әзіл, жылы юмор, 
өткір әжуа бар.

«Таяқ жеген баланың әкесі шығып кетті.
Арысбай Жүзімкүлді шақырды:
– Балаң қайда?
– Қайсысы?
– Қайсысы болушы еді?! Мынаны қарашы-әй!
«Әспиранты ма, кандидаты ма?» деп сұрамайсың ба одан да? 

Кәйсісі дейді! Сотқарыңды айтамын-дағы!» (Интернаттың баласы. 
156-бет)

Бұл елдің балалары секілді не оқуға, не қалаға жұмысқа бармай 
ауылда қалған ұлының сотқарлығына күйіп-піскен Арысбайдың 
әйелімен арасында болған әңгіме. Мархабаттың «Айып» атты 
бұл әңгімесінде той сайын төбелес шығарып, елдің тынышын 
алған баласын сабап жауапқа тартылатын Арысбайдың іс-әрекеті 
суреттеледі. 

Жазушы осы әңгімесі арқылы бірнеше өзекті мәселелерді 
қозғаған. Қазір ауыл жастарын тұрақтандыру, ауыл шаруашылығын 
өркендетудегі жастардың ролі күн тәртібінен түспей келеді. Бұл 
мәселеге партиямыз бен үкіметіміз де назар аударуда. М.Байғұт ауыл 
жастарының қалаға қашуының төркінін әріден қарастырады. Бұл  
ауыл адамдарының кейбірінде кездесіп қалатын рухани тоғышар- 
лықтың жемісі. 

Менің балаларым қалада оқиды, немесе жұмыс істейді деп мақ- 
тану бұл рухани мешеуліктің, артта қалған кертартпа психологияның 
әсері екенін автор дәл бағамдаған. 

М.Байғұт әңгімелеріндегі кейіпкерлерін қоршаған ортадан, 
қоғамнан бөле-жара қарастырмайды. Оның кейіпкерлерінің іс-
әрекеттерінен, сөздерінен олардың қоршаған ортасын, оқиға 
болған уақытты адамдардың психологиясын дәл аңғаруға болады. 
Жазушының осы позициясы «Интернаттың баласы» повесінде де 
айқын көрінеді. Повеске әке-шешеден ерте айырылып, мектеп-
интернатта тәрбиеленген Ноқтабайдың өмірі арқау болған. Бұл 
повесті қазақ балалар әдебиетіне қосылған жақсы дүниелердің 
бірі десек қателеспейміз. Тегінде «балалар әдебиеті» деп ат қойып 
айдар тағудың өзі шартты нәрсе. Әдебиеттің кез-келген туындысы 
жалпы халық үшін жазылады: және айналып келгенде сіз он түрге 
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бөлсеңіз де әдебиетке қойылар талап біреу-ақ қой. Әлем әдебиетінен 
бұған жүздеген мысал келтіруге әбден болады. Егер К.Андерсеннің 
ертегілері, Чеховтың «Ванясы», Айтматовтың «Ақ кемесі», «Ерте 
қайтқан тырналары» тек балаларға арналған туындылар десек 
бұл жұмсартып айтқанда әдебиетшінің білімсіздігін танытпай ма? 
Кейіпкері бала болса болды ол шығарманы тек балалар әдебиеті 
деген түсінікпен бағаласақ бұл біржақтылық болмай ма? 

Әдебиетке қашан да Адамды дәріптеген.
Адамды зерттеген. Ал баланың да сол «Адам» деген қасиетті 

атауды иемденуге қақысы барын естен шығару әдебиеттілік емес. 
Бізде қазақ әдебиетінде осы бір бөліп-жару тым қарабайырлау секілді. 
Кейіпкері бала болса болды авторға да жинаққа да кешіріммен 
қарайтын сияқтымыз. Автор кейіпкеріне баланы неге алды, өмірге, 
оқиғаға неге баланың көзімен қарағысы келді? Қоғамға, адамдарға 
деген баланың жеке қатынасы арқылы автор не айтқысы келді деген 
сауалдың төңірегінде көбіне-көп ойланбайтын секілдіміз. Мәселен 
ұлы ертегіші Андерсен өзінің таңғажайып ертегілерінде балаларға 
түсінікті болуды ғана көздеп парасатты, салмақты ой айтуға мән 
бермеген болса не болар еді? Және ол өз ертегілерінде жасы үлкендігін, 
көп көргендігін (көру мәселесінен Андерсен алдына жан сала қоймас, 
Европадан ол болмаған, ол кезбеген мемлекет жоққа тән) алға тартып 
балаларға ақыл айтып, жалаң дидактика соқпаған ғой. Ықылым 
дүние жаралғалы бері өнер атаулының ең өзекті әңгімелеріне арқау 
болып келе жатқан сүйіспеншілік, махаббат мәселесін жырлаудан 
да қашпаған, және «балаларға арналған» ертегілерінде Андерсеннің 
«Перизат» деген ертегісі бар. Осы ертегінің сюжетін еске түсіріп 
көрейікші. Су асты патшалығындағы пері патшасының ең кенже 
қызы бірде теңіз бетіне шығады. Ол ашық теңізде дауылға тап болып, 
суға кетіп бара жатқан кемені көреді. Кемеде құрлық ханының баласы 
ханзада бар болатын. Пері қызы суға батып бара жатқан ханзаданы 
өлімнен құтқарып жағаға алып шығады. Ханзадаға ғашық болған 
пері қызы енді өмір бақи ән сала алмайтынын біле тұрып жалмауыз 
кемпірге тілін кесіп береді де адамға айналмай ма? Сонда не үшін 
десеңізші. Өзі ғашық болған ханзаданың қасында жүру үшін ғана. 
Ал ханзада өзге бір хан қызына үйленеді. Міне осы бір оқиғамен 
ұлы ертегіші дүниедегі әділетсіздікті, теңсіздікті, адам бойындағы 
өзімшілдік деген рухани кеселді аңғартып отырған жоқ па? Ең 
бастысы бұл да емес. Ертегішінің ең негізгі айтпақ болған ойы ол 
Адамды дәріптеу. Дүниеде Адамнан ұлы, Адамнан ардақты ешнәрсе 
жоқ. 
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Көк те, су да адамға қызмет етеді. Біздіңше бұл бала түгілі 
данаңыздың да тақиясына тар келе бермейтін ұлы ұғым. Сондықтан 
соңына «әдебиеті» деген қасиетті ұғымды тіркеген екенбіз, ол ең 
бірінші әдебиет туындысы болсын.

Ал жазушылардың өз шығармаларына балаларды кейіпкер етуі- 
нің өзге бір сыры бар секілді. Әдебиет үнемі адам бойындағы өзгеріс- 
терді, адамның жан-дүниесін, психологиясын, адамның қоршаған 
ортаға, қоғамға, уақытқа деген қарым-қатынасын зерттеп келеді 
емес пе? Біздіңше ұлы жазушылардың көбі осы бір реакцияларды 
беру үшін өз шығармаларына балаларды кейіпкер етіп әдейі алатын 
сияқты: Бәріміз де балалық кезімізді көбіне жанарымыз жалпылдап, 
ерекше бір шабытпен еске аламыз. Неге? Себебі ол біздің өміріміздегі 
ең бір арманға толы, қиялға толы кезіміз болар. Ал қазір ше? Қазір де 
армандаймыз, қазір де қиялдаймыз ғой? Жоқ, мәселе тек армандауда 
ғана емес екен. Біз бала кезімізде таза болатынбыз. Шыншыл, 
әділетсіздікке төзбейтін турашыл, қызбалау болатынбыз және 
тым-тым әсершіл едік. Ендеше осы бір қызба шыншыл, турашыл, 
қиялшыл, әсершіл баланың өзін қоршаған ортамен, қоғаммен қарым-
қатынасын көз алдыңызға елестетіп көріңізші.

Біздіңше жазушылардың әлеуметтік ортаның, қоғамның, 
уақыттың, адамға әсері туралы, адамдардың бойында кездесетін 
рухани дерттердің пайда болуы туралы шығармасы үшін бұл 
таптырмайтын объекті емес пе? Біз бұл жайттарға осылай мән беріп 
отырғанымызды өзгелерге білгішсіну деп түсіндіруден аулақпыз.

Сонымен М.Байғұтқа оның «Интернаттың баласы» повесіне, 
повестің басты қаһарманы Ноқтабайға қайта оралайық. Повестегі 
Ноқтабай образбен жан-жақты, толық түсіну үшін бірінші повестің 
бас кейіпкері Ноқтабайдың әкесі Бескемпірден бастағанымыз жөн 
шығар. Бескемпір табиғатынан жуас, ақылды шаруаның көзін 
білетін, іскер жан. Повесте Бескемпір жайында үш-төрт бетте ғана, 
Ноқтабайдың әкесін ойлап түнді ұйқысыз өткізетін сәтінде ғана 
баяндалып кеткен. Бірақ солай бола тұрып ол оқырманның жадында 
ұмытылмастай қалып қояды. Бескемпір көзін ашқаннан жылқымен 
бірге өскен нағыз қыр қазағы. Бір бет, айтқанынан қайтпайтын 
оның бойында нағыз дала ұлына тән бірнеше қасиеттер бар. Оның 
өлімінің өзі көпке ой саларлық өнегелі әрі өкінішті ауыр қаза. Сонау 
бір Лениндік нормалардан ауытқу кезеңі болған жылдарда еліміздің 
экономикалық және әлеуметтік өмірінде елеулі кемшіліктер орын 
алғаны рас. 

Осы кездегі қате басшылықты пайдаланған кейбір топастау, ру- 
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хани мүгедек адамдардың көптеген залалды әрекеттер жасап, еліміздің 
экономикалық және рухани өміріне елеулі зияндар әкелгені тағы рас. 
Бұл сонымен бірге адамдардың психологиясына кері әсерін де тигізген 
болатын. Повестегі Бескемпір осы қате саясаттың құрбандарының 
бірі. Ол «колхоздарда жылқы баласын түп-тұқиянымен құрту керек», 
«жылқыдан бізге зияннан басқа түк жоқ» деген кейбір сыңаржақ, 
эгоист басшы қызметкерлердің пікірінің құрбаны болған жан. Бұл 
орайда мәселе жылқыға ғана тіреліп тұрған жоқ еді. Мәселе екі 
көзқарастың, өзгелерден ақыл есі көш төмен, бірақ қолында билігі 
бар санаулы ғана тоғышарлықтың өкілдері мен көкірек көзі ашық, 
санасы жарқын, өткеніне құрметпен қарай алатын, қадір-қасиет 
дегеннің парқын білер азаматтардың бетпе-бет келуінде. Әділдік, 
ізгілік уақытынша жеңіліс тапқан сол бір кезде жылқымен бірге өзі 
де опат болған Бескемпірдің әрекеті заңды да. Міне Бескемпір бізге 
осы бір еш бүкпесіз таза табиғатымен, бір беттігімен, өз позициясы 
үшін құрбандыққа да бара алар мәрттігімен қымбат. Әйтпесе кейбір 
тоғышарлық белең алған сол бір кезеңде өз басының қамын қоғамдық 
мүддеден артық санап бұғып қалғандар қаншама?..

Повестегі Нұрила бейнесі қазақ әйелдерінің әдебиетімізде осыған 
дейін жасалған галереясына қосылған образдардың бірі. Нұрила 
соғыстан соңғы жылдардағы қазақ қыздарына тән жақсы қасиеттерді, 
ақылдылықты, мейірімшілдікті жақын адамдары үшін өзін құрбан 
етуге бар бауырмалдылықты бойына жинаған жан. Ол сондай-ақ сол 
бір дәуірдегі қазақ қыздарының көбіне тән трагедиялық тағдырдың 
да иесі. Оның да трагедиясы әкесіз жетім өсумен, бүткіл бір ошақтың 
қайғы-қасіретін қыз басымен жалғыз көтеруінде. Ол сол кезеңдегі 
қазақ қыздары секілді өмірден өзі алуға тиіс қуанышты, бақытты 
ала-алмай бөгде біреудің суық босағасында анасына «қызы қайтып 
келген» деген сөз есіттірмеу үшін ғұмырын өксіткен жан. Бұл әке 
мейірімін аз көрген, он жетіден енді асқан жас қыз үшін аз дүние 
болмаса керек. Осылай бола тұра Нұрила өз бақыты үшін күресе 
алар, ертеңге деген сенімін жоғалтпаған оптимист жан.

Автор жоғарыдағы өзі туралы мақаласында интернатта тәрбие- 
ленгені туралы айтып кетеді. Біз повесті оқып шыққан бойда-ақ 
автордың интернатта тәрбиеленгеніне шүбәланбаған едік.

Соғыстың біздің еліміз үшін қандай қасірет әкелгенін, қандай 
ауыр сын сағаты болғанын қазір екінің бірі біледі. 20 миллион 
ғұмыр! Бұл тек өлі цифрлар ғана емес тұтас бір 20 миллион тағдыр, 
20 миллион әлем, 20 миллион өзіндік көзқарасы, түсінігі бар қыршын 
ғұмыр. Соғыстың аяқталғанына да 40 жылдан асты. 40 жылдан астам 
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уақыт өтті. Бірақ салған қасірет ізі адамдардың жүрегінен өшіп болған 
жоқ әлі. Ол соғыс зардабын жанымен сезген ең соңғы адаммен бірге 
жоғалар сірә!

Повестегі Ноқтабай да оның интернаттағы жолдастары да осы 
қасіреттің түп-төркіні де осы соғыс қасіретінде жатыр.

Повестегі кейіпкерлердің бәрі дерлік төрт құбыласы тең емес, 
трагедиялы жандар. Шығармадағы аздап тілінің мүкісі бар Еркінбек 
шешесінен ерте айырылып, тағдырдан көп қағжау көрген жанның 
бірі. Ол жаны нәзік, өзі әлсіздеу, адам жанын түсінетін зерек бала. 
Оның ішіп кеткен әкесін, кейін қосылған әйелінен қорқатын, тіпті 
өз балаларына әкелік мейірім көрсете алмаған әкесін тек көруі де 
түсінікті. Интернаттағы жалғыз қорғаушысына айналған Ноқтабайды 
жақсы көруі, оған көкірегіндегі бар сырын жасырмай айтатыны да 
Еркінбектің тарапынан заңды әрекет. Себебі өмір бойы өгей шешенің 
зекуі мен айқайын естіп, туған әкенің жасқаншақ күйін көріп, осының 
бәрі көкірегіне шемен болып қатқан ол өзін түсінетін жанды, досты 
іздейді айналасынан. Ол оны тапты да!

М.Байғұттың осы повесінде тағы бір ерекше тағдыр иесі бар. 
Ол «Тәж-палуан». Сырт көзге мықтысымсып жүрген оның күрестен 
аудан чемпионы, үздік оқушы, интерком мүшесі. Тәженнің де жанына 
тағдыр аяусыз салған жара бар. Ол да әкесіз өскен жетімнің бірі. 
Шешесінің «перме бастықтан» жүкті болып қалғанын естігенде жас 
баланың бүткіл жан дүниесінде алай-түлей бір суық бұрқасын соғып 
өткендей болады.

Осылай соза берсек повестегі тағы да біраз кейіпкерлер жайлы 
айтуға болар еді. Бірақ оның қажеті де шамалы. Енді повестің 
бас кейіпкеріне келейік. Негізі жоғарыда әкесі Бескемпір, әпкесі 
Нұрила, жолдастары Еркінбек, Тәжендер жайлы айтылғандардан соң 
Ноқтабайдың қандай жан екенін көз алдымызға елестетуге болар 
еді.

Ноқтабай жастайынан тағдырдан таяқ жеп, бар мен жоқты 
бағамдап өскен бала. Жылқы баласына деген сүйіспеншілігі мерт 
еткен әкесі Бескемпірдің тағдыры, жетімдерін қайтсем жеткізем, 
«оқытып-тоқытып» ел қатарына қоссам деп ойы онға бөлінген ауру 
анасы Нұрайдың өлімі, жалғыз бауыры, жан әпкесі Нұриланың 
озбырлықтың құрбаны болып, жанына аяусыз жара салып, абыройын 
төгіп, ақтығын, пәктігін былғаған жауыз жандардың қолында 
«қызы қайтып келген» деген қарғыстай жалғыз ауыз сөзге анасын 
табалатқысы келмей, жетім ботадай жаутаңдап, жат босағада жас 
ғұмырын өксітуі, міне, бұлар Ноқтабай үшін аз «тарту» емес еді. 
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Оған интернаттағы Еркінбектің, Тәженнің тағдырларын қосыңыз. 
Бұған интернат меңгерушісі Тарақовтың қоғам мүддесінен өзінің 
қара басының қамын жоғары қойған тоғышарлығын тағы қосыңыз. 
«Біреудің әкесін көміп тұрып та күлетін» парықсыздау, надандау 
Пірімбек шалды қосыңыз… Осының бәрін көрген, көрген емес-
ау, тыныс тіршілігмен, жан-тәнімен, ой-сана, ақыл-есімен, ойлы 
мұңды болмасқа, жаны нәзік, айтқанына қайтпайтын, дегеніне 
жетпей тынбайтын бір бет, қайсар болмасқа, бетің бар жүзің бар деп 
көлгірсімей тіке айтатын әділ болмасқа моральдық хұқы бар ма?

Повесть сан қилы тағдырға, әр түрлі әрекетке толы, және осының 
бәрі шығармада жүйелі түрде, бір адамның әрекетінің бойына 
топтастырылып, бір адамның көзімен беріледі. Повесте Ноқтабайдың 
өсу, ақыл есінің толысуы, ел сыйлар азаматқа айналу кезеңдері 
нанымды суреттеледі. Шығармада бірнеше өзектес ойлар сабақтасып, 
бір-бірімен астасып, шырмасып жатыр. Дегенмен повестегі негізгі 
идея, шығарманың Темірқазығы ол Адам бойындағы асыл қасиеттерді 
дәріптеу. Автор мейірім, туысқандық сезім бар жерде, адамдар бір-
біріне деген ыстық ықыласы, ақ-адал тілегі бар жерде Адам алмас 
қамал, адам жетпесе мақсат жоқ деген өзекжарды өмірлік принципті 
ұсынады оқырманға.

Повестің тілі шұрайлы және шығарманы оқып отырғанда бір 
жылы жұмсақ самалға бетіңді аймалатып, жусан иісіне, туған жердің 
тілімен айтып жеткізгісіз өзгеше бір жұпар иісіне толы ауамен кезде 
кере дем алғандай әсерде отырасыз. Бұл тегінде автордың повестегі 
ауыл тірлігіндей қарапайым сөз саптасынан болса керек.

Біз мақаламыздың басында «қарапайым проза» деген теңеуді 
қолданған едік. Прозаның ондай да түрі бар ма? деген заңды 
сауалдың тууы да мүмкін. Әрине бұлай атаудың өзі де шарттылыққа 
ұрындырады. Бірақ М.Горькийдің «Шыңырауда» пьесасынан 
үзінділер тыңдаған соң орыс әдебиетінің алыбы Лев Толстойдың: 
«…Өте қарапайым жазу керек, халық қарапайым, тіпті бейне 
үйлесімсіздеу секілді сөйлейді, бірақ қисынын тауып айтады» 
дегенін ескерсек жоғарыдағы шарттылықты түсінуге болар еді. 
М.Байғұттың шығармашылығындағы өзгешіліктің түп-төркіні 
осы қарапайымдылықта жатқандай. Жазушының өзіндік стилі де 
қарапайым сөз саптасы мен жай оқиғадан үлкен ой түюге деген 
талабында, қарапайым еңбек адамдарының психологиясында болып 
жатқан өзгерістерді шынайы жеткізе білуінде сияқты. М.Байғұт үлкен 
бір таңғажайып оқиға, шым-шытырық тағдыр иелерін іздеп әуреге 
түсіп жатпайды. Оның прозасына тән нәрсе адамның ішкі дүниесіне 
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көбірек үңілу, шығармаларын ішкі тартысқа құруы. Оның прозасы 
композициясы жағынан да ішкі монологқа, психологизмге құрылған. 
Мұның өзі жазушының кішкене оқиғадан үлкен драматизмге, 
қарапайым өмір шындығынан үлкен философия аңғарта білуге 
жетелеген. Бұл біздіңше Мархабат Байғұт шығармашылығының 
үлкен жетістігі, жеңісі. Ең бастысы Мархабатта өз мәнері, өз пікірі 
бар жазушы болсам деген талап-талпыныс бар. Бұл талап белгілі 
дәрежеде жазушы шығармаларында өз шешімін тапқан да. 

М.Байғұттың өзі туралы жазған қысқа мақаласындағы пікірмен 
санаспауға тағы болмайды. Біздің бұған қосарымыз жауапкершілігі» 
одан әрі артып, талғамың өсе берсін демекпіз. Себебі автор өзінің 
«әттеген-айын» бізден бұрын аңғарып, шығармашылық қиын 
жолында бағытқа алар «Темірқазығын» да өзі таңдап қойыпты. Бізге 
қалғаны сәт-сапар тілеу ғана.

1985 ж.
 

аДаЛБаҚаН
Мереке Құлкенов туралы сөз

Ол мынау жарық дүниенің жүзіне бей-жай қарай алмайды. 
Жауабы қиын сан сауал тастап ойлана қарайды. Сондағы сауалына 
өзек болатын басты мәселе – қазақ ұлтының тағдыры. Тіпті әбіржи 
қарайды десе де болғандай. Жазғаны санаулы әңгіме. Сол саны аз 
әңгіменің мән-мазмұнына ден қойсаңыз осындай бір беймазалықты 
аңғарасыз. Дүние-ғалам, тіршілік иесі - адам жазушы объектісі 
қашанда. Жазушы адам қоғам бойындағы құбылыстарды алады да 
дүниетанымы таразына салады. Содан өмірлік философия туғызып 
көркем шығарма жазады. Біздің замандасымыз Мереке Құлкенов 
те солай. Дүние ғаламға өзінің ұлтшыл болмысымен көз тастайды, 
айналамызда өтіп жатқан құбылысқа ұлт тағдыры тұрғысынан 
қарайды.Оған куә - оның көркем туындылары!

1977 жылы жаңадан ұйымдасып жатқан «Жалын» баспасынан 
жазушы Еркінбай Әкімқұловтың құрастыруымен жиырма үш жас 
талапкердің «Жібек жел» аталатын әңгімелер жинағы жарық көрді. 
Жинақты еске алуда мән бар. «Жібек желде» аты бейтаныс Мереке 
Құлкеновтің «Ақкөңіл» аталатын әңгімесі жарық көрді. Әңгіме 
әдеттегідей біртіндеп баспалап басталмай оқиғаның шарықтау 
шегінен, яки кульминациясынан басталады. Айман өскен лауазымына 
орай үйіне бір отырыстан шығып ұжымын ерте келеді. Оның басы 
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зауыт директоры Сапар Айдарович... Күйеуі Қожантай дастархан 
даярлап шәт-шәлекей.Айман күйеуі Қожантайды көзге ілмейді. 
Әбден и болып кеткен Қожантай әйелінің бұл басымшылығын 
артықшылығы деп түсінеді, қалыпты жағдай ретінде қабылдайды. 
Айман қонақтыққа жалғыз барады... Айманның екі сөзінің бірі «Біздің 
Сапар Айдарович...». Ол Сапар Айдаровичпен Москваға алты ай 
бірге кетіп жата-жастана кандидаттық диссертация қорғайды... Сапар 
Айдаровичтің арқасында енді міне білдей зауытқа директордың (Сапар 
Айдаровичтің) орынбасары болып бекіп «жуып» түнжарымы ауа 
келіп отыр... Ерлі-байлы жандардың отбасындағы, адами міндеттері 
ауысып кеткен секілді... Дастархан дайындайтын Қожантай, жаңа 
қызмет орнын «жуып» шала мас болып тобымен келіп есік қағатын 
Айман... Ең бастысы бұл отбасы үшін қалыпты жағдай... Айманның 
бар сырын білетін қызметтестері сөздің сырт тұлғасымен Қожантай- 
ды мақтағансып әңгіме айтқанымен оны іштей мүсәпірсіп отырады... 
Тіпті қараторы келіншек «– Ой, жаман», – деп сықылықтап күліп 
те жібереді. Бәлкім Қожантайдың мінез көрсетуіне осы сөз түрткі. 
Қожантай мас қалпы тілі күрмеле «Кім заман? Сендер заман»– 
дегенді айтып салды. Айтып салғаны бар болсын тағы да Қожантай 
кінәлі. Айман құлақ шекеден бір сүйкеп өткен... Айманның ойынша 
Айдар Сапаровичтың алдында масқара қылды... Міне, жындысудың 
арқасында айтарын айтып алып енді өзін қайда қоярға білмей басы 
зеңіп отырысы...Әңгіме фабуласы осы ғана. Қожантайдың мас болып 
мінез көрсетуі. Қалай болғанын өзі де түсінбейді. Өйткені Қожантай 
Айман илеуіне әбден көндіккен. Қожантайдың тағдыры бар қыламын 
десе де, жоқ қыламын десе де Айманның қолында.

Мереке замандасымыз жайында ойлағанда ойыма ылғи оның 
осы «Ақкөңіл» аталатын әңгімесі түседі. Әңгіме Мерекенің тұла 
бойы тұңғышы болғандықтан да емес. Тіпті әңгіменің «Ақкөңіл» 
болып сәтсіздеу аталуында да тұрмаған шығар мәселе. Әңгіменің 
басынан аяғына қарай кульминациясынан басталуында шығар 
бәлкім. Түбітиек бозбала. Жап-жас қалам иесі. Қазақ қоғамын 
дендей бастаған әлеуметтік дерттен «Ақкөңілдей» тағдырлы әңгіме 
жазған. Ең бастысы оны шығарманың шарықтау сәтінен шегіндіріп 
әкеліп әдемі шешім жасаған. Жазушы Қожантайды осындай шешімге 
әкелер ситуацияны біртіндеп баяндап, психологиялық пернелерді 
басып барып баспалап әкелмегені несі? – деп ойлаймын ғой баяғы. 
ХХ ғасырдың жетпісінші жылдарында қазақ қоғамында жазушы ой 
тоқтатарлық осындай келеңсіздік дерт ретінде орын теуіп пе еді? –
деймін тағы да. Өзім қойған сауалға өзім шығарманы шыр айналдыра 
оқып жауап іздеймін. Қаламгер шығармаға материалды қоғам 
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бойынан алады. Бір сәт жетпісінші жылдардағы қазақ қоғамына көз 
жіберейікші. Көрші орыстың әсері ме, болмаса кез-келген қоғам 
дами түсіп осы бір сорапқа түсе ме, әйтеуір ХХ ғасырдың жетпісінші 
жылдарынан бастап әкенің ролі отбасында әлсіреп, жағымсыз 
мағынасында әйел культі алға шықты емес пе кеуделеп. Отбасы деп 
отырмыз-ау. Осы бір қазақ ұлтының меселін түсірер мінезсіз мінез 
жоталанып, типтік емес құбылыс типтеніп, ұлт өзегіне түскен жегі 
құртқа баланып, тіпті қоғамдағы дертке айнала бастаған жоқ па еді? 
Республикада татар нәсілді министрлердің өсуі бірінші басшының 
әйелінің арқасында шешім тауып жатты. (Ол жөнінде «Қазақ 
әдебиеті» газеті бетінде Балғабек Қыдырбекұлының күнделігінде 
әдемі айтылған). Бір облыста күллі басшы кадрды «алу» да, «салу» да 
оның әйеліне байланысты жүзеге асты. Сол облыстағы бір ауданның 
бірінші хатшысының «дамбалын» жууға өсуден дәмелі совхоз 
директорларының әйелдері кәдімгідей таласып қалып жататыны 
Алматыда тұратын біздерге күлкілі һәм жиренішті әңгіме болып 
жетіп жатар еді... Демек, Мереке Құлкеновтің «Ақкөңіл» аталатын 
әңгімесіндегі жағдай бір отбасына ғана тән саяқ көрініс емес, ХХ 
ғасырдағы қазақ қоғамына тән індетке айналып үлгерген құбылыс 
екен. Міне, осы жайды жас жазушы көре білген, материал ретінде 
ойында қорытып, өзегіне өкініш аталатын запыранды салып әңгіме 
жазып шыққан. Өз басым жас жазушының тырнақалды әңгімесіндегі 
характерлердің берілуі, ұлт тағдыры жайлы оймауыт ойдың айтылуы, 
кейіпкер тілінің даралануына сол жолы сүйсінген едім.

Әдетте жазушының бір шығармасының көңілден шығуы – оның 
өзге шығармасын іздеп індете оқуға итермелейді. «Ақкөңілден» 
кейін тағы бірде «Жаңбырдан кейін» әңгімесін оқысам керек. Әңгіме 
ілкі тәжірибеден ілгері оза шыққанын аңғартады. Соңына екі қыз 
ұрпақ қалдырып дүниеден озған қызының жыртысын жыртып, 
күйеубаласын иттің етінен жек көріп, «алты ай толмай жатып үйленіп 
алғаны несі-ай» деп ит терісін басына қаптармын деп сор батпақты 
белшеден кешіп келетін Мәрзия кемпірдің жан-қайғысын қаза ашып, 
оған бағы күйген Ақханшаның тағдырын қарсы қоя отырып сабасына 
түсіретіні бар. Тағдыр мен тағдыр бетпе-бет келді. Қызының орнына 
немерелеріне ана, күйеубаласына жар болып отырған Ақханша 
инабаты ақыр аяғында Мәрзия кемпірдің айтарын айтқызбай, ашуын 
қайтарып, жүрегінің басына байланған шерді шайып кетуге дейін 
барып-барып қалады-ау. Тұтас бір бетке шұбала түскен ұбақ-шұбақ 
бірінші сөйлемнің ұзақтығын ескермегенде әңгімеде кейіпкердің жан-
қайғысын қазбалай талдауымен Мереке бізді тағы да таң қалдырып 
еді.
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Жас қаламгердің әр әңгімесі соқталы тағдырлар жайында сөз 
сабақтауымен салмақ тартып жатты. Мынау әлем-жәлем дүние бет-
жүзіне бей-жай қарай алмайтын, әр кейіпкерін тағдыр тұтып толғанар 
жазушының өмірге келе жатқанын аңғарып алақанымызды ысып-
ысып қойған едік сол кезде.

Мереке содан қыздың нәзік жанына үңіліп «Бөлмеге түскен  
сәуле», эпистолярлық форманы пайдаланып «Ғашық», адам бала- 
сының табиғат-анадан жырақ кетіп жаны қасаң тартқанын көрсететін 
«Үрей» секілді әңгімелер жазды. Бәрі бірдей сәтті еді десек тағы 
қателесеміз. Бәрі жиналып жас жазушының әр тарапты ізденісін 
көрсеткені анық.

Ол содан кейін бірсыпыра уақыт көркем прозаға ат ізін салмай 
кетті. Не ікмет? Кім білсін? Бәлкім сексенінші жылдардағы Желтоқсан 
оқиғасы, іле-шала басталған ұлттық ояныс оны суреткер ретінде 
сансыратып, парасатты азамат райында шарықтатып жіберген болуы 
керек. Қазаққа ойланып оқып, ұзақ талмап қабылдайтын көркем 
прозадан гөрі аласапыран уақытта қоян-қолтық жәрдемге келер 
көсемсөзді қолай көрген шығар. Өйткені, ХХ ғасырдың сексенінші, 
тоқсаныншы жылдары қазақ ұлтының оянуымен бірге, ақырып теңдік 
сұрар, ойлана жүріп есе түгендер бір әдемі кезең болды емес пе?! Міне, 
осы кезеңде біздің Мереке досымыз саналы түрде жанр алмастырып 
публицистикаға бар жан-тәнімен ден қойды, Шерхан Мұртазадай 
ұстаз-редактор қолына түсіп қазақ ұлтының ғасырлап кеткен есесін 
түгендесетін тамаша публицист болып қалыптасып шыға келді. 
Әдетте жазушы ағайынға оның бағы жанбаған көркем туындысының 
иінін басып, шын мәніндегі табысты публицистикасының шоқтығын 
асырар болсаң жақпайсың-ақ. Кемісітті дейді. Көркем шығармаға 
бауыр басқан психология. Шындығында жанрдан жанрдың кемдігі 
жоқ. «Іш пыстыратын жанрдан өзгенің бәрі жақсы» (Вольтер). 
Жәмиғат кәдесіне жарайтын жанрдың бәрі тең хұқылы. Жазушы бәсін 
асырған жанрды бәсіре тұту – ұтыс. Публицистика – біздің Мерекедей 
досымыздың қолайына жаққан жанр. Басынан башайына дейін ұлттық 
рухпен тыныстаған Ол өзегі толы от жалын публицист. Ол публицист 
райында қазақ ұлтының тағдырына енжар қарай алмайды. Әмсе оның 
осы ұлтшыл дүниетанымы оның публицистикалық шығармаларынан 
батыл көрінеді. Онда да қазақ публицистикасынан ойып орын аларлық 
«Біздің қоғам» аталатын жұлын-жүйкесі тұтас кітабынан. Кітаптың 
әр беті, тіпті әр сөйлемі «есең кетіп барады, қазақ ұлты!» деп атойлап 
тұрғандай болады маған. Тіпті тұтас публицистикалық кітаптың 
атын «Біздің қоғам» атағанда да шығармаға қазақ атынан атау беріп 
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отырғанын қайтерсің?! Бірақ, бірақ Мереке біздің қоғам – қазақ 
ұлтының қоғамы болмай қалғанын аңғармайтын секілді. Бір есептен 
Мерекенікі де дұрыс, тіпті біздің қазақ ұлты мемлекет құраушы ұлтқа 
айнала алмай, мына қоғам – қазақ қоғамы бола алмай қалған күннің 
өзінде қоғам бойында жылт еткен жақсылық болса – қазақ ұлтына 
теліп қуанып, қоғам бойында қабындаған жамандық болса – қазақ 
ұлтының кеткен есесі есебінен сынап түгендеуіміз керек. Басқалай 
жол жоқ. Мемлекетіңді ішті-сыртты тонап жатса да басқалай амал 
жоқ. Айға көшіп кетсін бе, қазақ? Не істесін? Қазақ әдебиетінің бір 
классигі Әбдіжәміл Нұрпейісовтің сол тоқсаныншы жылдары «Кто 
мы, теперь казахи?»– деген кітапшасы жарық көріп, қоғам белін бір 
рет қайыстырғанын да білеміз. Әттең-ай, билік соны пайдаланып 
белгілі бір нәтиже шығару орнына Әбекеңе ренжіді-ау...

Қоғам өмірінен тұтас-тұтас публицистикалық кітап жарату 
– кеңестік кезеңде М.Әуезов, С.Мұқанов, Ә.Кекілбаев, М.Мағауин, 
С.Балғабаев сынды жазушыларда кездессе керек. Ана жылы «Ана 
тілі» газетінде Мерекенің «Біздің қоғам» аталатын ащы еңбегі 
номер сайын бет-бет болып жарық көріп жатты. Номерден номерге 
ширай түсіп, қазақ ұлтына қажетті өзекті мәселелер бірінен соң бірі 
тамыршыдай тап басылып, жан-жақты талданып айтылып, жаназасы 
шығарыла ширықтыра жазылып жатты. Айзымыз қанды. Сырт тұлғасы 
жөнінен әлгі айтылған тұтас-тұтас публицистикалық кітаптарға 
ұқсағанымен, өзінің жаратылыс формасымен, социологиялық дәйек-
дерегі, арқалаған әлеуметтік жүгімен, талдай жазатын мәнерімен 
Мерекенің «Біздің қоғам» аталатын еңбегі оқшау туды. Бәлкім 
өзара салыстыруға келсе классик жазушымыз Мұхтар Мағауиннің 
«Ұлтсыздану ұранымен» үндесе, шендесе алатын шығар. Біз кезінде 
ыстық-суықты «Егемен Қазақстан» газеті бетінде солай деп айттық 
та, асқақ бағаладық та «Біздің қоғамды».

Бүтін ойланып, тұтаса жазылған публицистикалық кітаптың 
құлақкүйіне назар аударайықшы: «Ықылым заманнан келе жатқан 
бауырмалдық, адамгершілік сияқты қасиетті ұғымдар санадан өше 
бастағандай. Есесіне қаталдық, тіпті қатыгездік, арамдық, ұят- 
сыздық, көргенсіздік жер бетін жайлап кеткенде, көбіне әрі-сәрі, 
құлазыған күйде жүресің. Бұған қазақтан басқа жан баласына керегі 
жоқ рушылдық, жершілдік, ағайыншылдық сияқты дертті қосыңыз. 
Соның салдырынан пайда болып, жансарайымызды жайлап алған 
сауатсыздық, мәдениетіміз бен тарихымыздан, салт-дәстүрімізден 
бейхабарлық, ана тілімізден саналы түрде жеріну сияқты осы 
қоғамының індетін мойындамасқа амалымыз жоқ. Оның есесіне осы 
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қоғам қалыптастырған арзан күлкі, тойымсыз нәпсі, шексіз құмарлық, 
Еуропаға, Америкаға еліктеу, ақшаның соңына түсу, өз елін өзі тонауға 
ұмтылу, әйтеуір бір көз көріп, құлақ естімеген жаққа кетуді, бай болып 
барша мұратына жетуді аңсау қазақ баласын аздырып, тоздырып 
болды. Туған жер, өскен ел деген ұлы ұғым, патриоттық сезімнің 
өзегіне құрт түскелі қашан! Қызың уайымсыз, қайғысыз, рахат өмір 
сүру үшін кез келген елге, кез келген көк аттының қанжығасында 
кетуге бейіл! Ұлың өзінің қарақан басының құлқы үшін елін, жерін, 
бар мүкаммалын сатып жіберуге дайын. Өйткені бүгінгі қоғамда 
осындай үрейлі құлық, қорқынышты пиғыл бар». – дейді публицист. 
Жан досымыздың жан-айқайы! Қайтсін енді? Бұдан артық қалай 
шырылдасын. Оқып отырып иманың қасым болады. Қазақ ұлты 
деп соққан қаламгерлік жүректен шыққан қапысыз шындық. Тұтас 
кітаптың лейтмотиві міне осы!

Публицистикасында Мереке досымыз мемлекетшіл, қоғамшыл 
ойшыл болып бой тастайды. Соның баршасы сыртқы тұлғасымен 
емес, ішкі ұлттық мазмұн(болмысымен) байлығымен жоталанып 
шығады. Әдетте біз «ұлтшыл» сөзінен жасқаншақтап, бойтаса 
жасап қорқақтап жататынымыз бар. Ол түсінбеушілік салдары. 
Ұлтшыл болу айып емес, ұлттың перзенті бола тұра ұлтшыл бола 
алмау – айып! Ұлтшылдық - өзге ұлтқа тізе батыру емес, өзге ұлтты 
ығыстыру емес, өзге ұлт өкіліне қысастық жасау емес. Ұлтшылдық 
– мемлекетіңнің атын алып жүрген ұлтыңның есесін түгендеу,еңсесін 
тіктеу, оны кемшілік атаулыдан арылтып өркениет көшіне бастау. 
Осы ыңғайдан келіп біздің Мереке досымыз өзінің «Біздің қоғам» 
аталатын жұлын-жүйкесі тұтас публицистикалық кітабында өзінің 
бар ұлтшыл болмысымен көрінді деп батыл айтамыз. Ұлтшылдық – 
оның азамат райында аршындай өсуі, ұлтшылдық – оның публицист 
райында түлеуі.

Кітаптың ішкі ағзасына бойлау үшін оның архитектоникасын 
құрап тұрған мына тарауларына зер салыңыз. «Қарапайым халық», 
«Шенеуніктер», «Әкім және оның командасы», «Министр және 
басқа атқамінерлер», «Депутаттар», «Мемлекет мүлкі және байлық»,, 
«Шындық және өтірік», «Ақсақалдар», «Жастар», «Көше тәрбиесі», 
«Мемлекеттік тіл және қазақша мен орысша», «Құдыреті күшті ақша», 
«Бізде қылмысты топтар бар ма?», «Бюрократия», «Тым орыстанып 
кеткен халықпыз», «Жарнама», «Пара», «Ішкі шекара», «Сүттен 
ақ, судан таза», «Прокурор, адвокат, сот», «Піскен астың күйігі», 
«Қорғанымыз десек те», «Бай мен кедей», «Қазақ неге жалқау»... Енді 
ойланып көріңіз біздің қоғамда публицист қаламымен қамтылмаған 
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мәселе қалды ма? Қоғамды құрап тұрған бүткіл құрылым қамтылды 
емес пе? Солай! 

Қызық бар. Туындыгер әлгі тақырыптың (әрі проблема деп 
ұғыңыз) әрбіріне сөздік түзуші Ожеговтың кітабынан алып анықтама 
беріп бастайды. Бейне, қалыпты әңгіме секілді. Тіпті мақалаға 
саябыр мінез дарытып тұрғандай да болады. Солай ойлай бастауың 
мұң әрі қарай біздің қазақ жағдайында осы құбылыс халықаралық 
өредегі ұғымға сай емес екені, әлгі құрылымды сыбайластық 
иектеп, жемқорлық жеп тұқымын тұздай құртқаны нақты деректер 
тілінде дәттетіледі, жинақтаушы ой түйінделеді. Автор тарапынан 
алымдылық, шалымдылық!

«Қазақстан шенеунігі өз кәсібін игергеннен гөрі өзі отырған 
креслоны өз бас пайдасына пайдалануды алдымен меңгереді».

«Команда дегеніміздің екінші мағынасы – сыбайластық.
Әкімнің өзімен бірге әкелген адамдары, әрине, халыққа емес, 

әкімге қызмет істейді. Жұмыс істегенде, тап бір ата-бабасынан 
қалған мол мұрадай халық байлығын оңды-солды сапыра бастайды.
Команда мәселесі үлкен құрылымдық қателік екенін мойындайтын 
уақыт жетті». 

«Қарапайым халық та әбден дағдарып, дәрменсіздікке мойын- 
сұнып болған. Арыз-шағым жазып, әр есікті бір қағуды азайтқан. 
Жазған арызынан бәрібір нәтиже шықпайтынына әбден көздері 
жеткендіктен болуы керек».

«Кейде алқалы жиындарда немесе дастархан басында әкімдерді 
баз біреулердің есінен тандыра мақтап жатқанын естігенде жерге  
кіріп кете жаздайсың. Өзі туралы мақтауды ести берген адам 
күндердің күнінде өзінің ғажап бастық екендігіне, елде жоқ парасат- 
ты һәм ақылды екендігіне сене бастайды. Соңында кейбір мақтаулар- 
ға көңілі бітпей, қоңылтақсып отырады». (Облыс әкімдеріне қарата 
айтылғанымен тұтас қазақ қоғамына, басшы қазақ азаматына тән 
дерт).

«Қазақстандағы ең патша қызмет – Ректор мен Бас дәрігерлердің 
қызметі». (3 млн.)

«Тарихта ең Жоғарғы Кеңестен халықтың мұңын мұңдап, жоғын 
жоқтаған Бақытжан Қаратаевтан кейінгі екінші депутат ақын Мұхтар 
Шаханов болып қалады».

«Ең өзекті өртейтін өкініштісі, біздің қоғам шындыққа күмәнмен 
қарайтын дәрежеге жетті».

«Сонда бұл қазақтың ақсақалдары қайда кетті деген заңды 
ащы сұрақ туады? Ешқайда кеткен жоқ, жүр арамызда, жастармен 
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жағаласып. Мына тексіз нарықтық экономика түсінген кісіге ақсақал 
деген ұғымның тас-талқанын шығарды».

«Хатқа қол қойғандардың (қазақ зиялылары. Қ.Е.) дені өз 
қолдарынан өздері бас тартып, масқара болды. Бұл дегеніңіз қазақ 
зиялыларының табандарының бүрі жоқтығын, ұлт мүддесі дегенде 
жалтақтығын көрсетеді».

«Удай ащы болса да шындық – біз ұрпақ тәрбиесін уысынан 
шығарып алған дәрменсіз қоғамда өмір сүріп отырмыз».

«Басқасын айтпай-ақ, Қазақстанның байларының басым көпшілігі 
арам ақшаның күшімен байып жатқандығын несіне жасырамыз?»

«Ақшасы көп, бай адам да көппен, халықпен санасуды қойды. 
Өзінің ештеңе оқымайтынын, тілін, тархын білмейтінін мақтан 
көретін ақшалы көркеуделер де бой көрсете бастады».

«Тәуелсіздік алғаннан бері ұйымдасқан қылмысқа қарсы 
Қазақстан үкіметі аяусыз күрес жүргізіп келеді. Өкінішке орай, 
нәтижесі нолге тең».

«Қазіргі бюрократия баспасөзбен санаспауды өзімнің батырлы- 
ғым деп есептейді».

«Біздің қазба байлықтарымыздың тістегеннің аузында, ұстаған- 
ның қолында кетіп жатуының басты себебі осы халықаралық 
дәрежедегі парада екенін жасырудың жөні жоқ».

Мерекенің «Біздің қоғам» аталатын публицистикалық тұтас 
еңбегін зер сала оқып отырып осы бір жауабы табыла тұра 
табылмайтын, бәріміз білетін ақиқат бола тұра айтыла бермейтін 
орайлы ойларын дәптеріме көшіріп алып едім кезінде. Ащы шындық. 
Ақиқатты анық танып айтқан, орайын келтіріп талдау материалына 
бір қосып айта алған досымызға риза болғанмын. Біздің бәріміз және 
әрбіріміз осы бір біздің қоғамда қабынбаса қалыс қала қоймаған 
жойдасыз істерге ойлана қарап жүруіміз, көзін тауып күресе білуіміз 
керек емес пе?

«Бізде қылмыстық топтар бар ма?» – деп әнтек сөйлеп, аңқау 
сұрақ қояды публицист. Ал біз «Қылмыстық емес топ бар ма, бізде?» 
– деп сұрақ қоямыз қаламгер досымызға. Сөйтсек, публицист 
әлгіндей сұраққа жауап іздеп отырып одан әргіні ойлайды екен. 
Шет елдердегі (мысалы Қытайдағы) қылмыстық топ (құрылым) ұлт 
мүддесіне жұмыс істейді екен. Ал бізде ше? Бізде қылмыстық емес 
топ жоқ. Есесіне бірде-бірі қазақ ұлтының мүддесіне жұмыс істемейді 
екен... Мәссаған, безгелдек! Енді «Қазақ қайтіп күн көрер?»– деп 
сарыуайымға салына беруіңе болады...

Қанаттас қаламгер жайындағы толғаныста «Біздің қоғам» атты 
еңбегіне көбірек тоқталдық білем. Оның жөн-жосығы бар.
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Мерекені ақиқатшыл публицист райында кең танытқан, авторына 
құрмет ұялатқан кітабы – «Біздің қоғам». «Біздің қоғам» – қазақ 
қоғамының дертін дәл тауып, буынынан ұстап әділ сынаған өрелі 
еңбек. Тіпті осы еңбектегі өрлікті де, ерлікті де Мерекенің ұлтымызға 
деген шексіз сүйіспеншңлңгнен көремін. Ұлтты сүю, ұлт үшін күюдің 
нақты да баянды үлгісі деп «Біздің қоғамды» айтамыз. Әттең-ай, 
біздің әдебиет және өнер қайраткерлеріне осы бір ұлтшылдық қасиет 
жетіспей келе жатыр. «Біздің қоғамда» айтылғандай біздің әдебиет 
және өнер қайраткерлері әлі де кеңес кезеңі санаға сіңіріп жіберген 
жалтақтық пен пайдакүнемдіктен арыла алмай келеді.

Қазақ қоғамына қазақ ұлтының мүддесі тұрғысынан қарап 
осыншама оймауыт ой айтқан «Біздің қоғам» жайында арнайы 
конференция ұйымдастырса, онда талдана айтылған кемшілікті билік 
намыстанбай қабылдап, нақты іс-шаралар алса қанеки? «Біздің қоғам» 
– қайта басылым сайын қазақ қоғамындағы күннен күнге асқынып 
бара жатқан дертті әлеуметтік тұрғыдан дәйектеп, экономикалық, 
қылмыстық құрылым материалдарымен деректеп байыта отырып 
жаңа буын оқырманға қайта ұсынып отырса жарасарлық еңбек-ақ. 
Тек нарық деп тырбаңдаған халық оқыр болса, әрине.

Қазақтың киіз үйін ХХ ғасыр басындағы орыс жазушылары 
жетіқат көктің әдемі моделіне балаған. Қазақ қоғамын тұтастай алып 
осы қасиетті киіз үйге балауға болар еді. Қазақы үйдің шаңырағын 
шайқалтпай ұстап тұратын «Адалбақан» аталатын тіреу бар. Өз басым 
Мереке достың жазған, сызған дүниелерін қазақ руханиятының 
«Адалбақанына» балаймын.

2 қараша 2011 ж.
Түркістан

аЯҒЫ ДҮНИЕНІҢ ЫрЫҢ-ЖЫрЫҢ...
Жазушы Қуаныш Жиенбайдың «Ән салуға әлі ерте» аталатын 

кітабы жайында толғаныс

Әдетте билік «Жазушылар бүгінгі күн шындығын жазбайды» 
деп кінә артып жатады. Ол сөздің арғы жағында «Біз болмағанды 
болдырдық, толмағанды толтырдық, халықтың қолын әкімұлықпанға 
жеткіздік, бізді (біздің ісімізді) неге жазбайды» деген емеурін тағы 
да жатады. Бүгінгі өмір шындығын жазу оңай ма екен, сірә да! Осы 
орайда есіме қазақ тарихындағы бір соқыр ханның көрегендігі түседі. 
Хан жарлық етеді. «Кім де кім мені айнытпай, әсірелемей, қорламай 
шынайы портретімді салса соған бәйге беремін, жарылқаймын. Сурет 
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ұнамаса салған кісінің басын аламын...». Дүниеге қызығушылық, 
хан қасынан табылғысы келген жарамсақтық өнер адамдарында 
қай дәуірде де болған ба, қалай, жапа-тармағай қылқалам иелері 
хан келбетін кескіндеуге кірісіп кетеді. Көбі соның ханның соқыр 
көзіне келгенде қатты қиналып, дағдарады. «Қалай көрсету керек?» 
Хан «Тек шындықты көрсетіңдер» деп отыр. Шындық – хан соқыр. 
Басыр көзді айнытпай салу – ханға ұнамаса қайтпек? Талай өнер 
иесі хан қаһарына ұшырайды. Ниет дағдарады. Ақыры, бір суретші 
соқыр ханның бір көзін қысып жауына жебе атуға оңтайланған сәтін 
бейнелепті... Ханға ұнағаны осы ғана! Сөйтіп, тығырықтан шығар жол 
тапқан еріңді айт! Әрине, әпсананың айтары мол. Ол ханға да, қараға 
да айтылған сын. Түсінер кісі болса. Ал, біздің жазушы ағайын хан 
қолына берер жебе жайында тіпті ойланып та жатқан жоқ. Өйткені, 
олардың кейіпкерінің екі көзі де әзірге аман... Бірақ, шындықты көре 
алмауы мүмкін. Сондықтан, бүгінгі күн тақырыбына қалам тартып 
жүрген азаматтарымыздың әрекеті даңқ айналасындағы дабыра 
ғана... Міне, осындай ауанда қазақ жұртының бүгінгі тағдырына 
арнап шығарма жаратып келе жатқан Қуаныш Жиенбайдың орны 
бөлек. 

Оның бірсыпыра уақыттан бергі жазып келе жатқан шығарма- 
лары – бүгінгі күн тақырыбы! Тіпті оның әдебиеттегі алғашқы адымы 
– «Ақ ботасының» өзі мұңдана боздайтын. Содан бері Қуаныш 
қаламгер ойынан қазақ тағдыры бір сәтке де шығып көрген емес. 
Оның көңілді шығарма жаза алмай келе жатуы қазақ тағдырының 
ауыртпалығынан болса керек. Бейне «Орыстың ауру жаны» 
(М.Горький) Ф.М.Достоевскийді пір тұтқандай.

Жазушы үшін шығарма кейіпкерлері өмір сүретін, өзара тартысқа 
түсетін шартты айлақ керек. Ол Әбдіжәміл үшін Арал теңізі, Шыңғыс 
үшін «Байқоңыр», Дулат үшін Арыстың дерменелі даласы. Ондай 
айлақ - Қуаныш үшін Арал мен Байқоңыр өңірі. Қаратереңнен қашып 
тұншыға тартылған теңіз, кенезесі кепкен жұрт, ата-баба зиратын 
күзетіп дарусыз дертке бақұл болған ел, сол ел-жұрттың бастан кешіп 
келе жатқан қарасат қайғысы. Көзін ашқалы көріп келе жатқаны 
осындай сүреңсіз өмір болса – Қуаныштан көңілі шат кейіпкер іздеу, 
пафосты шығарма күту қиын-ақ шығар? Аталары бастан кешіп, өзі 
де шет-шет жағалауын көрген, кермек дәмін татқан сұрықсыз өмірді 
қилы-қилы тағдырлар арқылы бейнелеу – оның қаламгерлік парызы. 
Бүгінгі әдебиет, уақыттың әдебиетке бүгін қойып отырған талабы - 
әдеби фоннан тартып, әр кейіпкері тағдырын сүйрелей суреттеп шығу 
емес, кейіпкерінің жан байлығын қазып, өзіне-өзін талдатып, өзіне-
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өзін жерлету, яки кейіпкердің мейлі жақсы, мейлі жаман, жан-дүниесін 
өзіне қаздыру. Көгентүпте бұл кейіпкердің өз көрін өзіне қаздырумен 
бара-бар. Қаламгерлік осындай мәнер біз әңгіме еткелі отырған 
«Ән салуға әлі ерте...», романындағы Әбдімәліктің тағдырынан да 
айқын көрінеді. Бұл орайда Қуаныш шығармаларының фонының өзі 
трагедиялық десек болатын шығар. Адам қатыгездігінен көз жасын 
төге, адамнан жөңкіле қашқан Аралдың адамзатқа алапат та қатер 
төгіп, айықпас дерт тартуы, комерциялық ұшырулардан діңкелеген 
Байқоңыр ғарыш айлағының Жер-Ананы діңкелетуі, шаршаған Жер-
Ананың адамдардан аналық бейіл, мейір-шапағаттан кетіп, тіршілік 
трагедиясына айналуы – Қуаныш шығармаларында кейіпкерлер 
тіршілік ететін табиғи айлақ болып басталып, адами трагедиясына 
айналып бара жатады. Әрі-беріден соң тозған, жатсыраған табиғат 
пен оның бауырында тіршілік етіп жатқан, алайда өз жеріне-өзі ие 
бола алмай, тіпті өзінің басын алып жүруден қалған, екі жүз елу 
жыл бодан болған елге қарап мойын созу, мойын қамытынан да 
арылмаған, психологиялық тұрғыда бодандықтан тіпті де жырақтала 
алмаған, мойындағы мойынтұрық кеп болып киіліп кебінге айналған, 
болашақты ойлауға мәңгүрттік психология жібермейтін содан да 
мәңгүрттік тіршілік кешіп жатқан жандардың аянышты тағдыры.

Әдетте біз жазушы шығармасында «анадай философия айтты», 
«мынадай ойдың ұшығын шығарды», тіпті «мынадай түйін түйеді» 
деп жатамыз. Қуаныш шығармасының түйіні не? – деп біз де ойлап 
көрдік, тіпті көп ойландық. Бірақ, көзбен көріп, қолға ұстарлық 
бадырайып тұрған философия таппай қиналдық. Оны жазушы 
мұрат та тұтпаған. Шығарманың бар философиясы әдеби мектептес 
ағасы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің айтулы екі шығармасында жиі 
қайталанатын – «Аяғы дүниенің ырың-жырың...», дегенге саяды. 
Неге «ырың-жырың»? Адамдар тағдырын тәлкекке тастап, олардың 
өмірге деген құштарлығын тұз құйғандай түп-тұқиянымен құртып, 
трагедияға жетелей жөнелетін не нәрсе? Жазушы іздейтін суреткерлік 
сауал міне осы! Суреткерлік сауалдың жауабы – аядай ауылдың 
Байқоңыр ғарыш айлағының қасіретінен бейдауа дертке ұшырап 
мезгілсіз көз жұмып жатқан ауыр тағдырлы адамдары, немесе тірі 
жүргені болмаса басында билігі жоқ, қасіретін шегіп, бар рахатын жат 
жұрт көріп жатқан ғарыш айлағының басыбайлы құлына айналған, 
жардан ерте айырылып, бала-шаға асырау үшін ала дорба арқалап 
Түркістан базарына сабылып жүрген жансебіл, тәні тозған, жаны 
тоналған бейшара тұрғындарының тағдыры. Қуаныш Жиенбайдың 
қаламгерлік алымдылығы алдымен аядай ауыл адамдарының ит 
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талаған терідей түкке тұрғысыз тағдырын барша ауыртпашылығымен, 
қасіретін қанын шығара талдап бере білгенінде. Сонша қасіретті 
аз көлемге сыйғыза талдап, оны қазақ деген үлкен әлеммен, 
тіпті әлемдік сыртқы дүниемен сәтті сабақтастыра суреттеп бере 
алғандығында. Суреткердің сондағы қынжылысы – қазақ трагедиясы 
болып шығады. Қыршын талант Төлеген Айбергеновте бір өлең бар 
еді. «Өлсем өлермін өз биігімде...», болып келетін. Сол секілді аядай 
ауыл адамдары тағдырын жинақтап, жентектеп алып, талдайтын, 
талдайтын да талғайтын, соны қазақ елі тағдырымен сабақтас алып 
қаламгерлік парасатпен толғайтын Қуаныш Жиенбайдың да өз 
ғасыры өзінің иінінде. Ол қасіретін біз шегіп, қызығын сырт елдер 
көріп жатқан Байқоңыр ғарыш айлағы іргесінде у жұтып экологиялық 
қасірет кешіп жатқан шағын ауыл адамдарының бейшара тағдырын 
жан-жақты талдай сөгіле сөйлеп отырып қазақ қасіретін қабырғасын 
сөге отырып айтқан, тіпті өз ғасырының адами трагедиясын бере 
білген деп ойлаймын. 

«Сөгіле сөйлеп» деп қалдық. Расында жазушы кейіпкер тұлғалау- 
да оның жан азабы дерлік монологы мен авторлық толғамды бір 
қосып, табиғи жымдастыра беруді қаламгерлік мәнеріне айналдырған. 
Мәнерден машыққа айнала бастаған жазу үлгісі – кейіпкер бойындағы 
өзара майдандасып жатқан жақсылық пен жамандықты ашуда кәнігі 
суреткерлікке баларлық. Сюжет деп айтуға аузың бармайтын, алайда 
соның роліне жүретін мөлтек-мөлтек фабула аясында отырып та 
жазушы кейіпкерін өз жанына үңілдіріп «кейіпкер кім?» деген сұрақ 
бергізіп, оны жалпы-жадау емес, қосқыртысты, бір бояулы емес, бай 
политралы етіп шығаруға қаламгерлік қабілет жетіп-ақ жатыр. 

Әдебиет теориясының пірі дерлік Бахтин жарықтықтың романды 
келешегі алдында, берешегі мол жас жанрға балағаны көпке мәлім. 
Бәлкім ол кісі романның эпикалық тыныстан тартынып, лирикалық 
ішкі мәнерге ден қоярына, баяндау орнын талдау басып, әңгімелеу 
ырқын монологқа алдырарын алдын ала болжаған-ақ болар. «Ән 
салуға әлі ерте...». «Жұмыр жер үстінде жұмақ бар» секілді романдары 
Қуаныштың аз көлемге көп мән-мағына сиғыза, шап-шағын көлемде 
өмірге дүйім жұрттың, ең болмағанда ата-анасының мейірімін оята, 
үмітін жебелей, ару армандарына айналып өмірге бақытты келген, 
алайда адамдардан адалдық талап ете алмайтын қоғамда тіршілік 
кешіп, тонала-тонала жаны жадау тартып, өзге түгілі өзіне-өзінің 
сенімі жоғалып, (ұстанымы туралы айтпаса да болады) өмірі өмір 
емес, өшкен көмір күліне айналған, аяулы арманнан жұрдай болып 
жер үстінен көшіп бара жатқан жандардың аяусыз ащы тағдырын 
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авторлық баян мен кейіпкер монологының бір-біріне кіріккен де, 
біріккен мәнермен жеткізіп береді. Олай болса шағын көлемде қазақ 
елінің өтпелі кезеңдегі (және бүгінгі) ауыр қасіретін көркемдік бояуын 
әлсіретпей айтып бере білген қаламдастан айналсақ болмас па?!

«Ән салуға әлі ерте...» романында Әбдімәлік те, Қаражан да 
елді бастап жүрміз деп ойлайтын сабаздар. Елді бастап жүргені 
де рас. Ғарыш айлағының әскери басшылығы сеніміне кіргені 
де осы екеуі. Бірақ, бұл екеуі елді қайда бастап жүр? Бақытқа ма? 
Бақытсыздыққа ма? Қуанышқа ма? Жоқ әлде қасіретке ме? Шығарма 
тонында осындай сұрақ жатыр. Әйелдер демократияны арқаланып 
жалақысын өсіру, жағдайына қарасар ма деп ереуілдеп поез тоқтатпақ 
болып темір жолға кесе көлденең жатқанда Байқоңыр әскерилерінің 
пайдаланған адамы да – осы екеуі – Әбдімәлік пен Қаражан. Сонда 
елден алғаны – қарғыс, нала, Байқоңырдан алғаны – сөгіс. Осы бір 
ширыққан ситуацияда Әбдімәлік өмір бойы елді бастап емес, мансап 
жетегінде кетіп елдік мүддеге өмір бойы қарсы жүріп келе жатқанын 
аңғарады. Әбдімәліктен жесір қатынның рухы биік екен. Әбдімәлік 
жанбағар ақшаға, жанбағар мансапқа құл болып өмір бойы өз сөзін 
айтып, өз ойымен жүрмеген жан болып шықты. Оның ел басқардым 
деп ойлағаны әрі кеткенде елді көнбістікке көндіру, олардың 
мойнындағы бодандық қамытымен ымыраластыру ғана болып 
шықты. Олай болса Әбдімәліктің Әбіш бастап, Шыңғыс көтеріп алып 
кететін «мәңгүрттіктен» асып тұрғаны шамалы. Өз ауылдастарының, 
өз елдестерінің мүддесін аяқасты ету – кейіпкерді осы ойға алып 
келді. Оның қызмет, мансап атымен жасаған «жетекшілігі» кеңестік 
кезеңнен жалғасып келе жатқан жағымпаздық, сатымпаздық болып 
шықты. Рухы азат емес екен. Рухы азат емес адамнан не күтуге 
болады? Не күтсек те азат рухты адамнан күтпеспіз бе? Ал, Әбдімәлік 
ше? Әбдімәлік рухын жоғалтып алған, мансап құлына айналған, оған 
енді капитализм арқылы дүниеқорлық қосылған, содан да боданға 
айналған тұлға болып шықты. Әдетте кейіпкер бойындағы рухани 
дағдарысты жазушы ағайын оның әрекеті, әйтпесе сырт көз арқылы 
берер еді. Қуаныштың кейіпкерінің ерекшелігі шын мәнінде өзінің 
ештеңеге де тұрмамйтын қуыс қурай пенде екенін, тіпті рухы да азат 
еместігін өзіне-өзін талдату арқылы сезіндіреді. Жетелі басшымын 
деп жүрген Әбдімәлік – шығармада жоғары лауазым атын жамылған 
жағымпаз, сатымпаз, бодан «боқ көтерген боқтың қабы» (Абай) 
болып шықты. Оның Байқоңыр «шарапатымен» кеміс болып туған 
перзенті Әнуарды «мансабыма зияны тиеді» деп жетімбалалар 
үйіне өткізіп жіберуі, өзге де ұл-қыздарына аталық мейір тауып бере 
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алмауы, қызының жағдайы бәрі-бәрі оны тығырыққа тірегендей еді. 
Сүттей ұйыған әулет күйреген. Не істемек керек? Ол өзін-өзі тануға 
қабілеті жетті. Бірақ, тура жолға салуға қабілеті жеткен жоқ. Өйткені, 
кеңестік кезеңнен мансап құлына айналып өскен Әбдімәлік бүгінде 
капитализмнің заңдылығына келіп киліккен еді.

Капитализм заңы қатал екен. Қамбаш көлі жөнінде оны жатбауыр 
болып өскен ұлы Әнуармен бәсекелестіруге әкелді. Аралында ата-
анасы, жары мәңгілікке дамылдап жатқан «Қамбаш көлі» – жаңа 
уақыт туғызған арманы еді. Ол да қолдан сусып кете барды. Бір сұрақ 
туады. «Қамбаш көлі» әке қолынан кеткенімен Әнуардай ұлының 
қолына көшті емес пе? Онда тұрған не бар? Әке неге күйінеді? 
Мәселе – Әнуар жатжұрттық, шетелдік азамат. Олай болса алдыңнан 
шығары тағы да – өз еліңе, өз жеріңе ие бола алмау, иелік ете алмау 
философиясы келіп шығады алдыңнан!

Жазушы шығармасы фоны – Байқоңыр ғарыш айлағының 
маңындағы, соның қызығын емес, шыжығын көріп, құрбандығына 
айналып өмірден көшіп жатқан аядай ауыл деп отырмыз. Оған қарап 
шығарма өрісі шектеулі екен деп ойлауға жол жоқ. Ол Әбдімәліктен 
өрбіген ұрпақ арқылы қазақ елімен, тіпті Ресеймен жалғасып жатыр. 
Ауылдастары арасынан оза шығып өмір бойы оларды басқарып келе 
жатқан сөйтіп өз ауылдастарының мүддесіне қарсы жүріп келе жатқан 
Әбдімәлік секілді, Әбдімәліктен өніп сыртта өсіп жатбауырға айналған 
Әнуар мүддесінің әке мүддесіне қарсы жүруі – бүгінгі капитализм 
кеңістігіне енген ұрпақтар арасында рухани сабақтастықтың 
жоқтығын меңзейді. Әнуар - Әбдімәліктің перзенті екеніне көзіңді 
жеткізген жазушы, баланың рухани әке жалғасы еместігіне, тіпті 
жат елде тәрбиеленген, өз балаң өзіңе жат жағдайға жеткенімізге де 
иландырады. Дүние-ғаламдағы иоды көп «Қамбаш» көлін (аралында 
Әбдімәліктің ата-бабсы, жары жатыр) жекешелендіру сәтінде әке мен 
бала арасындағы рухани сабақтастықтың тұқымы тұздай құрығаны 
дүние бөлісте бәсекелестікке айналуы арқылы әдемі көрсетіледі. 
Дүние үшін, мансап үшін әке мен баланың жауласуы, жауласудың 
әлемдік деңгейге көтеріліп, халықаралық экономикалық мүдде, 
саяси мүдде жанжалына айналуы өмірде болмай жатқан құбылыс 
емес. Басқаны былай қойып бауырлас Башқұрт республикасының 
бұрынғы президенті Мұртаза мен оның туған перзенті (шет елде 
тұрады) арасындағы жанжалдың өзі жеткілікті дәлел бұған. Олай 
болса Қуаныш шығармасындағы оқиға өтер аядай ауылдағы жағдай 
көрініп-көрінбейтін желілермен әлемдік құбылысқа сабақтасып 
жатыр деуге болады. «Жер бетінде жұмақ бар» романында бұл рухани 
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жатсырау аға мен іні арасында, күйеу бала мен қайынаға арасында 
өтеді. Ақырында рухани жатсырау – рухани тектілікке айналып (қан 
тарту) Ебейсіннің француз қызынан туған перзентінің Парижден 
Байқоңырға келуіне айналады.

«Ән салуға әлі ерте...» рухсыздық жайлы роман. Оны біз қалай 
қабылдауымыз керек? Әдетте қазақ айтады, жамандықты айта 
отырып жақсылыққа ұмтылады адам деп. Олай болса жазушы 
аталған шығармасында жоғалған рухты іздеп, рухсыздықты жерлеп 
шығарма жазса, ол үлкеніміз бар, кішіміз бар, отаншылдық болып 
басталатын ұлттық рухқа шақыру деп білуіміз керек. Ұлтшылдық 
жоқ жерде – ұлттық рух болмақ емес. Ұлттық рух жоқ жерде қазақ 
елі – мемлекет құраушы (жасақтаушы) ұлтқа айналмақ емес. Қазақ 
– мемлекет құраушы ұлтқа айналмаса – мемлекеттігіміздің өзі 
күмәнді, келешегі неғайбіл, найзағай шатырлар заман болса сынады, 
сын сәтте сыр береді, оны күшті экономика да құтқара алмайды, оны 
ұлттық рух қана құтқара алады, оны ұлттық рух қана мәңгілік ете 
алады. Жазушы Қуаныш Жиенбайдың бар шығармасының өзегіндегі 
қорғасындай ауыр мазмұн осындай өрелі ойға жетелейді. 

30 тамыз 2012 ж.
Түркістан

өМІрДІҢ өз өрНЕГІ...
Жазушы публицист Сүлеймен Мәмет жайында

Бұдан алпыс жыл бұрын дүние есігін «іңгәлап» өлеңмен ашқан 
азаматтар асудан асып-ақ жатыр. Жылды былай қойып, он жылдап 
ойша шолғанда қатары сетінемей аман келе жатқан бір буын 
қаламгерлер соңғы жылдары сыр беріп те қойған сияқты. Опырылып 
түспегенімен әр жер-әр жерден сынған кірпіштей кетіліп, сетінеп 
барып жетіп отыр-ау ол асуға... Сәбең жарықтық айта беретін 
«ымшық-шымшығың...» да біздің ауылды айналып өтпейтін болған. 
Өзгені білмеймін, әдеби ортадан алыста шалғайда «шайла» тігіп 
алып жатқан өз басым, әрбір замандасым, қанаттас қатарласымның 
түр-келбетін ағымдағы баспасөзден көріп қалсам әрі қуанып, әрі 
әр парағын судырлатып өтіп бара жатқан қанатты жылдарға қарап 
мұңайып та қаламын, мұңая отырып әлгі әріптес қаламдас жайында 
ойланып та аламын. Ойша оған сұрақ беремін, ойша өзім жауап та 
беремін сұрағыма. Жазушының жауабы – жазған шығармасы. Түк 
таппасам кітап сөресінде тұрған кітаптарына үңілемін санамды 
сансыратқан сан түрлі сұрауға жауап іздеп. Кітабы түспегірдің де 
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әдебиетке өлшем бола бермейтіні еске түссе одан әрмен мұңаямын. 
Енді, міне көп жылдан сыйлас келе жатқан құрбы Сүлеймен Мәметтің 
соңғы жылдар беделінде жарық көрген кітаптарын па-рақ-тап... 
отырғаным!

Жазушы әдебиетке екі жолмен келеді. Бірі - өмірден. Өмірде көрген 
«тәш-пүші» көп бола ма, қосалқы кәсіпте жүріп өмір сырын өзгеден 
гөрі жіті байқап, төтен танып, сол аңғарған пайымын жеткізгісі келе 
ме, әйтеуір әдебиетке өмірден қадам жасаған азаматтың шығармасы 
шыншыл шығып жатады. Екіншісі – ағымдағы баспасөзден келеді. 
Баспасөз аз істесең – рухани азық береді, мәнер қалыптастырады. 
Баспасөз есігінде көбірек жүріп қалсаң бойыңдағы барыңды сығып 
алады, өзіңді бауырына біржолата тартып алып мәнеріңді машыққа 
айналдырып та жібереді. Әлем әдебиетінде бар тәжірибені бұдан әрі 
тақақтамай-ақ қоялық.

Сүлейменде осының екеуі телқабыс түсіп жатады. Ол өмір 
көрген, қазақтың ауылы, ауылын ұстап отырған қара тілін, салт-
дәстүрін бойына табиғи сіңіріп, жақсы меңгерген қаламгер. Сөйте 
тұра, өмірдің көп белеңін журналистикаға беріп өтіп келеді. Бәрімізді 
де байсал тәрбиелеген «Егемен Қазақстан» газетінің білдей тілшісі. 
Газетке бауыр басқалы да біраз уақыт. Жүріп келеді сүйікті ұжымда. 
Жазып келеді қаламдастармен жарысып. Жас тілшісінен бас тілшісіне 
айналып, тіршілік кешіп келеді. «Ар алдында», «Бейбаян тірлік», 
«Уақыт үні», «Абай бол, қазақ!» аталатын кітаптарын парақтап оқып 
шыққанда аңғарғаным - әріптесіміз журналист райында өмірдің әр 
тарабын шарлапты, бар аймағын аралапты. Қазақтың азамат-басы, 
демографиясы, тәуелсіздігі,жан-дүниесі, жан-жарасы, енжарлығы, 
ғылымы, шаруасы... Құдай-ау, қарап отырсам, Сүкең қойын кітап- 
шасын қолтығына қысып алып бармаған, қаламын сүйкектетіп 
жазбаған саласы жоқ. Тақырыптарын қараңызшы: «Қазақ азса - Абай 
сөзін білмегендіктен азады.,.» (С.Шаймерденов), «Аттан қорқатын 
адамды атқа мінгізбек...», (М.Өтелбайұлы), «Жер байлығынан ақыл 
байлығы қымбат» (А.Жұмаділдаев), «Ар алдында»,«Адамға керек 
қасиет», «Күрессек, намыссыздықпен күресейік», «Өзіміз өндірмей 
өзек жалғанбайды», «Демографияны деміктіріп алмайық», «Ашық 
қоғамда шенеуніктер неге «жабық»?», «Адамдық парыз – арылу», 
«Жарылған «бітеу жара», «Ибраһим – Абай: абай бол деген қазаққа», 
«Алтын арқаулы асыл мұра», «Ұлдар ынжық болып бара жатқандай» 
(Қ.Бітібаева),, «Ұлылардың үлгісі бөлек еді-ау» (С.Балмұқанов), 
«Тарих – кірпияз» (К.Нұрпейісов), «Өзағаң сөзі ойландырса кәне», 
«Бабадан қалған мұра еді», «Қазақ жері саудаға салынбасын», «Кімге 
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сенеміз?», «Қадіріне жетпей, қапы қалмайық», «Күн көзін алақанмен 
жаба алмайсың», «Төбеден тамған суық тамшы», «Еуропалық 
болмасаң... есіктен аттама», «Кісіліктен кетсең кім болғаның?», 
«Ұрпақ қымбат па, үй қымбат па?», «Түбімізге туберкулез жетпесін», 
«Қазақ тілі мен мектебін Сәбеңдей қорғай білсек-ау!», «Өткендерден 
қалған сөз», «Көкбөрінің киесі бар», «Қаны таза халықтың жаны таза», 
«Ұлтын сүймеген ұл-қыз, ол – мәңгүрт»... Кете береді, кете береді. Біз 
қайсыбірін ғана тізімге алып, қайсыбырын ғана әңгімемізге тамызық 
еткелі отырмыз.

Тақырыбы түсінікті. Жоғарыда айттық. Жоталы тақырыптар. 
Мазмұны қандай? Мазмұны қазақтың мұңы мен зары! Өздеріңіз 
көріп отырсыздар, тақырып айналып Абайға соға береді. Абай деп сөз 
бастап, Абайша зарланып, Абайша түйіп отырады. Тіпті кітабының 
тақырыбына дейін солай. Абай «Абай бол қазақ»– деген... Оны да 
түсінуге болады. Қазақты Абайдай танып білген, Абайдай танып 
талдаған, ұлт бойындағы бар жарамсыздықты қара басын қара жерге 
жеткенше иіп зарланып Абайша айтқан ақын бар ма қазақта? Жоқ. 
Сүкең де араға ғасыр салып мына қазақ өміріне ұлы ақынның көзімен 
қарайды. Көретіні баяғы жар тас, бір жартас. Сүкең зарланбағанда 
қайтеді?! Осыдан шығарып айтсақ, публицист Сүлеймен Мәметтің 
жазғандары – «Қазақ қайтсе қалады қазақ болып?»– деген үлкен бір 
сұраққа жауап іздеу. Түрі – публицистік, мазмұны ұлттық! 

«Ұлттық» деп айтып қоя салу оңай. Ұлттық мәселені көтеру 
күннен күнге қиындап барады. Оны кім қалай байқап жүргенін кім 
білсін! Ұлт мәселесін көтерсең билікке жақпайтын болып барасың, 
байқайсың ба, қазақ публицистері? Сүкең мәселені қойғанда 
бұлталақтатпай тіке қабырғасынан қояды. Ұлт бойындағы балаңдық, 
250-300 жылдай кісі қолына қараған бодандық, содан қалған бірін-
бірі көреалмаушылық; мансап үшін бірін-бірі орға жығушылық, 
ынтымақсыздық, «алты бақан алауыздық», тәуелсіздікке ұмтыла 
жүріп, зарыға жеткенде тәуелсіздікті қадірлемеушілік, ана тілін 
ардақтамау, ру-руға, жүз-жүзге бөлінушілік... толып жатыр асыл 
басыңды арзандатар жарамсыз жайлар. Сүкең қаламына бұл 
орайда ілінбеген мәселе жоқтай. Соның бәрі айналып келгенде бір 
мәселеге саяды: «Дүние жүзінде қазақтың жалғыз ғана Отаны бар. 
Ол – Қазақстан» (Н.Назарбаев) бола тұра, «Қазақ неге мемлекет 
жасақтаушы ұлтқа айнала алмай келеді?» Неге? Қазақ – өскелең халық. 
Сөйте тұра өсе алмай келеді. Неге? Демографиялық көрсеткіш көңіл 
көншітпейді. Өзің бала тууды азайтың. Өзің өсе алмай отырып, туған 
балаңды жетім етіп жетімдер үйінде қалдырасың. Неге? Мұның не? 
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«Жетімдер үйің» де шүкірана екен, мұхиттың арғы жағына асырып, 
бала сатып жатқаның не, ойбай-ау? Сүкеңнің публицистикасы ылғи 
осындай сұраулы келеді? Және жауабы қиын, «Қазақ қайтсе, қалады 
қазақ болып?»-қа саятын қиын сұрау! Сұраулы публицистика кімге 
жаға қойсын?!

Жақпайсың. Сөйте тұра Сүкең сұрау бергенін қоймайды. Сұрау 
бергенді қою үшін жазуды қоюы керек. Жазуды қою үшін ойлауды 
қоюы керек. Ойлауды қойса несіне адам болып, жер басып жүр? 
Ішкенге мәз, жегенге тоқ – адамдық белгісі ме екен? Жо-жоқ, 
біздің Сүкең алдымен ойлауды қоймайды, ойлауды қоймаса жазуды 
қоймайды, жазуды қоймаса – билікті дірілдетіп оған сұрау салғанды 
қоймайды. Өйткені, Сүлеймен Мәмет – қазақ халқының барша ұлттық 
құнарынан жаратылған озық ойлы перзенті, тағдыры жүйкесін қажап 
қолына қалам алдырған сүйкімді қаламгері. Олай болса мына азат 
кезеңде де ой-санасы азат бола алмай келе жатқан ұлты үшін түн 
ұйқысын төрт бөліп ойланғаны ойланған, толғатқаны толғатқан, 
қаламдас достың.Біз оған қуанамыз!

Біз Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
«Дарын» орталығы арқылы шет елдегі қазақ диаспорасының жас 
өркені үшін өткізетін «Қазақстан – ата жұртым, қасиетім – ана тілім» 
аталатын олимпиада сараптауында жыл да бір облыс орталығында 
жүздесеміз. Ой бөлісеміз. Шет елде тұратын қазақтардың балалары 
жазған шығарма үстіне түсіп шыр-пырымыз шығып айтысып-
тартысып жатамыз. Жылда солай! Пікіріміз әрқилы болуына 
қарамастан, мақсатымыз – бір. Ойымыз ортақ. Ол – қайтсек шет елде 
жүрген бауырларымыздың балаларын Отанымызға көбірек келтіреміз 
деген бір ғана мақсат. «Бүгін орта мектепті бітіріп олимпиадаға 
қатысып отырған балаларды неғұрлым оқуға көбірек тартсақ, 
солғұрлым бүгін ботасы келген жәмиғаттың ертең ана-атасы көбірек 
елге оралады емес пе?» – деп шырылдап жүргені Сүлеймен достың.

Орайында еске түседі. Кеңестер Одағы тарар алдында бір шаңы- 
рақтың аясында, «мызғымас халықтар достығы» саясында бірге 
тұрып келе жатқан Армян жұртының басына қаралы күн туды. Алапат 
жер сілкінісі болып бірнеше қаласы қирап қалды. Қазақстан вагон-
вагон киіз үйін дайындап азаматтарын аттандырды. Ата-анасыз жетім 
қалған, үрейі ұшып қорқып болған сәби, өспірім балаларын Алматыға 
алдырды. Сол тұста «қазақтар қайда да ығысып келген ұлт-ұлыстарға 
қамқор болатын еді ғой. Балалар уақытша қазақ отбасыларына бөлініп 
паналаса» деген тілек айтылды. Балалар әдебиетімен шұғылданып 
жүрген басым балажандығым ұстап жарыммен келісіп (жетім өскен 
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Бейсекеңмен болса-болмаса келісіп) бірнеше армян баласын үйге 
алуға ұйғардық. Кездесуге барайық. Қай-д-а-н? Әрбір армян баласы 
қасында бір тәрбиеші, бір мұғалімнен бекіткен, тобын жаздырмайды, 
ыдыратпайды.Басқа пән адыра қалса да армян тілі пәнін көз жазбай 
оқытады. Қазақстанда қанша уақыт болса да бәрі бір жерде, армян 
тәрбиесінде болады... Міне, ұлт! Міне, ұлттық сана! Ал, біз болсақ, 
жетімімізді АҚШ асырып, «балаларды жақсы тәрбиелейді екен»– деп 
мәз боламыз... «Шырылдаған сәбиің жатқа кетті», «Жетімдерді жерге 
қараттық» , «Мұхиттың арғы жағында», «Шетке кеткен жетімнің 
обалын кімнен сұраймыз?» деп шырылдап жылап жүрген, мақала 
жазып дабыл қағып, дамыл таптырмай жүрген табандымыз тағы да 
біздің Сүлеймен досымыз.

Тіл құрыса – ұлт құритынын біліп болғанбыз.Ұлт тілін білетін де, 
білмейтіні де бес саусағындай біледі бұл жәйтті. Білгенін қайтейік, 
атамыз, бабамыз тіршілік еткен қасиетіңнен айналайын таққа 
мінуге тиісті Ана тілін атқа мінгізуге келгенде еренсізбіз, енжармыз. 
Өзіміздей бір халық бәленбай ғасыр ұмытылып кеткен еврит тілін 
тірілтіп мемлекеттік тіл жасап алды. Ал біз жүрміз қазақ тілін 
қағаз жүзінде қалдырып, бодан еткен басқыншы тілді басымызға 
шығарып... «Қайран тіл...». «Тіл киесін түсінетін уақыт жетті», 
«Қазақ тілі босағадан сығалап тұр», «Қазақ тілінде сөйлеу қазаққа 
сын болып тұр»– деп Ана тіліміздің жоқтаушысына айналып жүрген 
белді күрескеріміз де Сүлеймен дос!

Оның кейіпкері: «Ақ қағазға қара сиямен жазу жазудың өзі де оңай 
емес. Ал тасқа қашап жыр жазудың қияметі айтуға оңай көрінгенмен, 
оюға оңай болмағаны белгілі. Кемеңгер бабаларымыздың осы 
жанкешті еңбегінің өзі неге тұрады?! VІІ-VІІІ ғасырларда өмір 
сүрген, батыр десең батыр, данышпан десең данышпан ата-
бабаларымыз: достың табасына, дұшпанның күлкісіне қалмас 
үшін, бүгін лепіріп, ертең өкініп, бармақ шайнамас үшін басқаның 
қызарғанына қиылып, текті сөзіне алданба, алданып өзара қырқыспа, 
береке-бірлігіңді жоғалтпа, мәңгүрттің күнін кешпе. «Арғы атам ер 
түрік, біз қазақ еліміз» (Ж.Аймауытұлы) деп, ұлттық рухтан сабақ ал, 
елдік ұғымыңды қадірле, тіккен туыңды жығып алма, тәуелсіздігіңді 
ардақта!»– деп толғанады. Ойлы кейіпкер ойсыз қаламгерден қайдан 
тусын?! Кейіпкер толғанысы райында берілген осынау отты, ойлы 
сөздер Сүлеймен Мәметтің күллі шығармашылығының құлақкүйі 
секілді сезіледі бізге!

Публицистикадағы жоталы осы ой оның көркем шығармаларына 
да тән. Көркем шығармаларында образға сіңіріп айтар алтын 
арқауы!
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Көркем шығарма дегенде алдымен еске түсері «Бейбаян тірлік», 
«Жалқы» секілді қазақы мақаммен жазылған елеулі хикаяттар. 
Бірсыпыра көркем әңгімелер ауызға ілінеді. Шығармаларда қазақтың 
басынан өткен ауыртпашылық кезеңдер негізінен ауыл адамдары 
тағдыры арқылы беріледі.Қаламгер ауыл өмірін жақсы біледі. Өмірге 
жақындай жазады. 

Өз басыма қазақ басына нәубет болып келген 1932-33 жылғы 
ашаршылықты, одан әупірім-тәңірмен аман шығып 1941-45 жылғы 
соғысқа киліккен, киліккен де шаңырақ ұстар байдан бір, тылдағы 
ауыртпашылықты көтереміз деп жанпида тіршілік етіп жүріп 
бауырындағы баласынан айырылып соқа басы сопайып қалған 
Сәндібала тағдырын мейлінше табиғи тұлғалап берген «Жалқы» 
қатты ұнайды. Сарыны қазақы шығармада Айкүміс, Сақып сынды 
қазақ әйелдерінің соғыс жылдары көрген азабы бұған дейін ешбір 
жазушы назарына ілікпеген, мейлінше тың. Әрі осынау адамдар 
тағдыры баппен әңгімеленіп, олар кешер ауыртпалық біртіндеп-
біртіндеп қоюланып келіп үлкен трагедияға айналады. Өзінің мінезі, 
ойы, парасаты, жан күйзелісімен бір-біріне ұқсамайтын, бір-бірін 
толықтыратын тұлғалар бастан кешкен трагедия көркемдік жинақтау 
арқылы халықтық трагедияға айналады. Шығармада кейіпкерлер 
басынан өткеретін айтуға ауыз ауыратын трагедиялық ахуал қазақ 
халқын жойылып кетуі мүмкін талай қилы заманнан сақтап қалған 
аналардың ақ махаббаты, махаббаттан туған сенімі, сенім жетелеген 
төзімі деген ойға әкеледі екен. Рас-ау, қандай да бір ұлт өссе – Анадан 
өсері, беті аулақ өшсе де – анадан өшеріне дау бар ма?! Рас журналистік 
ойлау машығында қалыптасқан жазушының көркем шығармаларында 
публицистикалық сарындар аралас жүре беретін әдеті бар еді. Сөз 
болып отырған «Жалқыда» автор одан азат. Байсалды прозашы болып 
бой тастайды. Әңгімелеу мәнері, тіл құнары, көркемдік шешім... бәрі-
бәрі де орнықты.

Жазушы атаулы қиналатын бір сәт бар. Ол өзің өмір сүріп отырған 
замана шындығынан көркем шығарма жазу. Билік жазушы ағайыннан 
ұдайы осы мәселені талап етеді. Шығармашылық психологиясын 
білмей талап етеді. Өз заманын жазу – қиынның-қиыны! «Заман» 
және «Запыран» аталатын екі бөліктен тұратын «Бейбаян тірлік» 
хикаяты біздің ойымызша, сол өзіміз тіршілік етіп өтіп келе жатқан 
замана келбетін бейнелеуімен ерекшеленер-ау.

Шығармаға арқау болатын жәйт – «Өтпелі кезең» аталатын 
сарыөзек шақ. Құлаған қоғам. Күйреген жүйе.Ауылдан сән кеткен. 
Өркен жаяр топырағы өмір болып келетін ұлттық дәстүр шайқалып 
тұр. Жазушы кейіпкерлер тағдыры арқылы ұлттық дәстүріміздің 
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аяқасты болып бара жатқанын күйіне әңгімелейді. Оның кейіпкері: 
«Ой, тоба-ай!– деді Алтынбек ондай берекесіздікті көргенде. – Не 
болып кеткенбіз? Қайда барып табан тірейміз? Ізет қайда, инабат 
қайда? Ақырып шығар әке суы қайтып, жүзі жапырылған өтпес 
пышақтай жасық па? Әлде айтқанды ұқпайтын, көзі тұманданып 
жүретін ұл мен қыз ессіз бе?»– деп толғанады.

«– Әй, осы біз қайда кетіп барамыз? – деп бастайды әңгімесін  
қырма сақал өзеуреп. – Кешегі соғыстың жеңімпазымыз деп омы- 
рауымызға темірден «сөлкебай» тағып шіренген біздің отырысымыз 
мынау. Сөйлерге тілі, естірге құлағы жоқ күнәдан пәк ұрпақтың 
отырысы анау. Түсінбеймін!» – деп тағы бір кейіпкері түңіледі.

«– Қарағым! – деді қарт – Жасыма! Сендердің кінәларың жоқ. 
Періштенің құсысыңдар. Мына біз бәріне айыпты. Жас ұрпақты 
бейшаралық күйге түсіріп, үлкен болып жер басып жүргендердің 
күнәсі өлшеусіз. Олар құдай алдында да, ар алдында да күнәкар. Ат 
үстінде жүрген ағаларыңды да сүттен ақ, судан таза дей алмаймын. 
Ол біздің іні, қарындастарымыз ғой. Алды-артын болжап алмай, біз 
жіберген қателікке қайта ұрынды», – дейді үшіншісі.

Жасырары жоқ, бүгінгі күн шындығына қалам тартқан соң 
тартына алмаған ба, әйтеуір мына хикаятта публицистика ізі аңқып 
тұр. (Публицистика бүгінгі таңда қай жанрға араласпай отыр?) Сөйте 
тұра, өтпелі кезеңде ауыл тіршілігін – ауылдай, сапырылысқан шәрі 
тіршілігін – қаладай сипаттап, кейіпкерлер толғанысы арқылы бүгінгі 
күннің шындығын айтып бере біледі. Қалай дегенде де Сүлеймен 
Мәмет шығармаларында өмірден ала білетін қарапайым табиғилық, 
қантамыры бүлкілдей соғып тұрған өмір, өмір аталатын «көлде» 
тіршілік етіп, заманаға билік айтып, өз тағдыры, халық тағдыры үшін 
алаңдай тіршілік етіп жүрген адамдар бар. 

Асылы, әдебиетке журналистикадан келген, қазақтың арғы-
бергі тарихын алдымен публицистикада толғаған, сонан соң сол 
тарихты адамдар тағдырына айналдырып көркем әдебиетте сомдаған 
Сүлеймен Мәмет шығармалары өмірдің шынайы көрінісі, өмірдің 
өз өрнегі болып шыға келеді. Оның шығармаларында адамдардың 
тіршілік қамы қазақты қазақ ретінде сақтап қалатын адамшылық 
қалпына ұластыра суреттеледі. Бір жағынан тіршілік деп тырбанып, 
сол жолда арын қалай сақтауды білмей сансыраған адам, екінші 
жағынан «жарлы болсаң – арлы болма!» дегендей өзін аласапыран 
дүниеде жоғалтып алуға шақ қалып жүрген жадаулар тағдырын 
шынайы бейнелей біледі. Ол жазушы үшін аз бақыт емес! 

Түркістан
30.11.2012 ж.



жанр жа£алы´ы

Екінші бөлім
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ЖаҢа ЖаНр БасТаУЫ

Жастар баспасы «Қалың мал», «Қамар сұлу», «Қыз көрелік» 
романдарын топтап, бір мұқабаға жинақтап, оқушыға ұсынып отыр. 
Игі ниет. Жақсы іс. Осы жинақтауда оқушыға атап айтатын принципті 
бірнеше мәселе бар. Оның ең бастысы – қазақ әдебиетінде роман 
жанрының туып, қалыптасуы жайлы көзқарасқа байланысты.

Кейбір зерттеушілер қазақ әдебиетінде роман үлгісі отызыншы 
жылдары пайда болды деген пікір айтады. Мысалы, В.Борщуков, 
З.Османова «Совет романы» (М, 1978 ж.) типологиялық зерттеу 
кітабына енген «Совет романдарын зерттеудің методологиялық 
проблемалары» деп аталатын мақаласында қазақ әдебиетінде роман 
отызыншы жылдары пайда болды (7-бет) – дейді. Ірі шығыстанушы 
ғалым Э.Бертельс те Орта Азия және Қазақстан деңгейінде роман 
жанрының туып қалыптасуын өзбек жазушысы Абдолла Қадыридың 
«Өткен күндер» романымен сабақтас қарайтын. Аталмыш шығарма 
бүкіл Орта Азия мен Қазақстан деңгейінде романдық мектептің басы 
дегісі келеді. Ал «Өткен күндер» 1925 жылы жазылған. Сонда Орта 
Азия мен Қазақстан әдебиеттерінде 1925 жылға дейін роман үлгісі 
болмағаны ма? Отызыншы жылдарға дейін жарық көрген эпикалық 
тыныс аңғартарлық, роман дерлік шығарма қазақ әдебиетінде 
байқалмады ма?

Басқасын былай қойғанда, қазақ әдебиетінде романның пайда 
болуы әлгі зерттеушілер айтқан пікірден басқаша. Роман қазақ 
әдебиетінде екі ғасырдың тоғысында, ХХ ғасыр басында туған. Оның 
айнытпас, бұлтартпас дәлелі – «Қалың мал», «Қамар сұлу», «Қыз 
көрелік» – романдары. Аталмыш үш шығарма қазақ әдебиетіндегі 
алғашқы романдар. Бұл шығармалар қазақ әдебиетінде жаңа жанрдың 
тағдырын сабақтады. Бұл пікірді, аталмыш үш шығармаға дейін 
роман жазу талабы қазақ топырағында болмаған екен деп қабылдау 
жөн емес. Қазақ баспасөзі бетінде романға бәйге де жарияланған. 
Роман жазу талабында болған авторлар да бар. Тіпті, роман деген 
жанрлық атаумен жазылған шығармалар дерегі де естіліп қалып 
жатады. Өкінішке орай, қолда бар шығармалар роман деген айдармен 
жарық көргенімен, осы үлкен жанр шартына жауап бере алмайды. Ал, 
кейбір шығармалар жоғалып кеткен. Екіншіден, роман элементтері 
ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінде әр жерде-ақ көрініс береді. 
«Айқапта» жарияланған прозалық шығармалар үлгісінде де 
жанр элементтерінің көріне бастағанын аңғарамыз. Бірақ бұл үш 
шығарманың қазақ әдебиетіндегі жағдай-тағдыры олардан бөлек. 
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Үш шығармада да роман жанрының мүше-мүшесі анықтала түскен. 
Эпикалық баяндау мәнері – романға тән оқиға қамту, кең тыныс 
аңғарылады. Ол шығармаларда авторлар қазақ халқын жегідей жеген 
әділетсіз қоғамды сынау дәрежесіне көтеріле алды. Әйел теңсіздігін 
әңгімелей отырып әлеуметтік іргелі мәселелерді де қамтиды. Әйел 
теңсіздігі – ХХ ғасыр басында өмір сүрген таланттардың көбі-ақ қалам 
тартқан тақырып. Әйтсе де, сол белгілі тақырыптың өзіне Спандияр 
Көбеев, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Тайыр Жомартбаевтардың 
келуі, материал қорытып, жинақтауы, кейіпкер тұлғалауы бөлекше. 
Қысқасы, бұл үш шығарма роман деген талапқа жауап береді.

«Қалың мал», «Қамар сұлу», «Қыз көрелік» – уақыттық жағынан 
қарайлас туған роман үлгілері болғанменен, көркемдік сапасы 
әр қилы. Белгілі бір шығарма жайында әңгімелеу үшін, олардың 
авторы хақында айтып өту жөн болмақ. Өйткені қандай туынды 
болса да қалам иесінің дарын қуатынан жаралады. Шығармада ақын-
жазушының ойында бар, өзін толғандырған мәселе сәулеленбек.

Шығармаға автордың өскен ортасы, тәлім алған мектебі, солар 
арқылы қалыптасқан дүниетаным әсері айрықша. Семейде туған 
Тайыр Жомартбаев – Абайдың әдеби мектебінің түлегі. Оның 
шығармашылығынан азды-көпті Абай ықпалы аңғарылатыны содан. 
Бірақ ұзақ уақыт ұстаздық қызметте болған Тайыр Абай биігіне 
көтеріле алған жоқ. Ұлы Абай биігі – әдебиетте қайталанбас шың, 
оның асыл мұрасы әр кезеңде соны қырынан жарқырайтын мәңгілік 
құбылыс. Сондықтан ол биікке жету оңай болмас. Ал, Қостанай 
жерінде мұғалімдік еткен Спандияр Көбеев болса, көбіне орыс әдебиеті 
үлгісіне жақындау қалыптасты. ХХ ғасыр басындағы әдебиеттің аса 
көрнекті өкілі, ұлы ақын Сұлтанмахмұт Торайғыров Көкшетауда 
туып, Баянауыл маңында тәрбиеленді. Ол – ұлт әдебиеті, ұлы Абай 
үлгілерімен бірге татар ақыны Ғабдолла Тоқай шығармаларын 
оқып, аударып үйрене өсті. Ол сонымен бірге орыс әдебиетінің 
озық үлгілерінен сусындап, бойда бар дарын-қуатын философиялық 
еңбектермен нәрлендірген ақын. Абайдан кейінгі асқар тауымыз. 
Ол – бірнеше әдеби мектеп үлгілерінің басын қосып үйреніп, өз 
дәуірінің үніне айналды, уақыт талабына сай әдеби жеміс берді. Қарап 
отырсаңыз, үш жазушы үш түрлі тәрбиеленген. Қалыптасу жолдары, 
өріс аша өсіп, әдебиетке жеміс беруі де әр дәрежеде. Олардың дарын 
қуаты, білім дәрежесі, дүниетанымдық көзқарасы белгілі дәрежеде 
қолымыздағы шығармаларда көрініс береді.

«Қалың мал» – қазақтың тұңғыш романы саналады. Бірінші роман 
дегенде, жазушының «Қалың малды» 1911 жылдан жаза бастадым 
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деген пікірін еске аламыз. Әйтпесе, 1912 жылы жарық көрген «Қыз 
көреліктің» қашан басталып, қалай аяқталғаны белгісіз.

Бізге мәлімі – романның алғаш 1912 жылы Семейдің «Жәрдем» 
баспасында басылуы. «Қалың мал» Қазанда, Каримовтар баспа- 
ханасында 1914 жылы басылып шықты. 1914 жылы жазылып, 
аяқталған «Қамар сұлу» жиырма жылдай баспа бетін көре алған жоқ. 
Шығарманың орта шенінен үш-төрт беті жоғалып та кеткен. Бұл 
туынды алғаш жазушының 1933 жылғы шығармалар жинағында ғана 
жарық көрді.

Қандай жанр үлгісі болмасын, уақыт тілегінен, қаламгердің 
қоғамдық даму процесін бейнелеу талабынан туады. ХХ ғасыр басы 
– қазақ халқы үшін айрықша күрделі кезең. Бұрын қоғамдық қатынас 
жөнінен артта қалған қазақ халқы да дамудың жаңа сатысына көтеріле 
бастады. Қаналушы тап екі жақты қиындыққа, қыспаққа ұшырады. 
Қазақ халқында да ғылым, білім іздеу тілегі жан-жақты жетіле 
бастады. Міне, осы сәтте халық тілегі пайда болады. Ұлт тағдыры 
жайында ойы оянады. Уақытқа сай ар-ұждан тілегі жан-жақты жетіле 
бастады. Міне, осы сәтте халық тілегін кең қамти көрсету, әлеуметтік 
жағдайларды жан-жақты әрі терең бейнелеу талабы туды әдебиетте. 
Негізінен, поэзия жанрына арқа сүйеген қазақ қаламгерлері енді 
қоғамдық жағдайды кең бейнелейтін жанр үлгісін іздестіре бастады. 
Оңтайлы жанр – роман жанры еді. Қазақ әдебиетінде роман жанры 
осылай туған болатын.

Жаңа жанрдың туып, қалыптасуы оңай процесс емес. «Қыз 
көрелік», «Қамар сұлу», «Қалың мал» шығармаларынан жанр 
шартының кейбірін тапсақ та, кейбірін таппайтынымыз, алғашқы 
тәжірибе ғой деп кемшілігіне кешіріммен қарайтын себебіміз де 
сондықтан. Қазақ әдебиетінде қай жанр үлгісі де ауыз әдебиетінен 
тамыр тартып нәрленетіні, қалыптасатыны мәлім. Қазақ романы үшін 
де ауыз әдебиеті аналық қамқорлық жасады. Аталған үш романда 
да фольклорлық сарын молдау жатыр. Тайыр Жомартбаевтың «Қыз 
көрелік» романында оқиғаны реалистік сипатта әңгімелей келіп, 
ертегілік сарынға көшіп кете беретіні, Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 
«Қамар сұлу» романында ауыз әдебиеті туындыларының сөздік 
мәйегін, бояу-өрнегін пайдаланатыны, Спандияр Көбеевтің ойын 
мақал-мәтелдік, афоризмдік сөз орамдарымен байлап, түйіндеп отыруы 
– осының айғағы. «Қыз көрелік» романында автор ағартушылық 
көзқарасын кейіпкер ойы арқылы жеткізеді. Абай үлгісі негізінде 
өрілген өлең жолдары кейіпкер аузымен айтылғанымен шығарманың 
желісіне жымдасып кете алмай, насихат ретінде көрінетін сәттері жиі. 
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Кейіпкер тағдыры, автор ойы, орындалуы, жалпы табиғаты жөнінен 
роман ара-тұра өлең араласқанымен, өзінің поэтикалық қуаты жағынан 
көркем әрі күрделі. Ақын кейіпкер әрекетін, қарым-қатынасын 
әңгімелеумен бірге, әділетсіз қоғамды әшкерелей сынайтын ойларын 
да табиғи араластырып отырады. Табиғаты ірі ақын прозаның өзін 
поэтикалық сөз байламымен береді, ал өлең шумақтарына келгенде 
шабытты, жорға көсіледі. Ал, бірыңғай қара сөзбен жазылған «Қалың 
мал» баяндау мәнерімен, характер ашу ерекшелігімен роман жанры 
шартына толық дерлік жауап береді. Демек, қазақ романының жанр 
ретінде қалыптасуы біртекті болмаған. Алғашқы роман ағартушылық 
реализм жемісі десек, кейінгі екі шығарма сыншыл реализм әдісінде 
жазылған деуге келеді. Үш шығарманың көркемдік бітімін өзара 
салыстырып қарағанда да, жаңа жанрдың бітім-тұлғасының біртіндеп 
мүсінделе түскеніне көз жеткізуге болады.

Үш романның да тақырыбы – әйел теңсіздігі. Бір тақырыпта 
жазылды дегенімізбен, авторлар талант деңгейіне орай әр қилы 
шешім жасайды. Әйел теңсіздігі ХХ ғасыр басында өмір сүрген ақын-
жазушылардың негізгі бір тақырыбы еді. Сол шығармаларды қарап 
отырсаңыз, екі тенденцияны, авторлық екі концепцияны аңғаруға 
болады. Оның бірінде шығармада өзара ұғынысқан, түсініскен қыз 
бен жігіт бірін-бірі сүйе тұра күресуге дәрменсіз болып бейнеленеді. 
Ондай шығармалардың соңында есіл екі боздақ «мықтылардың» 
дүміне, қорлығына шыдамай мерт болады. Өмір ағымына қарасақ, 
ХХ ғасыр басындағы әлеумет тіршілігнде көптеп кездескен бұл да 
бір типтік жағдай. Әйтсе де сүйіскен қыз бен жігіттің опат болуында 
да олардың қоғамға қарсылығы, наразылығы жатады. Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың «Қамар сұлу» романы – әдебиеттегі осы концепцияны 
ұстанған шығарма. Роман аяғында ескінің құрбандығы болып 
Қамар сұлу көз жұмады, жорға Нұрым, Қалтан қажы, Оспандармен 
алыса жүріп, Ахмет те қаза табады. «Қамар сұлу» – трагедиялық 
роман. Оның екіншісінде бір-бірін жете түсінген жастар үлкендер 
арасынан тілектес кісілер тауып, түрлі амал-айла асырып, қарсы топ 
адамдарымен күресе жүріп бақытқа жетеді. Екі жас қосылып, үйлі-
жайлы болады. Ойлап қарасаңыз, өмір болған соң ішінара да болса 
кездесетін оқиға. Бірақ әлеумет өмірі, қоғамдық қатынас логикасымен 
келгенде, өткен ғасырлар үшін соншалық типтік жағдай деу қиын. 
Бірақ әдеби концепцияның екінші түрін ұстанған жазушылардың 
өз ойы, өзіндік байламы бар. Әдебиет өмірде барды бейнелеумен 
шектелмейді. Кейде болуға тиісті құбылысты әлеуметке жеткізуге, 
дұрыстыққа, жақсылыққа халықты жетектеу де керек болады. Міне, 
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осы тұрғыдан алғанда, кейіпкері тәуелсіздік, махаббат үшін күресе 
жүріп, бақытқа жететін автор шығармаларының прогрессивтік мәні 
зор еді. «Қыз көрелік», «Қалың мал» романдары – осы концепцияны, 
осындай ойды көздеген шығармалар. Және екі романда кейіпкердің 
бақытқа жету жолы екі түрлі беріледі. Қожаш пен Ғайша уақытқа сай 
әрекет етеді. Махаббат тәуелсіздігіне жету үшін амал-айлаға барады, 
тілектес ортаның көмегіне сүйенеді. Кейіпкерлері осындай ойға 
сыйымды, уақытына сай әрекет ететін «Қалың малдың» реалистік 
сипаты басым. Ал, Ғайникамал мен Мұхаметғалидың («Қыз 
көрелік») бақытқа жету жолы өмір шындығынан гөрі әсіреленіңкіреп 
көрсетіледі. Ғайникамалдың махаббат бостандығы үшін күресі 
ертегілік сипатымен ұштасып жатады. Қызға ықыласты бай 
бозбалалары Әділжан, Мұқаш, Сейітжанның Ғайникамал шартына 
мойынсұнып өлгенді тірілтетін, алысты жақындататын амал табуы, 
айшылық алыс жолға көзді ашып-жұмғанша жеткізетін бу шарын 
сатып әкелуі – өмір шындығынан жырақтау көрініс.

Әрине, өмірлік материал, авторлық ой-мақсатқа орай ақын-
жазушыларымыздың қай концепцияны ұстануына да жол бар. Бірақ 
кейіпкерлер алға қойған мақсатқа сай әрекеттенуі керек. Біздіңше, 
«Қыз көрелік» романындағы Ғайникамал мен Мұхаметғалидың, 
«Қамар сұлу» романындағы Қамар мен Ахметтің іс-әрекеттерінде 
босбелбеулік байқалады. Олардың әрекетінен басын бәйгеге 
тігіп арпалысарлық күрескерлік рух аңғарыла бермейді. Тайыр 
Жомартбаев романында Ғайникамал мен Мұхаметғалидың бақытқа 
жетуі «сонымен, олар мұрат-мақсаттарына жетіпті» деген ертегілік 
сарынды еске салатыны, Сұлтанмахмұт Торайғыров романындағы 
Ахмет өлімінің оқушысын терең толғантпайтыны содан. Аталмыш 
екі шығармаға қарағанда, «Қалың мал» романында авторлық шешім 
оқиға логикасынан туған, орнықты көрінеді.

Кейіпкер әрекеті әңгіме болған жерде көркем образ жайлы айтпау 
мүмкін емес. Кейбір жазушылар, әдебиет зерттеушілері көркем 
образ табиғатын ұнамды және ұнамсыз деп пышақпен бөлгендей ету 
дұрыс емес деген пікір айтады. Рас, көркем образ компоненттері, оны 
жасайтын, тұлғалайтын суреткерлік құралдар мол. Әрі олар әр қилы. 
Образ табиғатын содан шығарып трагедиялық образ, комедиялық 
образ деп те талдауға болады. Бірақ бір мәселені ескермеуге болмайды. 
Кейіпкердің қоғамға қатысы тұрғысынан қарағанда, ұнамды және 
ұнамсыз деп жүйелеу дұрыс. Ал, одан қарай ұнамды образ және 
ұнамсыз образ қалай жасалған, бояу-өрнегі қандай, бейнелеуші 
құралы, т.б. мәселеге байланысты іштей жіктеуде де қырынан келіп, 
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әр қилы терминді пайдалану – кім-кімнің де еркі. Бұл – бір. Екіншіден, 
жазушыларымыздың өзі шығармадағы ой сарынын, идеясын оқушыға 
жеткізуде, көбіне кейіпкерлерін екі топқа топтап, оқиғаны да сол 
кейіпкерлер табиғатына сай жинақтай әңгімелеп келгені мәлім. Ал, 
ХХ ғасыр басында тіршілік кешкен қазақ жазушыларында бұл мәселе 
тіпті ақ пен қарадай ажыратылып тұрады. Конфликтіні ұнамды топ 
пен ұнамсыз топтың арасында өрістетеді. Ендеше, ол шығармалар 
жайлы әңгімелегенде, ұнамды образ және ұнамсыз образ деген 
терминді пайдаланудан қашудың қажеті аз. Талданып отырған үш 
шығармада да образ табиғаты осы жүйеде көрінеді. Кейіпкерлерді 
шамадан тыс көп алу, оқиға барысында олардың әрқайсысына лайық 
іс-әрекет тауып бере алмаушылық, содан келіп кейіпкердің бәрінің 
көркем образ дәрежесіне көтерілмей қалуы ХХ ғасыр басындағы 
қазақ әдебиетінде көп кездеседі. Жанр шарты біршама түгел көрінеді 
деп отырған «Қалың мал» романында жетпіске тарта кейіпкердің 
аты аталады. Бірақ олардың бәрі бірдей дербес әрекет иелері емес. 
Шығарма барысында біразы қалып қойып жатады. Сахнаға іс-
әрекетімен, оқиғаға араласуымен санаулы кейіпкер ғана көтеріледі. 

«Қамар сұлу» мен «Қыз көрелік» романдарында кейіпкер саны 
көп емес. Шақтаулы. Бірақ көркем образ ретінде олардың сапасы әр 
қилы. Алғашқы шығармада Ғайникамал ұнамды, оқыған-тоқыған, ойы 
ашық, көңілі жарық кейіпкер болып көрінеді. Тек, көңіл ұнасымын 
кесіп айтпай, сөз сала келген үш жігітке бірдей көзқараста болып, 
өз шартын айтып, орындағаныңа тұрмысқа шығамын, маған бәрібір, 
біріңнен бірің кем емессіңдер деуі көркем образды көркейтпейді. 
Ұнамды сипатта аталуға тиісті Мұхаметғалиды автор: «Әр нәрседен 
хабары, жақсы ғана ғылымы бар заманға муафиқ бір адам еді», – деп 
сырттай кейіптегені болмаса, ол не іс әрекетімен, не ой-парасатымен 
көріне қоймайды. Ұнамсыз кейіпкер Әділхан, Мұқаш, Сейітжан да ірі 
әрекеттің адамдары емес. Кейде басынан сөз асырмаған бай балалары 
ең болмаса, намыс жыртысып, үлкен әрекеттерге неге бармайды 
деген ой келеді. Ұнамсыз кейіпкердің ондай ірі әрекеті олардың өзін 
көркем образ ретінде тұлғалай түскен болар еді ғой. Әрі шығармадағы 
тартыс желісі де өрістер еді. Ал олар болса Ғайникамалдан айрылып 
қалуын тәңірге жабудан аса алмайды. «Тәңір қоспаған іске не 
шара бар? Асыққан жетпес, бұйырған кетпес деген осы», – деумен 
шектеледі. Кейіпкердің өз табиғатына сай әрекет етпеуі «Қамар 
сұлу» романындағы Қамар, Ахмет, Омар бойында да бар. «…Сыпыра 
бұзылған иттер, дендерің сау ма? Мәжнүн болмасаңдар… ұялмай-
қызармай, періштедей қарашығымды төрт аяқты малдан жаман, 
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дөңкиген жауызға ұйғардық деп не беттеріңмен айтып отырсыңдар? 
Түсіңе кірсе қорқатын хайуанға Қамарды барады, мені береді деп 
ойладыңдар ма? Қысқасы, мойныма қапшық салып, қайыр тілеп күн 
көрсем де, Қамарды оған беріп, жылата алмаймын», – дейтін Омар 
аяулы Қамарын түрі хайуаннан әрі жорға Нұрымға оп-оңай қияды. 
Жолына жаным құрбан дейтін Ахмет сүйген Қамары торға түскенде 
қалаға кетеді. Онда да амал іздестіру үшін емес, мақсатсыз-мәнсіз, 
бас сауғалап жүр. Қамар да жеме-жемге келгенде шарасыз келісе 
салады. Бұл екі шығармаға қарағанда, «Қалың мал» романындағы 
Қожаш пен Ғайша да, Серғазы да тиянақты әрекет иелері. Олардың 
әрекеті образ логикасынан шығып жатыр. 

Қысқасы, «Қыз көрелік» романындағы Ғайникамал, Ғайса, 
«Қамар сұлу» романындағы Қамар, Ахмет, Омар, Хасен, «Қалың 
мал» романындағы Ғайша, Қожаш, Серғазылар ұнамды образ ретінде 
көңілде қалады. Сондай-ақ жорға Нұрым, Оспан, Қалтан қажы 
(«Қамар сұлу»), Итбай, Тұрлығұл («Қалың мал») ұнамсыз образ 
ретінде есте қалады.

Қаламгерлер кейіпкер таңдау, образ тұлғалауда бар жаңаны, 
жақсыны ұнамды образ бейнесіне жинақтауға тырысқан. Әрине, 
ол кезде кейіпкердің жан-дүниесіне терең бойлау дәстүрге ене 
қоймаған. Кейіпкерлерді сырттай таныстыру, статистикалық портрет 
басым еді. Жорға Нұрым, Тұрлығұл психологиялық тұрғыдан емес, 
сырт әрекетімен, образдылығымен тұлғаланады. Ал, Итбай өзінің 
малжанды мінездерімен олардан гөрі бөлектеу мәнерде көрінеді. 
Итбай – сараң, жарамсақ, қонақасыны адамына қарай береді. Өзіне 
пайдасы тиетін атқамінер, байды көрсе асты-үстіне түсіп жатқаны. 
Аяулы Ғайшасын малға айырбастап отырғаны да содан. Ол бірде 
әйеліне: «Сен ит қымызды әркімге құйып, астың берекесін аласың. 
Енді қалыпты бәйбішенің салтымен асты берекелендіріп ұста», – 
дейді. Осы тіл қатуда Итбайдың жан дүниесі біраз сәтті аңғарылып 
үлгереді. Бұрын мал бітпеген, бірақ өмір бойы байлық көңіл құртына 
айналған жанның сөзі. Табиғатында маңғаздық, кісілік жоқ жанның 
жалған кісілігі.

Көркем шығарма құралы – тіл. Үш романның тіл құнары үш түрлі. 
«Қыз көрелік» романында шығыс, орыс сөздері орынды-орынсыз 
кіріктіріліп отырады. «Қамар сұлу» романында қара сөзге лайықты 
қалыпты баяндаудан гөрі инверсиялық, ауызекі сөйлеу тілінің мәнері 
басым… «Қалың мал» ол екі шығармаға қарағанда, мінез ашатын, 
мінез даралайтын қалыпты проза үлгісінде жазылған. Осының өзінен 
жанр дамуын аңғаруға болады.
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Әрине, оқушыға ұсынылып отырған үш шығарманың да өзіндік 
кемшіліктері болуы заңды. Өйткені роман аталған авторлар үшін 
де, жалпы қазақ әдебиеті үшін де тың жанр үлгісі болатын. Бұрын 
эпикалық тынысты шығармаға қол артпаған авторлардың жаңа 
жанр шартын толық меңгере алмауы әбден мүмкін. Бірақ олардың 
еңбегінің мәні қазақ әдебиетінде алғаш роман үлгісін дүниеге 
әкелгендігінде. Кейбір кемшілігіне қарамастан «Қыз көрелік», 
«Қамар сұлу», «Қалың мал» – қазақ халқының ХХ ғасыр басындағы 
әлеуметтік тұрмысын, қазақ қыздарының мұңды күйін әр қырынан 
әңгімелеп берген шығармалар. Өмір шындығын бейнелеуде бұл 
шығармалар өз уақытынан недәуір ілгері. Біз бұл үш шығарманы 
– қазақ әдебиетіндегі роман жанры бастауында тұрғандығы үшін де 
қадірлейміз. Бұл үш шығарманы фактілік негізге алып, көркемдігіне 
ден қойып, қазақ романы отызыншы жылдардың жемісі деген кейбір 
қате пікірге тойтарыс береміз. Оларға роман жанры қазақ әдебиетінде 
ХХ ғасыр басында туды деп жауап береміз.

Ж. аЙМаУЫТҰЛЫ ЖӘНЕ ҚазаҚ рОМаНЫ

«ақбілек»

Әдебиеттің белді жанрының бірі роман. Роман жанры жөнінде 
әлемдік деңгейде бірізді пікір жоқ. Есесіне зпикалық жанр жайында 
айтыс, тартыс көп-ақ. Біреу, романды көне жанрға жатқызады. Енді 
бір топ әдебиетші романды жаңа да жас жанрға жатқызады. Теоретик, 
эстет М.Бахтин романды мүмкіндігін толық ашып үлгермеген жас 
жанр ретінде таниды. Бұл әлем әдебиетіндегі жағдай. Ал, қазақ 
әдебиетінде ше?

Бұрын профессор Бейсембай Кенжебаев сынды көнекөз ғалым- 
дар қазақ әдебиеті тарихын бәленбай ғасырға ілгерілеткені секілді, 
әдебиетіміздің қай жанрының да туып, қалыптасуын Қазан 
төңкерісінен әріге сілтейтін. Әңгіме дәйекке тірелгенде ХХ ғасыр 
басындағы әдебиетке табан тіреп тұрып алар еді. Ауызекі әңгімеде 
де, тасқа түскен зерттеулерінде де көнекөз ғалым осы концепциядан 
табан аудармай табандылық көрсетіп бақты. Сондай сәтте апыр-ау, 
қазақ романының бастауын Спандияр Көбеевтің «Қалың малынан» 
бастап не ұта қояр екенбіз?» – деп ойланатын едік. Наразылау бейі- 
лімізді жасырмай айтып қалған кезіміз де бар. Ұмытпасақ, көрнек-
ті жазушы, өзіміз ерекше қадірлейтін Тахауй Ақтан да «Керуен» 
аталатын сын мақалалар жинағында роман жанрын кеңестік кезең 
жемісі ретінде қарайды. Уақыт жаңарды, жаңа тәуелсіз қоғам келді. 
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Арыстар ақталды, олардың шығармалары арамызға оралды. Бірінен 
соң бірі дегендей шығармалары қайта басылып, жарыққа шығып 
жатты. Әдебиетші ақсақалдың қазақ романының туып, қалыптасуын 
ілгеріге сүйреп жүрген ойларын біз сол сәтте ғана түсіндік. Бақсақ, 
олар Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы бастаған аяулылардың 
көзін көрген, жылы сөзін естіген, шығармаларын оқыған. Кезінде 
айта алмаған. Содан да Спандияр Көбеевтің «Қалың мал» романын 
алға ұстап, кенеулі концепциясынан қайтпаған. Ой, қасиет дарыған 
қарттар-ай! 

Бүгінде қазақ романының ХХ ғасыр басында туғанына ешкім де 
күмән келтірмейді. Алайда, бұрынғыдай бірді-екілі роман төңірегінде 
күмілжіп, қорыныңқырап сөйлемейміз. Қазақ романының түу 
бастауында М.Дулатовтың «Бақытсыз Жамал», С.Торайғырұлының 
«Қамар сұлу», «Кім жазықты?», Т.Жомартбаевтың «Қыз көрелік», 
С.Көбеевтің «Қалың мал», Ж.Аймауытовтың «Қартқожа», «Ақбілек», 
М.Әуезовтің «Қилы заман», С.Мұқановтың «Адасқандар», С.Сейфу- 
линнің «Тар жол, тайғақ кешу», С.Садуақасовтың «Сәрсенбай» 
секілді алуан табиғатты шығармалары тұр деп нық сеніммен айта 
аламыз. 

Кейде тұтас әдебиетті, кейде жеке жанрды бір кісінің қанжыға- 
сына байлағымыз келіп, біріншілікті үлкен мәселеге айналдырып 
жататын қазақы мінезіміз де бар. Бірақ, өзі роман секілді эпикалық 
жанр болса, оның қазақ әдебиетінде тууын бір кісі есімімен ғана 
шектеп жатсақ, пікіріміз ғылыми, салиқалы бола қояр ма екен? Роман 
сынды көп компонентті, әралуан табиғатты үлкен жанрдың қазақ 
әдебиетінде туып, қалыптасуы – бірсыпыра уақыт дайындалған, 
көптің көмегімен, көптің көркем ойымен жүзеге асқан шаруа! Роман 
туды. Жаңа жанрда ілгері – кейінді бірсыпыра шығарма жазылды. 
Бірі ерте, бірі кеш жарық көріп жатты. Осы туындылар роман 
секілді күрделі жанрдың қалыптасуына қайсысы қай қырынан келіп, 
қаншалықты үлес қосты? Әдебиет зерттеушілерінің, оның ішінде 
роман тексерушілерінің бүгінгі бір міндеті осыны анықтау болса 
керек.

Біз осы мәселеге бір қырынан келуді жөн көрдік. Ол Жүсіпбек 
Аймауытовтың қазақ әдебиетінде роман жанрын қалыптастырудағы 
ролі, романист ретіндегі ерекшелігі хақында сөйлеу.

Жампоз жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың бес томдық шығар- 
малар жинағының бірінші, екінші кітаптары жарық көрді. Бірінші 
том – романдары. Жазушы әдебиеттегі қадамын бірден романнан 
бастағандай, бірінші томға қаламгердің қос романын енгізудің 
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қаншалық ойға қонымдылығын қайдан білейік, әйтеуір мынадай, 
әдебиетке, кітап шығару ісіне қысыңқы уақытта өмірде көп 
жақсылық көрмеген, көркем ойын түгесіп айтып үлгермей өксіп 
өткен жазушының шығармалар жинағының жинақталып, жарық 
көріп жатуы – үлкен қуаныш екені кәміл.

Жазушының алғашқы романы – «Қартқожа». Қазақ әдебиетіндегі 
тұңғыш роман-новелла осы «Қартқожа» секілді көрінеді бізге. 
Қаламгер бұл романында қоғамдық өзгеріс, күрес-көтеріліс, төңкеріс 
иісі мұрнына бармаған, көрпесін тас бүркеніп, қалың ұйқыда жатқан 
ауыл баласы – Қартқожаның әлеумет өміріндегі өзгерістер арқылы 
ояну, қатарға қосылу, төңкеріске араласу, Азаттық аталатын ұлы идея 
үшін белді буып күреске араласуын көрсетеді.

Аласапыран уақыт, қоғам бойындағы, әлеумет ойындағы өзге- 
рістің Қартқожаға ықпалы сатылап суреттеліп, біртіндеп көрсетіліп 
отырады. Қартқожаның оянуы – қазақтың оянуы. Алайда, бұл тезисті 
жазушы кейбір замандастары секілді жалаулатпай, алаулатпай 
қазақтың қарапайым азаматы бойына, ойына сай келер табиғи 
ағынмен жеткізеді. Оқиға біртіндеп өріс алып, сюжет біртіндеп 
өріліп, суреттелер оқиғалар қалпымен қоюлана береді. Сол оқиғаға 
орай Қартқожа да өсіп, кейіпкер ретінде қызықтырып, көркем 
образ райында көркейе береді. Жалған жалтырақ, қонымсыз мінез, 
боямалық романда жоқ. Кейіпкердің әрбір өмір жолы, бас-аяғы 
жинақталған жеке новеллалардан тұрады. Тұтаса келе романдық 
сипатқа көтеріледі. Қартқожаның адасуы, өзін табуы, күрескерлік 
әрекеті бәрі-бәрі қарапайым ғана баяндалады. Роман тілі – кино тілі. 
Қимылға құрылған, характер ашарлық тіл. Әдеттегідей, динамикалы 
баяндау. 

Романға ден қойсақ, Ж.Аймауытов Қазан төңкерісіне де теріс 
қарамаған-ау деген ой келеді. Қазан төңкерісіне қаламгер қалай 
қараса да суреткер ретінде қазақ халқының Қазан төңкерісіне келу 
жолын бейнелеп беруі қажет еді. Сол міндетті «Қартқожа» романында 
жүзеге асырды. Алда Қартқожаны бақ құшағын жайып қарсы ала 
ма, әлде батпандаған сор күтіп тұр ма? Ол жағы беймәлім. Әйтеуір 
Қартқожа оянып, түлеп жаңа өмірмен бетпе-бет келіп тұр. Шығарма 
осылай аяқталады. 

 Әлем әдебиетіндегі басты тенденция – адам өмірін жырлау, 
жырлағанда да кейіпкерді (адам) белгілі бір қоғамдық ортада 
эволюциялық тұрғыдан өсіре, дүниетанымын дамыта тұлғалау. Осы 
талап әр жазушыда әртүрлі көрінеді. Айталық, Сәбит Мұқановтың 
«Жұмбақ жалау» романында бұл процес өте жылдам. Асқар, 
Амантайлар өте жедел өсіп, (орыс достарының ықпалы болатыны 
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бар), қалыптасқан революционер өресінде қимылдап жүретіні 
болады. Күрес-көтеріліс заманының адамды еріктен тыс тез 
өсіретіні де шындық. Алайда кейіпкерді өзінің ортасымен, мотивке 
сай мотивировка тауып, дүниетаным жағынан жақсы-жаманды 
көрсетіп, ішкі жан-дүниесіндегі өзгерістерді, қалтарысын қалдырмай 
аша көсеткенге не жетсін?! Бұл, әрине көркем шығармаға қойылар 
психологизм шарты. С.Сейфуллин, С.Мұқановтың көп кейіпкерінің 
ішкі қалтарысы ашылмай, сырт оқиға(фон) арқылы тұлғаланып 
кете баратыны кейде кісі көңілінде күдік қалдыратыны болады. Ол 
шеберлікке сын. Алайда, бір жайды айтуға болады, «Жұмбақ жалау» 
романында қазақтың қарапайым қызының азаттық идеясына келуі 
жазушы тарапынан баспалап, біртіндеп өсіру арқылы беріледі. Бәлкім, 
романның кейін «Ботагөз» аталу сыры да осында жатса керек.

Кейіпкер табиғатына еніп, оны баспалап өсіріп, бүкіл фонымен 
көрсетуі жөнінен Жүсіпбек Аймауытұлының «Қартқожа» романы 
француз жазушысы О.Бальзактың «Отец Горио» романын еске 
түсіретіні бар. Кейіпкерін өскен ортасына қарай, уақыт-жағдайға 
сай «майдалап» өсіруі жөнінен әлгі аталған романдағы Растиньяк 
Қартқожа табиғатына ұқсайды. Француздың ұлы жазушысы туралы 
роман да жазған, портреттік сын мақала да жазған сыншы Андре 
Моруаның мынадай пікірін орайында еске алу артық емес:

«Растиньяк, как он описан в романе «Отец Горио», - это персонаж, 
как говорится, в становлении. Он как бы воплощает переход от 
иллюзий отрочества к тяжкому опыту мужчины. Он еще очень 
молод, тоько недавно прибыл в Париж из провинции и весь пропитан 
добрыми побуждениями. Любимые мать и сестры внушили ему 
глубокое уважение к семейным узам и всякого рода добродетелям. 
Поэтому, что бы ни говорил Вотрен, Растиньяк знает, что мир все 
же не до конца плох. Однако, оказавшись, как и сам Бальзак, без 
единого су в Париже времен Реставрации, в Париже, где любовь и 
слава покупаются, где молодые люди делают карьеру с помощью 
женщин, а женщины – спомощью стариков, этот ддвадцатилетний 
юноша не выдерживает. Единственный его капитал – молодость и 
красота». А.Моруа «Литературные портреты., Из-во «Прогресс» М., 
1970. С.156»

Бальзак Растиньякты («Отец Горио»), Ги де Мопасан Жорж 
Дюруаны («Милый друг») шарықтау шегіне дейін көтереді. Ал 
Жүсіпбек Аймауытұлы Қартқожаның көзін ашып, қоғамда өтіп 
жатқан өзгерістерге ілестіруді ғана ойлайды. Алдына қойған шектеулі 
мақсатқа жазушы шынайы прозашы райында аса бір шеберлікпен 
жетеді.
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Роман финалында Қартқожа бұрынғы айналасына есесі кеткен 
сауатсыз, еріксіз, ессіз «нашар» емес, көзі ашық, оң-солын танитын, 
өз жағдайын ғана емес ел жағдайын ойлау дәрежесіне жеткен азамат.

Елге келе жатып таныстарына ұшырасқанда сұрайтыны ел 
жайы:

«Әнеки жаңбырлық киген, қазақ жігіттері де келді. Қартқожа 
жолдастарымен жиекке шықты. Шұрқыраса кетті.

– Қалай, аман ба? Жақсы тұрасыңдар ма?
– Жақсымыз.
– Кеңсе қалай? Қазақша ма?
– Екі жыл болды, қазақша жүргіземіз.
– Бұрынғы бейбастақтық жоқ па? Мелитсие құрық әкетпей ме?
– Жоқ. Заңға бағынатын болып келеді. Кейде жалғыз-жарым ауа 

жайылатындар болады. Қазақ орысқа бағынып, ұлыққа жағынып 
жаман үйреніп қалған ел ғой. Қызметшіні елдің өзі бұзады. Әйткенмен 
елді тәртіпке үйретіп келеміз..

– Керекудің бұзылғандары қалай? Тыйылды ма?
– Олардың берекесі кеткен. Жабылды, айдалды, осы күні тыныш 

болса керек.
– Ел қалай? Күйлі ме?
– Шаруа күйлі. Жұт болған жоқ. Жалғыз-ақ, налог кезінде 

қысылды. Мал сутегін болды ғой...». (Ж.Аймауытов Бес томдық 
шығармалар жинағы. 1 том. Алматы. Ғылым 1996. 141-142 беттер).

Қартқожа сыртта жүріп дүниетанымы арқылы өссе, ел күнбе-
күндік іспен бетпе-бет келіп өскен, жаны жаңарған. Әйтсе де, қазақтың 
санадағы сартап жаман әдеті әлі қалмаған. «Орысқа бағынып, ұлыққа 
жағынып...» жалтақтап жүріп жатыр жалтақтап. Тап бүгінгі күн 
секілді.

Қартқожаның азамат кейіпкер ретіндегі тұлғалық өсуі осы диалог 
арқылы бір көрінсе, енді бірде ел адамдарының жапырлай жер 
бөлісіне қатысып жатқанын көріп тіпті жаны марқаяды.

«Көп сөйлесуге болмады: «Қонаққа жүр» – деп еді, қала алмады, 
бір шелек қымыз әперді. Уыз қымыз. Жаз шыққалы қымыз көргендері 
сол еді, шәкірттер қырылысып қала жаздады. Бері келген соң, Ертістің 
сол қабағында аттылы-жаяулы топтасқан қазақтарды, арқан тартқан 
орысты көрді. «Бұл не?» деп сұраса, Ертіс бойындағы қазақтарға 
жер өлшеп беріп жатыр екен. Бұрын аренда төлейтін, пәтер отырған 
қазақтар қызыл танау болып, жер иемденіп: «Қала боламыз, мектеп 
ашамыз, коперация жүргіземіз» деседі. Қартқожа «Іске сәт!» дейді. 
Көңілі өседі». (Сонда. 142 бет).
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Авторлық суреттеуде Қартқожа сынды кейіпкерді қазақ жерінде, 
Ертістің ен жағасында жасалып жатқан жаңалықты істермен бетпе- 
бет келтіріп, көзімен көрсете келіп «Көңілі өседі»– деген бір сөйлем- 
мен ішкі жан-дүниесін береді. Қартқожа бұл көріністе бәрінен биік  
тұр. Биік тұрып елде жасалып жатқан шаруаға өсекелең дүниетаным- 
мен қарап сүйсінеді, «көңілі өседі». Кейіпкер өсуі жазушы мәнерінде 
осылай баспалап көрсетіледі.

Тағы да диалог:
«Месжан қаласында портпель қолтықтаған бір сары жігіт жиекке 

келді. Шырамытады, бірақ киім өзге. Керекуде жүк көтеріп, жұмыс 
қылып жүретін Қалимолда.

– Жуандарды үйреттің бе? Сайлауда таласпай ма?
– Ініне су құйылған,– деп қолын сермеді.
– Өзің хат таныдың ба?
– Газет оқуға жарадық.
– Біздің елден хабар білдің бе?
– Білдім, аман.
– Исполкомы кім екен?
– «Екібас» жұмыскері. (Сонда. 142 бет).
Диалог әлденеше қызметті қатар атқарып тұр. Біріншіден, 

Қартқожа сұрауына орай оқиға ауқымдана түседі. Ол роман тынысын 
да кеңейте түседі. Оның үстіне сырттан елге келе жатқан Қартқожа ел 
жағдайына қаныға түседі. Аз сөзді, шымыр диалог. Шымыр диалогте 
«қолын сермеді»– деген жарты сөйлем етістік кейіпкер көңіліндегі 
бұрын аяқтыға жол, ауыздыға сөз бермейтін билік басында болған 
«бишікештерге» деген қатынасын аңғартып тұр. Бишікештердің 
дәрменсіздігін, ел кедейінің қарқын алуын байқатады. Менсінбеушілік, 
үстем көзқарас лебі бар жарты сөйлем етістікте.

Қартқожа Керекуге беттеп келеді. Жол бойы ел бойындағы 
өзгерісті бақылап, ой таразысына салып келеді. Енді міне, туған 
ауыл.

«Кереку қызметшілері нашарлау екен. Орысша білмейтін 
жұмысшыларға, жастарға орыстар ырық бермейді екен. Қартқожа 
Кереку жайын «Қазақстан» газетіне жазып жіберді. Қартқожа 
елге келгенде кооперация сайлауы болып жатыр екен. Бұрынғы 
кооперацияны байлар билеп, ішіп-жеп қойып, бұл жолы уезден кісі 
келіп, елдегі жастар, ұялар, мұғалімдер, соттар қатысып, кооперацияға 
кедейшіл, таза кісі сайламақ болып жатыр екен. Жиналысқа Қартқожа 
да барды. Топ алдында жігерлі сөз сөйледі:

– Сөз емес, іс керек. Жоғалсын бас қамы! Құрысын надандық! 
Жасасын жұртшылық! Жасасын елге еңбек қылған ерлер! – деп сөзін 
бітірді.
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Сарт-сұрт шапалақ Баян тауын жаңғырықтырды». (Сонда. 142 
бет). Ж.Аймауытұлының «Қартқожа» романы міне осылай аяқталады. 
Бұл не?

Бұл – жазушының кейіпкерді сан тарау өмір жолынан өткізіп 
пісіріп алып келіп отырған, басқаша айтсақ жеткен жері. Жеткен жері 
ел мүддесі үшін сөз сөйлеу ғана ма? Ол аз емес. Ол әсіресе Қартқожа 
секілді төментап, сіңірі шыққан кедей, теңдікке қолы жетпей өтіп 
бара жатқан азамат үшін үлкен жеңіс. Бұрын қандай еді Қартқожа?

«Со кезде қожадан талай бала оқиды. Сол балалардың ішінде 
босаға жақта – астында бір жапырақ тай тері, мұрнын қос-қостан 
тартып, қожасының ақ сабауына қарай түсіп, шиге шанышқан бір 
жапырақ қағазына үңіліп, құнысып, бір бала отыратын еді. Жасы 10-
11 шамасы болар ма екен, қалай... Екі жеңі де сауыс, бетінің бір жағы 
да сатпақ, көзінің былшығы да жөнді тазармайды. Со баланың қақ-
соқпен ісі жоқ, момақан, аңқау, көзі бажырайып, аузын ашып, мұрны 
қоңқиып отырғаны. Жасында болпиған, сүйкімді (?) бір бала болады 
ғой, тап сол бала осы еді. Құдай оңдап, аты да түріне сай бола кетер 
ме? Қартқожа. Жас балаға лайық ат емес қой». (Сонда.32 бет).

Романның бастауындағы Қартқожа кейіпкеріміз міне осындай 
болбыр бала болатын. Оны жазушы маңқасы аққан, айналасындағы 
жұлынған балалардың арасында есесі кеткен бейшара қалпында әдемі 
бейнелеген. Сырт суреттеуге, «мұрны қоңқиып» деп портреттік эскизді 
де қосып кеп жібереді. Жүсіпбек табиғатынан статикалық суреттеуге 
емес, суретке біртіндеп портрет нышанын сіңіретін, оған аз-аздан 
қимыл қосып біртіндеп тұлғалайтын жазушы. Роман бастауында сол 
мәнерге тап болып отырмыз. Әттеңі, «сүйкімді» сөзі, «оның басын 
ауыртқалы отырғам жоқ, әшейін аузыма түсіп жатыр»деп қалам 
басына ие бола алмай қалатын шабытты қаламгердің өзі айтқандай 
жол-жөнекей аузына түсіп кеткен басы артық сөз, әйтпесе суреткерлік 
мәтінге кірікпейтін басы артық тамып кеткен басы артық сия ғана... Ал 
қалғаны суреткерлік мақсатқа барынша қызмет етіп отыр. Шығарма 
бастауында Қартқожа есімді бала кейіпкер барынша сүйкімсіз сурет, 
сүреңсіз келбетімен беріледі. Онда шығармада айтпақ басты омарталы 
ойға бастап жетелейтін мақсат жатыр. Суреткер мақсаты – осындай 
нашар Қартқожаны замана өзгерісіне ілесе білім алып, окоп қазуға 
жұмысшы ретінде жасын асырып көрсетіп (бай баласының орнына 
қара жұмысқа еркінен тыс жіберіледі) жіберудің бастан кешкен 
зардабы, айналасымен араласа жүріп, дүниетанымы әбден өзгеріп, 
замана азаматы дәрежесіне жеткізу! Замана жаңалығына ілесетін 
кейіпкер тұлғалау!
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Әрине, кеңестік кезеңде туған С.Мұқановтың «Жұмбақ 
жалау», Б.Кербабаевтың «Шешуші қадам», Айбектің «Қасиетті 
қан», Т.Сыдықбековтың «Тау арасында» романдары сияқты, 
аталған шығармалардың кейіпкерлерінің қолына қару алып, 
тап үшін күреске кірісіп кететін қызу қанды әрекетіне үйренген 
бізге Ж.Аймауытұлының Қартқожасының әрекеті (бар болғаны 
жаңалыққа шақырып сөз сөйлеу ғана) әлсіз, өте әлсіз болып көрінуі 
бек мүмкін. Тіпті шығарма аяқталмай қалған сияқты болып әсер етуі 
де ғажап емес. Бірақ, жазушының алдына қойған шығармашылық 
мақсаты тұрғысынан қарауымыз керек мәселеге. Жазушы мақсаты 
– адам бойындағы өзгерісті заман бойындағы өзгеріспен қамшының 
өріміндей бірге өріп, қоғам бойындағы Адамды бейнелеу. Адамға 
қоғамдық өзгерістердің әсері. Төңкеріс жасалмаған (Кеңес үкіметі 
сырттан келген қондырма) Қазақстанда кейіпкерінің қолына қызыл 
жалау беріп, уралатып алға жүгірту мақсаты қойылмаған жазушы 
алдына. Адам жанындағы өзгерісті қоғам тал бойындағы өзгерістер 
арқылы ашып, талдап көрсету. Қартқожа жазушылық сол міндет үде-
барасынан шыққан бейне.

Ж.Аймауытов қазақ халқы өміріндегі күрделі өзгерістерді 
шығармаларына өзек етіп, күрделі кезеңде өмір сүрген жандар 
тағдырынан тұлғалы образдар тудыруды мақсат ететін суреткер 
екен. Қазақ халқының қос ғасыр тоғысындағы ауыр тағдырын, аса 
зор қиындықпен алға жылжи бастағанын «Қартқожа» романында 
бозбала бейнесі арқылы көрсетсе, сол кездегі күллі трагедиясын 
«Ақбілек» романында қазақ қызы тағдыры арқылы бейнелеуді мұрат 
тұтты-ау…

Үлкен жанрға талпыныс үстінде, тәжірибе жинақтау бағытында 
туған бірсыпыра шығарманың ішінде роман жанры талабына толық 
жауап берері – «Ақбілек».

Жалпы ХХ ғасыр басындағы әдебиет «Кім жазықты?», «Қалың 
мал», «Бейшара қыз», «Бедная Лиза» болып басталып «Не істеу 
керек?» деген сұрау қоятын әдебиет. Ондай сұрауды жазушылар 
алдына қоғамның өзі тартты. Орыс та, өзге ұлт қаламгерлері де 
қоғам алдына тартқан осы сұраққа жауап беруге тиісті болды. Герцен 
«Кім жазықты?» атап, Карамзин «Бедная Лиза» атап, Ғ.Ибрагимов 
«Қазақ қызы» атап, Сұлтанмахмұт «Кім жазықты», «Қамар сұлу», 
Ж.Аймауытов «Ақбілек», Әкірам Ғалымов «Бейшара қыз», 
С.Мұқанов «Ботагөз» романдарын осындай талап жетегімен жазған. 
Бір қызығы осылай аталған шығармалар қоғамға ХІХ ғасырда туған 
ғажап классикалық әдебиеттен гөрі ерекше ықпалды болған. Тіпті 
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өмірге қоян-қолтық араласып, жанды байланысқа түсіп кеткен. 
Табиғаты тарихшы Карамзиннің ортақол «Бедная Лиза» романын 
оқыған орыс қыздары өзін суға батырып жіберген, жардан құлап 
өлген... Көп-ақ. Қазақ жазушылары да ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ 
ғасырдың басындағы қоғам бойындағы келеңсіздікті, әлеуметтік 
әлсіз, бірақ өткір мәселелерді қыздардың тағдыры арқылы суреттеуге 
ден қойғанын көреміз.

ХХ ғасыр басы. Жиырмасыншы жылдар. Ақпан төңкерісі. Қазан 
төңкерісі. Итжығыс. Өзара қырқыс. Қазаққа Ағың да, Қызылың да 
оңай тиген жоқ. Ақтар тұтас отырған бір ауылды Қызылға жақсың 
– деп қырып кетеді. Кем дегенде қызын – қатын, қатынын отын етіп, 
атын – ылауға алып аттанады. Оларды қуа келген Қызылдар Ақтарға 
бүйрегің бұрады – деп, тағы да қынадай қырып, жуадай жусатып 
кетеді. Өзге елге тәуелді халықтың, өзгені аға тұтқан кіші халықтың 
көрген күні, тәуенде тіршілігі, міне осындай еді. Жампоз жазушы 
Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек» романы ХХ ғасыр басындағы 
қазақ елінің осындай қасіретін бейнелеуге арналған. Күрес-көтеріліс 
басылар-басылмаста, сол күрделі кезеңнің қоғамдық бет-пердесін 
ашып, әлеумет өміріне тигізген кесір-кесапатын ашынып, романға 
желі еткен Жүсіпбек Аймауытовтың қаламгерлік қарымына кісі 
қайран қалғандай. Жиырмасыншы-отызыншы жылдары Қазан 
төңкерісі қазақ үшін сырттан таңылған, қазақ халқы қан төгіп күресіп 
алмаған, өзі аяғымен келген «бостандық» – деген пікір айтылған екен. 
Өз кезеңінің белсенділері ол пікірге үдере қарсы шыққаны, қазақ 
орыспен бірқатар тұра қалып, күресіп барып бостандықты жеңіп 
алды деген пікір орнықтырғаны мәлім. Осы соңғы ойды малданып та 
қазақ әдебиетінде бірсыпыра көркем шығарма жазылды. «Ақбілектің» 
жағдайы бұлардан басқаша. «- Біз төңкеріске дайындалған ел емеспіз. 
Төңкеріс бізге көктен түсті. Біз орыс пролетариаты, орыс балшебиктері 
қан төгіп алып берген даяр олжаға ортақ болып отырмыз» (226) – 
дейді Ж.Аймауытовтың Ақбала аталатын кейіпкері.

«Ақбілекте» – Қазан төңкерісін бостандық деп малдану жоқ. 
Қандай да бір соғыстың Адамзат баласына қасірет әкелерін айту, сол 
ойды көркем образдар арқылы бейнелеу, бедерлеу бар.

Қызылдармен соғысып, жеңіліс тапқан Ақтар Қытайға өту үшін 
қашып барады. Жәй қашып бара жатқан жоқ, жаралы Арыстандай, 
аш Қасқырдай жолындағыны жемтік көріп, ашу-ызасын айналадағы 
қазақ ауылына төгіп, атын ылау етіп қатын, баласын жылатып кетіп 
барады. Осындай талауға түскен кезекті ауыл – Мамырбай ауылы. 
Бірақ, бұл талау өзгелерден ауырлау соқты. Ауылдың Ақбілектей ару 
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қызын барымталап, ара түспек болған анасын атып өлтіріп кетті. Жол 
үсті бейбастық қана емес, арнайы жасалған шабуыл, ойластырылған 
қыз барымтасы. Ауылда Ақбілектей он екіде бір гүлі ашылмаған ару 
барын ақ гвардияшылар қайдан біледі? Ақ бір шауып, қызыл екі қырып 
кетіп жатқан қазақ ауылына сырт көздің көрсетуінің керегі жоқ. Абай 
айтқан «Қазақтың қазақтан өзге жауы жоқ», өзін-өзі көрсетіп, өзді-өзі 
қырқысып, мансап үшін, мал үшін өкпелесіп, өкпе артынан өлімге 
қиып жатқан қазақтың өзі. Болыстыққа түсіп, өтпей қалғанын қыз 
ағасы Төлегеннен көретін Мұқаш әрекеті. Ж.Аймауытов жазушының 
шығармада көрсетпек басты бір тақырыбы – қазақ алауыздығы болса 
керек. Қазақтың аш ауылына мал жиып беріп, өзегін жалғаймын деп 
жалалы болған Жүсіпбектей жазушының өз басы шеккен қасіреті, 
тартқан тақсіреті де айтқызып отырған шығар бұл ойларды.

Ж.Аймауытов соғыс картиналарын қызықтап, оқиға қуып кетіп 
жатқан жоқ. Қайта дүрбелең жылдардағы қазақ ауылын тұмшалаған 
қараңғылық, мал біткен байсымақтың ағайын-ауылын езіп 
жаншығысы келетін надандығы, бірлі-жарым оқыған азаматтарының 
көзі ашықтығын халық бақытына емес, сорына жұмсайтынын, білімі 
қара басынан артылмайтынын, өзара күншілдігін суреттеуді, яки 
қазақтың қыр соңынан қалмай келе жатқан қасіреттерді Абайша 
ашына айтуға тырысқан. Осы тұрғыдан алғанда «Ақбілек» – әлеумет 
өмірін кең қамтыған, қазақ қоғамындағы мерез мінездерді тереңдей 
ашқан көп планды шығарма.

Қоғам бойында өтіп жатқан түбірлі өзгерістердің қазақ жұрт- 
шылығына оң, теріс дегендей әсерін кейіпкерлер характерлері арқылы 
сыздықтатып, табиғи беріліп жатады. Жазушы кейіпкері қолына 
мылтық беріп, атыстырып-шабыстыруға да, кейіпкерлері қолына 
Қызыл жалау беріп желпілдетіп ала жөнелуге де жоқ. Жиырмасыншы 
жылдардағы қазақ әлеуметі өміріндегі өзгерістерді жіті бақылап, 
шебер жинақтап, табиғи өмір ағынымен жеткізеді.

Ж.Аймауытов романының тақырыбы ұлы Абайдан аманатқа 
алып қалған тақырып. Ол ұлы ақын хан басы қара жерге жеткенше 
айта-айта өткен қазақ қасіреті. Ж.Аймауытов кейіпкерлері – ұлы 
ақын тұспалдап, бағдарлап, бедерлеп кеткен жандардың ұрпағы 
секілді. Дүние өзгерген, қазақ өзгермеген. Қазақы надандық – 
Ж.Аймауытовтың «Ақбілек» романының да ашынып айтар, жерлеп 
жазар басты бір нысанасы. Ғасырлардан қаймағы бұзылмай келе 
жатқан патриархалдық шаруашылық, әкімгершілік, мал жарысы – бақ 
сынау, сол арқылы айналасына ықпал етуі қаз-қалпында. Матайдың 
Әбені айналасындағы байлық иелері, олардың өзара жүргізер қазақы 
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саясаты, бірінің үстінен бірі арыз айдауы бәрі де Абай заманын еске 
түсіргендей. Малы мол, тегеуріні мықты Матайдың Әбенінің ықпалын 
екі мезетте аңғаруға болады. Бірі – онсыз да абыройы төгіліп, сынған 
шыныны жамай алмай жүрген қызы – Ақбілекті Мамырбайдың 
атастырылған, малы алынған Бекболатқа беруден бас тартуы. Бұл 
– Мамырбайдың өз шешімі емес, оған салса абыройы төгілген қызын 
үйінде ұстамай, тезірек көзін құртар еді, құтылар еді ғой, әттең 
Матайдың Әбені болмаса. Матайдың Әбеніне – Бекболаттың әкесін 
мұқату керек. Ақбілектің тағдырын Әбен не қылсын?! Ал, Мамырбай 
Әбеннен аса алмай, бауырындағы баласының бағын байлауға 
мәжбүр. Бұл –бір. Екіншіден, байы өліп, бағы күйіп, сорлап отырған 
Өрікті балаларынан айырып, қатыны өлген Мамырбайға беріп, 
күйеуінен қалған малдарды таратып, үлестіріп жіберу сәті. Бұдан 
асқан қатыгездік бола ма? Бұл да Матайдың Әбенінің тұстасына, 
бақталасына бола істетіп отырған әрекеті.

Байлар әрекеті, олардың қазақы байлық салыстыру, бақ 
салғастыру, бір-біріне ор қазу-көр қазу сахналары, өзінен көп жыл 
кейін жазылған «Абай жолындайң ұлы эпопеяны еске салады. Дала 
феодалдарының қалыптасқан қазақы институт ережелері бойынша 
әрекет етуін бейнелеуде өзара тілеулес, ниеттес, дос-жар болған екі 
жазушы ұқсас түсіп жатса – ол өмір шындығы сәйкестігі, ниет, тілек, 
жазушылық табиғат үндестігі деп білу абзал.

Роман неге «Ақбілек» аталған?
ХХ ғасыр басында әйел бас бостандығы – әлеумет бостандығының 

ең негізгі түйінді мәселесі болып есептеледі. Әлеуметтік – қоғамдық 
мәселелер әйел бас бостандығы арқылы көтеріліп отырды. Шынында 
да, анасының көзі жасты, қызының көңілі мұңды ұлтта қандай 
бостандық болуы мүмкін? Ғасыр басындағы шығармалардың «Қамар 
сұлу», «Бақытсыз Жамал», «Қалың мал» секілді әйел тағдырына 
орайлас келетін себебі де міне осыдан еді. «Ақбілек» те осы, қазақ 
халқы үшін ең ауыр жағдай болып есептелетін – әйел бас бостандығы 
тақырыбында туған шығарма. «Бас бостандығы» дерліктей Ақбілек 
қиыннан жол тауып, төңкеріске араласып, күрескерлік мінез таныта 
алып жүрген де қыз емес. Қазақ даласында ол жылдары бірді-
екілі төңкеріске қатысқан қыздар болды деседі. Бірақ, Ақбілек ол 
қыздардан емес.

Автор мақсаты революционер қыз бейнесін жасау да емес. Орыс 
отаршылдығын, кезең ауыртпалығын Ақбілек тағдыры арқылы 
көрсету ғана.

«Мамырбайдың Ақбілегі, Ақбілегі – жас түлегі, айы-күні – сұлу 
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қызы, алтын сырға, күміс шолпы сылдырлатып, былдырлатып, ақ 
көйлегін көлеңдетіп қызыл, жасыл көрпелерін қағып үйге әкелген еді» 
(145) – дейтін Ақбілек бір үйдің, бір үй ғана емес, бір үй ауыл бетіне 
қарап, мақтан тұтып отырған ару қыз ғой. Мұқаштың көрсетуімен 
келіп, ақтың офицерлері Ақбілекті сұрағанда, тіс жармаған соң 
анасына жиырма бес қамшы дүре соққанда да «жолында жаным 
құрбан» дейтін себебі де сол! «Желге, күнге тигізбей, аялап өсірген 
сәулесін «кәпірге» қорлыққа қиғаннан өлгені артық емес пе?!» 
(147). Авторлық мақсат, жазушылық ниет осы қиырдан қылаң 
береді. Ақбілек – орысқа сенген, оны аға тұтқан, өз аяғымен келген 
төңкерістен бостандық күткен бодан елдің ашылған ары, тапталған 
намысы. 

Романның композициялық құрылымы қызық. Төрт тараудан 
тұрады.

Бірінші тарау – Ақбілектің ақтардың қолына түсуі, ара түскен 
анасының атылуы, ну тоғай, қалың орман арасында Ақбілек арының 
аяққа тапталуы, Қызылдардан ығып бара жатқан ақтарға тықыр 
таянуы, Ақбілекті қара мұрт офицердің атпақ болуы (сүйіспеншілігі), 
ақыры шарасыз қоста қалдыруы, қосты қасқырдың торуылдауы, 
арпалыс, ауылын іздеп қайтуы, Дуананың кездесуі, Мұсабай ауылына 
келуі, туған үйіне оралуы.

Екінші тарау – Ақбілекті құтқармақ болған Бекболаттың 
жаралануы, қайынағасы Төлегеннің жәрдемімен қалаға барып 
емделуі, қазақтың оқыған іс басындағы азаматтарының қоғамда өтіп 
жатқан оқиғаға қатынасы, түрлі типтер, олардың сөз байламы, мінез 
характері, іс-әрекетін қамтиды.

Үшінші тарау – Ақбілектің мұң-зары, көзтүрткі тірлігі, 
Бекболатпен арадағы суынған көңілдің қайта ысый түсіп, біржолата 
айырылысуы, үзілген өрмектің жалғанбауы, бойына бала бітуі – 
пенделік трагедияның асқынуы, әкесі Мамырбайдың жесір Өрікке 
үйленіп, төсек жаңғыртуы, қазақ байлары арасындағы талас-тартыс, 
Матайдың Әбенінің саясат жүргізуі, Ақбілектің көзтүрткіге айналуы, 
әкемен суысу, өгей шеше – Өріктің толғақ қысқан Ақбілекті үйінен 
шығарып жіберуі, Ақбілектің босануы, оның баласын жан адамға 
білдірмей Ұрқияның асырап алуы, Ақбілектің өзінен-өзі жиренуі, 
бүкіл ауылдың оны жатсынуы, «өзін бұл дүниеге керексіз, артық 
адамдай көруі» (283) – хақында.

Төртінші тарау – Ақбілек пен Кәмиланың (анасының сіңлісі) 
кездесуі, өзара сырласуы, Ақбілек тағдырының жалғасы – оның 
Ақбаламен махаббат хикаясы, ақыры Балташқа тиіп, бақытқа кенелуі, 
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туған ауылына келуі, әкесімен қайта қауышуы, тіпті Ұрқия асырап 
алған ұлымен көрісіп, өлді деген ұлының тірі шығып, «– Мен кісі 
қанын жүктедім деп жүруші ем. Жеңешетай-ай! Мен шын бақытты 
екем ғой!» (325) деп ұлын табуын қамтиды.

Фабулалық жүйе, міне, осындай!
Драматургия, кинодраматургия жолындағы ізденіс, әралуан жанр 

талабын игеру жазушыға көп мүмкіндік ашқан. Роман бастауында 
Ақбілекті сипаттай түсіп, «Бекболат», «Әпесер», «Мұқашты» мөлтек-
мөлтек тарауша етіп көрсету де драматургиялық жанр табиғаты 
әсерін аңғартқандай. Оларды ойландыру, толғандыру арқылы ішкі 
жан-дүниесін ашуы – жиырмасыншы жылдары бөгде бірде-бір қазақ 
жазушысы ойы түгілі түсіне кірмеген психологиялық талдауға ден 
қоюшылық Жүсекеңнің суреткер ретіндегі алымды-шалымдылығы.

Сәбит Мұқанов айтар еді: «Ақбілек» ерте кезде «Әйел теңдігі» 
жорналында басылып жүрді. Бірақ түгел басылған жоқ» (С.Мұқанұлы 
ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. 1 бөлім. Ұлтшылдық, байшылдық 
дәуірі), Қазақстан 1932, 450 бет) – деп. Бәлкім роман аяқталмады. 
(Олай деуге логикалық тұрғыдан шығарма аяқталған). Бәлкім қайта 
қаралып үлгермеді. Әйтеуір әрі нәзік, әрі үздік романда «әттегене-ай» 
дегізерлік сәттер бар. Айталық, романның бірінші, екінші тарауларына 
ат қойылып үлгермеген. Үшінші тарау – «Қайғы», төртінші тарау 
– «Махаббат» аталады. Аталуына орай тараулар өзіндік жүк көтеріп 
тұр.

Күндіз лекция оқып, талабаларға сабақ берсе, қолы қалт етсе 
«Психология» оқулығы үшін ізденсе, әлеумет ісімен шұғылданатыны 
және бар, сонда роман жазуға түн баласы ғана шөңкиіп отыра алатын 
Алаш ағаларда жазғанын қайта қарарлық уақыт болды дейсің бе? 
Тәңірі сыйлаған дарын жемісін өтпелі кезеңде өмір сүріп, апас-
қапас тіршілік кешіп, соңындағы ұрпағына шығарма етіп қалдырып 
үлгергенін айт. Әйтпесе, біз Жүсіпбек Аймауытовтай жиырмасыншы 
жылдардың өзінде әлемдік әдебиет деңгейіне көтерілген аса үздік 
дарын шығармасынан кемшілік тауып, «көргіш» атанғалы отырған 
жоқпыз. Сол бір қытымыр уақыт, қира кезең саясатының шын талант, 
шынайы дарындарға сор болып жабысқанын, шығармашылық 
еңбегіне кері әсерін тигізгенін айтқалы отырмыз. Егер Жүсекең 
социализмнен тыс қоғамда өмір сүрсе «Ақбілектің» соңғы 
«Махаббат» аталатын жапсырма тарауын жазар ма еді, жазбас па 
еді деп те ойлайсың. Өйткені, шығарма Ақбілектің трагедиясымен, 
оның қалаға кетуімен де аяқталып тұр емес пе? Төртінші тарауды 
жазушы не шығармаға арқау болған өмірлік материалдан аса алмай, 
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не қиқуы көп большевик белсенділерден «құлағым тыныш болсын» – 
деген оймен жазған болар-ақ. «Махаббат» аталатын төртінші тарау – 
социалистік реализмнің «болмысты диалектикалық тұрғыда көрсетуі 
керектігінің» жемісі ғой. Әлде ауыз әдебиетінің сентименталды 
әсерінде тәрбиеленген жазушы, «бай болып, бақытты болып, мұрат-
мақсатына жетуімен» аяқталар ертегілік мотивтен аса алмай қалды 
ма екен?!

Әрине, таң алакөгімде туған шығармада ондай-ондай кемшілік- 
тер болар. Оған қарап ұлтын шексіз сүйген Жүсекеңді, оның зор 
махаббат, кіршіксіз сүйіспеншілікпен жазылған «Ақбілек» романын 
сүймей тұра алмаспыз.

«Ақбілек» осы қалпында да әлеумет өмірін жан-жақты көрсеткен 
көп планды, алуан әуезді роман. Бір ғана кейіпкер – Ақбілек өмірін 
әңгімелей отырып та, әлеумет өмірінің қыр-сырына елеусіз еніп 
кетіп, елеулі-елеулі өмір суреттерін, қазақты құлдилатып келе жатқан 
ырықсыз ынтымақ таба алмау, алауыздық сырын шағын-шағын 
сценаларда көрсетіп, сол бір тар кезең тұсындағы ұйқы басқан қазақ 
ауылындағы тіршілік сырын, оқыған, бірақ ұлт мүддесінен гөрі өз 
құлқынын қолай көретін, азаматтығы әлсіз қала ысқаяқтарын штрих, 
детал, диалог арқылы қайталанбастық деңгейде бедерлеп бере білді. 
Ауылының сиқы – анау, өзара алауыз бірін-бірі жеген, аяулысы – 
Ақбілегін жирен орыс тақымына салып берген, болыстыққа таласып, 
итке тастаған сүйекке қырқысқандай ырылдасып жатқан, қаласының 
сиқы мынау – байын тәркілеп, дүние-мүлкін пәтеріне тығып алған, 
оқығанының аңдығаны – қызмет, мансап, сауат ашқаны арызға жүйрік, 
бірін-бірі сыртынан көрсетіп, үстінен арыз айдап жатқан, апыр-ау бұл 
да ел болар ма екен, осындай халықтан да кемел келешек, жарқын 
болашақ шығар ма екен деп те ойланасың. Гогольдік махаббатпен 
ұлтын сүйген, Гогольдік мәнермен ұлтының кемшілігін мінездер 
арқылы мүсіндеп, бейнелер арқылы бедерлеген жазушы Жүсіпбек 
Аймауытов солай ойландырады. Ұлы Абай қынжылып айтқан 
қасиетсіздік, қам-қаракетсіздік, мұратсыздық – Жүсекең қаламы 
арқылы жаңа уақытқа орай тың қырынан түлеп алдыңнан шығады.

Ж.Аймауытовтың оқиғаға жан бітіре, қимыл-қозғалыс дарыта 
баяндауы, оймақтай ғана суретті астар ұялата кейіпкер жан-дүниесін 
ашарлық параллель ретінде беруі, салғаннан кейіпкер психологиясына 
бойлай жөнелуі штрих, детальдарды шебер пайдалануы тәнті етеді. 
Қара сөзге хас шеберлігімен ол өз замандастары, тұтастарынан тіпті 
бөлек тұр. 

Абай дәстүрі дегеннен шығады, Ж.Аймауытов Абайдың өлеңде 
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бедерленген типтерін қара сөзге әкеліп, өлеңде қолданған бояу, 
нақыш, өрнектерін прозаға қызмет еткізген, қиюын келтіріп ұсынық- 
ты пайдаланған қаламгер. Роман аты аталғандай Ақбілек шығарма- 
дағы басты тұлға ғой. 

Автор Ақбілекті, Ақбілек қана емес, кез келген кейіпкерін 
табиғи арнамен алып жүреді. Бояуы бір түрлі емес, әртүрлі. Айта 
беретін «жағымды», «жағымсыз» – Аймауытовтың кейіпкерлеріне 
жүрмейді. Ондай өлшеммен қарасаңыз «жағымды» – жағымсызға, 
«жағымсыз» – жағымдыға айналып кетуі әбден мүмкін. «Ақбілек» 
драматизмі қабындаған шығарма болғандықтан бәлкім кейіпкерлерді 
трагедиялық, трагикомедиялық дегендей ыңғайда қарастыру жөн 
шығар.

Басқа-басқа, «тас емшегін жібітіп, тар құрсағын кеңейткен» 
аруана-анасын атып кеткен ақтарға, оның бір өкілі қарамұртқа 
Ақбілек қимасын қиып, жел түрмеген етегін түргізер, жарылмаған 
қауынын жарғызар деп, сірә да ойламайсың.

Қара мұрт тілмәшті ерте келіп, келісімін сұрап тұрғандағы 
Ақбілектің түрі кегін кешетін, дегеніне көнетін қыздың кейпі емес. 
Міне, қараңыз: «Ақбілекті үйір қылам деп, теке көз көп сөйледі. Анда-
санда қара мұрт сөз үйретіп тұрды. Ақбілек көнетоз жасыл шапанын 
көзіне түсіре бүркеніп, белі бәкіше бүктеліп бас-аяғы кірпіше 
жиырылып, құнысып, жасы мөлдіреген қара көзін жыпылықтатып, 
қара мұртқа анда-санда көз құйрығын бір жіберіп, таңдана, үрейлене 
тыңдады». (159).

Шарасыз күй кешіп, абайсызда қолға түскен еліктің лағындай 
жәутеңдеген Ақбілектің енді келіп, біртіндеп жаны жұмсай 
бастағанын көреміз. Әйелдің осал жері – сұлулық, осал жері – мақтан. 
«Жалғыз-ақ Ақбілек үшін қара мұрттың жанын қиғаны рас. Ендеше 
жақсы көргені рас. Ендеше жақсы көргендей, Ақбілек сұлу екен. 
Қазақ тұрсын, орыстың боздақ жігіті де Ақбілекке қызығады екен. 
жанын қияды екен, Әйелге бұдан артық құн бола ма? Сый бола ма? 
Оның үстіне Ақбілек енді көп орыстың талқысына түспейді, асыл 
қазынасын бір-ақ кісіге қияды» (159-160).

Міне, әйел табиғаты. Табиғаттан құдіретті ештеңе де жоқ. 
Мақтан, сұлулық, топтан аман қалдым деген күпіршілік Ақбілек 
сұлуды күнәға бастап келеді. Жазушы кейіпкерін бір планда емес, 
әр планда байқайды, әралуан ситуацияға түсіріп сынайды, кейіпкер 
психологиясын болатты отқа, суға салып пісіргендей, тоңдырып, 
қалтыратып, жандырып, күйдіріп суарады, әралуан жағдайға түсіріп 
психологиялық жан-жүйесін қалтарыссыз ашады.
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Ақбілек әйелдікке салынып көнгелі отыр: «Қандай кісіге? Өзі 
үшін жанын қиған ер жігітке… Бірақ, ойбай-ау! Ер жігіт деп отырғаны 
аузы түкті кәпір ғой! Әлгі дәретсіз, сүндетсіз, түрегеп сиетін, шошқа 
етін жейтін, арақ ішетін, темекі сасығын, елді қыран жапқандай 
қылып, қамшы, қылыш, мылтық ойнататын, мейірімсіз, шадыр мінез 
орыс емес пе? Шынымен сол орысты иіскегені ме? Шынымен ақ 
төсіне арам денені ойнақтатып, ашылмаған қауынын арам пышаққа 
жарғызғаны ма? 

Соны ойлаған кезде ақ торғын маңдайына екі тік сызық көріне 
қалады. Апасы есіне түседі де, көзінен екі моншақ домалап кетеді… 
Жан апасы бұл үшін өліп кетті-ау! Тым болмаса бір ауыз тіл қатуға 
да мұршасын келтірмеді-ау! Жан апасынан мәңгілік айырылып, басы 
қаралы, жүзі жаралы болып отырып, не бетімен бай іздегені? Апасын 
өлтіріп кеткен, өзін тартып әкелген, ауылын шапқан, талаған орыстың 
тұқымына неғып өз еркімен көнгені?» (160-бет). Енді Ақбілек 
жыландай жиырылып, әйелдік сезімін тежеп, қатайып ала қойды.

Ақбілек осылай әрі-сәрі күй кешулі. Басында қайғы, жанында 
жара, қасында – қара мұрт орыс офицері. Ақбілек – шерменде пенде, 
Ақбілек – бір ұлт өкілі, Ақбілек – әйел. Қат-қабат күй, қосанжарласқан, 
өзара арпалысқан алапат сезім. Ақбілек жанындағы әрбір ұшқынды 
үрлегендей тұтатып, от-жалынға айналдырып, ойына тағы бір күйді 
түсіріп, сезімін санаға салмақтатып, қайыра суындырып отырған 
жазушы шеберлігі. Жүсіпбек Аймауытов әйел жанына қапысыз 
үңіліп, қалтқысыз бақылайды.

Станиславский айтқан кейіпкержандыланудың өзі де осындай-ақ 
болар. «Бабари ханум - мен» (Флоберь) өзегімен қарағанда «Ақбілек – 
Жүсіпбек» болып шығар, асылы. Әйел жанында Аймауытов үңілмеген 
сыр жоқтай, Ақбілектің сезім дүниесін Аймауытов аралап кете 
барады. Абстракты сезім дүниесі жазушы үшін құлақпен естігендей 
емес, көзбен көріп, қолмен ұстағандай өте дәл бір нақтылықпен 
суреттеледі. Бұл – психологиядан оқулық жазған, психологизм – 
қаламгер атаулының басты ұстанымы деп білген психолог жазушы 
құдіреті.

Бірде Ақбілекті тебіреніске салу, ішкі ойын аз қимыл, аз сөзбен-
ақ жан жүйесін беру, бірде тізгінді өз қолына алу, кейде автор мен 
кейіпкердің бірігіп кетуі дегендей, әйтеуір алма-кезек ауысып 
кейіпкер жан құбылысын армансыз ақтарады.

«Алды-арты тұйық, қараңғылық, не болары белгісіз… сонда 
да Ақбілек тірі, – Ақбілек сұлу… Ол елден асты, қазақ тұрсыз, 
атағын орыс естіп, іздеп келіп, алып қашты… орыс біткен бұған 
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бола қырқысты… Кім біледі. Тірі болса, үмітсіз сайтан… өз еркімен 
келіп отырған жоқ… Қара күшке, тағдырға не шара? Жамандығынан 
мұндай болған жоқ. Ақбілекті кім жазғыра алады? Малына, жанына 
ие болып отырған қай қазақ бар? Әзер болса, жазықсыз құрбан болып 
жатқан көп қорғансыздың, көп сорлының бірі шығар…» (160).

Ақбілектің ендігі бір күйі осындай.
Өзара қайшыласқан сезім, өткен бір сәтіндегі «көп орыстың 

талқысына түспейді, асыл қазынасын бір ақ кісіге қияды» – дегендегі 
өзін өзі алдаусыратқан, көңіл түкпіріндегі шын нәпсіні жасырып, 
сырт себепті бірінші орынға шығарғанситын көңіл күйі секілді бұл 
жолы да өзінің ажар көркіне малданудан басталатын әйелдік сезім 
алға түсіп отыр.

Ақбілектің парасат сезімін қайтадан ғарасат сезімі басып кетті. 
Өзінің шарасыздығын қара мұртқа көнудің объективті себебі ретінде 
алға тартқанымен әйелдік жеңсік сезім жеңіп кетті. Бұл жерде 
субъективтік себеп объективтік жағдайға айналды. Енді Ақбілектің 
қорғансыздығы екінші планға түсіп, объективтік жағдай болудан 
қалды да, бұған дейін субъективтік себеп болып келген ішкі іңкәрлік, 
әйелдік табиғи жеңсік, нәпсі ынтызарлығы – объективтік жағдайға 
көшіп, шешуші сәтке айналды. Енді, Ақбілекті ұстап тұру жоқ, 
Ақбілектің әйелдік сезіміне тосқауыл қою мүмкін емес…

«Ойдан ой туып, басы даң боп, шапанының етегіндегі тамған 
майға қадала қарап отырғанда, тым-тырыс күте қалған, қара мұрттың 
ыстық қолы қолына келіп тиді. Ақбілек ауыр бір қағып «Менде не 
ерік бар?..» дегендей, терең қасіретпен бетіне қарады. Қара мұрт 
тілмашына иек қағып, шығарып жіберді де, Ақбілектің қолын ептеп 
өзіне таман тартып, мұртын ерніне апарды. Ақбілек қасарысқан жоқ». 
(160) деп суреттейді жазушы Ақбілектің қара мұрт еркіне көну сәтін. 
Әрі қарай үйреншікті тірлік.

«Жан шіркіннің тәттілігі ме, қорыққандық па, қорғансыздық па, 
немесе алғаш етегін ашқан адам ыстық көрінгендік пе, әйтеуір қара 
мұрт «Сүй!» – десе Ақбілек те оның бетіне ернін тигізіп, «күл» десе 
о да езу тартқан болып, сөйле десе, о да былдырықтап, «люблю тебя» 
(сені сүйемін)-ні қағып, не деген ырқына көне береді».

«Қара мұрт Ақбілектің қасынан екі елі айырылмайды. 
Қолтығынан ұстап, белінен құшақтап, тауды, орманды қыдыртады, 
жеміс теріп береді; шашына, омырауына күздің солғын гүлін қадап 
береді, көк шалғынға аунап, құшақтасып жатады; тау өлкесіндегі 
бұталы бұлаққа апарып, Ақбілектің мәсісін шешіп, аяғын суға малып, 
ақ балтырына қара мұртын жыбырлатып сүйеді; Ақбілек шаршаса, 
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мойнынан құшақтатып, тақылжырынан бір қолын салып, көлденең 
көтеріп жүреді; шайды өз қолымен ішкізеді; нанды, етті өз қолымен 
аузына апарады; екеуіне төсекті қағып, сілкіп, қостың ірге жағына өзі 
салып, өзінің сұр шекпенімен қымтап, бауырына басып жатады; ернін 
жеп қоятындай, құшырланып, ұзақ сүйіп, қатты қысып, о жер, бұ 
жерін ұстап, қытықтандырғанда, Ақбілектің жүрегі аузына тығылып 
тамырлары тұтанып, жанып кететіндей, тұла бойы шымырлап, көзін 
жұмып, өзін-өзі ұмытып, әлсіреп, керіліп жата кетеді… содан кейінгіні 
өзі де білмейді… басқа бір дүниеге кіргендей болады». (171).

Ұлты басқа, анасын атып өлтіріп кеткен орыс офицеріне көнбес 
деген Ақбілегіміз, көну былай тұрсын көнбіс болып алғанына 
көз жеткіземіз. Жиренгің келеді Ақбілектен, жирене алмайсың 
бірақ. (Ара-тұра өз ісін таразыға тартып өзінен Ақбілектің өзі ғана 
жирене алады). Кінәлағың келеді Ақбілекті, кінәлай алмайсың бірақ. 
Объективтік шарасыз жағдай, әйелдік табиғат ойландырады Сізді. 
Сіз Ақбілек түгілі оны жазып отырған Жүсіпбекті кінәлай алмайсыз. 
Есіңізге кім-көрінгенге қор болған орыс әйелі үшін қорланған, 
ұлтына қарамай кім-көрінгеннің қолтығында кетіп бара жататын 
намыссыз орыс әйелі үшін намыстанатын ұлы жазушы И.С.Тургенев 
түседі. Орыс ұлтын аяйсыз, ұлт жанды орыс жазушысын түсініп 
қабылдайсың. Әйел табиғатына не айтасың бірақ?! Сол секілді, 
Ж.Аймауытов психологиялық тереңдікпен кейіпкер жанын ашып, 
бұрылыс, бүгіліс-түгілісіне дейін үңілдіріп, Ақбілектің әрбір әрекетіне 
адамдық дәйек, авторлық мотивировка беріп, иландырып, көндіріп 
отырғанда, Ақбілекті кінәлау орнына түсіне қабылдауға тырысасың, 
одан жирену орнына аяушылық сезім пайда болады. Бұл – Ақбілекті 
бір өлтіріп, бір тірілтіп, бір сүйсіндіріп, бір күйіндіріп тән ләззатын 
жан қайғысына ұластырып, аяушылық сезіміңді оятарлық деңгейге 
жеткізген, сені де кейіпкермен бірге толғантып, әупірім-тәңірі күй 
кештіретін Жүсіпбек Аймауытовтай жазушы құдіреті.

Ақбілектің трагедиясы бұл айтылған жайлармен шектеліп қалып 
жатқан жоқ, қасіретке айналып, келер күндерге кетіп барады. 

Тықыр таянған ақтар беймәлім сапарға жинала бастады. 
Қара мұрт қиналады. Өзіне адал қазақтың ару қызын алып жүре 
алмайды, қалдырып кетуге қимайды. Атып кетпек болып көріп еді, 
қолы бармады. «Ақылға қарағанда сезім тұрақтырақ» дегендей, 
сезім табандылығы жібермеді. Қайта айналып келермін деген үміт 
жетектеген Қара мұрт Ақбілекті қоста қалдырды. Осы сәтті автор 
«Ақбілектің жанын жынның ойнағындай ойрандап кеткен озбыр 
омырау, өксікті күндер орыс мінген аттардың аяғымен бірге алыстап 
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бара жаты» (173) – деп образды, әдемі береді. Ақтар алыстағанымен 
Ақбілек қайғысы азаймайды, трагедиясы асқындай түсті. 

Жаны тоналып, ары төгіліп, намысы аяқасты болған Ақбілектің 
ендігі қайғысын Ж.Аймауытов «Көшкен орыстың жұртында бұралқы 
күшіктей қаңғырып Ақбілек жалғыз қалды…» (174) – деп Абай 
тілімен өрнектейді. Бұл бір сәт. Ақбілек қайғысының әр сәтін де 
осылай иесіз ит, қыңсылаған қаншық кейпінде береді. «Төрдегі 
төсенішті былғап кеткен күшікті желкесінен ұстап, өз тезегіне өзінің 
тұмсығын тигізсең қандай жеріп, қыңсылап, кейін шегінеді. Артына 
қарағанда, Ақбілек те сол күшік тәрізді болды. Қарағысы келмеді, 
теріс айналды» (177), «…ит жалап кеткен ыдыстай, өзінің денесін 
де, демін де арам деп білді» (194), «өзінен-өзі именген, өзін ит тиген 
астаудай көріп жиренген» (241), «У жеген қасқырдай іші алау-жалау 
боп өртеніп, шықпаған сүлдесін сүйретіп жүр еді» (246) – сипатында 
әрдайым-әрдайым оралып отырады. Бұл жазушының Абай дәстүрінен 
бастау алатын суреткерлік сүрлеуі.

Ақбілектің жан күйзелісін бірде шуақты, бірде бұлтты, бірде 
жігерлі, бірде күйрек сезімдермен қайшыластырып беретіні секілді, 
оның жалпы тағдырын да бірде үмітті, бірде күдікті етіп, бірде 
қырға шығарып, қайтадан ойпаңға түсіріп күрделендіре, соған орай 
оның жан-дүниесін де аласапыран күйге бөлеп береді. Бірөңкей 
қуаныштан өрілмейтін, бірөңкей қайғыдан құралмайтын өмір ғой, 
баяғы. Ақбілекке де тағдырдың тас емшегі бірде мәңгі жібіместей 
қатып қалғандай иімей қояды, енді бірде тағдыры күлімсірегендей 
үміттендіре қарайды. Сол аралықта Ақбілек те жұмыр басты пенде 
ретінде бірде күйініп, бірде сүйініп жүреді. Ақбілектің тағдыр 
талайына, көңіл-күйіне орай оқырман да «енді қайтер, енді қайтер» 
– деп, сонарда аңқасы кеуіп аң қуған құмарпаз саяткер аңшыдай 
ындыны кетіп, бар жан-тәнімен құлай құмартып отырғаны. 

Қазақы ұғым бойынша, етегін түкті ауыз кәпірге ашқызған 
Ақбілек бақытты болуға тиісті емес еді, ол бағы күйген жан. Ақ 
батамен атастырып, адал малын алып, енді ұрын келе жатып ырымы 
қырын кеткен, жар қосағы Бекболатты былай қойып, орыс таптады 
деген аттан соң Ақбілектің мұсылман баласынан бай құшып, бала 
сүйіп, бақытты боларлық хұқы жоқ. Ол ауыл – үйге «Мамырбайдың 
орыс бүлдірген қызы» ғана. Тоқал алғанға дейінгі мейірбан, бірақ 
қазақы ұғымдағы әке Мамырбайдың өз үйінде «Бала ұстаған емес, 
жұртқа тамашалауға маймыл ұстап отырған кісі тәрізденетін» (246) 
жөні бар.
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Алайда, қазақы болмысты, Ақбілекті шын сүйген Бекболаттың 
май ішкендей кілкіген көңілін басып, өз сезімін өзі жеңіп атастырған 
жарын алмақ болуы – ол кезең үшін, қазақ жағдайында, типтік 
құбылыс болмауына қарамастан, бұл бұрылыс басты кейіпкер 
(Ақбілек) тағдырын тағы бір қиырға салуда тәп-тәуір жүк көтеріп 
тұр. Бекболаттың хаты, хаты арқылы айтылған байламы Ақбілектің 
үзілген үмітін қайта жалғағандай әсер береді. Еркек көрген Ақбілектің 
қайғы арасында бір сәт сезімге ерік беріп, нәпсі аңсауы – табиғи жай. 
Сол табиғи жайды Ақбілек сезімі мен жан дүниесіндегі арпалыс 
күйге ұластырып, жазушы психологилық жағынан ақтай суреттейді. 
«Енді еркек көрсе, қойынға жатқаны, құшақтағаны қандай екен деп 
ойлайтын болды. Киімшең еркекті жалаңаш түрінде көзіне елестеткісі 
келеді. Ол ойынан өзі ұялып, безейін десе де, безе алмады. «Япырым-
ау, мұным қалай? Ұят-ау? Шынымен бұзылып кеткенім бе?! Қатын 
болғаным ба?!» деп таңданар еді. Әйел біткеннің бәрі осылай ойлай 
ма екен? Жалғыз мен бе екем?» деген сұрау келсе де, Ұрқиядан 
сұрауға батылы бармаушы еді. Кім біледі, Ұрқия да бұзылған екен 
деп ойлар деп, сақтанушы еді. Өйткені Ұрқияның көзінде әлі бала 
ғой; кеше ғана қолында өсті ғой. 

Күндерден күн асқан сайын, Ақбілектің күйеуін көксеуі толғақша 
жиілене береді. Күйеуін ойламаса отыра алмайды. Ойлау тұрсын 
– тілейді; тілеу тұрсын – ынтық болады. Үй оңаша болса, Ақбілек 
керіліп-созылып, шалқасынан жатып, көзін жұмып, қиялына күйеуін 
әкеледі. Күйеуін құшақтаса, сүйсе… сонда құмары тарқайтын тәрізді» 
(252) дейді.

Ақбілек тиетін, Бекболат алатын болды. Бекболат өзінің ішкі 
сезімін жеңді, ішкі сезімін жеңу арқылы әйел алу жөніндегі қазақы 
ұғымды жеңді. Уәде байласты. Кешіксе де «ұрын» келіп кетті. Ақбілек 
бақытты еді. Кеткен бақ қайта келгендей көрінді. Бірақ … Ақбілекке 
тағдыр бұл бақытты көпсінгендей, тағы бір пәлесін жіберді. Ақбілек 
құсады, Ақбілектің етегі сынбай қалыпты, Ақбілек жерік. Егер 
Бекболаттан екіқабат болса Ақбілектен артық бақытты жан бар ма? 
Өкінішке қарай, Ақбілек қара мұрттан көтерген баланы. Міне, мәселе 
қайда. Ауыл-үйдің әңгімесі жата ма, сыпсың сөз сымсыз телефон 
арқылы Бекболатқа жетті. Бұл – бір. Екіншіден, Матайдың Әбені 
Сейітке (Бекболаттың әкесі) қыр көрсету мақсатында (Мамырбайға 
Өрікті ұзатып тұрып) Ақбілекті ұзатпайсың, құдалықты бұзасың деп 
шарт қойды. Үміт үзілді.

Міне, осы екі себептен Ақбілек үміті қайта өшті. Оның көңілін 
қайғы бұлты қайта торлады. Ай-күні жетіп тіршілік заңын паш етіп 
бала келді дүниеге! 
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Ақбілек қайғылы.
«Енді Ақбілек жыламай қайтсін, екі қабат болғам жоқ, бала 

тапқам жоқ деп, не бетімен айтсын? Көркембай кемпірдің үйінде 
жатқанын жұрт естімей тұрар дейсің бе? Өзге айтпаса да, Өрік шешесі 
елге жаяды ғой. Бір қайғының үстіне бір қайғы жамалып, Ақбілек ең 
соңғы алданышынан айырылғандай, ойын қара тұман басты; кешегі 
баладан неге өліп кетпедім екен деген ой тағы келді. Өзін бұл дүниеге 
керексіз, артық адамдай көрді». (283).

Ақбілек халі осындай. Қайғы үстіне қайғы жамап жатқан Ақбілек 
трагедиялық образ. Ақбілектің айықпастай қайғысымен романның 
үшінші тарауы аяқталады. Тіпті логикалық жағынан тұтас романды 
да осымен аяқталды деуге болады. Ал, төртінші тарау, Ақбілектің 
бақытының қайта жануы – шығарма табиғатынан тысқары тұр. 
Бәлкім астам қоғамнан аяқ тартып, сақтықпен қосты ма екен жазушы 
төртінші тарауды. Әлдеқалай? Ол жағы бізге беймәлім. Біздің 
ойымызша, «Ақбілек» – Ақбілек трагедиясымен аяқталып тұр.

Ақбілек трагедиясына себепкер кісі – Мұқаш. Бұрын жалшылықта 
жүрген, қалалы жерге барып жұмысшы болған Мұқаш қара танитын 
сауаты болғанымен жаңа уақыт ығына есіп, болыстыққа сайланғысы 
келіп ұрынып жүрген жігіт. Ұрлап-жырлап, тізе салып тартып алып 
дегендей дүние жиюға көшкен. Көкейін мансап, байлық тескен 
жан Мұқаш. Бай, кедей деп кісі таңдап жатқан ол жоқ. Малдану, 
баю жолында алдында кім тұрса да аямақ емес. Мұқаш – Қошке 
Кемеңгерұлы айтқандай, «…кедейді жем қылған атқамінер кедей…» 
(Таңдамалы, Қазақстан 1996, 196-бет) кішкене қоң көтерген, дүние 
жиған, Жылтыр сияқты «оқыған азаматпен» жең үшінен жалғасқан 
Мұқаш болыстыққа таласып еді, Төлеген оған қарсы қағаздарды 
тиісті орындарға табыс етті де, болыстыққа өтпей қалды. Ақбілек сол 
кектің құрбаны, Мұқаштың мансапшыл жалған намысының боданы. 
«Таңқы мұрын, бадырақ көз, шұнақ құлақтау, жар қабақтау, кірлі 
шаш, қырыс маңдай, қара сұр жігіт» (153-бет) – кейпінде сипатталады 
Мұқаш. Чехов айтқан, кісінің сырт кескін-кейпі ішкі жан-дүниесінің 
айнасы – деп. Әлгіндей кейіптегі Мұқаштан кісі жамандықтан өзге 
бірдеңе күтіп болмастай.

«Сайлау кезінде болыс болайын деп тұрған кезімде, менің 
үстімнен жиылған қағаздарды жинап Мамырбайдың баласы кеңсеге 
тапсырыпты. Мені бұзақы адам деп, сөйтіп болыстыққа сайламай 
қойғаны. Әй атаңның аузын… Мамырбайдың ұлы – ғой! Тірі болсам, 
бір қылармын! – деп кете бердім. Мылтықтан айырылдым». (155) 
– дейді ол. Мылтықтан айырылу – Мұқаш үшін үлкен қайғы. Оның 
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мансабы – жеке бас қаракеті үшін ғана. Халық деген қаракет, ұлт 
деген ұғым Мұқашта атымен жоқ. Мұқаш – өтпелі кезеңдерде пайда 
болатын, жамандығы елге тиіп, жақсылығы өз басынан аспайтын 
адамдар типі.

«Елге келген соң, ауыл-ауылдан мал, киіз, төсек-орын, ыдыс-
сайман алып жүрген ақтардың адамына жолығып, іш пікірім ішімде, 
соларға кісі болдым. Олар маған жақсы қыз тауып бер деді. Ойыма 
Мамырбайдың Ақбілегі сап ете түсті. Ағасының қылғанын алдына 
келтіретін маған күн тудың (155-бет) – дейді Мұқаш. Әрекетіне есеп 
беріп жатқан ол жоқ. Есе қайтарса кектенгіш көңілдің дегені сол 
ғана. Ақ орыстар оның өлі, тірі сыйын қабылдап тұрып «Мукашка 
малодес!» – десе жетті.

Ара кідік адамшылығы оянып, «Япыр-ау, мен қазақпын ба? 
Қазақ болсам, өз қаныма неден мұнша өшіктім? Өзгем өзге ғой 
«Ағатайлап», жалынып, қолын созып келе жатқан Ақбілектің білегін 
көкке созғызып, жүйкесін құртып, орыстарға ұстап бердім-ау! Ағасы 
болмаса бұл қызда не жазық бар еді?..» (161-бет) – деп ойланатыны 
бар. Қазақ атын атап ойлағанымен бұл да Мұқаштың ұлт азаматы 
ретіндегі ойы емес, «…мұның арты үлкен сүреңге шаппасын кім 
біледі» (161-бет) – деген пендешілік қорқыныштан туған сәттік қана 
сезім. Өйткені, көп уақыт өтпей-ақ, ол «Мен болмасам да, осынау 
өз етін өзі жегелі жатқан ақтың білеуіттері елді тыныш қояр ма еді? 
Мен болмасам да, ағайынға өкпелеген бір қазақ кек алам деп, орысқа 
шаппас па еді? Сөз жоқ, ондай біреу табыла кетер еді?» (161-бет) 
– деп өзін-өзі «жұбатадың. Тіпті мұндай іс өзі секілді іскер, өткір, 
қайсар жігіт болмаса өзгенің қолынан келе қоймасын айтып, іштей 
қоқиланады.

Мұқашта көзқарас, ұстанған белгілі бір бағыт, таңдаған жол 
жоқ, «кімнің тарысы піссе, соның тауығы». Бүгін ақтарға қызмет 
етсе, ертең ретіне қарай ақтарды ұстап беріп, қызылдарға қызмет 
етеді. Сөйтіп, мансап биігіне көтерілмек. Ақбілек мұқашшылдықтың 
құрбандығына айналды.

Мұқаш образы кезінде кеңестік сынға да душар еткен жазушыны. 
Дүниетанымы таптық тұрғыда қалыптасқан көрнекті қаламгер 
Сәбит Мұқанов та осынау отызыншы жылдары Мұқашты арашалап 
шыр-пыры шыққан. «Романның ішіндегі барлық қылмысқа себеп 
болатын адам – Мұқаш. Мұқаш – батырақтың баласы. Өзі жасында 
кісі есігінде көп жүріп, тесік өкпе болған жігіт. Артынан ауылдан 
кетіп, параходқа жұмысқа кірген жұмыскер. Осы Мұқаш төңкеріске 
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шейін еңбектің шын ері боп келеді де, төңкерістен кейін бақ іздеп 
қызыл келсе қызылға, ақ келсе аққа сатылып, не қылмыс болса да бас 
тартпай істей береді. Бізше, бұл әлдеқалай алынып отырған жоқ.

Төңкерістің бастапқы кезінде Мұқаш сықылды, Угар сықылды 
(Жәнібек ұлы Мұқатайдың аты), Ғали Тәтім ұлы, Зікірия Мұқайұлы, 
Кәрім Дүйсекейұлы сықылды жұмыскер қызыл әскер қатарына 
жазылып, партизан боп, Кеңес өкіметін жақтады. Соның жолы үшін 
күресті. Қан төкті. Оларда, әрине білім болған жоқ. Олардың ондай 
күреске шығуы тапшылдық сезімінің итеруі ғана еді. Голощекин 
жолдас, 30-жылда шығатын (229-сан) мақаласында, қазақ комунестері 
ең алғаш негізінде жұмыскерлерден шықты деген.

Алашордашылар бұлардың партияға кіруін, бұзықтық үшін, 
мал үшін, атақ үшін, талау үшін кірді деп ойлады. Сондықтан олар 
жұмыскер еңбекші қара шаруадан шыққан сауаты аз, төңкерісшілдік 
сезіммен ғана жүрген адамдармен күрес ашты. Оларды халық көзіне 
талағыш, бұзық, олжакер, қанішкіш көрсеткісі келді. Жүсіпбектің 
Мұқашты мысалға алуы осыдан. Романның ішіндегі Кеңес тілегіне 
үйлесе алатын кейіпкер де осы, нағыз қылмысты адам да осы. Мұның 
аты, жұмыскер деген сөздің астымен, жұмыскер табын қылмысты 
көрсеткендік емей немене?» (Аталған еңбек, 452-бет) деп сынаған 
еді.

Әрине, С.Мұқанов Мұқаш табиғатын дұрыс түсінген. Алайда, 
өтпелі кезеңде өмірде ондай типтердің пайда болғанын мойындағысы 
келмей отыр. Таптық намыс мойындауға жібермей отыр. Ал, шынайы 
өмірде жиырмасыншы жылдары Мұқаш типі болды. Кейін бұлардан 
белсенділер өсіп шықты.

Мұқаш – адасқан адам. 
Жақсылығы жеке басынан аспайтын, өмірлік мұраты жоқ жан. 

Өмірлік кредосы жоқ адам ақырында адам қолынан ажал тапты.
Мұқаш өтпелі кезеңде пайда бола кететін өткінші тип болса, 

атасы атастырған қызды емес, сүйген қызды аламын деген талап 
үстіндегі Бекболат жаңа уақыт туғызған, бірақ табиғаты жуас, жуан 
атадан жүнжіп туған жан. «Ақбілек оқиғасы қазақ баласының басында 
болмаған, төтен оқиға ғой» (223-бет) – деп бағалайтын ол «…не де 
болса тәңірінің жазуы шығар, жұрт не десе о десін, тәуекел деп соның 
өзін алғым келеді» (233-бет) – деген ой-толғамдар оны жаңаның 
басындай көрсетеді. Автор сипаттауында Бекболатта былқылдақ та 
мінез аңғарылады. Әке айтқанынан шыға алмаушылық та бар.

Матайдың Әбені, Сейіт, Мұсабай, Мамырбай сынды бай және 
байшыкештер жастар ісіне араласып, әр сәт-әр сәт көрініп қалатыны 
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және бар. Әлеумет өмірін романдық бағдарда кен қамтуды көздеген 
қаламгер үшін бұл әбден заңды. Байлар атын надандықпен бір 
қосып қоя беру – Жүсіпбектей кейіпкерін біржақты емес, әржақты 
тұлғалайтын – қаламгер үшін жат. Ол тұлғалайтын бай өкілдері – 
жетістік, кемшілігі араласып жатқан жұмыр басты пенде. Бұлардың 
арасындағы кісілігі мен кісәпірлігі қосанжарласқан, қатыгездігі мен 
мейірі мидай араласып ірі тұлғаланғаны – Матайдың Әбені. Мектеп 
салдырып, газет – журналға демесіндік жасауы – «Мамания» мектебін 
ашқан, «Айқап» журналына ақшалай, малдай қаражат беретін Жетісу 
байы – Маманды еске салғандай. Матайдың Әбенінің түптұлғасы 
(прототипі) қазақтан шыққан алғашқы мәдениет мәдеткері (меценат) 
романға бәйге жариялап, «Айқап» бетінде қазақ Нобелі атанған, көзі 
ашық ұлтжанды бай, Кеңес тұмылдырығы кезінде айтылмай келген 
Маман жарықтық болуы әбден мүмкін. Әйтпесе, Қатонқарағайда 
мектеп ашқан, Сұлтанмахмұтты оқытушы етіп, өтініп ауылына алып 
кететін Әбдікәрім болуы да мүмкін. Матайдың Әбені түптұлғасы 
не Матайдың Маманы, болмаса Матайдың Әбдікәрімі болуы ғажап 
емес.

Әбеннің ағартушылық қызметіне жан сүйсінгенімен, Сейітке 
деген зілмен Ақбілектің бағын күйдіруі, екі баласынан ажыратып 
Өрікті Мамырбайға «ұзатуың – оның қос қыртыстылығына кепіл. 
Жаннан безген, шеннен шыққан атақты алаяқ-Жылтырға болмай 
жүрген Матайдың Әбені қалай дегенде де, қазақ даласының азуы 
алты қарыс, айлалы шонжарларының бірі. Көзі байқампаз, көңілі 
жіті суреткер Жүсіпбек Аймауытов Әбен образын жасауда «бай 
жаман», «бай надан», «бай қорқау» деген жалаңқия ойдан бойын 
тарта ұстап, мыңғырлап мал біткен, үйіріліп ауыл-аймақ айтқанына 
көнген байдың қазақы дала саясаткері екенін мықтап ойға түйген. 
Оның Сейітке қиянаты – Әбдікәрімінің Сұлтанмахмұтқа қиянатын да 
еске салғандай…

Ал, Матайдың Әбенін Мамырбай, Сейіт, Мұсабай әр қырынан 
келіп толықтырып жатыр.

«Ақбілекте» автордың арнайы оралып, жан-жақты көрсеткісі 
келген бір мәселесі шаһар өмірі, ондағы қазақтың алғашқы 
оқығандары, қызмет, мансап иеленген азаматтарының болмысы.

Жиырмасыншы жылдарда «оқыған азамат» – екі қырынан көрініп, 
көркем әдебиетте екі түрлі – екі типті образ жасалған: бірі – шын 
мәнінде, оқыған, халқын қадірлеген, ұлтын ойлаған, адасса да сол ұлы 
мұрат жолында жүріп адасатын қайраткер болмысты Алаш азаматы 
да, екіншісі – оқыған, қара танитынын қара басына жұмсайтын, 
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ірі мансабын құлқын қамына пайдаланатын, халқына қамқорсып 
сөйлеп қайраткерсіп жүретін, сөзі бір басқа, ісі екінші басқа, ұлтына-
жұртына залалы болмаса, зиялылығы тимейтін, сыртқы тұлғасымен, 
оқығансыған кейпімен ішкі болмысын жасырған жымысқы жандар. 
Ақбала, Төлеген, Доға, Балташ, Жылтыр, Ысқақ, Тыпаң сынды әр 
буын «оқыған азаматтарды» – сахнаға алып шығып, оң, теріс мінез, 
қаракетін қатар көрсетіп, қызық-қызық характерлер жасайды. Оның 
жантарта суреттейтін Төлегені өзіндік пікірі аз, өзгенің пікірін 
қорытып беретін жан, жақсы көрсеткісі келетін Төлегені тәркіленген 
бай дүниелерінен үлес алып, үйін жайнатып отырған, өз пайдасын 
білетін кейіпкер, табанды кейіпкер ретінде көрінетін Балташтың 
Ақбілекті Ақбаладан айнытып алатын пендешілігі бар. Қысқасы 
– уақыт қалыпқа түспеген. Адамдар әлі жаңа қоғамнан өз орнын 
таппаған, әрі-сәрі. Ж.Аймауытовтың оқыған азаматы әлі толық 
қалыптасып жетпеген, алакөбең уақыттың ала көңіл жандары.

«Оқыған азамат» дегеннен шығады, Ақбаланың кейбір мінез- 
дерінен Сәкен Сейфуллинді көргендей болатынымыз бар. Смағұл 
Садуақасовтың «Күміс қоңырау» повесі – Сәкен өмірінен алынып 
жазылған дер еді, профессор Бейсембай Кенжебаев. Сол секілді 
Жүсіпбектей замандасы да Сәкен түр-келбеті, іс-әрекетінен өз 
кейіпкерін тұлғалауға кейбір белгілерді алуы әжеп емес-ау.

Қайталап айтамыз, «Ақбілек» – кейіпкерлері жан-дүниесіне 
жазушы еркін бойлайтын, кейіпкер мінезін сәтті деталь, штрихтармен 
кескіндейтін, жан –дүниесін кейіпкерін қилы-қилы әрекетке салып, 
сан күйлі күйзеліске түсіріп, ойлантып – толғантып, емірентіп те, 
тебірентіп, өзіне-өзін сұқтандырып та, өзінен-өзін жирендіріп те сан-
алуан күй кештіріп жүрек жіптерін бас-басына талдап тарататын, 
кейіпкерін ішек-қарын қырындысына дейін талдай таразылайтын, 
аз сөзге салқар сыр сиғызатын, аз көрініске көп мағына үстейтін 
хас шебер қолынан шыққан психологиялық роман. Роман бұл ретте, 
қазақ қара сөзі тарихындағы тұңғыш психологиялық кемел туынды 
дер едік.

Сонымен қатар, Ж.Аймауытов қарасөзде де лирик. «Өлең сөзге 
олақ едім, күйлі емес деп қымсынбаңдар» (144-бет) – деп өзінің 
кішіпейілдік танытуына қарамастан, Жүсіпбек Аймауытов поэзияны 
қайдам, қарасөзде тайпалған жорға, бір сөзі бір сөзіне сәуле түсіріп, 
бір сөйлемі бір сөйлеміне шуақ шашып, бір ойы бір ойды қолтықтай, 
қошеметтей жөнелетін төгілген ақындық.

«Қарт Алтайдың қақ басында, алақанның аясында – бал татыған 
айна сулы, түрі аспан, сыры да аспан, шарап сулы Марқакөлі. 
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Марқакөлді алқалаған, ақ ауылды Алтай елі. Алтай елі – Алтай жазы 
тау еркесі – киік болып, өзге елдерден биік болып, Марқакөлдің 
сары қарын, тұтам емшек жануардың бауырынан сүт сорғалап, сүт 
емес-ау құт сорғалап, көнек-көнек лықылдайды; қара саба емізіктеп, 
қою, салқын сары қымыз, быжылдаған дәрі қымыз шара-шара 
шыпылдайды. Бір шарасын ішкен адам дәл хор қызын құшқандай 
боп, беті шиқан дуылдайды; ауызы қобыз гуілдейді; мас болады, жас 
болады; жел жетпеске мініп алып, Алтай тауын дүрсілдетіп, таудың 
тасын күтірлетіп, көкпар, жарыс, алыс-жұлыс асыр салып жатқаны.

Әлгі Алтайдың аруларын айтуға тіл жетпейді. Алтын, күміс 
– Алтай кені; алтын сырға алты қарыс алып түсіп құлақтарын, 
жүзі Алтайдың айындай боп, көзі құралайындай боп, күлкісі атқан 
таңындай боп, бойы Қопа талындай боп, былқ-сылқ етіп бұраңдасып, 
күлбіресіп, көлеңдесіп, езу тартса есің кетіп, сұңқыл қақса, шым-шым 
етіп, бойың босап, ойың босап, қиялың қиян кезеді». (144-бет).

Ал, енді Аймауытовты қарасөзде «күйлі емес» деп көріңдер, ақын 
емес деп көріңдер.

«Ақбілек» – қарасөзбен жазылған поэма сынды, Ж.Аймауытов 
қара сөзбен жырлап отырған сынды. Біз бұлай дегенде «Ақбілекке» 
автор тарапынан тағылған жанрлық атауға қиянат жасамақшы емеспіз. 
«Ақбілек» – роман. Ғасыр басында туған лирикалық прозаның – 
ақшаңқан үлгісі, Ж.Аймауытовтың асқақ туындысы.

Кейіпкері жан-дүниесіне психолог ретінде үңілетін жазушы, 
авторлық баяндауда лирик болыр төгіледі.

«Сабалақ қара бұлттар-ау, Ақбілектің жанын тұншықтырған 
қара тұман аз болды дедіңдер ме, үстіне мұнша төнгенше, анау асқар 
таулардың басына түнесеңдерші.

Күздің сарғыш жапырақтары-ау. Кімді әлдилеп, сыбдырлап 
тұрсыңдар? Қалың бұтаның қайғысыз, қамсыз быт-былдықтары-ау 
несіне қара түнді жаңғыртып тұрсыңдар? Сұлудың жүрегін жанышқан 
ауыр шерді сендер сейілтем дейсіңдер ме? Қанатын қаршыға күйретіп, 
қиқайған қостың алдында бір қолымен жер таянып, аспанға қарап 
отырған сұқсұрдың налыған зарын тәңірісіне жеткізем дейсіңдер 
ме?

Бұлттар-ау, серпілсеңдерші!
Жапырақтар-ау, сыбырлап жерге төгілгенше, шерлі сұлуға сая 

болсаңдаршы!
Ызғырық-ау, ызылдағанша жапанда жалғыз қалған баланың 

әкесіне хабар берсеңші!
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Ой, мейірімсіз шіркіндер-ай! Сендердің тіліңді Алтайдың жаралы 
аруы білмейді ғой! Сендердің қас-қабағыңа қараймын, сендерге 
еркелеймін деп есіл сұлу мұндай күйге ұшырады ғой! Жел мен 
бұлттың алласына сенем деп сенделіп қалды ғой!.». (174-бет).

Тәңіріне табынған текті түрік ұрпағы, табиғаттан іргесін ашпаған, 
экологиялық қасіретті шекпеген, қабырғасын табиғат – Анадан 
ажыратпаған жазушы От,Су, Тау, Тас құдайларын көмекке шақырып, 
шаманды тірілткендей болады. Дана табиғаттан Ақбілектей перзен- 
тіне сая болуын тілейді.

Әйтпесе, авторлық баяндаудағы «Сорлы Ақбілек! Сен жыламай, 
кім жыласын? Тас емшегін жібіткен, тар құрсағын кеңіткен, аруана- 
дай анаңнан айырылдың! Келешектегі бақытты өміріңнің кілтіндей 
көріп, сары майдай сақтаған алтын қазынаңнан айырылдың! Ар-
ұятың төгілді, адамшылығың жойылды. Жас нәуетек жүрегің соқпай 
жатып, өрт болды. Жаңа шыққан жауқазын піспей жатып жоқ 
болды. Шамшырақтай жас жаның, жанбай жатып шоқ болды. Есіл, 
ерке балалық, аяққа құйған астайын, шолтаң етті, тоқталды. Жыла, 
жасың бұла! Жасыңмен қайғың жуылсын! Жасыңнан теңіз жиылсын, 
теңізді дауыл толқытсын! Құтырсын толқын, туылсын! Зарлатқан 
сені мұндарлар тұншықсын – сонда уласын! Қатын-қызы тұл қалып, 
сендей болып шуласын» (195-бет) – деген жолдарға зер салыңыз.

Бұл жолдарда кейіпкердің ішкі жан-дүниесінде жүріп жатқан 
арпалыс, көңіл күйіндегі теңіздей тербеліс автор толғанысымен қа- 
быса бірігіп кетеді. Шығармада психологиялық ахуал мен лирикалық 
саз өзара жымдасып кетеді. Психологиялық талдау лирикалық 
баяндауға ұласып, шығарма бұлбұл үнді әдемі әуез төгеді.

Параллелдер. Қасқыр – Ақтар – Ақбілек – жыланға арбалған 
торғай. Этнодетальдер шығарма шырайын аша түседі. Жазушының 
кейіпкеріне жан толқыныс күйін беріп, оны лирикалық планда іліп 
алып кететіндігінен де кейбір жасанды эпизодтарды оқырман аңғарып, 
абайлап та үлгермейді. Ақбілектің түн баласына топ қасқырмен 
арпалысатын сәті ақтар қаумалаған, соларға таланған, жан дүниесі, 
қыз ретінде қазына-байлығы тоналған қазақ қызының трагедиясын 
көрсетуде символьдық мәнге ие, параллелдей суреттеуде көркемдік 
роль атқарады. Бірақ, реалды өмір райында қабылдау қиынырақ.

Өз басым шығармаларын сүйіп оқитын Сәбит Мұқанов жарықтық 
«Ақбілек» романын әділетсіз сынап «Мұның аты төңкеріске қарсылық 
(контрреволюция) емей немене?» (452-бет) – деп түйер еді ойын.

Өмір шындығының көркемдік шындыққа айналуы – хас шебер- 
лікті талап етерлік күрделі құбылыс. Онда дүниетаным, көзқарас, 
ұшталған шеберлік шешуші роль атқарары хақ. Ж.Аймауытов 
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дүниетанымы – коммунистікке жақын қалыптасқан жазушы. Оны 
көптеген көркем, деректі шығармаларынан байқауға болады. Бірақ, 
коммунистік қоғамнан келешек жазушы жолсыздық көріп, зорлық-
зомбылық шеккенде шыдасып тұра алмады. Қандай қоғамды 
жақтаса да жазушы соқыр сеніммен қарамаған. Жақсылықтың - 
жамандығын, жетістіктің кемшілігін көре білген, айналасында өтіп 
жатқан аласапыран оқиғаға ойлы көзбен, талдай қарайтын жан 
екен Жүсекең. Оның үстіне әр шығарманың діттеген тақырыбы, 
суреткердің қамтитын өмір кезеңі, қаламгердің көздеген мақсаты 
деген бар. «Ақбілек» – ақ пен қызыл мидай араласқан, өтпелі кезеңді 
суреттеуге арналған шығарма. 

Қоғам өзгерді. Оқиға! Бірақ, Адам санасы оңайлықпен өзгере ме? 
Өзгерсе де жақсылыққа, халық бағына қарай өзгере ме? Әлде, өтпелі 
кезеңде, қазақ оқығандары, кедейтап Мұқаш секілді, бас пайдасын 
ойлап, ортақ игілікпен оңаша олжалағанды хош көретін бола ма? 
Жазушы қоғам өзгерді, уақыт жаңарды екен деп «социалистік 
реализм» ырғағына түсіп билей жөнелуі керек пе?

Ж.Аймауытов өз шығармасында, орысқа бодан қазақ халқының 
қаншалық қасірет шеккенін, өтпелі кезеңде қызы қатын, қатыны 
отын болғанын, азаматы азып, жанбағудан басқаға жарамағанын, 
ұлттық намыстың аяққа басылғанын, кейбір азаматтардың намысы не 
өліп, не мансапқа айырбасталып кеткенін көрсетуді ойлаған шығар. 
Ж.Аймауытов үшін қандай қоғамның орнағаны емес, оның халқына 
бақ не сор әкелгені – басты мәселе. «Ақбілек» – өтпелі кезеңдегі 
қазақ қасіретіне құрылған қасіретті шығарма. Ақбілек – қазақтай 
бодан елдің қорланған ары, аяққа тапталған намысы. Әлгіндей 
социологиялық сындар М.Шолоховтың «Тынық Дон» эпопеясына 
да айтылған кезінде. Ұлты орыс М.Шолоховтың өзіне кеңестік 
идеология тұрғысынан келіп сын айтылғанда, бас бостандығы жоқ, 
қандай қоғамдық өзгерісті де қан төкпей, қарсыласпай, қамыт секілді 
сырттай мойнын соза киген, солай қабылдаған, орыс-жаңбыр болып 
бір жауғанда, терек болып екі жауатын бодан-қазақ жазушысы, 
соңында «ұлтшыл» деген қоңырауы бар Жүсіпбек Аймауытовқа 
әлгіндей сын айтылуы, сын айтасыз, сондай жаламен атылуы әбден 
заңды.

Қазақ романы – ХХ ғасыр жемісі. Қазақ романы әлі жас жанр. 
Осы эпикалық жанрдың қалыптасуында жампоз жазушы Жүсіпбек 
Аймауытовтың «Ақбілек» романы көтерген жүк ауыр, атқарған 
міндет сондай зор. «Ақбілек» аты роман ғана емес, роман жанрының 
бар талабына толық жауап беретін классикалық шығарма. 
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«Күнікейдің жазығы»

Жүсіпбек Аймауытовты жазған, соңына қалдырған әдеби 
мұрасына қарап, кім деп атарыңды білмейсің. «Кім деп?» Ақын 
ба, әңгімеші ме? Әлде хикатшы ма? Болмаса романист па? Тіпті 
драматург па? Әлде, бәрін былай қойып аудармашы ма? Атқарған 
қызметі, қазақ қоғамы қажетіне қарай есіл уақытын жаратып жұмсап 
жазған педагогикалық, психологиялық еңбектері ше? Дарын ретінде 
жан-жақты-ау, сабазың жан-жақты. Бір ғажабы қай жанрда жазса да, 
қай жанрға қиялын қыдыртып, қаламын арнап қадаса да заманынан 
оқ бойы озық жаратылған мейлінше мәнді, аса үздік жеміс үзген.
Олар көп жағдайда, сол жанрдың туу бастауында тұрады. Болмағанда 
бар жанрды жаңалап, түрлендіріп шыға келтін әдеті бар. Бұл нені 
көрсетеді? Бұл Жүсіпбек Аймауытұлының жан-жақты дарын екенін, 
қай жанрда да бесаспап маман болғанын көрсетеді. Ғажап! 

Бүгінгі әңгімені Жүсіпбек Аймауытұлының дарын қуатына таң 
қала отырып тағы бір қиырдан бастағымыз келеді. Бізді таңқалдырып 
отырған – жампоз жазушының «орта жанр» атанып жүрген, хикаят- 
тағы жемісі.

Жазушылық тағдыры сталинизм аюандығы салдарынан орта  
жолда үзілген жазушы өзге жанрда тыңғылықты, тындырымды, 
таңқаларлық дүниелер бере жүріп, өз дарын қуатын повесть 
жанрында да байқап көрген екен. Байқап отырсыз, «Күнікейдің 
жазығын» айтқалы келміз. «Күнікейдің жазығы» – арнап талдарымыз. 
Алайда, басын ашып аларлық бір кілтипанның болып тұрғаны. 
«Күнікейдің жазығы» жазушының осы жанрдағы жалғыз туындысы 
ма? Жүсіпбектің көзін көрген, інісі болып ізінен ілескен профессор 
Бейсембай Кенжебайұлы айтар еді: «Өзінің айтуына қарағанда 
Жүсіпбек екі повесть жазған. Бірі «Күнікейдің жазығы» аталатын. 
Екіншісі «Жаңабайдың жанындағы трагедия». Алғашқы повесі 
«Жаңа әдебиет» журналында 1929 жылы жарияланған. Екінші повесі 
«Жас қазақ» журналында жарияланған еді. Түгел жарияланды ма, 
жоқ па, білмедім. Бірақ, екеуі де аяқталған шығарма болатын. Әсіресе 
«Күнікей…» уақытында жақсы қабылданды. Сүйсініп оқыдық. 
Қазақтың ескі әдеттерін келемеждеп жазатын. Ол кездегі дүниелер 
«Ескілік көлеңкесінде» сияқты болып келетінін білесің. Күнікей 
де ескіліктің құрбаны. Оның жазығы – қыздығынан айырылып 
қалып, соның зардабын тартатын… Жүсіпбек әйел тақырыбына өте 
шебер жазатын. Әйел тақырыбы – ол кезеңнің басты тақырыбының 
бірі. Алайда, жазушылар қазақ қызына жаны ашып, оны бір жақты 
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жанашырлық тұрғыдан ғана жазатын. Ал Жүсіпбек тақырыпқа әр 
тараптан келетін. Тіпті қызды-қыздымен отырып, қазақ қызын төсек 
мәселесіне де жиі апартын. Онысы және ерсі сезілмейтін. Шамасы 
біліп жазғансын, сүйіп жазғансын солай қабыладанатын шығар».

Көз-көрген әңгімесі міне, осындай. «Күнікейдің жазығы» 
архивтерден алынып, қаз-қалпында жарияланып келеді.Ол үшін 
жазушының бес томдық шығармалар жинағын дайындаған Дихан 
Қамзабекұлына тек алғыс. Тек шығарма жариялану кезінде кеткен 
бірді-екілі мәтіндік ақау кездеседі. Оқасы жоқ. Ал «Жаңабайдың 
жанындағы трагедия» үзік күйінде «әңгіме» аталып жарық көріп 
келеді.Шамасы журналда жарияланған үзігін қанағат тұтып келеді 
біздің азаматтар. Қанағат тұтпағанда қайтеді, жазушының көшіп-қону 
салдарынан – бір, зұлмат заман жендеттері зорлығы мен қорлығынан 
– екі дегендей, түрлі себеппен архиві күйреп кетсе?! Дегенде ғылым 
жұртшылығы алдында екі мәселе шешімін күтіп қала берер болса 
керек: бірі – жазушы шығармасын «повесть» атап жариялаймыз ба, 
әлде «әңгіме» атап ұсына береміз бе оқырманға? «Повестің» өзін 
қазақ әдебиетінің алғашқы тума теоретиктері «ұзақ әңгіме» атайтыны 
болатын… екіншсі - қолжазбасын іздеу. Жазушы қолжазбасы дегенде 
айтар әңгіме: профессор Бейсембай Кенжебайұлының айтуына 
қарағанда жазушы «әп» дегеннен әдемі жазып кете барады. Онда 
өңдеу, жөндеу деген болмайды.( Шығармашылық психологиясының 
осы сәті оның қай-қай шығармасынан да көрініп қалып отырады). 
Сол себепті онда қосымша нұсқа, қаралай жазу парағы (черновик) 
жоқ. Не қалса да алғашқы бір нұсқа. Ол нұсқаны жазушы журнал 
редакциясына жолдады.(Аяғымен барып апарып беруі де мүмкін). 
Демек, ол қолжазбаны іздегенде жазушы архиві арқылы іздеудің 
берері шамалы, «Жас қазақ» журналы архиві арқылы іздеу керек. 
Жазушы архивін коммунист-жендеттері тәркіледі әрине. Есесіне, 
журнал архивін тәркілемеген болуы, сол себепті «Жас қазаққа» түскен 
қолжазбалар сүресі барынша архивке өтсе керек. Архив дегенде, 
шығарма жазылып, жарияланған жылдары (1929 жыл) автономиялық 
республика астанасы Қызылордадан Алматыға көшіп жатқан кезі. 
Демек, ес жиып, етек жауып қалған ол кезең материалдары алдымен 
Қызылорда архивіне түседі де, соңынан Алматыға беріледі. Алматыға 
берілмей, Қызылордада қалалық архив меншігінде қала беруі де әбден 
мүмкін. Демек, «қазан аузы жоғары». Әрине, кеш. Бірақ, «Кештен 
де кеш» (Қ.Кемеңгерұлы) жақсы болып шыға келуі мүмкін. Жә, біз 
осымен «Жаңабайдың жанындағы трагедия» повесі туралы (Үзінді 
күйінде қай жанрға жатқызып қарасақ екен) әңгімені тия тұрып, 
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бас-аяғымен жеткен «Күнікейдің жазығы» повесінің жай-жағдайын 
талдап көрсек дейміз. 

Шығарманың тақырыбы не туралы? Кешегі кеңестік кезең 
әдебиетшілеріне ұқсап сұрақты алдымен осылай бір қойып 
көрелікші… ХХ ғасыр басындағы әлем әдебиетіндегі басты тақырып 
– әйел тақырыбы. Шығарманың атынан айғақталып тұрғандай, 
«Күнікейдің жазығы» да әріден тартып, қазақ қоғамына қыз-мұңдық 
болып мал орнына кеткен, ХХ ғасыр басындағы аласапыран қоғамға 
мұңдық қыз болып жеткен Күнікей туралы. «Күнікеймен…» қарайлас 
туған «Ақбілек» те тап осы тақырыпта. «Осы тақырыпта» дегенде, 
қоғам өмірінде өтіп жатқан әлеуметтік мәселелерді мұңдық қыз 
тағдыры арқылы жылатып жырлау – орыс әдебиетінде де белең алған 
құбылыс. Атақты тарихшы, арғы тегі түрік Н.Карамзиннің «Бедная 
Лизасы» осы орайда еске алуға тұрады.Таза көркемдік тұрғысынан 
алғанда сентментальды сезімге құрылған орташа ғана дүние. Орыс 
әдебиетінде ХІХ ғасырда бұл тақырыпта небір классикалық үлгілер 
туғаны әмбеге аян. Бір ған Лев Толстойдың «Анна Каренинасының» 
өзі неге тұрады?! Соған қарамастан тарихшы жазушының 
«Бедная Лизасының» бүткіл орыс қоғамына, орысқа бодан болып 
біткен(процесс аяқталған) «бұратана» атанған ұлт, ұлыстарына, 
олардың қолына қалам ұстаған зиялысына ерекше ықпал еткенін 
қайтесіз?! Кейде солай уақытша болса да жұлдызы жанып туатын 
шығармалар болады. («Бедная Лиза» бүгінгі таңда оқылмайтын, 
тарихтық қана мәні бар шығарма деп ойлаймын).

Орыс әдебиетімен қатар, қазақ әдебиетінде де «Бедная Лизаның» 
әсер, ықпалы ерекше болған уақытында. Әрине, біз бұл жерде 
тікелей аталған шығарма ықпалымен жазылған шығармаларды айтып 
отырмыз. Ондай шығармалар «Ай, қап!» бетінде көп жарияланған. 
Сонымен қатар, ХХ ғасыр басындағы қазақ халқының қоғамдық 
өмірі, әлеуметтік жағдайынан туындаған тақырыптас шығармалар да 
бірқыдыру. Өйткені ХХ ғасыр басындағы әдебиет – «Кім кінәлі?», 
«Күнікейдің жазығы», «Не істеу керек?» деп келетін сұраулы 
әдебиет. Соның көбісі қазақ әдебиетінде бірсарындылау сюжетпен 
өріліп, жаттанды түйінмен аяқталып жатады. Олардағы ортақ жауап 
– қоғам кінәлі, қазақ қоғамын артқа сүйреп отырған ескілік кінәлі 
болып келеді. Солардың арасында әйел теңсіздігіне құрыла тұрып, 
сәл басқашалау өрістейтін, бар мәселені қоғамға артып салып қарап 
тұрмай, оған екінші бір қырынан қараған, табиғаты бөлектеу екі 
шығарма бар. Оның бірі – Ж.Аймауытұлының «Күнікейдің жазығы» 
да, екіншісі – М.Жұмабайұлының «Шолпанның күнәсі» повестері. 
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Аталған екі шығарманы ілгері-кейінді жарық дүниеге келген тұрғылас 
туындылардан бөлектеп тұрған не жағдай, қандай ерекшелік? 

Тұрғылас туындыларда ұанмды және ұнамсыз кейіпкер ара 
жігі пышақпен кескендей ажыратылып тастар еді. Жазушы ұнамды 
кейіпкерге жақсы кісілік қасиеттерді, ұнамсыз кейіпкер бойына 
жаман қылық, жайсыз іс-әрекеттерді үйіп-төге беретін. Соның 
қайсысы да кейіпкер табиғатынан іштен өріліп шықпай, сырттан 
міндірмелетіп, сырттан таңыла беретін. Ал, мына екі хикаятта 
кейіпкерді қоғам перзенті ретінде ала отырып, олардың тағдырына 
қоғам бойындағы ғасырлап қалыптасқан ескіліктің айн-қатесіз әр 
буын, бар буын тағдырына билік жүргізетіні қапысыз мойындала 
отыра, кейіпкер жанына үңілу, үңіле отырып оны он-сақ ситуацияға 
салу, сезім дүниесіне араласып бірде ысынту, бірде суынту, яки 
кейіпкерін «ет пен сүйектен жаралған» жұмыр басты пенде ретінде 
ала отырып, оның жан-дүниесіне ене білушілік бар. Кейіпкерлері бір 
типті емес, әр типті. Бір адамның бойында ақыл-парасат та, сезім 
дүниесіне шым батып бойлап кеткенде қарғыс атқан ғарасат сезім де 
мидай араласып жатыр. Жеке адам санасында бұлқыныс бар. Бірақ 
ол қоғамдық сананы жеңе аларлық дәрежеде емес. Сондықтан да 
екі хикаяттың да басты кейпкері өмірін бақытсыздықпен аяқтайды. 
Шолпан да, Күнікей де.

Мағжан Жұмабайұлы және Жүсіпбек Аймауытұлы. ХХ ғасыр 
басында жасаған, өз заманынан мойны оза туған, озық тұрған, 
шынайы адам, шын талант иелері. Құдай берген дарын қуаты өз 
алдына, сол дарынды әлем әдебиеті ақық туындыларын оқып, біліп, 
бойына сіңіре жемдеп жетілдіріп үлгерген мәдениетті жазушылар. 
Екі шығармадан да әлем әдебиетінің небір үлгілерінің әсер, ықпалы 
аңғарылады. Оны кезегінде айтармыз. Аталған екі жазушы да бұған 
дейін шығармашылықта кейде қатар, кейде бірге(бір өлеңді бірге 
жазды деп есептейміз), көбіне ниеттес, пікірлес, бірінің жетістігіне 
бірі шын қуана біліп, сүйіп оқып, сүйсіне талдап сында да жақсы 
үлгі қалдырған жандар. Қазақ әдебиеті бағы үшін Алла тағала 
мол қолымен бере салған осы бір ерекше талантты екі тұлғаның 
хикаят жанрында туған шығармалары да өзара сабақтас. Алдымен 
тақырыптас, тақырыптас туындылар ол жылдары бірсыпыра, бірақ 
олардың бәрін бірдей табиғаттас дей алмасақ керек. Тақырыпты 
таңдау, талғау (зерттеу), тақырыптың шырайын кіргізіп жазу, кейіп- 
кер табиғатына ену, кейіпкер табиғатын суреттей қалса табиғатпен 
егіздей мөлдіретіп суреттеп беру, өзара тілдестіре қалса – диалогті 
бостекі сөзге құрмай, мінез ашатын етіп аса шеберлікпен үйлестіре 
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білу, тіл шеберлігі, стиль сұлулығы өзара үндес шығып жатады. Әрине, 
бірін-бірі қайталады деуден аулақпыз. Қазақ әйелінің басына түскен 
ауыртпашылықты жазушылық ұқсас мәнер, шеберлік тәсілдерін сол 
кездің өзінде молынан игеріп, төгілдіре талдай жазуына сүйсінеміз. 
Дұрысы «сүйсінеміз» деп қана қоймай, қазақ прозасының аталған қос 
туындысын өзара салыстыра талдау. Оған да келерміз. Әзірге әңгіме 
Ж.Аймауытұлының «Күнікейдің жазығы» хикаяты туралы.

«Жаялықша жалпиған, жарқанатша қалқиған, жермен-жексен 
шым қора, бейнеуі жоқ сұм қора. Шымқорада – жер үйде, желпіндірмес 
көр үйде, арса-арса болып сүйегі, қалақтай болып иегі, жаңқадай жоқ 
жақ еттен, саусақтары шілбиіп, көлеңкедей кілбиіп, бұ жатқан қай 
аруақ?

Әлсін-әлсін демігіп, тық-тық еткен жөтелі өңменіңнен өткендей, 
алма (?) ерні кезеріп Бетпақ кезіп кеткендей, кимешегі қолқылдап 
қуыршаққа тіккендей, сатпақ-сатпақ жастығы жастық емес кетпен- 
дей (?), сар төсек боп сарғайып – бұ жатқаның қай әйел?

Білмесеңіз айтайын – Күнікей ғой бұ жатқан».
Шығарма осылай оқыс басталады.
Тірі аруақтың кезерген ерні «алма» болмасы, жастықтың 

«кетпенге» теңелуі – ақ өлең үлгісіне жақын жазылған прозалық 
инверсияның әсерінен кеткен кемшілік. Кемшілік деп баттитпай-
ақ, селкеулік десек те жөн шығар. Әйтпесе, ә дегеннен кейіпкерін 
осыншалық азапты келбетте бейнелеу өте шебер жасалған. Тіпті 
шығарма осындай кульминациялық оқиғадан оқыс басталады. Сөйтеді 
де оқырманын таң етеді, аңтарып аң етеді. Әрі қарай шегіністі оқиғаны 
ынтыға оқи бастайды.Басқаша айтар болсақ алдымен салдарын айту, 
содан соң шығарманың күллі тінін салдарға әкелген себепті таратуға 
арнау – шығарманың басты ерекшелігі.

Жүсіпбек Аймауытұлы шығарманы әуел бастағанда экспери- 
ментке баруды ойлаған. Ол – прозаны ақ өлең үлгісінде жазып шығу. 
Әрине, қазақ прозасының бір бастауы – поэзия. Қазақтың алғашқы 
роман, повесі (С.Торайғырұлы) өлеңмен жазылғанын да орайында  
еске алу шарт. Тайыр Жомартбаевтың «Қыз көрелік» романы өлең 
мен қара сөз аралас келіп жататын. Оның бәрі реалистік (сыншыл 
реалистік) прозаны қалыптастыру жолындағы әрекеттер. Ал 
Аймауытұлы әрекеті одан басқарақ. Кәдімгі повесті ақ өлең үлгісін 
араластыра отырып жорғалатып, романтикалық рух, лирикалық саз 
беріп, терең психологизмді дүние жасауды ойлаған. «Күнікей ғой бұ 
жатқан» аталатын мөлтек бөлім түгелімен инверсиялық баяндауға 
құрылған. Инверсиялық баяндау құнтия құйылып, сезімге оранып 
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қайнап төгіліп, мұң-зарымен қабырғасы сөгіліп, кейіпкері жәудіреп, 
тілі мөлдіреп бір сәтімен туған дерлік. Бірақ, жазушы біраз жер 
поэтикалық рухпен тебіреніп те еміреніп те жазып келеді де, реалистік 
прозаның талабына түседі. Өйткені, бастан аяқ ақ өлеңдей төгіліп 
бірыңғай буырқанысты баяндаумен кейіпкердің жан-дүниесіне ену, 
оның жүрек қатпарында бұлқынып жатқан, бұлқынса да ескілік 
дертінен аса алмай амалсыз тұншығып жатқан үр де, дүр сезім 
дүн-дүниесін түп-түгел ашу мүмкін болмас еді. Жазушы бірыңғай 
баяндауға душар болар еді онда. Әрине, авторлық баяндаудың өзін 
поэтикалық мәнермен береріне күмәнің жоқ. Сөйте тұра, бірыңғай 
инверсиялық стильде ағыл-тегіл баяндау сөз жоқ жазушыны 
шарттылыққа алып барар еді. Жүсіпбек Аймауытұлы ақ өлең үлгісінде 
жаза бастап, алғашқы бөлімнен кейін қалыпты лирикалық, лирико-
психологиялық баяндауға ойысуын біз осылай түсінеміз.

Алғашқы актының өзінде жазушы кейіпкерінің жанындағы алағай 
да бұлағай сезім аласаыпыранын табиғатпен етенелестіріп, табиғат 
тіршілік дүниесімен ешідей қоса өріп, кейде өзара салыстырып 
сенің де жаныңды қытықтап, өкіндіріп-өкіндіріп алады. Кейіпкердің 
жанындағы алай-дүлей сезім арпалысы, арманды «уһлеу» трагедиялық 
бастауды барынша шарықтатып өр биікке шығарады.

«Көктем күні күледі, күліп еді – жер түледі. Түлегені емес пе ақ 
кебінін сыпырып, көк торғынға бөленді. Қызыл-жасыл, ақ-көкшіл 
бейне кілем түріндей, гүлдер гүл-гүл жанады, күлкілдеген гүл-
жапырақ, сағымданған күлім бел терезеден көз салса, Күнікейдің 
көңіліне жазылмас жара салады.

Аһ, дариға, дариға! Күнікей сау боп жүрер ме еді? Қырдан тезек 
терер ме еді! Қырдан қия кезер ме еді? Шырқап әнге салар ма еді? 
Әнге салса, әл бітіп, қапқа қары талар ма еді?..».

Асқақ романтикаға толы осы баяндаудан «күзден жатқан» және сол 
сартап жатудан жазға салымға салынып жеткен Күнікейдің аурудан 
аманында, жайсаң заманында кімсің қыз жаным болғаны аңғарылады.
Енді мынау не жатыс? Тағы да жұмбақ. Тағы да ынтықтыру. Әлі де 
салдар. Әлі де себепке барар жол.

«Күнікейдің серігі – әйнектен ескен жел болады. Күнікей жалғыз 
жатқанда, қозы-лақ пен қарлығаш – бейне бір дүйім ел болады. Ауыл-
үйден Күнікейге келушілер кем болады. Қашан(Осы сөз «қащан» 
болуы керек) жатқан Күнікей? Қашан (осы сөз «қащан» болуы керек) 
өлген Күнікей? Қашанғы көңілін сұрасын? Соған қарап отыр ма? 
Шаруасы бар әркімнің».

Әр сөзінен мұң боздаған трагедиялық сурет. Паралелизм бар. 
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Күнікей жатқан жаппаға келіп ұя салып, балапан өсіретін қарлығаш 
табиғат, тіршілік сипаты. Қарлығаш екеш қарлығаш ұя салып, 
балапан өсіріп «ел болып» жатқанда Күнікейдікі не жатыс дейді 
жазушы. Қозы-лақ терезені сындырып, үйге кіріп асыр салып ойнап 
та, ойнақтап жүргенде Күнікейдің сары тап болып жатысы не жатыс 
дейді жазушы. Құбылысты нәзік байқап, нәзік сезініп, нәзік жеткізетін 
жазушы соның баршасын өзара салыстырып, лепті сөз, лепті суреттеп 
беріп жатады.Лепті сөздерден, лепті суреттерден лепті сұрау туады. 
Күнікей басындағы салдарды сары желдіріп себепке бастап бара 
жататын осы сұрау.

Күнікейдің адам аярлық халге түсуіне не себеп?
Біз оған жауапты келесі «Ол күнде», «Көшкенде», «Күн менікі», 

«Тәйт әрмен», «Бас бәйге Баймандікі», «Өз есебі», «Ал сонда», 
«Былай», «Соның артынан», «Аңдатушылар», «Қой қайда», «Күйеу» 
тараушаларынан табамыз.

Айта кетерлік бір жай – тараушалар көріп отырғанымыздай, 
мейлінше қарапайым. Тіпті Күнікейдің жазығын астарлап, ишаралап, 
философиялап жеткізерлік тараушалар емес. Жол-жөнекей ілінген 
сөзді алып тарауша атына айналдырып қоя салған секілді. Сөйте 
тұра, осы тарушаларда әкесі Құлтума, шешесі Шекер, ағасы 
Жұматай таз… дегендей Күнікейдің тұлымшағы желбіреген балауса 
қыз кезінен былқылдап бой жеткен шағына шейін, ауыл-үйдің 
бозбаласы біткен көзін қадап, көзімен ішіп-жеп, ойымен ойнас болып 
былғанып жататын бүкіл ортасымен көрініп үлгереді. Мөлтек-мөлтек 
тараушаларға жүйелене жазылған шығарманың ендігі беталысы 
сұрауға жауап беру. Тіпті шығарма аяғына дейін басында мықтап 
сипатталатын Күнікейдің трагедиялық халіне жауап!

Шығарма басында-ақ бай Ордабай үйі мен сіңірі шыққан кедей 
Құлтума үйі салыстырыла, адамдары бірін-бірі атарға оғы жоқ, іштей 
көре алмайтын, сыртқа ол сезімін шығара алмайтын күндестік бейіл 
кейпінде суреттеле басталады. Бай болып Ордабайдың маңдайы 
шылқып жатқаны тағы жоқ. Бәйбішеден үш отау, Қара бәйбіше десе 
дегендей қара ниет… Азаматтардың ішкені қымыз, аңдығаны қыз, 
бұтын қасынып қам-қаракетсіз жүріп жатқан наны пәтір адамдар. 
В.Шишков есімді орыс жазушысының (Шығыс Қазақстан өңірінде 
қызметте болған) «Тайга» аталатын повесін оқығанымыз бар. Онда 
тұтас бір орыс деревнясының қам-қаракетсіз тіршілігі, тұтас бір 
деревня адамдарының арақ ішіп алып, бірінің әйелін бірі икемдеумен 
жүретіні суреттелер еді. Бір деревняда нәпсі құрбанына айналмайтын 
бір пенде баласы болсайшы, шіркін?! Оған шімірігіп жатқан тағы да 
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ешбірі жоқ. Кәдімгі, қалыпты деревня өмірі. Жүсіпбек Аймауытовтың 
«Күнікейдің жазығы» повесінің де басты мотиві осындай. Уайым-
қайғысыз ауыл, қам-қаракетсіз адамдар. Байы жуан қарнын, кедейі 
бит жеген бұтын қасумен жүріп ас ішіп, аяқ босатумен соқыр тіршілік 
кешіп жатқаны бірде ащы сарказм, бірде жеңіл юмормен шиесі 
шыға асқан шеберлікпен суреттеледі. Күнікей міне осындай ортада 
туған қыз бала. Оның өзгеден артықшылығы – ажар-көркінде, ақыл-
парасатында. Әрине, салыстырмалы түрде. Оның қыз бала ретінде 
артықшылығы бай қызы – Шәмшимен салыстырыла беріледі.

Шәмши – байдың қызы, бардың қызы. Не ішем, не кием деген 
уайым онда жоқ. Малынып киініп, салынып жүреді. Тіпті атастырған 
күйеудің ұрын келу сәтінде де оның «паспорты» мәселе болатын 
көрінбейді. Ажарсыз Шәмши байдың қызы деген атпен кедергісіз 
өтіп кете баратын секілді. Әйтпесе, жазушы суреттеуіндегі Шәмши 
әрі ажарсыз, әрі оң жақта отырып-ақ тартынбай бозбаламен ойнап-
күліп жүр.

Ал, Күнікей болса, ішер ас та, киер киім де санаулы отбасының 
қызы. Тартынып ішеді, тарығып жүреді.

Сол Шәмшидің Тұяқ есімді ел аузында жүрген ұстаға тоңқайма 
етік тіккізуі жетеді түбіне Күнікейдің. «Жігітті ел мақтаған, қыз 
жақтаған…» Байдың үйіне Тұяқ есімді қолы жылпылдаған ісмер 
шебер қона жатып тоңқайма етік тіктіргені алдымен Күнікейдің көз 
құртына айналады. Алдында «қойшы, соны» деп кергіп отырған 
Шекер ақыры құлағына жеткен мақтау сөзден соң етікші жігітті 
көргенше байыз таппайды. Жәй әуестік болып басталған әуесқойлық 
өзінің ойнас болуымен жалғасады. Онымен тоқтаса да дұрыс-ау, 
ақыры өзінің тар құрсағын кеңейтіп өмірге келген жан перзенті – 
Күнікейді Тұяққа атастырып, айттырып, қалың төлетіп, малын алып, 
ұрын келтіріп, ұзатып тынады. Байқап отырғандай қазақ жазушысы 
шығармасында Ги де Мопасандай жазушының «Милый друг» 
романының алыс сарыны сезіледі.

Әрине, қайта қаралмаған, өңделмеген шығармада Шекердің 
Тяұқпен көңілдес болуы сөз арасында атүсті айтылып кете барады. 
Адам жанын қаза зерттеп жазатын жазушы үшін қалқыңқы, тіпті 
жеңіл. Ол сөз арасында айтылып қана қала берерлік жәйт емес. Жан 
тебіренісі қайда? Негізі өзі көңілдес болған жігітке туған қызын 
ұзату кейіпкердің ойланыс-толғанысына, жан күйзелісіне ұласуы, 
кейіпкердің іші ашылуы керек-ақ еді. Жайшылықта аз сөзбен-
ақ кейіпкердің жан-дүниесін астан-кестенін шығарып қазбалап 
тұлғалайтын асқан психолог жазушының осы бір түйінді сәтті еріннің 
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ебімен ғана жәй айта салғаны мейіріңді қандырмайды-ақ. Француз 
жазушысының романында қызы өзімен көңілдес болған Жорждың 
қолтығында кетіп бара жатқанда (үйленеді) ана байқұс жылап тұрады 
емес пе? Зинақорлыққа барған ананың ішкі сырын білмейтін жұрттың 
ойы – «қыз ұзату оңай дейсің бе?-ге» саяды. Шынында Дюруаға 
алданған, көңілдес болған ана намыстан қорланғаннан жылап тұрады 
емес пе?! 

Бай қызы Шәмши мен кедей қызы Күнікейдің тұрмысы 
салыстырылады, тұрмыстан туған психологиялық айырым аяқ басқан 
сайын бірде суреттеу, бірде сөзімен, бірде ісімен, енді бірде мінез-
құлығымен әдемі айырым күйде беріледі. Бірде тақымына жүйрік 
тимей қорланып келе жатқан Күнікейге Шекер жүйрік қолқалап алып 
бергенде (Ол сәтте де Шекер ол жігітпен көңілдес болып шығады) 
желмен жарыса жүйткіп шаба жөнеліп, жұрттың бәрін шаң қаптырып 
артқа тастап кеткен сәттегі Күнікей психологиясы соншалық әдемі 
беріледі.

Көш. Қазақтың табиғатын көрсетуде, адамдарының психоло- 
гиясын ашуда айырықша ойтайлы сәт көш болар асылы. Жүсіпбек 
Аймауытұлы қазақтың көшін суретті көркем, ойын-тойлы ойнақы 
етіп әдемі суреттейді.Жаныңды сүйіндіретін тамылжыған табиғат, 
қаныңды қыздыратын қазақы көшпелі өмір суреттері. Қазақтың бірін-
бірі көре алмайтын қу мінезі де, бозбаланың қыздың іргесінен келуі, 
ұрын келудегі сән-салтанат, құда тарту дәстүрі үстінде бозбаланы 
еркек тоқтыша тартып жіберіп белсіздендіруі де.. дәстүрдің озығы 
да, тозығы да көші-қонның өне бойында соншалық шеберлікпен 
беріледі. 

Жазушы шығармада барынша реалист. Қазақтың бүгінде біз 
сағына еске алатын салт-дәстүрін де, тұрмыс-тыршылыгын де 
жазушы қапысыз шыншылдықпен суреттеп бере отырып өзі қолдай 
бермейтіні мәтіннен аңғарылады. Әлеуметтік теңсіздікке әкелген 
қоғамды жазушы қалап отырған жоқ. Бай бай болып барлықтан 
барқадар таппаса, кедейі сіңірі шығып, байға жалданып малын бағып, 
асына көзін сатып сілімтір күй кешсе ондай қоғамды қолдамадың 
деп жазушыны кінәлау да қиын болар асылы. Кедей-кепшіктің әйелі 
біткен атына күйеулері ие болып, бар қызығын байдың бағланы көріп 
жатады. Балтыры толып, белі қыналып,бұлғаңдап бой жетіп келе 
жатқан Күнікей де қазақ даласындағы осы бір келеңсіз әрекеттің 
құрбаны бола жаздады. Жеңге де қайынсіңлі абыройын емес, қу 
құлқынның құлына айналып, Күнікейді бай бағланымен көңілдес 
болуға айналдырып, үгіттеп, азғырып әуремен жүр. Шығармадан 
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Күнікей барар жеріне барып тынбаса бай бағландары көнсе қолынан, 
көнбесе жолынан тартып бұзуы әбден мүмкін екенін аңғарасың. 
Ақыры Тұяқтың ұрын келуіне анасы Шекер де, тіпті Күнікейдің 
өзі де бейіл болды. Тұяқ ұрын келді. Атастырып, мал төлеген, бірақ 
көңілі қаламаған Тұяқтың ұрын келген түні Күнікей ауыл алдындағы 
терең сайға түнделетіп жасырын барып, бар қазынасымен Байманға 
өзі берілді.

Сонымен шығарма аяқталды. Күнікей трагедиясы осылай астарлы 
ишарамен аяқталады. Қалай ойлайды, қалай шешіп, қалай пішіп 
тігеді, оқырман еркі. Дегенде ишара астарда бірсыпыра сыр жатыр.

Күнікей Тұяқ босағасын аттады ма? Әлде Байманмен кетті ме? 
(Академик Серік Қирабаев осы жорамалды қолдайды. Қ.Е.) Тұяқ 
босағасын аттаса, қазынасын өз еркімен тонатып, қыз емес, әйел болып 
аттады. Бай қызы – Шәмши де солай етіп еді. Бірақ, бай қызының 
жайы басқа, ол білінер көрінбейді, алда да бетіне салық, көжесіне 
қатық болмасын аңғарасың. Ал, Күнікей үшін трагедия.Өйткені, 
ол кедей қызы. Тұяққа емес Күнікей Байманға тисе, көңілі қалап 
тиген адамы, онда Күнікей трагедиясы тумаса керек еді. Байманмен 
біржолата кетіп қалса, онда шығарма неге «Күнікейдің жазығы» 
аталады. Сүйгенімен, сүйіскен жанмен кетті емес пе?! Жазушы осы 
бір сәтті жұмбақ қалдырған. Мүмкін бұл да дұрыс шығар.

Қазақтың салт-дәстүрін біле тұра Күнікей неге барады мұндай 
қадамға? 

Күнікейдің мұндай қадамын жазушы қолдай ма?
Күнікей трагедиялық тұлға. Сүймеген жанға мал орнына бару 

– қазақ қызы үшін ол дәуірде жазылмаған заң. Күнікей ол ескілік 
заңын аттап кете алмайды. Сондықтан амалсыз мал төлеген Тұяққа 
қосылып алтын басы қор болып кеткелі тұр. Ең болмаса өз көңілі 
қалаған Байманға қазынасын өз аяғымен барып алдыру – Күнікейдің 
адам ретіндегі арманы. Қоғамға наласы, тозған салт-дәстүрге айтқан 
нағлеті. Ол тозықты салт дәстүрдің құрбаны. Абай дәуірінің «Шал 
сипаған етімді құрт жесін деп…» – Күнікей трагедиясының бір 
лейтмотиві. Күнікей жартастан құлаған қыздың жаңа уақытта жасаған 
жалғасы. Оның қоғамға қарсылығы – өзі сүйген жігітке (Оған қосыла 
алмайтынын да біледі) қауынын жарғызып, қазынасын алдырғаны!

Сонымен қатар, жазушы Күнікейдің тәрбиесіне салмақ сала 
сөйлейді. Қүнікейді анасы – Шекер шығарманың басынан бастап аты 
Құлтуманың әйелі, шынына келгенде көргеннен көз ақы алып жүрген, 
көз төңкеріп қараған, сөз шығындап сұраған жанда Шекердің дәмін 
татпаған еркек бар ма аядай ауылда?! Жоқ қой, жоқ. Бір қарағанға зерек, 
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айтса аузынан, істесе қолынан келетін пып-пысық Шекердің тияла 
алмай келе жатқан әдеті – Күнікей трагедиясының басы. Жазушының 
айтатыны бар еді ғой: «Бірақ Шекер шеше болам деп бекер арам тер 
болды. Баланы іспен емес, сөзбен, үлгімен емес, ақылмен үйретпекші 
адам сорлы ғой. Шекер өзіне «құдай жұқтырмағанды» қызына оқыды. 
Қызы көргенін тоқыды. «Бозбаламен өзі неге ойнайды?» деген сұрау 
Күнікейдің ойына ерте бекіді. Он төртке аяқ басқан соң-ақ көзі жанып 
тұрған Күнікей апасынан құрық әкетті». Көп жыл педагог болып 
бала оқытқан, психологиядан оқулық жазған жаңашыл жазушы 
шығармасының басты лейтмотиві осы жолдарда! 

ХХ ғасыр басында жасаған, осы тақырыпта шығарма жаратқан 
ілгері-кейінді жазушы ағайын Жүсіпбек көргенді көрмеді десек, 
барын салып жазбады десек өтірік болады. Олар да көрді қазақ 
қызының ауыр тұрмысын, олар да жазды тығырықтан шыға алмаған 
қазақ қызы трагедиясын. Бірақ, бірақ, тап Жүсіпбек Аймауытұлындай 
кейіпкерін бірде суреттеп, бірде диалогқа апарып, бірде сезім 
дүниесіне шомылдырып, тәтті қиялға ендіріп, бүкіл тамырына от 
жаққандай тұтандырып күйіндіріп, сүйіндіріп, біртіндеп тұлғалап, 
сырт орта мен өзінің ішкі жан-дүниесін өзара арпалыстырып та, ақыр 
аяғында өзара сабақтастырып та осындай қадамға әкеле алған жоқ. 
Күнікейді ұзатылар алдында, болашақ күйеуі ұрын келіп, қызық көрем 
деп отырғанда жүрегінің жетегіне еріп қыздық белгімді ең болмаса 
адам сияқты адамға алғызайын деп осындай әрекетке баруы қатарлас, 
қанаттас қазақ жазушылардың бірінің де шығармасында кездеспейді. 
Бір жағынан ХХ ғасыр басында жасаған қазақ қызына тән емес, 
тән болмағандықтан типтік емес құбылыс. Соған қарамастан әйел 
жанын қазбалаған психлог жазушы Күнікейдің жанын бірде налаға 
күйзелтіп, бірде от жалынға шарпындырып, ақыры осындай әрекетке 
алып келді. Жәй алып келген жоқ, қазақ қызын тұрмыста кездесе 
қоймайтын іс-әрекетке оқырманын сендіріп, қазақ қызын көндіріп 
алып барды. Алып барды да шығарманың шешіміне айналдырды. 
Сенгеніңіз сонша Күнікейдің болашақ күйеуі ұрын келіп жатқанда 
жынды кісіше ауылдың алдындағы өзекке жасырын барып (сол 
сәттегі психологиялық тебіреністі айтыңыз. Кілттеп қойған үйдің 
кілтін абдырап ашып, жан-жағына алақтай қарап, жүрек дүрсіліне 
елегзіп) ықылас-бейілі ауып, ышқы кетіп, қайта-қайта жүгіре басып 
жөнелеріне титімдей де күмәніңіз болмайды.

Жүсіпбек Аймауытұлының жаңалығы да, «Күнікейдің жазығы» 
повесінің жаңашылдығы да міне осында! 

Әдетте көркем шығармашылықта бір немесе бірнеше авторлық 
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мақсат болады. «Күнікейдің жазығында» авторлық әлденеше 
мақсат жатыр. Соның бірі – қазақтың ескі өмірін барынша шынайы 
көрсету. Шығарманың көп үнді, көп (алуан) тінді болып шыққаны 
да содан. Жазушы қазақ өмірінің азапты сәттерін аяусыз шеней 
отырып барынша реалистік сипатпен көрсетеді. Қазақ қоғамының 
мешеулігі. Ой бақпай, дүние-мал бағып, қалың ұйқыда жатқаны. 
Зинақорлығының өзі шынайы сүйспеншіліктен шықпай бетінің 
қызылы, жүзінің жамалы бар қыз-келіншекке деген әсіре қызыл, 
пайдаланып қалуды ғана ойлайтын, оның өзін қалыпты жағдай 
деп білетін бейшаралықтан шығыарып суреттейді. Мұсабайдың 
меселінің қайтуы, Күнікейді зорламақ болып, өзекте Күнікейді 
алқымдамақ болған Қасымның бетінің жыртылуы осындай көріністер.
Күнікей түгілі бұл ауыл салтынан анасы Шекер де құтылмаған. Аз 
уақытта теңін тауып, бар жүрек жұпары мен қыз қазынасын қолына 
ұстатпаса Күнікейдің де тұтылары қазақтың осы көрсе қызарлығы. 
Бұл екі жағдайды көрсетеді. Сыншыл сыншы, шыншыл сыншы 
Смағұл Садуақасов дәл тауып айтқандай Жүсіпбектің қазақтың 
ескі өмірін өте жетік біліп, бар жамандығымен төгілдіріп жазуы. 
Сонымен қатар Жүсіпбек Аймауытұлы прозада эротикалық мінез 
көрсеткен, қыз қызығын қыздырмалатып суреттеп, оны поэтикалық 
экстазға дейін көтере жырлаудан бой тартпаған жазушы. Қалай 
дегенде де екі мақсат та «Күнікейдің жазығы» повесінде қалауын 
тапқан, көркемдік шешім ретінде өзін толық ақтайтын сипат. Бүгінгі 
күні біз Жүсекеңнің қазақтың ескі салт-дәстүр тұтқан анайылық, 
жабайылығын жеріне жеткізе суреттеуіне қалай қарауымыз керек? 
Басқаша айтсақ, қазақтың қаймағы бұзылмаған салт-дәстүрінен көз 
жазып, қайта қайырылып жете алмай жүрген жоқпыз ба? Солай 
екені рас! Алайда, дәстүрдің де озығы бар, тозығы бар. Жүсіпбек 
Аймауытұлы бас-басына детальдап зер салатын, жеткізе суреттейтін 
салттың (құдалық тұсында) біразы бұл күнге жетпей өлген. Соның 
өзі салттың да өміршеңі мен өлімсегі аралас жүретінін көрсетеді. 
Алайда, этнографиялық тұрғыдан сол салттың да, дәстүрдің де повес 
сюжетіне сай адамдар әрекеті, мінездер әрекеті ретінде шығарма 
тініне табиғи кірігіп, жымдаса өріліп жазылып қалғаны құба-құп 
болған дейміз. Өйткені, оның көбі бүгінде ұмытылған, кеңестік 
заман ұмыттырған, солай болғандықтан да этнографиялық тұрғыдан 
танымды, пайдалы. Кейбірін қайта тірілтуге болар, кейбірі көркем 
шығарманы ажарлап, әрін кіргізер штрих ретінде кітап жүзінде өмір 
сүретін болады. Бір сәт: құда тартыста, кәде беріп құтылмаған кейбір 
бозбаланы сүйреп әурелеуі өз алдына ақта етіп тартып жіберуге дейін 
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жететін «салтты» өміршең деп қалай айтайық. Алайда, оны жазушы 
қазақ қоғамы бойындағы дерт ретінде көрсетіп отыр. Оның аты 
әлеуметтік теңсіздік. Шәмшиге күйеудің ұрын келетін сәтінде кім кәде 
бере алды? Бай, бай бағланы! Кім кәде бере алмай жазықсыз құрбан 
болды? Құдалық құрамда келген кедей-кепшік бозбаласы. Ұнамсыз 
салт салдарынан еркектігінен ажырап қалатын кім? Кедей жігіттер! 
Міне, көрдіңіз бе жазушы жарамсыз салттың өзін қазақ қоғамындағы 
әлеуметтік жікті ашып көрсетуге жұмсайды, жұмылдырады.

Осы орайда біздің есімізге чукча ұлтының ұлттық әдебиеті негізін 
салушы, жақында ғана дүние салған, Ю.С.Рытхэу шығармалары 
түседі. Ол өзінің көптеген шығармасында чукча ұлт-ұлысының 
бойында бар салтты аяусыз сипаттайды. Кейіпкері өмір сүретін 
уақыт, кезеңге қарай көркемдік шарты ретінде жасырмай суреттейді. 
Ол қандай салт? Ол чукчалар үйіне келген құдайы қонағын әйелінің 
қасына, өзінің төсегіне жатқызады. Қонақпен бірге Тәңірі ырыс-несібе 
жібереді деген наным… Таңертең орнынан тұрған отағасы әйелі 
мен құдайы қонақты беттестіріп отырып жүзіне телміреді. «Қонақ 
пен әйелі арасында төсек қатынасы болды ма?» Болса, құба-құп. 
Құтты қонақ санап, күтіп шығарып салады. Болмады ма? Аяушылық 
күтпеңіз. Отағасы құдайы қонақтың кеңірдегіне жармасады… 
Өз ұлты – чукча жұртын өле сүйетін Юрий Сергеевичке ұлыс 
бойындағы осындай жарамсыз салтты өз шығармаларында суреттеу 
оңай болды деп ойлайсыз ба? Сол секілді Жүсіпбек Аймауытұлына 
«Күнікейдің жазығы» аталатын шымыр композициялы, шеберліктің 
әрқилы үлгісі табылатын шығармасында қазақ қоғамын иектеп алған 
кері кеткен салтын көрсету оңайға түспегені хақ. «Россияны сүйе 
тұрып, жамандау қандай ауыр» деп Н.В.Гоголь айтқандай, қазақ 
қоғамын артқа тартқан жазылмаған салт болып санаға сіңіп кеткен 
қасіретті көріністерді суреттегенде жүрегі қан жылап отырып жазған 
шығар жазушы. Бірақ, ол екі жағдайда аса қажет еді. (Сондықтан 
да тартына алмады). Бірі – кейіпкер өмір сүретін ортаны көрсету. 
Айта беретін типтік жағдайдағы типтік характер. Жазушы қазақ 
қоғамында әлгіндей эротикалық көріністер аз ба, көп пе, оған да 
қарап жатқан жоқ. Тұлымшағы желбіреп өсіп келе жатқан Күнікейдің 
көргені осындай көңілсіз жағдай. Ол оны басқадан емес, өзінің туған 
анасынан көріп өсіп келеді. Анасы бастан кешкен жағдаятты өзі 
де бастан кешуге айналды. Көңілге түйгені – осыдан қалай құтылу 
амалы. Күнікейдей талшыбықтай бұралған сезімдар қыздың ортасын 
типтік емес жағдайдың өзін типтендіру арқылы Жүсіпбек осылай 
оңтайлы шешіпті уақытында.
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Тағы бір ойымыз айтады: шығармада қазақ қоғамы қалың ұйқыда. 
ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті – ояну дәуірінің әдебиеті. Ояну 
дәуірі жазушылардың бұхараны оятуынан басталады емес пе?! Бірі 
«Оян, қазақ!» деп дабылдады. Бірі «Маса» болып шақты. Бірі отты 
публицистикалық сарынмен, бірі жылап жырлап қалың бұхараны 
оятпақ болды. Жүсіпбек шығармасында («Күнікейдің жазығы») 
қалың ұйқыда жатқан қазақ ауылын бар трагедиясын сипаттай 
отырып, оятуға тырысты. Эротикалық асқан құштарлықпен жазылған 
шығарманың ағартушылық актысы міне осы ойында.

Көркем шығармаға алуан қырынан қарамақ ләзім. Біздің тағы бір 
ойымыз айтады: туындыда қоғамды, адамды, тіпті оқырманды алғы 
күнге сүйрейтін үміт дүниесі көрінбейді ғой. Кезінде алғыр сыншы 
Ғаббас Тоғжанов Жүсіпбек Аймауытов қоғамның ылғи қараңғы 
жағын көрсетеді деп сынағанын бірсыпыра әдебиетші біледі. Сонда 
қалай, әдетте әділ боламын деп отырып сәл солақай кетіп қала беретін 
сыншының айтқаны ақиқат болғаны ма? Ғаббас сыншы (Бейсекең 
жақсы көруші еді) бұл ойын жазушының күллі шығармашылығына 
тели сөйлеген, содан да жазушыны кеңес үкіметін жек көретін тип 
ретінде ағаш атқа мінгізген. Өте әділ, шығармашылық психологиясын 
жіті сезетін сезімдар білімді сыншы Смағұл Садуақасов өзінің: 
«Олай болса, экспресті бір кісі жазса, қазақтың жаман арбасын 
он кісі жазуы керек. Болашақтың әдемілігін бір кісі айтса, қазіргі 
заманды түзету жолын жүз кісі айтуы керек. Олай болса Жүсіпбек 
те керек, Мұхтар да керек, Қошке де керек. Қазіргіні сыпаттау, 
қазіргі әлеумет ауруларымен күресу жолында бұлардың пайдасы 
қазақ әдебиетіне асқар таудай». ( Шығ. Жин. 1 т. 257 бет) – деген 
пікірін Қошкеге ғана емес, Ғаббас сынына да байланысты айтқан 
болып шығады. «Қызым саған айтам, келінім сен де тыңда…» Біз 
үміт дүниесі көрінбейді деп отырған «Күнікейдің жазығы» Смағұл 
айтқандай, «әлеумет ауруларымен күресу» жолында жазылған деп 
қараймыз. Халықты жаманан жиренту, жақсыдан үйренту жолы 
қане? Ол қалай жүзеге аспақ көркем әдебиетте? Ол көркем әдебиетте 
жаңалыққа үндеу ғана емес, сыншы айтқандай ескіні мансұқтау, 
ескіден кету арқылы, ол жақсылыққа ұмтылу ғана емес, алдымен 
жамандықтан бой тарту, жирену, жирендіру арқылы да жүзеге асады. 
«Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар». «Күнікейдің жазығы» тап мына 
күйінде Ғ.Мүсіреповтің (Ол кісі өзін Ж.Аймауытұлының шәкіртімін 
деп есептейтін. Қ.Е.) «Этнографиялық әңгімесін» еске салады емес 
пе? Этнография ғылымы үшін ғана демесең, қоғамды алға бір адым 
аттатпай, табандатып ұстап тұрған сарқыншақ бар қара бояуымен 
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берілген «Күнікейдің жазығы» ұйқыдағы қазақтың жаман қалпын-
заман қалпын айнытпай Күнікейдей кейіпкер тағдыры арқылы 
суреттеп беруді ойлаған шығарма. Шығарма бұл тарапта суреткерлік 
мақсатына жеткеніне шәк жоқ. Ұлтты бұлай да оятуға болады. Ояту 
міндетін ғана мойнына алған, ал алғы күнге үміттендіру ойын өзге 
шығармасына сақтаған жазушы. Сол себепті де «Күнікейдің жазығы» 
туындысын қазақ тұрмысын бар бояу-бедерімен бейнелеген, ояну 
дәуірінің ойлы, шыншыл шығармасы деп білеміз.

Шығармаға авторлық, қаламгерлік жаратылысы тұрғысынан 
да қарауымыз керек. Ол ең алдымен жазушы дүниетанымна байла- 
нысты. «Күнікейдің жазығы» повесінің осыншалық қалың қара 
бояумен жазылу сырын біз Жүсіпбек Аймауытовтың сол кезеңдегі 
қоғам үдерісіне көзқарасынан іздегеніміз жөн. Иә, жазушы ХХ ғасыр 
басындағы қазақ қоғамына, оның тал бойынан өтіп жатқан сұрапыл 
саяси өзгерістерге қандай көзқараста болды?

Өзге қазақ жазушылары секілді Жүсіпбек те ХХ ғасыр басындағы 
саяси күрес-көтеріліс, соның нәтижесінде өмірге келетін әрбір 
төңкеріске зор үмітпен қадалып қараудан бір танбаған жазушы. Өзі 
сіңірі шыққан кедей баласы, жалдамалы жұмыстан иығы тесіліп, иіні 
бүтінделмей өтіп келе жатқан ол 1917 жылғы Ақпан төңкерісінен де 
дәмелі. Дәмелі болғанда ұлтыма, жұртыма теңдік, бостандық тиер 
ме деп дәметеді дағы.Әйтпесе қара бас қамын күйттейтін жаның 
Жүсіпбек емес. Ақпан төңкерісі (ділі тәтті) тұсында, кейін тілі тәтті 
большевиктік төңкеріс тұсында (1917 жылғы Қазан) да Жүсіпбектің 
большевиктерді жамандап, Алашорданы мақтап, мадақтаумен 
жүретіні сондықтан. Жазушының бұл кездегі көзқарасы жайсаң 
көзқарас, қазақ ұлтын бай-бағылан деп, кедей-кепшік деп бөле-жара 
қарауы жоқ, біртұтас Алаш деп айбаттануы бар. Алайда, белгілі бір 
уақыттан кейін, большевиктер белең ала бастаған кезеңде, тілі тәтті 
коммунистік идеологияға бұрылғаны, оны бар бейілімен жақтай 
түсіп, Алашордаға қырын қарағаны бар. Қайтесіз, дүниетаным. (Оның 
үстіне В.И.Ленин Алашорда мүшелеріне кешірім берді дегендей). 
Жанын салып коммунистік жүйені насихаттап жүргенде билік ескі 
гөй-гөйіне басты келіп. Бұрынғы Алашорда өкілі. Аштарға мал 
жинап, өзі жеп кеткен. Шығармаларында ескіні көксейді. Ұлтшыл… 
жағылмаған жала, таңылмаған, басылмаған таңба қалмайды. Енді 
келіп, жазушы коммунистік қоғамнан жеріне бастайды. Жүсіпбек 
Аймауытұлы кәдімгідей торығады. Қоғамнан жериді. Жол таппай 
қиналады. Жазушының осындай көңіл күйін «Өзімнің сырымды, 
ойымды көрсеткендей» (М.Ж.Көпеевке жазған хаты) деп атайтын 
«Шернияз» пьесасындағы мына жолдардан табамыз:
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Нәрестедей таза жанды
Ел бар ғой деп ойлаушы ем,
Дос та, жар да, махаббат та,
Елде ғой деп барлаушы ем…
Жүрегім елді кездірді,
Бұзылған(!) елден бездірді,
…Ел-жұртыма қызмет ет деп,
Ар-намысым қоймады.
Қызмет еттім.
Азап шектім,
Жемісін көзім көрмеді,
Жақсылығым босқа кетті,
Дос-жараным жау боп шықты.

Міне, көрдіңіз бе? Көңілім қалды достан да, дұшпаннан да-
ның кері. Дәл осындай торығу, адасу ұлы ақын, Жүсіпбектің жан 
досы Сұлтанмахмұтта да болған. Сұлтанмахмұт Торайғырұлының 
«Айтыс, қала ақыны мен дала ақынының айтысқаны» шығармасына 
ұқсас сарында жазылған «Шерниязда» жазушының осындай торығу 
көңіл-күйі бар. Мұны Жүсіпбек Аймауытұлы дүниетанымының 
үшінші бір дағдарысты сәті деп қарасақ керек. Ендеше, «Күнікейдің 
жазығы» Жүсіпбектің осындай дағдарыс, торығу дүниетанымының 
жемісі. Расында шығарманы оқып отырғанда елден де, ерден де, 
анадан да, қыздан да түңіле жазу, түңілдіре жазу психологиясын 
аңғарасыз. «Осындай жамандық шырмауында тұмшаланып қалған 
елді де оятамыз деп жүрміз-ау. Осы әрекетімізден бірдеңе шыға 
қояр ма екен? Әй, осы біз ел болмаймыз-ау»– деген түңілген ой 
«Күнікейдің жазығы» повесінің өне бойынан аңқып тұрады. Несі бар, 
өз шығармасына қандай ойды қазық етеді, ол жазушы еркі!

Енді бір кезек шығарманың стильдік нақыштарына назар салу 
жөн.

Алдымен атап айтарымыз – шығарма инверсиялық стильмен, ақ 
өлең үлгісіне жақын жазылған. Тілі төгіліп тұр. Табиғатты суреттесе 
табиғат түлеп, кейіпкерді бейнелесе адамың түрленіп жүре береді. 
Жантанумен жанын беріп шұғылданған жазушы адамның ішкі жан-
дүниесін ашуға құмар, құмар ғана емес құштар. Кейіпкердің ой-дү- 
ниесі, психологиясынан бастау алатын іш қазынасы қарын қатпа- 
рына дейін ашылады десе жарасады. Кейіпкердің ішкі жан қалтары- 
сын ашу үшін көбіне тұрмыстық детальдарды әдемі пайдаланады. 
Кейіпкері босаң емес, шымыр. Ширығып жүрген адамдар көп. 
Ширығу қоғам жайында емес, бірін-бірі күндеу, көреалмаушылық 
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төңірегінде. Олардың психологиясын ашарда кейіпкерін жұлқын- 
тып сөйлеп, кейде шын ойын сөздің астарына жасыра, (бетімен 
жылтыраушылық) жорта сөйлетеді. Қала берді кейіпкер тілінде 
синонимдерді үстемелей, бастырмалата сөйлетушілік жиі. Оның өзі 
кейіпкер тілін даралауға саяды. Бейпіл сөздерді қолданушылық та 
кейіпкер табиғатын ашу үшін қолданғанда жараса кетеді. Бейпіл сөз 
авторлық баяндаудың өзінде де бейнелі. «Көксаудың екі қатыны мен 
қызы мырзалардың аяқ ылауы еді» (31 бет) – дей салады жазушы. 
Дей салғанының өзі Көксауды ашып кетіп жатыр. «Өзің диюанасың, 
кімге пір боласың?..». Күлесің.

Кейіпкер мүсіндеудің нешетүрлі тәсілі кездеседі. Осы Көксауды 
«Көксаудың шын аты Ыбырай ма, Ысқақ па, Баймұжақ па, Жүндібай 
ма? Кім білсін, әйтеуір өмірі күркілдеуден көз ашпаған соң, жұрт 
«Көксау» деп кетіп еді. Кейбір жек көретін кісілер оны «Пітне» деп те 
атаушы еді». (31 бет). Өзі шығармасын сүйіп оқыған, сүйіп аударған 
Н.В.Гогольдің ат-жөн, ата-текті ойнатуы.

Шығарма жазушы Шымкент шаһарында тұрған кезде жазыл- 
ғандікі ме, әйтеуір кейіпкерді мүсіндеуде жергілікті «Сырдың суын 
жұлығынан келтірмей» жүрсе де...» (10 бет) деп, әйтпесе «– Ет, қымыз 
үнемі бола бере ме. Біз енді не қылып, атқа мініп, нетіп жүрген кісі 
емес... Бәрінен де адамның несі керек...» (11 бет) – деп оңтүстіктің 
қотыр-шотыр ауызекі мақамын қалауын тауып, қалайды, қалайды да 
қар жандырады.

 
Ел үшін жаралған ерен тұлға

Оңтүстікте ағарту ісін өрістеткен ғажап жазушы 
Жүсіпбек Аймауытұлы жайында толғаныс

– Жүсіпбек Аймауытұлы біздің Оңтүстікте тұрған дейді. Сол рас 
па? дейді білдей зиялы санап жүрген бір басшы ағамыз.

– Рас! – деймін. Деймін де зиялы санап жүрген азаматымыздың 
өңір тарихына, тұлға тағдырына соншалық енжар қарайтынына, 
білімінің шарғылығына қарным аша қараймын.

Жүсіпбек Аймауытұлының Оңтүстікпен сабақтас адами бағы  
мен соры (талайы), жазушылық тағдыры,жайында ойлана бастаймын. 
Ол өмірінің бірсыпыра кезеңін Ташкентте өткізді. Мынау «қазақ 
елі», «мынау өзбек елі» деген ұғым жоқ ол кезде. Мұстафа Шоқай 
айта беретін біртұтас «Түркістан мұхтарияты» бар. Оның құрамында 
Батыс Түркістандық(Кейін Орта Азия аталды) түрік нәсілдес ұлттар 
мен ұлыстар. Олардан өзге иран-парсы жұртымен тектес те, тілдес 
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те тәжік ағайындар бар. «Түркістан мұхтариятын» құрушылардың 
арманы қандай аяулы еді, шіркін!? Кеңестік Ресеймен қатар дамымақ 
ниеттегі ынтымағы жарасқан, іргелі ел болу арманы еді олардың. Ол 
кезде Орынбор – қазақ елінің астанасы. Бүгінгідей арғыдағы татар, 
башқұрт, шуашты түрік дүниесінен бөлетін жасанды қорған емес. 
Орыс нәсілі (қаланың өзінде) көбірек демесең, арғы жағы татар, 
башқұрт кең қонған, бергі жағы қазақ ен жайлаған қазақы өңір, 
қазақтың құйқалы жері, құнарлы ұрпақ! «Түркістан мұхтарияты» да 
Орынбордың арғы жағы мен бергі жағын идеялық тұтастықта ұстап, 
саяси біртұтас құрылым жасауды ойлайды-ақ. Башқұртстандық татар 
қайраткері Мирсайд Сұлтанғалиевтың бар арманы міне осы! Әуелгіде 
қазақтан бұл идеяны Тұрардай қайраткер дара қолдаған. Әттең-ай, 
кейін қызыл қысым бой тартқызды. Тіпті өз идеясына өзін қарсы 
қойды. Қызыл большевиктік идеяның құрбаны. Қазақ қайраткері 
түріктік тұтастық идеясынан бой тартқан кезде атылып шығып ең 
болмаса Орта Азия бірлігінде федерация құру идеясын алға шығарған 
Сұлтанбек Қожанұлы.

Қызыл большевиктер Алашорданы қысып кеп бергенде, 
елім, жерім деген қайран ерлер, бүгінде аты да өшіп кеткен Алаш 
қаласынан Ташкенге жылыстап жөнелген. Ташкентте тікелей 
С.Қожановтың көмегімен ашылған «Шолпан» журналы, «Ақ жол» 
газетін келіп паналады. М.Дулатов, Х.Болғанбаев, Х.Досмұхамедов, 
М.Жұмабайұлы... Бірсыпыра.Соның бірі – Алаштың гимнін жазған 
– Жүсіпбек Аймауытов. 

Аймауытов – буырқанған шабытты шығармашылық тұлға. Қайда, 
қандай жағдайда да күй талғамай үлкенді-кішілі шығарма жаратқан 
да отырған. Енді біліп отырмыз, ол өмірінің Ташкенттік кезеңінде 
мақаладан тартып, өлең, әңгіме, пьеса, аударма секілді әдебиеттің 
әралуан жанрында өнімді еңбектеніпті. Жазғанын жазғандай бүгінгі 
«Оңтүстік Қазақстан» өзінің тарихи бастауын алып жүрген «Ақ жол» 
газетіне, қала берді онымен рухтас «Шолпан» журналына жариялатып 
отырыпты. Қай жанрдағы шығармасының да сүйегі – Тараз, Шымкент, 
Ақмешіт – Ташкент аумағын алып жатқан оңтүстік өңірінің арғы-
бергі тарихы, күрес-көтеріліс кесірінен қыл үстінде тұрған қилы 
тағдыры. Шығармаларын оқып отырып Шымкент өңірінің әрқилы 
тарихы, адамдарының күнкөрісі, қайтсек ел боламыз, елдіктің жөні 
неде... секілді саналыны сансыратқан сан сауалға жауап табылады.

Жүсіпбектей Кеңес өкіметі үшін «қауіпті» тұлғаның Семей 
жерінде тұрақтап тұрып қала алмағаны секілді Ташкент қаласында 
да ұзақ тұра алмаған. Сарыағашта аз аялдап Шымкентке қоныс 
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тепкен. Шымкенттегі алғашқы педагогикалық училищені қалыптап, 
директоры болған, өзі белсене сабақ берген. Публицистикалық, 
көркем дүниелермен бірге өзі аталған оқу орнында сабақ бере жүріп 
қазақ тіліндегі тұңғыш «Псхолоғия»(солай аталады) оқулығын жазған. 
Айта берсе жампоздың Шымкентте Пушкин көшесі 9 үйде тұрып, 
Шымкент өңірін кеше жүріп жазған, жасаған дүниелері қаншама!?

Қазақ ұлты жайында айтуға құмар-ақпыз. Оның жөні де бар. 
Мынау дөңгеленген «дүниеде қазақтың бір ғана Отаны бар. Ол 
– Қазақстан». (Н.Ә.Назарбаев). Олай болса Қазақстан Республикасы 
– қазақ мемлекеті болуға керек. Қазақтың жалғыз мемлекеті. Олай 
болса қазақ – мемлекет құраушы ұлтқа айналуы керек. Сонда ғана 
біздің тәуелсіз мемлекетіміз өркендемек. Мемлекет тұлғасы – Адам. 
Қоғам – тірегі – Адам. Ұлтты жалпы да өсіреді. Ұлтты жалқы да 
өсіреді. Әсіресе ұлы Абай айтқан «единицаның» жөні бөлек. Әрбір 
ұлттың генофондының негізі – тұлғалардан тұрса құба-құп. Әйтпесе, 
жәй «ер қара» - көптің бірі. Ол да аман болсын. Ол – жалпы. Ұлттың 
ақыл-ойын, парасатын құрайтындар да тұғырлы тұлғалар. Олар 
– замананың желінен ықпайтын, зәйілінен қорықпайтын, шын- 
дықтан қашып бұқпайтын, сабыры үгілмейтін, ұсақ-түйекке 
үңілмейтін, шара басы шарға түссе де түңілмейтін, сыр-сандығы - 
көкірегiн пендешіліктен таза ұстайтын, өнерді өрістетіп, ғылымды 
өрге сүйрейтін ерекше талант иелері. Тұлғалар – өмір-өзен қалай 
тулап жатса да, уақыт қандай өзгеріске түссе де арнасынан аумайды, 
тарихтың тамырын дәл басады. Ел басына күн туып, бағытын таппай 
жаңылғанда ең алдымен тұлғаларын іздеп табатыны, үлкен үміт 
артатыны да сондықтан болса керек.

Өз кезінде хакім Абайдың: «Жақсы менен жаманды айырмадың, 
Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың»– деп мұңға батуы тегіннен-тегін 
емес. Аумалы-төкпелі аласапыран замандарда асыл мен жасықты 
айыра алмай небір алыптардан көз жазып қалғанымыз айна-қатесіз 
ақиқат. Жасырып керегі не, оларды да сұқ саусағын шошайтып «әне 
ұлтшыл» деп көрсеткен, көрсеткен де берісі Сібірге айдатқан, әрісі 
аттырған, досы, туысы,інісі болып қасында жүріп, замана айнығанда 
заманамен бірге айнып шыға келетін талкүбі адамкелбет аюандар. 
Осы орайда, Кеңестік кезеңде орын алған тоталитарлық жүйенің 
құрбаны болып, жазықсыз жапа шеккен қазақ әдебиеті мен мәдениеті 
қайраткерлерін ақтау жөнінде кезінде Өзбекәлі Жәнібеков бас болып, 
қабылдатқан қаулының маңызы зор. Алаш ардақтылары арасында 
Жүсіпбек Аймауытұлы да толықтай ақталып, өзінің баға жетпес мол 
мұрасымен арамызға ақи-тақи қайта оралған еді сол жолы. 
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Жүсіпбек Аймауытұлы – халықтың бағына бір-ақ рет бітетін 
тұлға. Оның қазақтың қоғамдық өміріне, мәдениеті мен әдебиетіне, 
ғылымына сіңірген ерен еңбегі қандай десеңізші!? Жиырмасыншы-
оытызыншы жылдары қазақтың қайраткер перзенттері елін тәуелсіз 
дербес ел етеміз деп қаншама арпалысты десеңізші?! Олардың 
бойындағы ұлттық рух қандай еді, шіркін?! Сол арда азаматтың бірі 
– Жүсіпбек Аймауытұлы! Ол – қазақтың алғашқы әнұранын дүниеге 
әкелді. Ауылдан астанаға дейін жастар Жүсіпбектің «Әнұранын» 
айтар еді. Әскерде сарбаздар Жүсіпбектің «Әнұранын» талмай 
орындайтын. Оның үстіне Жүсіпбек «Жастар маршын» жазып берді 
жастарға. Оны қолын сілтеп тастап жүріп бара жатып та орындаған 
сарбаздар.

Қазағым, қақтықпа, қамалма!
Ел болар қамыңды амалда!
Кетті түн, атып таң, шығып күн
Сал малды, сал жанды аянба!

Мал баққан, жай жатқан ел едік,
Бейнетті көп тартқан ер едік,
Қаны жат, тілі жат, діні жат
Жат елден таяқты жеп едік.

Жатқа жем бай едік, кен едік,
Бағың жоқ биліктен кім едік,
Партия сұрқия, қым-қиғаш,
«Басы аман» көп надан сен едің.

Жрыққан, талыққан шағыңа
Тап болды бостандық бағыңа
 Партия сұрқия, қым-қиғаш,
«Басы аман» көп надан сен едің.

Зарыққан, талыққан шағыңа
Тап болды бостандық бағыңа!
Ұйымдас, ұрандас, жағалас!
Сен де мін бабаңның тағына!

Құның жоқ, қорлықта өшіп ең,
Терезең төремен болды тең.
Намыстан, қайраттан қатарға ен!
Басқадан кем болған сенің нең?
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Ұраным, қорғаным, сен Алаш!
Жолыңа құрбандық мал мен бас!
Өнер тап, өрге шап, қару ат.
Аллалап алға бас, ал Алаш!!! –

деп дауылдата, жауындата бостандыққа шақырып ұран-өлең жазды.
Жүсіпбек Аймауытұлы – Алашорданың ақсеркесі секілді 

болған тұлға. Оның «Ұран-өлең, «Әнұран», «Жас әскер» маршын 
жазып жүруінің өзі де соны байқатады. Қой бастар ақсеркедей 
болғандығынан шығар, Алашорда өкілдері арасынан алғаш атылып 
кеткені де Жүсіпбек Аймауытұлы!

Жүсіпбек Аймауытұлы үздік ақын, тамаша прозашы, оның 
ішінде қазақ әдебиетінде роман жанрын қалыптастырушы аздың 
бірі, қазақтың тұңғыш психологиялық романын туғызған санаткер, 
қазақтың алғашқы екі-үш драматургының бірі, жайсаң публицист, 
шығарманы ішіне еніп, шығарманың ішіне кіріп талдайтын білімпаз 
сыншы... айта берсе көп-ақ.

Әрбір ұлттың классигі шығармаларының қайсысы, қайда, қандай 
жағдайда жазылғаны арнайы зерттеледі. Тіпті шығармашылық ахуал 
кезіндегі орта жағдай, бері ықпал жасаған жақсың да, кері ықпал 
жасаған жаманың да жіпке тізіліп түгенделеді. Жүсіпбек Аймауытұлы 
– ұлттық әдебиетіміздің классигі. Олай болса оның үлкенді-кішілі 
шығармаларының жай-күйі тергеліп-тексерілуге жатады. 

Ол өлеңде лирик. Кей өлеңдерінде ғана патетикалық лепті 
публицистикалық патриоттық лирикаға ден қояды. Тіпті патриоттық 
өлеңдерінің өзін жалаң патетикаға құрмай, өлеңнің ішін сазды етіп, 
лирикамен бірге өріп жазады. Дегенде өз замандасы, үзеңгілес досы 
– Мағжан Жұмабайұлымен салыстырғанда Жүсіпбек өлеңдерінде 
публицистикалық сарын басымдау жатады, екпінді келеді. Жүсекең 
өлеңдерінің дені өзі туып өскен өңірде дүниеге келген деуге болады. 
Кейін Жүсіпбек Аймауытұлы Оңтүстікке ойыса еңбектенген кезеңде 
поэзиядан гөрі прозаға ден қойды.

Ол прозада тамаша әңгімеші. Әңгіме жанрының шебері. 
Психологиялық әңгіме осы Жүсіпбектен басталады. Қаламгердің 
«Жидебайдың баяндамасы», «Жарасымды сүгіреттер», «Жаңа өмірге 
аяқ басты», «Оралдан пойыз өткенде», «Күмәжнек», «Тінікейді не 
ойландырады?», «Нағима», «Қойшы Тастамақ», «Соп-соп» сияқты 
әңгімелері Оңтүстік Қазақстанда – Шымкент қаласында дүниеге келіп, 
«Оңтүстік Қазақстан» өзінің тарихын бастайтын «Ақ жол» газетінде 
алғаш жарияланған дүниелер. «Күнікейдің жазығы» аталатын психо-
философиялық повесть те осы Шымкент қаласында өмірге келіп, 
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«Жаңа әдебиет» («Жұлдыз») журналында жарияланған. «Ақбілек» 
секілді қазақтың тұңғыш психологиялық романы болса Шымкент 
қаласында, педагогикалық училищеде сабақ бере жүріп жазылған. 
Тіпті осы «Ақбілек» романы жайында автордың өзі Мәшһүр Жүсіп 
Көпеевке былай деп ағынан жарылатыны бар: «Екі жарым ай болды, 
үйден түзге шықпағаныма. Не істедің десеңіз, «Қылуатта» жатып 
бір роман жазып бітірдім, өзіңіз көрген «Қартқожадан» үлкендігі 
екі есе үлкен болады. Бар ойым, ынтам, рухым сол романға кетіп, 
тап жынды кісідей болыппын, досты, жолдасты, құрметті қымбат 
ағаны ұмытып кете жаздаппын. Мен күнді қалай өткізеді десеңіз, 
міне, былай: таңертең сағат сегізде тұрамын да, шай ішіп, қызметке 
бала оқытуға кетемін. Күніне алты сағат бала оқытамын. Сағат үште 
үйге келемін, тамақ ішемін. Одан кейін ұйықтаймын. Сағат алты-
жетілерде оянамын. Шай ішемін. Сүйтем де жазуға отырамын. Сол 
отырғаннан түнгі сағат екі-үшке дейін отырып қалам. Әбден талғанда 
барып ұйықтаймын. Міне, екі жарым айдай көрген өмірім осы». 

Міне, көрдіңіз бе өзі тұрған Шымкент шаһарынан өзі туған 
Баянтауға, атақты ағартушы ақын, философ, жидашы-фольклорист 
Мәшһүр Жүсіп Көпеевке осылай деп хат жазады. Жазба әлденеше 
сипатымен құнды. Алдымен «Ақбілектей» жазушының ғана емес, 
күллі қазақ әдебиетінің жаңа бағыт басында тұрған аса бір тамаша 
туындысының Шымкент қаласында жазылғанын айтып, айғақтап 
отыр. Сонымен қатар, айтулы романды қалай жазғанын шынайы 
маман жазушы ретінде лабораториялық сипатта әңгімелеп ашып 
беріп отыр. Жазба – қазақ жазушылары арасынан шығарманы 
қандай уақытта, қалай жазатынын жазушылық сыр етіп ашқан 
алғашқы профессиональдық дүние деп білеміз. Жазушы романды 
күндіз Шымкент педагогикалық училищесі шәкірттеріне сабақ бере 
жүріп, кейін Оңтүстікте жоғары оқу орнының ашылуына себепкер 
болған, ол кезеңдегі санаулы ғана «орта оқу» орнының бар шаруасын 
ұйымдастыра (директор ғой) жүріп, сан-сапалақ шаруа арасында 
сабылып жүгіріп жүріп, жоқ уақытты бар етіп, бір қолымен сабақ 
беріп, бір қолымен роман жазған. Жүсіпбек Аймауытов міне, 
осындай аса шабытты жазушы болғанын да әлгі Мәшекеңе жолданған 
эпистолярлық жазбалар айғақтайды.

Қазақ өмірінің аса ділгір мәселелерін көтеретін отты 
публицистикасын да осы Оңтүстікте, «Пушкин көшесі 9 үйде» 
отырып жазған еді Жүсекең.

Ең ақыр аяғы өзі жайында жазған: «Ең алғаш басылған сөзім, 
1913 жылы болса керек, бір ақымақ алыпсатардың болыс болам 
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деп, елге бір месте шәй апарып, елдің қулары болыс қоямыз деп, 
шайларын алдап алып, бос қайтқанын жазып едім. Бұл хабар «Қазақ» 
газетінде басылды. Сол хабардың басылуы қалам ұстауыма үлкен 
себеп болды» – деген (С.Садуақасовтың анкетасына жауап) «Өз 
жайымнан мағлұмат» аталатын лабораториялық жазбасының соңына 
да «Шымкент 1928 жыл», – деп қол қойған ғой жампоз жазушы.

Сондай-ақ, алғаш рет қазақ топырағында жан-жүйесі іліміне 
жол көрсетіп, психология ғылымының негізін салған «Психология» 
оқулығы да осы біздің Шымкент қаласында, педагогикалық училище 
оқушыларына сабақ бере жүріп, солардың мінез-құлығын бақылай 
отырып жазылған ғой. Аталған еңбекке жалғаса оқушыларға дәрісті 
қалай беру, сабақты қалай жүргізу, тәрбиені қалай бойға қонымды, 
санаға сіңімді етіп беруге болатыны жайында толғанып методикалық 
еңбек жазғанын айтсаңызшы. Ол да ұлы жазушының әлгі аталған орта 
оқу орнының оқушыларына сабақ бере жүріп, өз тәжірибесі негізінде 
жазылған алғашқы методикалық құрал болатын. Ол еңбекте қазіргі 
Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда (Ол кезде бәрі бір өңір 
болған) балаларының аты-жөні көрсетіліп, жазба дүниелері беріліп 
отырады. Кейбірін мақтайды, кейбірін сынайды. Оқытушы берген 
тапсырманың орындалу деңгейі әлгі методикалық еңбекте сөйтіп 
жан-жақты ашылады. Байқап отырғанымыздай, ол методикалық 
құрал «Тәрбиеге жетекші» де Шымкент қаласында, педагогикалық 
училище шәкірттерін білімге баули тәрбиелеу барысында жазылған 
дүние.

Айта берсе Жүсіпбек Аймауытовтай ұлы жазушыны біздің 
Оңтүстік өңірімен байланыстырарлық дерек, дәйек мол-ақ. Көріп 
отырғанымыздай, қазақ әдебиеті мен ғылымына аса зор үлес болып 
қосылған талай туындысын ол Оңтүстікте отырып, отырып дейміз-ау, 
жан сала жүгіріп жүріп жазған, туындатқан. Олай болса, Жүсіпбек 
Аймауытұлын білмеу үлкен-кішімізге ұят, оның шығармашылығын 
үзбей зерттеп, көпшілікке кеңінен насихаттай білуіміз, Оңтүстік 
Қазақстан ілім-білімі, тұтас ағарту саласының ту-у бастауында тұрған 
ұлы тұлғаны кейінгі буын жастар санасына сіңіре насихаттай білуіміз 
керек. Осы орайда біз мынадай ұсыныс айтамыз: Егер ел боламыз 
десек, егер ер еңбегін елей білетін руханиятшы екеніміз рас болса, 
өңірдегі әбден айтылған ең алғашқы педагогикалық училищеден 
кейінгі қара шаңырақ оқу орны – Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
педагогикалық институтына Жүсіпбек Аймауытұлының есімін беру 
керек!

Ж.Аймауытұлы жарық дүниеде бар болғаны қырық екі жыл ғана 
өмір сүрді. Бірақ, осынша аз ғұмырында ерекше таланты мен ерен 
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білімінің арқасында ұлт руханияты тарихында өзінің өте қызықты, 
аса үздік, бай шығармашылық өшпес із, бай қазынасын қалдырып 
үлгерді. Әттең-айы – шығармашылық мүмкіндігі жан-жақты ашылып, 
кемелденген тұсында алдына керме тартылды да қайтпас қоғам және 
қалам қайраткері атылып кете барды. Алаштың небір алыптарын 
«келместің кемесімен мәңгілік сапарға аттандырған» саяси қырғыннан 
аман қалғанда мәдениет, әдебиет әлеміне көптеген құнды көркем 
шығармалар, нәрлі ғылыми-ағартушылық ой-тұжырымдар, келешегі 
зор еңбектер келіп қосылар еді… 

3 қаңтар 2013 жыл.

НӘУБЕТ ЖЫЛДар ӘДЕБИЕТІ
Отызыншы жылдардағы әлеуметтік жағдай және

әдебиет мәселелері

Отызыншы жылдар – қазақ халқының азаматтық тарихында 
шешуші роль атқарған күрделі кезең.

Отызыншы жылдар – қазақ әдебиетінің тарихындағы өлара 
кезең.

Әрбір халықтың азаматтық тарихы мен әдебиет тарихы өзара 
сабақтас құбылыс. Әлемдік тарихқа, әлемдік әдебиет тәжірибесіне 
көз жіберсек өзара сабақтас құбылыстар бірінен-бірі өніп, бірін-бірін 
бейнелеп, егіз қатар дамуға керек. Тарих – болмыстың тек шындық, 
ақиқаттан жентектелген шежіресі. Ал, әдебиет пен өнер болмыстың 
бейнелі, образды көрінісі. Тарихшылар дерекпен қаруланып, 
силлогизммен сөйлеуге тиісті. Жазушылар сол шындықты образбен 
бейнелеп оқырман жүрегіне жеткізуге әрекет етеді. Бір өкінішті жәйт, 
күні бүгінге дейін отызыншы жылдардың бар ақиқаты алғаусыз 
ақтарылып, бүкпесіз айтылмады. Тарихшыларымыз отызыншы 
жылдардың жаралы шындығын жанын шырқыратып, ашық айтпай 
келді. Ақиқатты бұрмалап көрсетті. Егер Н.Карамзин айтқандай, 
«История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, 
необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровение, 
изьяснение настоящего и пример будущего» (Карамзин Н.М. Соч. в 
двух томах., І., 2 – Л., 1984. – с.232) дейтін болсақ, отызыншы жыл-
дардың өзінде де, кейін де біздің қасиетті кітабымыз жадау-жалпы 
күйде жазылып жүрді. Ақиқат айтылмаған кезде, халық трагедиясы 
ашылмаған жерде қасиет болмайды, қайта қасірет орын тебеді. Қазақ 
КСР тарихының әр жылдардағы, бар жылдарғы басылымына көз 
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жүгіртсеңіз де көретініңіз – бұрмаланған дерек, жасырылған жалған 
салыстырулар. Ал, белгілі бір халықтың азаматтық тарихы жетілген 
методологиямен, бар ақиқат алғаусыз айтылып, шыншыл жазылмаған 
жерде ғылымның өзге саласы ойдағыдай жүзеге асырылды деп 
айтуға әсте болмайды. Өйткені тарих – бар ғылымның анасы, өзге 
ғылымдарды ақиқатқа бастайтын басты бағдар.

Әдебиет те тарихқа арқа сүйейтін ғылым. Тарихқа тонның ішкі 
бауындай жақын бірегейі… Азаматтық тарихымызда бұрмалаулар 
мен шындықты бүркемеулер орын алған соң отызыншы жылдар 
әдебиетін зерттеуде ақиқат орын тепті деп айту қиын.

Ғылымның әр саласында еңбектенген, еңбектеніп келе жатқан 
ғалымдарымыз отызыншы жылдарды – халықтың әлеуметтік-эконо- 
микалық өмірінде де, бүкіл мәдени-рухани өмірінде де социализмнің 
толық жеңіске жетіп, әрбір ұлттың жаңаша түлеу кезеңі ретінде 
айтып, тарихқа солай таңбалап жазып келген. «Индустрияландыру 
дәуірі», «коллективтендіру дәуірі» деп дабырайтып айтып, мадаққа 
айналып баяндалып келген отызыншы жылдардың шын әлеуметтік-
экономикалық, саяси, мәдени келбеті қандай?

Мектеп оқулықтарынан жоғары оқу орындары оқулықтарына 
дейін, «Әліппеден» айтулы ғалымдар монографиясына дейін дүбір- 
лете, асқақтата жазып келген отызыншы жылдар даңқы шын даңқ 
па? Әлде саяси өмір ағымына құлдық ұрып келген ғалымдардың шын 
болмысты танымай, таныса да саясат ығытынан шыға алмай, ығына 
ескен бір жақты тұжырым, жалған дақпырт па?

Қазіргі кезеңде бұл мәселелерге қайта оралып, әлеуметтік өмірдің 
шын болмысын тануға міндеттіміз. Әлеуметтік-саяси жағдайдан 
бастау алып, әралуан арнада тарамдалып кете баратын мәдени-рухани 
өмірдің шынайы кескін-келбетін талдай түсіндіруге міндеттіміз.

Асылында, отызыншы жылдардағы әлеуметтік-саяси һәм мәдени-
рухани ахуал өзінің барша жетістігімен де, өзінің барша кемшілігімен 
де Қазан төңкерісінен туды, жиырмасыншы жылдардың өне бойында 
іштей өсіп жетілді. Басқаша айтсақ, отызыншы жылдардағы барша 
әлеуметтік-саяси һәм мәдени-рухани ахуал жиырмасыншы жылдары 
арнайы дайындалды. ВКП/б/ съездері, Пленумдары, шешімдері, Қа- 
рарлары арқылы белгілі бір бағытқа бағытталған отызыншы жылдар 
– жиырмасыншы жылдардағы саяси аңғардың заңды жалғасы.

Өзінің барша жетістігімен де, барша кемшілігімен де өміріміздің 
белгілі бір кезеңі ретінде өткен бұл процесті біржақты қарастыруға 
әсте болмайды, жан-жақты қарастыру жөн. Ол үшін алдымен 
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отызыншы жылдардағы әлеуметтік жағдайға алаңдауымыз, тарихқа 
ден қоюымыз қажет. Өйткені, әдебиет – әлеуметтік өмірден 
туындайды.

1. Әлеуметтік жағдай және тарих
Отызыншы жылдар – тарихи, экономикалық, әдеби зерттеу 

объектісіне аз айналған жоқ. Бұл кезең тіпті демографиялық тұрғыдан 
да зерттелді. Отызыншы жылдардың тарихи-экономикалық, саяси 
келбетін танытарлық ол зерттеулер сала-сала. Сол зерттеулердің 
кейбіріне көз жүгіртейікші.

Атап айтқанда, ең алдымен бұл кезең Орта Азия және Қазақстан 
коммунистік партиясының тарихы ретінде зерттелді. Демек, әрбір он, 
он бес жылдағы Қазақстан республикасының келбеті, оны «өсіріп-
өрістетудегі коммунистік партияның роліне арналған еңбектер.  
«Х лет Казахстана» /Алма–Ата – 1930/, «Пятнадцать лет Казахской 
АССР» /Алма-Ата – Москва – 1935/, «20 лет Казахской ССР» /
Алма–Ата – 1940/, «Социалистическое строительство Казахской 
АССР» /экономико-статической справочник за 1920-1935 гг/ /Москва 
– Алма-Ата – 1936/, «Социалистическое строительство Казахской 
ССР за 20 лет» /Алма-Ата – 1940/, «25 лет Казахской ССР» /сборник 
материалов/ /Алма-Ата – 1945/, «Из истории партийного строитель- 
ства в Казахстане» /Алма-Ата – 1936/, «Материалы объединенной 
научной сесии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана» 
/эпоха социализма/ /Алма-Ата – 1958/, «История коммунистических 
организаций Средней Азии» /Ташкент – 1967/ секілді көлемді-көлемді 
еңбектерді, мыңдаған мақалалар мен мыңдаған құжаттар жинағын 
осы орайда атау орынды.

Отызыншы жылдары республика басшылығында болған ақкөз 
әпербақан Ф.И.Голощекиннен бастап Д.А.Қонаевқа дейінгі аралықта 
саяси басшылық қызметін атқарған адамдардың сөйлеген сөздері, 
жасаған баяндамалары, жазған еңбектері, бәрі де социализмді 
насихаттайтын еңбектер.

Үшінші – отызыншы жылдардағы әлеуметтік жағдайды түрлі 
аспектіде арнайы зерттеген ғалымдар еңбегі. Бұл санатта П.М.Алам- 
пиевтің «Ликвидация экономического неравенство народов Советс- 
кого Востока» /Москва – 1958/, С.А.Нейштадтың «Социалистическое 
преобразование экономики Казахской ССР» /1917-1937/ /Алма-Ата 
– 1957/, Ә.Б.Тұрсынбаевтың «Победа колхозного строя» /Алма-Ата – 
1957/, А.Нүсіпбековтың «Объединение казахских земель в Казахской 
Советской Социалистической республике», /Алма-Ата – 1953/, 
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Г.Ф.Дахшлейгердің «Турксиб – первенец социалистической индус- 
триализации» /Алма-Ата – 1953/, Г.Ш.Шолановтың «Промыш- 
ленность Казахстана за годы Советской власти» /Алма-Ата – 1957/, 
С.Е.Толыбеков, Л.А.Рахлис, М.Г.Исаеваның «Переход Казахстана 
от полуфеодальной колонильной экономики к социалистической, 
минуя капиталистическую стадию развития» /Т.5. Алма-Ата – 1960/, 
А.И.Сембаевтың «Очерки по истории казахской советской школы» 
/Алма-Ата – 1957/, Н.Ж.Жанділдиннің «Расцвет культуры и науки 
в Советском Казахстане» /Алма-Ата – 1956/, С.Бәйішевтің «Победа 
социализма в Казахстане» /Алма-Ата – 1961/ секілді еңбектерін де 
осы қатарда айтамыз.

Тарих – Ана. Тарих – әділет көзі. Әділет көзі әманда шындық сөзі 
болып айтылуға керек. Қадап айтқанда, құрулы дар ағашы алдында 
тұрса да тарихшы әділет сөзін айтуға тиісті. Өкінішке қарай, не 
біздің тарихшыларымыз ештеңені білмейтін, сезбейтін танымы 
тар «тауықкөз» жандар, не саясат ырқына беріліп ығып-бұғып 
өскен жалған тарихшы, жадағай ғалымдар. Жоғарыда аты аталған 
еңбектерді /әр кезде қайта жазылып, қайта-қайта басылым көріп келе 
жатқан «Қазақ ССР тарихын» қоса айтқанда/ қалай төңкеріп, қалай 
аударыстырып оқысаңыз да қазақ жерінде отызыншы жылдары 
болып өткен саяси өрескел жағдай, қазақ елін қасапат қанға батырған 
қасіреттің бірін де таппайсыз. Қазақ халқын қынадай қырған 1932-33 
жылғы аштық, 1937-38 жылғы репрессияның бірі болсайшы аталмыш 
«қайраткерлер» мен ғалымдар еңбектерінде?! Тарихи-экономикалық 
зерттеулер дерекке құрылуы, мәліметтер салыстырыла қарастырылуы, 
әрбір кезең кешенді түрде алынып өзіне дейінгі, өзінен кейінгі 
кезеңдермен салыстыра талдануы керек қой. Ал, біздің қайраткерлер 
мен ғалымдар «түйе көрдім жоқ», «бие көрдім жоқ» деп көзін жұмып 
өте берген. Олар қаласа 1930 жыл мен 1940 жылды, әйтпесе 1930 
жыл мен 1950 жылдарды аттата салыстырып өте шығады. Құда да 
тыныш, құдағи да тыныш. «Көрдім – деген көп сөз, көрмедім – деген 
бір сөз».

Біздің «қайраткерлер» мен ғалымдар еңбегінің шын келбеті, міне, 
осындай. Шындықты кейінгі ұрпаққа ең болмаса астарлай айтып, 
азаматтық парызымызды адал атқарып кетейік деген ізгі ойда болған 
тарихшы, экономисті кездестіру қиынның қиыны. Өздері болған, 
ғылым қорғаған, атақ алған, толған… дүниеден солай өте берген. 
Кейінгі ұрпақты ойлау сірә да қаперіне кірмеген. Енді шындықты 
қалай танимыз? Қайдан табамыз шындықты? Архивтерді ашамыз, 
ащы деректерді шығарамыз халыққа. Кейде тірі өлімсекке қарағанда 
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өлі деректер ұяттырақ келеді. Олар ақиқатты да жасырмай, бүкпей, 
қорықпай айта алады. Бұл – бір. Екіншіден, әр кезеңнің белін буған 
белсенділері асыра орындаған міндеттеме, танауы шелектей болып 
берген ақиқатқа сай келмес ақпарлар бар. Сол ақ көз ақпарлардың 
әдібін сөгіп, астарын ашу керек. Үшіншіден, жариялық кезең көп 
шындықтың бетін ашты.

Қысқасы, міне осындай материалдардың көзін тауып пайда- 
ланғанда ғана – отызыншы жылдар ақиқатына жете аламыз. Отызын- 
шы жылдардың әлеуметтік болмысын ақиқат тұрғысынан танығанда 
ғана ол дәуірдің әдебиеті хақында сөз қозғауға болады.

Ғасырдан ғасырға, дәуірден дәуірге, кезеңнен кезеңге қыспақ 
көре қысыла дамыған қазақ халқы Қазан төңкерісіне бұйығы жеткен 
халық. Қанша даңғойлыққа салынып, Қазан төңкерісі қазақ даласында 
да күрес-көтеріліс арқылы, екі жақты қанауға түскен жергілікті 
халықтың тілегімен жүзеге асты деп дабырлағанымызбен осы 
төңкерістің қазақ даласындағы сипаты көшірмешілік, механикалық 
ыңғайда болғанын мойындау жөн. Сайын сахарадан шыққан бірді-
екілі кісінің Ленин қолынан мандат алуы, ішкі Ресейден ығып, 
бұғып келген бірді-екілі большевиктің жасырын мәжіліс өткізуі – 
төңкерістің қазақ даласында пісіп-жетілгенін көрсететін фактор емес. 
Демек, қазақ халқы Қазан төңкерісіне марғау, ұйқылы-ояу қалыпта 
тіпті дайындықсыз келіп жетті. Жиырмасыншы жылдары да марғау, 
ұйқылы-ояу хал кешті. Басқаны қайдам, қалың бұхара ояна қойған 
жоқ.

М.Сералин, С.Торайғырұлы, С.Дөнентайұлы, А.Байтұрсынұлы, 
М.Дулатұлы, Ж.Аймауытұлы, М.Жұмабайұлы секілді елге аға, 
тонға жаға болған халықшыл дарындардың «оян қазақ», «оянбасаң 
болмайды» «Анау қырда татар тұр, басқалармен қатар тұр, Мынау 
ойда қазақ тұр, бастарында азап тұр» деп дүниеден зарлай-зарлай 
өтінуінің мәні де осында!

1913 жылы аштықтан қырылған, аумалы-төкпелі төңкерістер 
жылдарында біресе ақтың, біресе қызылдың қылышынан қырылып-
қырылып жиырмасыншы жылдарға ұйқылы-ояу жеткен халық 
отызыншы жылдарға әр салада аздап-аздап ілгерілегені болмаса, 
негізінен бәз-баяғы «таз қалпында» келіп жетті.

Не мемлекеттік шекарасы нақты айырылып белгіленбеген, не 
өндірісі игеріліп, жұмысшысы қалыптаспаған, не өнеркәсібі өркендеп 
адамдарының аузына ырыс болып құйылмаған, не жер жырту, егін 
егу өрістеп отырықшылыққа айналмаған, ішкені, жегені, кигені 
малдың үстінде болған – алса алдынан жұт, қолынан дұшпан оны да 
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алып кетер қазақ даласы, оның қыспақтан шаршап мәң болып кеткен 
қарапайым қоңыр халқы отызыншы жылдары қараусыз қаяулы, 
мүмкіндігі игерілмеген мешеу күйінде қалды.

Ендігі қараудың, қамқорлықтың түрі көп болып келді: сауат- 
сыздықты жою, жер асты байлығын меңгеру – алтынын алу, алдынан 
малын алу, өздерін ТОЗ, колхоздарға біріктіру, ептеп өндіріс 
орындарын салу. Ойлап қараған кісіге осының асыра сілтеусіз 
орындалған бірі жоқ. Жеке-жеке алғанда жергілікті халыққа аздап 
пайдасы тиер осы сан-сала «қамқорлықтың» тұтастыра қарағанда 
мәдени отарлаудың, сыпайы тонаудың бір түрі екенін бағамдайсың. 
Жерін шикізатты республикаға, халқын мәңгүртке айналдыру 
процесі сол отызыншы жылдардан басталады. Неге десеңіз, мектеп 
салдық – медресесін жаптық, мешіттерді бұздық, сауап аштық – 
дінді мансұқтадық, имандылықтан безініп, безбүйректікке көштік; 
орысша сауат аштық – араб әліпбиін талақ еттік, халқымыздың сан 
ғасыр тірнектеп жинаған рухани мұрасынан бір сәтте қол үздік; жер 
асты қойнауларын аштық, алынған қазба байлықты жер астымен де, 
жер үстімен де басқа жаққа тасып бақтық, қазақ елін, қазақ жерін 
экологиялық апатқа айналдыра бастадық; алдымен байды, одан соң 
орташаны тәркілеп, алдындағы малын алдық, өздерін Сібір айдаттық, 
қарсы болғанына қару көтердік, астық, аттық, ұжымдастырдық 
– ынтымақшыл ағайындық, бауырмалдықтан, кісілік имандылықтан 
айырдық; «кіші Қазан төңкерісін» қолдан жасап, адамын да, адал 
малын да қырдық; завод, фабрика салдық – келімсектерге жол аштық; 
астана алмастырдық – жерін алып, өздерін алжастырдық…

Бармақ басып санай бастасаң төбе шашың тік тұрарлықтай 
солақайлықтар орын алған. Осындай әділетсіздіктің баршасына сонау 
отызыншы жылдардан бастап жол берілген. Отарлау демегенде, не 
дейсің мұны? Не дей аласың? Жерін тоздыру, елін аздырудың бұдан 
асқан жолы бола ма, жұртым-ау?..

Қандай дерек келтіріп, қалай сөйлесең де бір жайдан сақ 
болу керек сынды. Күні бүгінге дейін тарихшылар, экономистер 
жазып келген тарих – халық бастан кешкен, кеше жүріп өшіп 
кете жаздап барып қайта өскен қазақ сынды халықтың азаматтық 
болмысынан алынбаған, азаматтық болмысына арналмаған, тек ол 
халық мекендейтін республиканың экономикалық өсуіне негізделіп 
жазылған тарих. Әрине, республиканың экономикалық ақуалының 
оны мекендейтін халықтың азаматтық тарихына әбден-ақ қатысы бар. 
Алайда, әр халықтың азаматтық тарихы – адамның тарихы. Қоғамның 
қайталанбас басты байлығы – Адам. Экономиканы алға ұстап негізгі 
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халықты қырып, жойып, азайтып, олардың қатарын келімсектермен 
көбейту арқылы тарих жасалмайды. Өкінішке қарай, қазақ тарихы 
күні бүгінге дейін осылай «жасалып», осылай жазылып келді.

Отызыншы жылдары халық үшін қасірет болған, сол үшін де 
әдебиетте ышқынған жанайқайымен айтылуға, қаламгерлік тегеу- 
рінмен бейнеленуге тиісті іргелі мәселе – 1931-1932-1933 жыл- 
дардағы алапат аштық. Аштық қалай орын алды? Ол жөнінде тарихи 
деректер не айтады? 

Қазақ халқын қынадай қырған қанды қасірет – Аштық жөнінде 
«Қазақ КСР тарихы» аталатын тарихтың қай-қай басылымында 
да мардымды ештеңе айтыла қоймаған. Ғалымдар түзген тарихқа 
қарағанда жазушы Ғабит Мүсірепов қатысқан «бесеудің», Ораз 
Исаев және Тұрар Рысқұловтың Сталинге ашына жолдаған хаттары 
көп-көп мәлімет береді. Бұл тақырыпта уақытында Ж.Сыздықовтың 
«Әлі қарттың әңгімесі», Н.Ахметбековтің «Күләндам» аталатын 
бірді-екілі шығармалары ғана жазылды. Әрине, бір халықты қара жер 
бетінен өшіріп жібере жаздаған, ұйымдастырылған аштық жайында 
жоғарыға хабарлаған қайраткерлерді қолдап көркем шығарма 
жазған ақын-жазушылардың да маңдайынан ешкім сипай қойған 
жоқ. Сонымен қатар 1932-33 жылғы аштық ептеп-септеп Б.Майлин 
әңгімелерінде, С.Мұқановтың «Менің мектептерім», «Теміртас» 
аталатын шығармаларында айтылды. Аштықты көзімен көрген 
қарттардың күнделік жазбаларында кейбір деректер сақталып қалды. 
Ал, бүгінде бұл тақырыпқа В.Михаиловтың «Ұлы жұт шежіресі» 
/1990/ деректі кітабы, «Нәубет» /1990/, «Зауал» /1991/ секілді көп 
авторлы деректі-публицистік кітаптар жазылды, көркем туындылар 
қолға алыну үстінде. Жазушы Т.Әбдіковтың «Әкең повесі, «Өлара» 
романы, С.Елубаевтың «Білте шамның жарығы» повесі, «Ақ боз 
үй» романы осы тақырыпта туған шығармалар. Т.Омарбеков, 
М.Қойгелдиев секілді тарихшы-ғалымдар бұл салада жемісті еңбек 
етіп келеді.

Қазақ даласындағы аштық қалай орын алды? Аштыққа қалай 
жол берілді? Асылында дүрбелең жылдары жекелеген адамдар ғана 
емес, тұтас халық та жер бетінен өшіп кетуі әбден мүмкін еді ғой. 
Басқа емес, адамзат баласы үшін жерде жұмақ орнатпақ болған 
ғылыми коммунизм негізін салушылардың өзі белгілі бір мақсатқа 
жету жолында тұтастай бір халықтың жер бетінен жойылып кетуі 
мүмкін екенін жоққа шығармайды. Айталық Ф.Энгельс: «Всеобщая 
война, которая разразится, раздробит славянский союз и уничтожит 
эти мелкие тупоголовые национальности вплоть до их имени 
включительно.
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Да, ближайшая всемирная война сотрет с лица земли не только 
реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы 
и это также будет прогрессом» – деп жазған екен кезінде. Мейлінше 
мол, мейлінше жер жүзіне ықпалды болып келген орыс халқы 
жөнінде осындай пікір орын тепкенде, қай жағынан да шағын әрі 
жан-жақты жетіліп, жұдырықтай жұмылып үйренбеген, өз жауы 
– өз ішінде болатын қазақ халқының құрып кетуі тіпті де оңай еді 
ғой. Құдай сақтаған қайта. Отызыншы жылдардағы әлеуметтік-
экономикалық жағдайды талдай келгенде, жоғарыда отырған Сталин 
секілді «көсемдер» қазақ халқының жойылып, өшіп кетуіне ешқандай 
қабырғасы қайыспағанын көреміз. Бәлкім, соны тілеген де шығар…

Тұтастыра айтқанда, отызыншы жылдардағы әлеуметтік жағдай- 
дың құлдырауының мынадай себептері болды:

1. Коммунистік партия альтернативке жол қалдырмады.
Бар билікті қолына алды. Қарсы келгенді атты, асты, қуғындады. 

Сол себепті елде болып жатқан шындықты жоғары басқару орнына 
дер кезінде қанын сорғалатып айтуға ешкімнің дәрмені жетпеді. Қайта 
орыс мансабына «күйлеген» қазақ қайраткері Қазақстандағы (Орта 
Азиядағы) ұжымдастыруды ұлы орыс халқымен бірге жүргіземіз деп 
коллективтендіру жөніндегі комиссия төрағасы Яковлевке хат жазды. 
Халық мүддесін жеке мансапқа айырбастады. (Жан тәсілім алдында 
жолданған хаттар көп кешіккен еді).

2. Коммунистік партияның бар билікті дара именденуі билік құмар 
жеке адамдардың тарих аренасына шығуына қолайлы жағдай жасады. 
Әрбір ауыл, облыс, өлкенің кіші «көсемдері» – жеке «сталиндері» 
пайда болды. Олар Сталинше әрекет етті.

3. Кеңестер одағын құрайтын әралуан халық тағдырын сол 
жергілікті халық, ұлт, ұлыс арасынан шыққан, қандастарына жаны 
ашитын, жер ерекшелігі, жергілікті ұлт психологиясын, шаруашылық-
кәсіп ерекшелігін жақсы білетін басшы басқаруға тиісті еді. Олай 
болмады. Қай-қай республикаға да басшы кадр Орталықтан жіберілді. 
Орталықтан келген басшы облыс, аудан басшыларын сырттан әкеліп 
тағайындады. 

4. Ел, жер тағдырына қатысты ұсыныс төменнен айтылмады, 
жоғарыдан нұсқау ретінде беріліп отырды.

5. Жергілікті ұлт өкілдеріне сенімсіздік көрсетілді. Міне, осын- 
дай әлеуметтік факторларды айқындайтын мәселелер қасақана бұр- 
маланған соң қанша мақтап-марапаттағанымызбен Кеңестік құры- 
лыс қайда да ақсап жатты. Атап айтқанда, жергілікті халықтың ұлттық 
құрамы, этникалық ерекшелігі, тарихи-этнографиялық тағдыры 



360

ешкімді ойландырмады. Олардың тілі, діні, демографиялық өсімі 
ешкімді қызықтырмады. Жергілікті шаруашылық жоғарыда жасалған 
социалистік модель бойынша жоспарланды. Солай басқарылды. 
Қарсы келгендер жазаланды. Мұның өзі адам факторының екінші 
планға сырғып кетуіне апарып соқты. Соның салдарынан социализм 
уақытында әсіресе өтпелі кезең саналатын отызыншы жылдары 
шағын ұлттардың тағдыры өсу орнына өшті, даму орнына кері кетті. 
Тіпті жойылып кетуге дейін жетті.

Әсіресе Украина мен Қазақстанда ерекше жол берілген 1932-
33 жылдардағы аштық, 1937-38 жылдардағы жеке адамға табыну 
аталатын қанды қырғынның шығу салдары міне осындай жағдайдан 
деп білеміз. 

ІІ. Әлеуметтік жағдай және әдебиет 
Жоғарыда айтылған жайлар халықтың әл-ауқаты, әлеуметтік 

жағдайын құрайды. Хас өнер қашанда әлеумет өмірінің айнасы. Қазақ 
әдебиеті де отызыншы жылдардағы әлеуметтік жағдайды көрсетуге, 
қаламгерлер сол дәуір шындығын қанын тамызып жазуға, бедерлеп 
бейнелеуге тиісті еді. Бір өкініштісі, отызыншы жылдардағы қазақ 
жазушылары да рухани бостандықтан айырылып, бодан халықтың 
бұйдалы боз тайлағы секілді кұй кешіпті. Партия айтты – бітті. Дұрыс 
айтып жатыр ма, бұрыс айтып жатыр ма? Партия шақыруы халық 
тұрмысы, өмір шындығына үйлесімді ме, жоқ халық тілегіне қайшы 
ма? Ол арасын ажыратып жатпады. Мұның себебі неде?

Бүгінгі күн биігінен қарасақ, Қазан төңкерісінен кейінгі кезге 
қарағанда, Патшалық Россия тұсындағы бұрынғы қазақ баспасөзі 
еркіндеу, ақын-жазушылары еркелеу болыпты. Халықтың мұң-зарын, 
бостандықшыл тілегін олар батыл айтыпты. Ал, Қазан төңкерісінен 
кейін ақын, жазушы атаулы рухани бостандықтан айырылған. 
В.И.Ленин айтқандай, әдебиет – партиялық істің бір бөлігіне 
айналды. Бұл не деген сөз? Бұл – қаламгер атаулы партия солдатына, 
оның күнбе-күндік жегіндісіне айналды, жүрек сөзін емес, солардың 
дегенін айтып, жетегіне жүрді деген сөз!

Сөз бостандығы жиырмасыншы жылдары да ептеп сақталған 
сияқты еді. Өткен ғасырда шығармашылық алғашқы қадамдарын 
жасап, қаламгер ретінде қалыптасып үлгерген Ахмет Байтұрсынұлы, 
Міржақып Дулатұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы, Мағжан Жұмабайұлы 
жас та болса Мұхтар Әуезұлы – жиырмасыншы жылдардың өн 
бойында жап-жақсы, елге ырыс, жерге тыныс боларлық еңбектер 
берген жоқ па еді?! Аты аталған абзал азаматтар отызыншы жылдар 
табалдырығын қаламгер ретінде еркін аттай алмады. Қытымыр 
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саясат еркіне жібермеді оларды. Қазақ қайраткерінің 1924 жылы 
И.В.Сталинге жазылған доносы оларға В.И.Ленин берген кешірімді 
кері қайтарып алды, өздерін 1924-1937 жыл аралығында қуғын-
сүргінге ұшыратуға алып келді. Бірі кешірім өтініп, бірі түрмеде 
жазасын өтеуіне қарамастан олардың қаламды қалауынша ұстап, 
ойын ақ қағазға қалауынша түсіруге отызыншы жылдары еркі болмай 
қалды.

Жиырмасыншы жылдар әдебиетінде романтизм, сыншыл 
реализм, акмейзм секілді толып жатқан әдеби ағымдар орын тепсе, 
отызыншы жылдар әдебиетінде мұның бірі де болмады. Отызыншы 
жылдар әдебиеті партия шақыруына ұрандай үн қатқан, жалған 
пафосқа толы ұраншыл әдебиет болып қалыптасып келе жатты. 

Басқасын былай қойғанда қазақ әдебиетінде бар үлгі, болған 
дәстүрдің өзі отызыншы жылдары дамытылмай, саналы түрде тежелді, 
әдебиет басқа бағытқа, басқа саяси арнаға бет бұрған қасіретті кезең 
басталды.

Ендігі әдебиет – ескіні мансұқтау, «жаңаны» жырлау әдебиеті еді.
Ендігі әдебиет – бардан бас тарту, жаңаны іздеу әдебиеті еді. 
Ендігі әдебиет – ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрден бас 

тартып, тыңнан түрен саламыз деген ұранқой әдебиет еді.
Ендігі әдебиет – қазақ әдебиетінің ағасы мен жағасына айналған 

аяулы аға буын қаламгерлер мен қайраткерлерді даттауға ден қойған 
әдепті аяққа басқан бетпақ әдебиет.

Ендігі әдебиет – ұлттық мінез-дәстүрден, көркемдік бояу-
бедерінен жұрдай, жалған ұран, жалған пафосқа бой ұрған әдебиет.

Қай мәселені де кадр шешеді. Қаламгер қауымы аз болса да саз 
болуы, әйтпесе, көп болып та сапалы әдебиет жасай алмауы әбден 
мүмкін. Жиырмасыншы жылдар әдебиеті – азғантай қадау-қадау 
қаламгердің аз да болса қайраткерлік тегеурінді ойынан бас құрған, 
аз да болса көркемдікті көксеген, күнеске беттеген әдебиет екені 
әмбеге аян. Отызыншы жылдар әдебиеті – кадры өскен, алайда 
танымы шарқы, жазары көп, алайда көркемдігі төмен, халықты 
тапқа жіктеген жалаңқай социализмнің жалаң қылышына айналған 
жандардың әдебиеті болып көрініс берді. 

Отызыншы жылдардағы қазақ әдебиетінің келеңсіз жағдайда өсіп, 
келеңсіз кезең жыртысын жыртқанына қарап кейбір зерттеушілер 
бұл күнде оны санатқа қосқысы келмейді. Олай етуге бола ма? Жоқ. 
Өзінің барша кемшілігіне қарамастан отызыншы жылдардағы қазақ 
әдебиетін тарихтан сызып тастай алмаймыз. Барын барша, жоққа не 
рәуа деген тұрғыдан талдап айтуымыз керек. Міне, осы тұрғыдан 
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алғанда отызыншы жылдардың қаламгерлік кадры қандай құрамда 
жұмыс істеді, олардың қамтыған тақырыбы қандай, олар еңбектенген 
жанр үлгісі қандай еді. Олардың әлеуметтік өмірге қатысы, көрші 
елдердің әдебиетімен байланысы, шығармаларының көркемдік өресі 
қандай болды деген сұрақтарды меже етіп, соған жауап іздейміз.

Қаламгерлік құрам жөнінде айтқанда бірсыпыра өкінішке жол 
беруге тура келеді. Неге десеңіз, жиырмасыншы жылдардың өне-
бойында өздерінің бұқарашыл ойымен мейлінше мол, әрі күрескерлік 
өреде көрінген Ш.Құдайбердіұлы, А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, 
Ж.Аймауытұлы, М.Жұмабайұлы, Қ.Кемеңгерұлы, Ғ.Тоғжанұлы, 
С.Қожанұлы сынды сындарлы қаламгерлер әдебиеттен саналы 
түрде шеттетілді. Алашорда құрамында болғаны бар, болмағаны 
бар, әйтеуір саяси тұрғыдан кешірім берілуіне қарамастан аталмыш 
арыстар әдебиет майданында бел шешіп еңбек ете алмады. Әдебиет 
майданында еңбек ету былай тұрсын бұлардың азаматтық құқының 
өзі шектелді. Сондықтан да, бұлардың ілуде бір аты аталып, кейбір 
шығармалары кездейсоқ төбе көрсетіп қалатыны болмаса, әдебиет 
әлемінде шешуші роль атқара алмады. Оған саяси ахуал себеп 
болды.

Есесіне отызыншы жылдардың басынан ерекше белең алған 
екінші бір қаламгерлер қауымы болды. Олар, атап айтқанда жоғарыда 
аты аталған ұлттық қалам қайраткерлерімен күресе, айтыса, тартыса 
өсіп келе жатқан – С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгіров, С.Мұқанов 
болатын. Алғашқы топ «ұлтшылдар» атанған қаламгерден М.Әуезов 
лажсыз кешірім өтініп, екінші жағалауға – пролетариат әдебиеті 
жағалауына өткен болды.

Әдебиет аренасынан бір қауым қаламгердің кетіп, екінші топ 
қаламгердің келуі әдеби дәстүрдің жалғаса, сабақтаса дамуына, өрісті 
өсуіне кесірін тигізеді. «Ұлтшыл» атанып, ұлтының ұлы мұратын 
көздеп өткен алғы буын қаламгердің әдебиеттен шеттетілуі де қазақ 
әдебиетінің табиғи даму арнасын, күнеске тартқан бағытын недәуір 
тежеді. Бұл олқылықтың орнын қалай толтыру керек?

Пролетариат әдебиеті мүддесін көздей еңбек етіп жүрген 
қаламгерлер қауымы бұл мәселені ойланды. Ойланып келе тапқан 
жолы – «Ұлтшыл» – байшыл жазушылар пролетариат әдебиетін жасап 
бере ме, жоқ па? – деп қол қусырып қарап отырғанша пролетариат 
тілегіндегі кедей, батырақ жастарды тәрбиелеп, баулып өсіру 
тиімді» /С.Мұқанов/ деп шешті. Жаңа өніп келе жатқан, талағының 
биті, табанының бүрі бар талапты жастарды пролетариат әдебиеті 
рухында тәрбиелей бастады. Оларға тіпті қазынадан жәрдем беріп 
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те баулыды. Әдебиетте әрқилы із қалдырып өткен Қ.Әбдіқадыров, 
Ж.Сыздықов, Ө.Тұрманжанов, А.Тоқмағамбетов, Ғ.Малдыбаев, 
Т.Жароков, М.Дәулетбаев, Ә.Тәжібаев, Ғ.Орманов отызыншы 
жылдары қазақ әдебиетіне осылай келді. Олар әдебиетке өмірдің 
өзінен келді. Шала сауатты қалпында келді. Сауатын аша жүріп, жаза 
жүріп әдебиет ісіне машықтанды. Олардан үлкен әдеби-эстетикалық 
сауат талап ету мүмкін емес еді. Жұмысшыдан жазушы тәрбиелеу 
науқанға айналып кете жаздап барып басылды. Сол жылдары 
Қазақстан Жазушылар одағы басшылығында болған жазушы Сәбит 
Мұқанов архивінде әлі күнге сол жылдары әдебиеттен дәмесі болған 
жұмысшы жастардың /ересектері де болған шығар/ бірсыпыра 
қолжазбасы сақтаулы. Жазушы архивіндегі қолжазбаларға қарап 
отырсаңыз қызық жайдың куәсі боласыз. Ол қолжазбалар белгілі 
бір завод, фабриканың, шахтаның партия ұйымы мен кәсіподақ 
ұйымының хатшылары қолымен ұсынылды. Автордың қара табан 
кедейден шыққаны дәттетіле мінездеме берілді. Ал, оқып қарасаңыз, 
жұмысшы жазған қолжазбалардың дені ештеңеге жарамайтын жәй 
шатпақ болып шығады. Бұл бір уақыт қасіреті. Сондай қолжазба 
тағдырына байланысты жазылған хат құжаттарды оқырман назарына 
ұсынайық.

«Жолдастық хат! сәбит ағайға!»
Кеңес жазушылар съезінен кейін, Жазушылар ұйымының 

еңбегінің арқасында бірталай жас жазушылардың жыл сайын саны 
өсіп келеді. Мәдениет майданындағы кемшіліктер жыл сайын 
жойылуда. Әсіресе, Қазақстан ұлт республикасында бірнеше жастар 
жазушылар жолында тәрбиеленіп келеді. Қазақстан Өлкелік партия 
комитеті және Қазақстан Жазушылар ұйымының басшылығының 
арқасында Риддердегі Жазушылар үйірмесі ұйымдастырылды. 
Жиырмаға жеткен мүшелері болып отыр. Қазақстан Жазушылар 
ұйымындағы Сәкен, Сәбит, Ғабит, Бейімбет, Ілияс, Мұхтар, Асқар 
тағы басқа ағаларымыздың «Термен» басқа жазбаларын негізгі 
програм етіп, ісімізге жоспар жасадық. Солардың басшылығына 
сүйеніп мен «Тоқымбет» атты бір шығарманы Сіздің алдыңызға 
ұсынып отырмын. Бұл шығарманың материалы бұдан 5 жыл бұрын 
жиналып алынғанымен аяқтай алмадым. Кешегі Жазушылар съезіне 
дейін жолбасшылық жағынан сусадық. Бұл жазбада кемшіліктер 
өте көп, жазуға басшылық етуші кісі болмады. Негізгі кемшіліктер: 
алдымен көркемдік жағынан кедейлеу, екінші кей жерлерінің суреттеу 
бөлімдерінде де кемшілік аз емес. Міне бұл кемшіліктерді жазушылар 
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ұйымы жазушы жытылығын салар және сол кемдіктерін түзетер деп 
сенем. Сонымен алдағы ісімізге басшылық етіп, жазушылар тобына 
мені де шақырып тәрбиелер деп сендім. «Бізді жасымыздан Сәбит 
ағамыз тәрбиеледі, бізді еріксіз жетектеп үйретті. Жазушылыққа 
басшылығын үзбей беріп отырушы едің деп жазған Қалмақанның 
«Социалды Қазақстандағы» бір мақаласы есімде. Сәбит ағай, мені 
де тәрбиесіне алып өсірер деп бұл қолжазбамды алдымен Сіздің 
атыңызға жіберіп отырмын.

 «Тоқымбеттен» басқа «Дәмеш», «Ауыл колхозындағы перегиб» 
деген екі шығарманың толық құралы бар. Бұларды Сізден толық 
шығарманың басшылық алмай тұрып, және «Тоқымбет» атты осы 
шығарманың іске асудағы нәтижесін күтіп, жазбай тұрам ба деген 
пікірді де айта кеткенді жөн көрдім.

Сәлеммен Насырұлы Сейілбек.
Р.С. Сәлеміңізді мына адрестен күтем.
1.Риддер комбинаты. Комбинаттың кадр бөлімі. Насырұлы.
2.Риддер. Сталин көшесі, 4 үй, 1 пәтер. Насырұлы С. 7/УІ – 1935 ж.
Талапкер жазушы С.Мұқановқа «Тоқымбет» аталатын романын 

қолжазба күйінде осындай хатпен жолдапты. Хаттың Риддер 
комбинатының басшылығы тарапынан қатынас құжат қоса жолданған. 
Онда былай делінген:

«Қазақстан Кеңес Жазушылар Одағының басқармасының мүшесі 
Сәбит ағайға!»

Риддерде Қазақстан әдебиетшілері үйірмесінің ұйымдасты- 
рылғанына бір жылдай уақыт болды. Үйірме бірқатар жұмыстар 
істеді. Жас әдебиетшілерді тәрбиелеп, мәпелеп өсірудің ұйытқысы 
болып келеді.

Бұл табыстарымыз туралы бұл арада сөз қылудың қажеті жоқ 
деп таптық. Өйткені, Риддердегі әдебиет майданындағы істеріміз 
«Жұмысшы» газетінің редакторы Ж.Тайшыбайұлы Мақсұттың 
«Кешегі мен бүгінгі» деген мақаласында көрсетілген.

(Бұл мақала «Қазақ әдебиеті» газетінің 23 майдағы санында 
басылды). Осы газеттің нөміріндегі «Алтын ой, жас талап» атты 
мақала да біздің жастардың өсу қарқынын сипаттайды.

Үйірме осымен бірге Сіздердің қарауларыңызға Сейілбек 
Насырұлы жолдастың «Тоқымбет» атты шығармасын ұсынады. 
Шығарма екі бөлімді. Бірінші бөлімі «Тоқымбет» деген жалшының 
өмірінен алынған. Уақиға 1912 жыл мен 1918 жылдың арасы. Екі 
таптың күресін көрсетеді. Уақиға Атбасар, Тәшкент аудандарынан 
алынған.
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Екінші бөлімі Колчак Шайтановтың Кеңеске қарсы төңкеріс 
дұшпандығын суреттейді. Оның атаман Анненковтың кейпін киген- 
дігін анықтайды. Уақиға 1918 жыл мен 1925 жылдың арасында болған. 
Автор шығармасын Қазақстан үкіметінің 15 жылдық мерекесіне 
арнайды.

«Тоқымбетті» үйірмеде талқылай алмадық. Себебі, үйірме 
бастығы Ж.Тайшыбайұлы мәдениет қызметшілерінің съезіне және 
курортқа кеткен еді. Онымен қатар үйірме мүшелерінің көпшілігі 
оқушылар болды да оқу жылының аяқталуымен олар да демалып 
тарап кетті. 

Болғанмен, өзімізше әдебиеттен болмыс хабары бар деген адам- 
дардың жеке алдарынан бір-бір рет өтті.

Автордың бұрын еңбегі болмаған. Шығарманың сурет, көркемдік 
кемдігі бар. Саяси бағыты дұрыс сияқты.

Сондықтан Ж.Насырұлының «Тоқымбет» атты шығармасын 
сыннан өткізіп, түзетіп Қазақстан көркем әдебиет баспасына беру- 
леріңізді сұраймыз.

Үйірменің бастығы үшін Құдышұлы
Жұмысшы комитетінің 
уақытша /өшіп кеткен/ Исабекұлы
Автор Насырұлы
Риддер жұмысшы газетінің басқармасы.
7-июнь 1935 ж».
Отызыншы жылдары бұл секілді шығармалар да болған еді, 

«Тоқымбет» – жоғарыда айтқан, қазақ қара шаруа қаламгерлерін 
іздестіру, оларды тауып, тәрбиелей жетілдіру мақсатындағы Қазақ- 
стан Жазушылар одағы басқармасы әрекетін танытатын бір құжат.

Отызыншы жылдары бірсыпыра қаламгерлер осылай өмірден 
келген болса, ендігі бір буын белгілі бір оқу орнын тәмамдап, оңы мен 
солын танып барып келді. Бұл ретте Мәскеулік Қызыл профессура 
институты, И.В.Сталин атындағы Күншығыс еңбекшілері коммунистік 
университеті, Қазақ халық ағарту институтының еңбегі бірсыпыра. 
Әдебиетке отызыншы жылдары келген бірсыпыра жастар осындай 
оқу орындарынан білім алған еді. Атап айтқанда, Қ.Аманжолов, 
Ж.Саин, Ә.Сәрсенбаев, Д.Әбілев, Ғ.Сланов, Ә.Ерубаев, С.Камалов, 
С.Омаров, М.Хакімжанова сынды кейін тәп-тәуір ақын-жазушы болып 
қалыптасқан жастар әдебиетке недәуір сауатпен келді. Қаламгерлік 
бұл лекке бірсыпыра сыншыларды да қосуға болады. Жиырмасыншы 
жылдары әдеби сында тәп-тәуір көрінген Ғ.Тоғжанов, Б.Кенжебаев, 
Қ.Өтепов, Қ.Қоңыратбаев, Е.Ысмайылов, Әлібек Қоңыратбаев, 
М.Жаманқұлов секілді әдебиетші, сыншылармен молықты.
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Әдебиет пен өнер егіз. Бірі дамыған жерде екіншісін қажет етері 
анық. Отызыншы жылдары бірсыпыра қазақ өнер ордалары шаңырақ 
көтерді. Бірсыпыра өнер өрендері тарих аренасына көтерілді. 
Ж.Шанин, Қ.Қуанышбаев, Қ.Байсейітов, Қ.Жандарбеков, Е.Өмірзақов, 
С.Қожамқұлов, А.Жұбанов, К.Байсейітова, Ш.Жиенқұлова есімдерін 
осы ыңғайда атауға болады.

Сөйтіп отызыншы жылдары қазақтың талапты, талантты жастары 
әдебиет пен өнерге әр қиырдан келді. Олар бұрын болмағанды 
болдыру, жоқты жасау талабында жүрді, қазақ әдебиеті мен өнерін 
жаңа биікке көтеру тілегіне ерді. Расында да олардың алдында 
алынбаған асулар тұрды, жүрілмеген жолдар жатты. Қазақ әдебиеті 
мүлде тың арнаға бет бұрса да олар осы алынбаған асуларды алуды, 
жүрілмеген жолдарды жүріп өтуі керек-ті. 

Отызыншы жылдардағы әдебиет пен өнер кадры деген мәселеде 
естен шығармас және бір қауым өнерпаздар бар. Олар қазақтың қазақ 
болып жаралғалы рухани бар қажетін өтеп, сарқылмас қазынасын 
үстемелете дамытып келе жатқан халық ауыз әдебиеті өкілдері, 
импровизатор ақындар, жыршы, жыраулар. Қазақ әдебиеті тарихына 
енгені бар, енбей тасада қалып келгені бар, әйтеуір отызыншы 
жылдары бірсыпыра халық ақыны жер-жерде жыр жырлап, ауызша 
өлең толғап жүріп жатты. Ж.Жабаев, М.Сеңгірбекұлы, Н.Байғанин, 
К.Әзірбаев, Е.Құттыбайұлы, М.Байзақұлы, А.Белгібайұлы, О.Тай- 
манов, Б.Қожабаев, Д.Әлімбаев, Ш.Қошқарбайұлы, Ү.Кәрібаев, 
С.Жанғабылов, Н.Баймұратов, И.Байзақов, Н.Бекежанов секілді  
халық ақындарын осы ретте атар едік. Аты аталған халық ақын- 
дарының бірсыпырасы әдебиетші, зерттеушілер еңбегінде қарас- 
тырылып әңгімеленіп келеді. Алайда, бірсыпыра жайды ретінде 
айта кету орынды. Отызыншы жылдары халық ақындарының 
бірсыпырасына үкімет тарапынан арнайы көңіл бөлініп, хат білетін 
хатшылар тағайындалды. Бұрын халық ақындарының жыр-мұрасы 
ауыздан ауызға таралып, ауылдан ауылға ауызша өтіп, айтушылардың 
жадының мықтылығынан ғана аман сақталып жететін болса, енді 
хатшылар ақындар жырын күндіз-түні қасында болып заматында 
жазып алып отырды. Бұл ұқыптылықтың қазақ ауыз әдебиетіне ырыс 
әкелгені даусыз. Ал, жазбаша әдебиетке залалын тигізді. Сонымен 
бірге күні бүгінге дейін бір жай ескерілмей келеді. Айталық, халық 
ақындарының шығарымпаздық психологиясын зерттеу қолға 
алынбаған. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық архивінде 
халық ақындарының кезінде хатшы болып қызмет атқарған кісілердің 
жазған жазбалары сақталған. Бірі халық ақынының астанаға сәлемі, 
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өтініші, аманаты, кейбірі хатшы бақылауы болып келетін бұл жаз- 
балардың ақын лабораториясын ашуда мәні зор.

Келешекте ескерілетін бір мәселе – осы!
Егіз қатар өрістеуге тиісті – әдебиет пен өнер отызыншы жылдары 

міне, осындай құрамда еңбек етті. Ал, бұлардың алған биігі, жеткен 
жері, игерген көркемдік байлығы деген мәселе арнайы әңгіме. 
Дегенде, сол сан-сала міндеттер олардың қамтыған тақырыбынан 
басталса керек. Отызыншы жылдары қазақ ақын-жазушылары қандай 
тақырыпты өнер пәніне айналдырып сахнаға шығарды?

Отызыншы жылдар – қазақ даласын аграрлы-индустриялы 
елге айналдыру талабында болған жылдар. Тарихқа көз жіберсек, 
отызыншы жылдары қазақ даласын айқұш-ұйқыш темір жолдар 
қиып өте бастайды, ірі-ірі фабрика, заводтар төбе көрсетеді, білім 
ордалары ірге көтереді, ғылым шаңырағы көтеріледі, колхоздар 
ұйымдасады, бесжылдық деген ұғым пайда болады. Міне, осының 
бәрі асыра сілтеді десек те, демесек те отызыншы жылдары жүзеге 
асырылған мәселелер. Коммунистік партия саясатының қаншалық 
өрескел тұрғыда жүзеге асуына қарамастан осы алып құрылыстар 
қарапайым халықтың қаны, жаны, маңдай тері арқылы келді 
өмірге. Коммунистік партия атын жамылған жеке билікті бір қолға 
жинақтаған басшылық бұқара халықты қиын құрылыстарға аяусыз 
қинап салды. Ал, ақын-жазушыларға кеңестік жаңа қоғам ағымын 
жырлауды міндеттеді. Партия басшылығы ақын-жазушыларды, өнер 
адамдарын кеңестік қоғам насихатшыларына айналдырудың айла-
шарғыларын жете ойластырған еді. ВК/б/П Орталық Комитетінің 
1932 жылғы 23 көкектегі «Көркем әдебиет ұйымдарын қайта құру 
туралы» қаулысы әдебиет пен өнерді саясаттың қолшоқпарына 
айналдырудың бағдарламасы дерлік. Бұған дейін ВОАПП, РАПП, 
РАПМ, Қаз АПП формасында құрылып, топ-топ, жік-жік болып 
майдаланған жазушылық құрылым іріленіп Жазушылар одағына 
бірігуге тиісті болды. 1934 жылы Кеңес Одағы жазушыларының 
бірінші съезі шақырылды. Онда Жазушылар одағының жарғысы 
қабылданды. Жазушылардың тұңғыш съезінде кеңес жазушыларының 
әдеби әдісі, бірден-бір қаруы ретінде тарих биігіне социалистік 
реализм көтерілді. Бір қарағанда қаламгер қауымына түбегейлі 
бостандық, еркіндік берілген сияқты көрінетін социалистік реализм 
принциптері шындап келгенде ақын-жазушыларды тар аяда, белгілі 
бір қалыпта еңбек етуге мәжбүр етті. Әдебиетте шарттылық орын 
тепті. Міне, осындай жағдайдан кейін қаламгер қауымы құлдық 
психологияға кірді, нәтижесінде малай – әдебиет пайда болды. 



368

Бүкілодақтық деңгейде алып қарағанда үкімет пен партияның осы 
талабына көнгендер күйбеңдеп күйкі тіршілікке көшті, көнбегендер 
шет елдерге қашып жөнелді. Шетелдерді паналау көбінекей орыс 
әдебиетіне тән құбылысқа айналды. Түрік тектес халықтар ішінен 
қоғам қысымына көнбей шет елге өтіп кеткендер бірен-саран ғана. 
Соның бірі – қоғам қайраткері, публицист Мұстафа Шоқай! Ол бар 
ғұмырын шетелде өткізді. Ахмет Байтұрсынұлы еріксіз коммунистік 
партия қатарына өткенімен жаны жай таппай, мұраты үйлеспей қайта 
шықты. Ұлтшылдар санатында болған Мұхтар Әуезұлы 1932 жылы 
баспасөз бетінде ашық хат жазып, коммунистік идеалды қабылдаған 
болды. Әрине, бұлар шарасыз әрекеттер еді.

Қазақ қаламгерлерінің негізгі тобы кеңестік құрылым жүйесін 
де, оның социалистік реализм формасында көрінген әдісін де күдіксіз 
қабылдап, бесжылдықтың балғасын «соға» жөнелді…

Отызыншы жылдардағы қазақ әдебиетінің тақырып ауқымы және 
оның көркемдік шешімі деген мәселелер осы ыңғайдан келіп шығады. 
Ол тақырыпты жалғыз ауыз сөзбен былай айтуға болады: Отызыншы 
жылдардағы ұлылы-кішілі қаламгер қауымының ортақ тақырыбы 
– кеңестік құрылыстың жетістігі. Таратыңқырап айтсақ, Түркістан 
– Сібір теміржолы, Челюскиншілер жорығы, Қызыл Армияның 
айбыны, пролетариаттың айдарынан жел ескені, батырақтың үкімет 
билігіне ие болуы, бесжылдықтың қанша процент орындалғаны, 
еңбек адамының норма орындауы, жалқауды сынау, кеңестік Отанды 
қорғау… міне, ақын-жазушылардың жырлаған тақырыбы. Ақын-
жазушылар қазақ халқы тарихында бұрын болған, ел есінде сақталған 
небір киелі, қасиетті мұралардың бәрін мансұқтап, ескіге балап, 
бәрін Қазан төңкерісінен бастауға, бәрін жаңадан жасауға ден қойды. 
Айталық, С.Сейфулиннің «Көкшетау» поэмасы, І.Жансүгіровтың 
«Күй», «Күйші», «Құлагер» поэмалары тарихи тақырыпта туған 
дүниелер. Солай бола тұра, аталмыш ақындар бұл шығармаларында 
бұрын қазақ даласында кері кеткен сор тіршілік, қор өмірден басқа 
ештеңе де болған жоқ еді, бәрі де Қазан төңкерісінен кейін оңалды 
деген пиғылға кіреді. Жиырмасыншы жылдары «Қыр суреттері» 
секілді классикалық әңгімелер берген, «Қилы заман», «Қараш-қараш 
оқиғасы» сынды қайталанбас повесть, роман жазған ұлы М.Әуезов бұл 
жылдары Кеңестік құрылыстың жетістігін жырлайтын тақырыптарға 
ойысады. 1928 жылы «Сұлушаштай» асқақ поэма, «Адасқандар» 
секілді бар тартысы табиғи арнада өрбитін драмалық қуаты мол 
роман берген дарынды С.Мұқанов төңкеріс тарихын насихаттайтын 
«Теміртас», «Жұмбақ жалау» секілді романдарға отырады. Бірді-
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екілі туындылар ғана болмаса 1932 жылы қазақ аштан қырылып, 
кеңестік құрылыстан тұтас бір халық қасірет тауып жатқанда, біздің 
ақын-жазушыларымыз өндіріс жетістігі, өнеркәсіп өнімі, жаңа 
қоғамның жасампаз ролін жалаулатып жырлаумен болған. Оған 
әдебиетшілер әдебиеттегі «азаматтық пафос» деп айдарлап ат қойды. 
Көркем шығармасында өмірдің көп сипатын көшіре пайдаланған 
Бейімбет секілді бірді-екілі жазушылардың туындыларында ғана 
ұлттық характер төбе көрсетті. Ал, негізінен өмір шындығынан гөрі 
өндірістік ақпарды көп қаузап кеткен отызыншы жылдар әдебиетінде 
ұлттық пішін, ұлттық характер жасау проблемасы адыра қалды.

Ақын-жазушылар үкімет пен партияның тапсыруымен ауыл-
ауылға аттанды. Ауылға барған қаламгерлер қиындықты бастан 
кешкен бұқара халықтың қиналысын көру орнына күндік нормасын 
орындаған озаттарды марапаттап «Шәуілдір» /Ғ.Орманов/ секілді 
поэма, «Әке мен бала» /А.Тоқмағамбетов/ сынды роман жазып 
оралды. Шартты өмір, жалған пафосқа құрылған шығармалар 
әдебиетте өмір сүрмей өліп қалып жатты. Ауыл-ауылға бармаған, 
кеңестік құбылыс екпіндісін жырламаған ақын-жазушы «ескішіл» 
атанды. Саттар Ерубаев сынды тума-талант, құйма-дарынның өзі 
Әуезов, Мұқанов, Мүсіреповті қалада қалғып отыр деп эпиграмма, 
пародия жазып әлекке түсті.

Көзі ашық, көкірегі ояу, ғылым-білімнен хабары бар қазақ ақын-
жазушыларының жай-күйі мұндай болған соң, астанадан алыста 
жатқан қазақ халық ақындарына не сын бар? Олар «Есім салған ескі 
жол, Қасым салған қасқа жол» дегендей жүрілген жол, салынған 
сүрлеу ауыл-ауылдағы ақ белсенді, қызыл белсендіні мақтады, еңбек 
озаттарына өлең шығарды, колхоз-колхоздың, ауыл-ауылдың, аудан-
ауданның жетістігін айтып өзара айтысқан болды. Ауыз әдебиетінің 
ерлікті, елдікті жырлайтын көсем дәстүрі, сан-алуан айтыс түрлері 
сарқылып келе жатты. 

Отызыншы жылдардағы қазақ әдебиетінің қамтыған тақырыбы 
дегенде айтарымыз осы жайлар. Тақырып тараң алынған жерде 
көркемдік құнар көңілдегідей болмасы және белгілі.

Әрбір дәуір әдебиетін әңгімелегенде жекеленген жанрларға 
жүйелей сөйлеген ұтымды. Өйткені кезең-кезең әдебиетінде 
әр жанрдың өз үлесі бар. Жанрға әрбір жазушының қосқан өз 
үлесі болмақ. Отызыншы жылдар әдебиетін әңгіме еткенде енді 
жанрлардың ара салмағы, даму эволюциясы тұрғысынан қарасақ 
дейміз. Өйткені отызыншы жылдар әдебиетінің басты бір ерекшелігі 
осы жанр сипатында жатады. Нақтырақ айтсақ, жиырмасыншы 
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жылдары қазақ қаламгерлері арасында жанр бөлісу, белгілі бір жанрға 
мамандану процесі ара жігі ашылып көрінбес еді, жанр иемдену өзара 
ерекшеленіп, пісіп жетіліп болмаған еді. Ал, отызыншы жылдары 
қазақ қаламгерлері осы процесті жүзеге асырды. Олар белгілі бір 
жанрға маманданды, жанр заңдылықтарын жіті зерттеп, өрістетіп 
әкетуге тырысты. Сондықтан кезең әдебиеті тарихына жанр көзімен 
қарау – жетістік-кемшілікті жіті саралауға мүмкіндік береді.

Ғасырлар бойы алда жүріп отырған ПОЭЗИЯ отызыншы жылдары 
тұғырында тұрды, алғы сапта жүрді.

Поэзияның лирика, поэма, дастан формалары көптеп туды. 
Сонымен қатар Саттар қаламынан бірсыпыра баллада, Асқар 
қаламынан недәуір сатира өніп шықты. Ақындар жаппай ізденісте 
жүрді. Европа, орыс поэзиясын оқып, аудара жүріп өсті. Ізденістің 
аты – ізденіс. Мазмұн мен пішіннің әдемі үйлесімі де бой көрсетті. 
Әйтпесе, бірыңғай форма қуып, мазмұнның әлсіреген сәттері де 
болды. Әдебиеттегі жеміс әмәнда қаламгер дарынына, ішкі ойдың 
тегеурінді қуатына байланысты ғой. Ақындарымыз ізденісінің қалай 
өрістегені, олардың қандай жеміс үзгені дарын қуатына, білім нәріне 
байланысты еді.

Отызыншы жылдары С.Сейфуллин поэзия мен прозада қатар 
еңбектенді. Алайда, қатар шапқан қос жанрдың поэзиясы басым 
еді. І.Жансүгіров өз күшін қарасөзде де сынағанымен, негізінен 
поэзия жанрында жаңбырша төгіп, өндіре жеміс берді. Б.Майлин 
Ілиястай ақын болмаған соң бағымды басқа жанрдан іздеймін деп, 
прозаға біржола ойысты. С.Мұқанов отызыншы жылдары прозаның 
тынысты жанрларына қадам жасағанымен поэзиядан қол үзген жоқ. 
Есесіне қазақ поэзиясына А.Тоқмағамбетов, Ә.Тәжібаев, Т.Жароков, 
Қ.Әбдіқадыров, Ғ.Орманов, Ж.Сыздықов, Ө.Тұрманжанов сынды 
қуатты жас келіп қосылды. Олар бірыңғай поэзия саласында өндіре 
еңбектенді. Қ.Аманжолов, Ж.Саин, Ә.Сәрсенбаев, Қ.Бекхожин, 
А.Жұмағалиев, М.Хакімжанова, Қ.Сатыбалдин, С.Ерубаев сынды 
көкөрім жастар келіп қосылды қазақ поэзиясына. Әдебиетке келген 
үш лек, үш буын негізінен бір бағытта – социалистік құрылыстың 
жеңісі мен жемісін жырлауға жұмылды. Лирика әлеуметтік сарында 
өрістеді. Мұндай жағдайда, интимдік және интеллектуальдық 
поэзияға орын қалмасы белгілі. Ілуде бір жан сырын айтқан жас ақын 
табыла қалса оның өзі аяусыз сыналып жатты. Отызыншы жылдар 
поэзиясы «Қалаушылар жыры», «Жазғы егіске», «Колхозда», «Егін 
жайда», «Мереке қарсаңында», «Октябрь мерекесіне» /С.Сейфуллин/, 
«Серт», «Комбайн», «Алтын қазан», «Экскаватор», «Элеватор», 
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«Тракторшыға», «Екпін күйі», «Электр» /І.Жансүгіров/, «Құрылыс 
жыры», «Көмір коммунизм», «Сөз – Советтік Армия», «Ақ аю» /
С.Мұқанов/ секілді болып келеді. Өлеңдердің атынан оның нендей 
тақырыпқа жазылғаны анық көрініп тұрады. Ақын көрген-білгенін 
бүкпесіз айту, ойға алғанын образ, бейнелілікке бармай-ақ жалындата 
айту – ол жылдардың поэзиясына тән құбылыс. Шынын айтсақ, тілі 
бай, ішкі иірімі мол шынайы поэзиядан гөрі осындай қарапайым 
сөйлейтін, өмірімізге жаңа еніп жатқан өндіріс терминдерін қамти, 
жалаулата, пафосқа беріліп екпіндете айтатын өлең жұртшылыққа 
жақын, жұмысшы құлағына жағымды есітіліп жатты. Поэзия міндеті 
алға озып, халықты өзіне шақыру емес, бұқара халыққа ілесіп, бірге 
жүру деп ұғынылды ол жылдары. Ақындар осы шарттан табылуға 
тырысты. Сондықтан да, үлкені бар, кішісі бар, қазақ ақындарының 
отызыншы жылдардағы өлең-жырын оқып отырсаңыз, социалистік 
құрылыс жаңалықтарының ізімен жүріп отырған шежірелікті 
аңғарасың. Мұның өзі поэзияның шағын формасы – лириканың 
әлеуметтік сипат алып, сезімдар, нәзік қасиетінен айырылуына 
себепші болды. Жиырмасыншы жылдары қазақ лирикасын ғажап 
биікке көтерген Мағжан Жұмабаев салған жақсы дәстүр отызыншы 
жылдар поэзиясынан жалғасын таппай, өліп қалып жатты. 
М.Жұмабаев дәстүріне еліктеген Ө.Тұрманжанов, Ә.Тәжібаев қатаң 
сынға алынды. 

Поэзияның шағын жанрына қарағанда тынысты поэма, дастан 
отызыншы жылдары недәуір өрістеді. Осы жылдары өмірге 
келген жүз қаралы поэманың ішінен С.Сейфулиннің «Қызыл ат», 
І.Жансүгіровтің «Дала», «Күйші», «Құлагер», С.Мұқановтың «Ақ 
аю», Ө.Тұрманжановтың «Карл», Ә.Тәжібаевтың «Абыл» секілді 
поэмаларын елеулі туындылар қатарында атауға болады. Бұлардың 
ішінде С.Мұқановтың «Ақ аю», Ө.Тұрманжановтың «Карл» 
поэмалары арнайы әдеби сыйлыққа ие болғанын айту парыз. Аталмыш 
шығармалар да негізінен әлеумет өміріндегі жаңаны жырлауға саяды. 
Алайда, жаңаны жалындатқан өзге ақындарға қарағанда бұлардың 
бір ерекшелігі бүгінгі жетістікті кешегі тарихпен сабақтас баяндады. 
Ал, С.Сейфулиннің «Қызыл ат» поэмасы формалық тың ізденіс 
жемісі еді. 1933 жылы жазылған поэмада Қазақстандағы 1932-33 
жылдары жол берілген аштықты астарлы ишарамен аяусыз сынады. 
Формалық жаңалығына сүйсінген бұл шығарманың халық басына 
түскен қасіретті өзгеден бұрын айта алғанына қуанасың. Сөйте тұра, 
шығарманың сюжеттік арқауының бостығы, төсегінің нашарлығына 
налисың.
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Мыңдап өлең, жүздеп поэма, дастан жазылғанымен отызыншы 
жылдар поэзиясы жиырмасыншы жылдары М.Жұмабаев жеткен 
биіктен көп төмен жатты. Өзінің формалық ізденісі, көркемдік 
қуатымен айырықша шоқтықтандырған Мағжан отызыншы жылдар 
поэзиясына ықпал ете алмады. Оған бас себеп – саясат тегеуріні.

Отызыншы жылдар поэзиясындағы бірқилы қызық ізденіс, 
мейлінше жетілмесе де, недәуір төбе көрсеткен жаңалық Ө.Тұрман- 
жановтың фольклордан үйрене жазған туындыларында, А.Тоқма- 
ғамбетовтың сатиралық шығармаларында, С.Ерубаевтың баллада- 
ларында, Қ.Аманжоловтың махаббат лирикаларында, А.Жұмаға- 
лиевтің Байрон поэзиясы әсерімен жазылған романтикалық мұңшыл-
күйшіл өлеңдерінде жатты. Сыңаржақ социологиямен ауызданған 
әдеби сын ақындардың еркін ізденісіне мұрша бермеді. Сондықтан 
аталмыш бағыттағы жаңалықтар өз алдына арна түзіп, кемелденген 
жеміс ретінде көрінбей, эксперименттік ізденіс дәрежесінде қалды.

Отызыншы жылдары проза қарышты қадам жасады. Алдымен 
атап айтар жәй – прозашы қазақ қаламгерлері қатары недәуір молайды, 
маманданған прозашылар жіктеліп бірыңғай шықты. М.Әуезов, 
Б.Майлин, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин, М.Дәулетбаев, 
С.Ерубаев, Ғ.Сланов, С.Шәріпов, О.Беков, С.Камалов, Ә.Айсарин, 
А.Асылбеков, С.Сапарбеков, Ж.Тілепбергенов, А.Сегізбаев секілді 
прозашылар қатары жасақталды. Қара сөздің қай-қай жанры да 
ізденіп ілгері қадам басты.

Отызыншы жылдары проза тәп-тәуір қарқын алды. Жаңа 
қоғамнан соны екпін, қарымды қарқын көрген қазақ жазушылары 
прозаның түрлі жанрында қалам тартты. Содан да қазақ прозасының 
очерк, публицистика, әңгіме, повесть, роман жанрлары түрлі өзгеріске 
түсті, мазмұндық жаңа сапа таба бастады.

Атап айтсақ, бұрын жылдар бойы жазылған қазақ романы «Бақыт- 
сыз Жамал», «Қалың мал», «Қамар сұлу», «Ақбілек», «Қартқожа», 
«Қилы заман» дегендей саусақпен санарлықтай болатын. Ал, бір 
ғана отызыншы жылдар беделінде жазылған романдарға қараңыз. 
С.Мұқанов «Адасқандар», «Теміртас», «Жұмбақ жалау» романдарын 
берді, «Балуан шолақ», «Менің мектептерім» романдарын ағымдағы 
баспасөзде жариялай бастады. Б.Майлин «Қызыл жалау», «Азамат 
Азаматыч» романдарын аяқтап, «Қоңсылар», «Тартыс» романдарын 
жазуға ден қойған. І.Жансүгіровтің «Жолдастар», М.Дәулетбаевтың 
«Қызылжар», Ғ.Слановтың «Дөң асқан», С.Ерубаевтың «Менің 
құрдастарым», Ғ.Мұстафиннің «Өмір не өлім» романдары келді 
өмірге.
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Аталмыш шығармаларды алған тақырыбы, түрлік, жанрлық 
ерекшелігі табиғаты тұрғысынан қарасақ қызық жайдың куәсі 
боламыз. 1928 жылы Қызылорда қаласында қарын бөле Сұлтанбек, 
Мұстафа есімді жігіттердің Бәтима есімді қызға таласуы салдарынан 
бірін-біріне қару жұмсап, қан төгу оқиғасынан жазылған «Адасқандар» 
– махаббат тақырыбында туған алғашқы әлеуметтік-психологиялық 
роман. «Теміртас», «Жұмбақ жалау», «Қызыл жалау», «Қызылжар» – 
тарихи төңкеріс тақырыбындағы дүниелер. «Теміртас» та қазақ жарлы-
жақыбайының Қазан төңкерісі арқасында көзі ашылып, теңдікке 
қолы жетуі жөнінде. «Менің құрдастарым», «Өмір не өлім» – өндіріс 
тақырыбында туған алғашқы қазақ романдары. М.Дәулетбаевтың 
«Қызылжар» романы – қазақ әдебиетіндегі қызық эксперименттің 
басы еді. Әуел баста «Қызылжар» триолық трилогия ретінде 
жоспарланған. Қазақ әдебиетінің үш қаламгері бірге жоспарлап, тізе 
қосып еңбектенбек болған шығарманың бір ғана кітабы жазылып, 
жарық көрді. «Қызылжар» романының бірінші кітабын міндетіне 
алған Сәкен Сейфуллиннің шығарманы қолға алған-алмағаны, 
бастағаны, иә бастамағаны бізге белгісіз. Ал, аталмыш шығарманың 
екінші кітабын мойнына алған Сәбит Мұқанов бірсыпыра жаза 
бастап, бірақ аяқтамады. Бұл орайда М.Дәулетбаевтың «Қызылжар» 
романы – қазақ әдебиетіндегі жақсы ойластырылған тәжірибенің 
(роман-буриме) үштік сыңарының бірі ғана.

Үңіліп қараған кісіге эпикалық тыныста жазылған бұл шығарма- 
лар ішкі жанрлық жүйесі қызық, түрлік мазмұны да ізденіс аңғартады. 
«Менің мектептерім» – мемуар. С.Сейфулиннің жиырмасыншы 
жылдары жазылып, жарияланған «Тар жол, тайғақ кешуінен» 
кейінгі, қазақ әдебиетіндегі екінші мемуарлық туынды. «Менің 
құрдастарым», «Өмір не өлім», «Дөң асқан» формасы қызықты, 
сол кезең өмір тынысы қамтылған роман үлгілері. «Балуан Шолақ» 
– ғұмырнамалық-биографиялық роман қарлығашы.

Әрине, біз мұндай қорытындыны қолда бар эпикалық жанр 
үлгілерін қарастыру арқылы жасап отырмыз. Ал, шындығында 
отызыншы жылдар саяси көзқарастың салдарынан әдебиетке деңдеп 
араласа алмаған А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Ж.Аймауытұлы, 
М.Жұмабайұлы сынды алыптар эпикалық жанрда әлдебір туынды 
жоспарлап жазып аяқтауы, әйтпесе бастап аяқтамауы әбден мүмкін. 
Айталық, көрнекті ғалым Бейсембай Кенжебаев қоғам қайраткері, 
публицист Садықбек Сапарбековтің 1937 жылы көлемді мемуарлық 
шығарма аяқтағанын айтар еді. Сол секілді жер-жердегі талапкерлер 
жазып, жолдаған романдардың болғанын да айту керек. Мәселен, 
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С.Мұқанұлы архивінде Насырұлы Сейілбек секілді автордың 
«Тоқымбет» аталатын романы қолжазбасы сақталған. Жоғарыда жазу- 
шыға жолдаған хаты мен қызмет орнының қатынас хатын келтірген 
роман көркемдігі төмен, талапкердің талпынысы дерлік қана туынды. 
Әйтпесе, оны Сәбит Мұқанұлы жариялатқан болар еді ғой.

Қазақ әдебиетінің классигі Б.Майлиннің «Азамат Азаматыч», 
«Қызыл жалау», «Қоңсылар», «Тартыс» романдары не аяқталмаған, 
қолжазбадай аяқталған күнде жеке адамға табынудың содырлы 
сойқынынан жоғалып кеткен, бүгінгі күнге жетпеген. Қолда бар 
үлкенді-кішілі үзінділеріне қарағанда, Биағаңның ол шығармалары 
уақыт тынысы, замана қарқыны, адамдар мінез-құлқы хақында 
қызықты болмысты аңғартқандай болады. Амал қанша, айтулы 
суреткердің аталмыш шығармалары толық нұсқасында оқырман 
қолында жоқ.

Отызыншы жылдары белсенді, өнімді еңбектенген С.Мұқанов- 
тың «Адасқандар» /1931/, «Теміртас» /1935/ романдары зерттеушілер 
тарапынан бұған дейін әлеуметтік өмір тынысын кең көрсете алмаған 
туындылар ретінде, ал «Жұмбақ жалау» /1938/ төңкерістің тарихи 
ролін кемел де кең, жан-жақты бейнелеген эпикалық, классикалық 
шығарма райында бағаланып келгені мәлім. Мектеп оқулықтарынан 
монографиялық зерттеулерге дейін солай айтылып, солай жазылып 
келді. Ендігі бағдар, ендігі бағалау, бәлкім өзгерер. Саяси екпіні 
басым «Теміртас», «Жұмбақ жалау» романдарына тиісті ғана бағасы 
беріліп, жазушы табысы ретінде нағыз өмір шындығынан алынып 
жазылған «Адасқандар», «Балуан Шолақ», «Менің мектептерім» 
/«Өмір мектебі» емес/ романдары аталар. Аталмыш шығармалар 
көркемдігі жоғары, ұлттық болмысты әр қырынан елестетерлік 
туындылар.

С.Ерубаевтың «Менің құрдастарым», Ғ.Мұстафиннің «Өмір 
не өлім», Ғ.Слановтың «Дөң асқан» романдарына да бұған дейін 
айтылған марапат сөздер азайып, бағалары нақты берілгені жөн.

Сөз болып отырған дәуірде повесть жанры недәуір өркендеді. 
Жанрдың жақсы үлгілері ретінде С.Сейфулиннің «Жемістер», 
Б.Майлиннің «Он бес үй», «Қырманда», С.Шәріповтің «Бекболат», 
«Рузи Иран», «Лейла», Ә.Әбішевтің «Завал», «Армансыздар», 
Ж.Тілепбергеновтің «Таңбалылар», О.Бековтың «Советбике», 
С.Камаловтың «Ұшқыннан өрт», Ғ.Слановтың «Арман ағысы» 
повестерін атауға болады. «Жемістер» – жаңа қоғам жеңісі, жемісі, 
адамдар тағдыры, «Он бес үй» – ұжымдастыру, «Қырманда» – тап 
тартысы, «Бекболат» – ұлт-азаттық көтеріліс, «Рузи Иран» – Иран елі, 
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«Завал», «Армансыздар», «Арман ағысы» – өндіріс, «Таңбалылар», 
«Советбике», «Ұшқыннан өрт» – төңкеріс жөнінде бірсыпыра сыр 
толғайды. Сәкен прозасын – баяндау, Бейімбет қара сөзін – характер 
ашу ерекшелігі, Сабыр прозасын – құжат-деректің молдығы, 
Әлжаппар повестерін тақырып ерекшелейді. 

Куә болып отырғанымыздай, отызыншы жылдардағы қазақ 
әдебиеті ауылды ұжымдастырудан шет ел өміріне дейін қамтып 
жатыр. Иранда біраз жыл елшілік қызмет атқарған С.Шәріпов 
қаламынан туған «Рузи Иран» ерекшелігін біз осылай қабылдаймыз. 
Қазақ повесі өткен кезеңдермен салыстырғанда тақырып аясы кеңіп, 
жанрлық формасы жұмырланып жап-жақсы өсті.

Отызыншы жылдары әңгіме көп жазылды. Б.Майлин, М.Әуезов, 
С.Шәріпов, Ғ.Мүсірепов, С.Ерубаев әңгіме жанрында өнімді 
еңбектенді. Тақырыпты өмірдің өзінен ала беретін, ала білетін 
Б.Майлиннің «Қара шелек», «Ұлбосын», «Даудың басы – Дайрабайдың 
көк сиыры», «Арыстанбайдың Мұқышы», «Әміржанның әңгімесі» 
секілді әңгімелері отызыншы жылдардағы қазақ даласындағы 
әлеуметтік өзгеріс тынысын өте дәл, нақты, шыншыл береді. Көркем 
шығармаға материалды өмірден көшіре алатын жазушыға кезінде 
натурализмді кінә етіп таққан сыншылар болған. Бүгін ойлап қараған 
көзқарасқа кісіге осы сынның жаны бардай көрінеді. Отызыншы 
жылдары қазақ халқын ұжымдастыруға байланысты орын алған  
асыра сілтеу оқиғалары Биағаң әңгімелерінде сирек сыналатын 
себебі де содан-ау. Әрине, біз бұлай дегенде ұлы жазушыны сынау- 
дан аулақпыз. Ф.М.Достоевский айтқан өмірлік әңгімелерін натура- 
лизмнен шуақты юморға бөлей ашатын кейіпкер характері 
арашалайды. 

Жиырмасыншы жылдары сыншыл реализм бағытында еңбек- 
тенген М.Әуезов отызыншы жылдары жаңа кеңестік қоғам жетістігін 
көрсетпек мақсатпен «Қасеннің құбылыстары», «Құм мен Асқар», 
«Іздер», «Шатқалаң», «Бүркітші» сияқты тартысы шарттылау, бірақ 
характерлері ірі, қарпуы да, қамтуы да мол әңгімелер берді.

Сондай-ақ Ғ.Мүсіреповтің романтикалық пафосқа, шуақты 
юморға толы, аналар жайындағы әңгімелер циклы, С.Ерубаевтың 
«Бақыт» секілді қиялға бай қанатты әңгімелері – отызыншы жыл- 
дардағы әңгімелердің өзіндік бір ерекшелігі. Ал, С.Шәріповтың 
очерктерден өнген әңгімелері көп дерек, көп мәліметімен қызықты. 

Әр дәуірдің бедерлі белеңі, кезеңдік ерекшелігі болады ғой. Осы 
орайда отызыншы жылдары қазақ әдебиетінде сатиралық әңгіме- 
лер, фельетондардың кең өріс алғанын аңғарамыз. І.Жансүгіров, 
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Б.Майлин, Қ.Тайшықов, Д.Еркінбеков, С.Төлешов, А.Тоқмағамбетов 
қаламынан бірсыпыра сатиралық әңгіме, фельетондар туды. Әрине, 
сатиралық қоғам бойындағы қайшылықты сынау, асыра сілтеу жүріп 
жатқанын, жаңа қоғамның дұрыс бағытта дами алмай отырғанын 
айтар дәрежеде болды дей алмаймыз. Ал, адамдар бойындағы 
кержалқаулық, әкімгершілік мінез-құлықты сынай білді. Бұл кездегі 
қазақ сатирасының ерекшелігі адам бойындағы кемшілікті кейіпкер 
бойына жинақтап характер сомдау арқылы айтып бере білгендігі. 
Жанр шарты тұрғысынан алғанда бұл – недәуір жетістік еді.

Отызыншы жылдардағы қазақ әдебиетінде очерк, публиц- 
истиканың алар орны ерекше. Бүкілодақтық деңгейде М.Горький 
жазушыларды завод, фабрикалардың, қалалардың очерктік сипатта 
тарихын жазуға шақырғаны бар. Бәлкім осы шақырудың әсері 
ме, болмаса қазақ даласына келіп қоныс тебе бастаған алып завод, 
фабрикаларды көрген соң ой түсті ме, әйтеуір қазақ жазушылары 
жер-жерге барып, ел аралап очерк, публицистика жазуды қолға алған. 
Атап айтсақ, С.Шәріпов қазақ ауылындағы ұлт-азаттық көтерілісінің 
тарихы, қолбасшы-күрескерлер жөнінде, І.Жансүгіров Жетісу тарихы 
хақында очерктер циклын жазды. Б.Майлин Шымкент қорғасын 
заводы жөнінде, А.Тоқмағамбетов Шәуілдір мақташылары еңбегі 
жайында очерк, мақалалар жазды. Бұлардың көбі кезінде жарияланған 
ағымдағы баспасөз беттерінде жинаусыз жатыр.

Белгілі қаламгерлер жазған очерк, публицистиканың кейбір 
ырғақтары осындай. Сонымен қатар, әдебиет зерттеушілері ескер- 
мей жүрген екінші бір жүйе очерк, публицистика дүниелері бар. 
Олар – С.Қожанов, Н.Төреқұлов, О.Исаев, А.Асылбеков, С.Сапар- 
беков, Т.Рысқұлов сынды қоғам қайраткерлері қаламынан туған 
очерк, публицистика. Мерзімді баспасөз бетінде аты аталған қоғам 
қайраткерлерінің бірсыпыра әдеби публицистік мұралары бар. 
Сонымен қатар, кезінде жарияланбағанымен, тиісті орындарға 
ашыққан қазақ халқы жөнінде ашына-ашына жазып жолдаған хаттар 
/қазіргі уақытта ол хаттардың кейбірі жарияланып жүр/ – отызыншы 
жылдар публицистикасының ғажап үлгісі ретінде танылуға тиісті. 
Бұлар – хат формасында жазылған публицистік әдеби мұралар 
санатына жатады. Міне, осы қоғам қайраткерлері хаттарын қоса 
айтқанда, отызыншы жылдардың қанды қасіретін өзге жанрларға 
қарағанда публицистика ащы да шыншыл бейнеледі деген тұжырым 
жасауға болады.

Отызыншы жылдардағы қазақ әдебиеті әңгіме болғанда іштей 
жіктеле түскен балалар өріс-өркенін ұмытуға болмайды. Жиыр- 
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масыншы жылдары А.Байтұрсынов, М.Дулатов, М.Жұмабаев 
қазақ балаларына арнайы қалам тартқаны мәлім. Осы дәстүрді 
жалғастыруды ойлады ма, болмаса 1934 жылы болып өткен КСРО 
Жазушылар одағының бүкілодақтың бірінші съезінің әсері ме /съезде 
балалар әдебиетін өркендету басты мәселенің бірі ретінде қаралды/ 
әйтеуір отызыншы жылдары қазақ қаламгерлері балалар әдебиетін 
дамытуға жұмыла араласты. КСРО жазушылар одағының тұңғыш 
съезінен оралған І.Жансүгіров қазақ балалар әдебиетін дамыту 
жөнінде баспасөз бетінде арнайы мақала жазды. Өзгелер де бұл 
үндеуге үн қосып, көп болып қазақ балаларына қызықты әдебиет 
жасауға бәтуаласты. Әдебиет жасау – әдебиет жайында мақала 
жазып, мәселе көтерумен шектелу емес, балаларға әр жанрда көркем 
туындылар ұсыну. Осы мәселені жете пайымдаған І.Жансүгіров, 
Б.Майлин балаларға арнап ертегі жаза бастады. Ағалар бастамасын 
жаңа, жас буын қолдай жөнелді. Әсіресе, Ө.Тұрманжанов балалар 
әдебиетіне біржолата бет бұрғандай рай танытты. Ақын ауыз әдебиеті 
үлгілерін ала отырып, балаларға лайықтап қайта жырлаудан халық 
әдебиеті формасында құрыштай құйып тың туынды жазуға дейін 
ілгерілеп өсті. Бұл ретте Ө.Тұрманжанов шығармашылығы ауыз 
әдебиеті мен маманданған балалар әдебиеті арасын жалғап жатқан 
рухани көпір іспетті роль атқарады. Отызыншы жылдар әдебиетін 
әңгімелегенде бұл да ескерілуге тиісті бір ерекшелік.

Кезеңнің белеңді, белді бір ерекшелігі – қазақ драматургиясы 
бұрын болмаған деңгейде өсті. Бұрын ішінара бой көрсетіп қана 
келе жатқан драматургия сан жағынан да, сапа жағынан да ғаламат 
биікке көтерілді. Б.Майлиннің «Майдан», «Талтаңбайдың тәртібі», 
«Жалбыр», «Шұға», «Біздің жігіттер», «Амангелді» /Ғ.Мүсіреповпен 
бірге жазған/, М.Әуезовтің «Түнгі сарын», «Абай» /Л.Соболевпен 
бірге жазған/, «Айман-Шолпан», «Ақ қайың» /Ә.Тәжібаевпен бірге 
жазған/, «Тас түлектер», «Тартыс», «Алма бағында» секілді қос-
қостан, топтап-топтап пьеса беруі үлкен-кіші әріптестерінің қанын 
қыздырып дүбірге қосқан өнімділік. Тереңірек ойлап қарасақ 
М.Әуезовтің үзеңгілесі С.Мұқановпен бірлесе «Ахан мен Зайраны» 
жазуы, оған музыка жазуға Ленинградтан композитор Б.Асафьевті 
тартуы, ізінен ілескен Ә.Тәжібаевпен бірлесе «Ақ қайыңды» жазу, 
сәл кейінірек Ә.Әбішевпен бірлесе «Намыс гвардиясын» жазуы – 
драматургияға кадр баулу тәжірибелері екен-ау.

Айтса айтқандай, басы Ғ.Мүсірепов болып, драматургияны 
дамытуға бірсыпыра қазақ қаламгерлері атсалысты. Ғ.Мүсірепов 
«Қыз Жібек», «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» секілді классикалық 
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пьесаларын жарыстыра қатарға қосты. Отызыншы жылдары жазылған 
пьесалардың ұзын қарасына көз жіберсек көңіл көншірліктей көп 
жазылғанын аңғарамыз. І.Жансүгіров «Кек», «Түрксіб», «Исатай-
Махамбет», «Мін де шап», Ж.Шанин «Шахта», С.Мұқанов «Күрес 
күндерінде», А.Шанин мен Қ.Байсейітов «Тартыс», А.Шанин 
«Панасыздар», Қ.Байсейітов «Екі қыз», С.Камалов пен Т.Жароков 
«Қанды аяқ», Д.Еркінбеков «Шындық», А.Тоқмағамбетов «Әзірет 
Сұлтан», Ш.Құсаинов «Боран» секілді пьесаларын жазды. Бір 
қарағанда драматургиялық туындылар қарасыны мол-ақ. Алайда, 
әдебиет, өнер туындысы ешуақытта санмен емес, сапамен өлшенеді. 
Өнерлік сапа өлшемімен қарағанда Б.Майлин, М.Әуезов, Ғ.Мүсірепов 
әдебиетке ырыс, өнерге тыныс боларлық классикалық пьесалар берді 
дейміз.

Драматургиядағы озық құбылыс сахна өнерінің де күрт өсуіне 
ықпал етті. Қазақтың ұлттық өнерінің бірі – театр. Қазақ театры 
репертуарының өсуіне, өнер кадрының жетілуіне байланысты 
отызыншы жылдары драма театры, опера театры болып өз алдына 
жеке-жеке отау тікті. Театрдың жеке отау тігуіне байланысты 
сайланған, сараланған сахна қайраткерлері тұлғаланып шықты. «Бір 
жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып» ұжымдаса еңбектенген қазақ 
өнер өрендері 1936 жылы қазақ әдебиеті мен өнерінің Мәскеуде өткен 
онкүндігінен зор табыспен оралуының бас себебі де осыдан.

Ескіні қиратып, жаңаны жасау жолындағы ілгерішіл қадам – 
аударма саласынан да көрінді.

Тәржіма, әдетте, қос қырлы мәселе. Өзге тілден қазақ тіліне аудару 
– мәселенің бір қыры. Қазақ тілінен өзге тілге аудару – мәселенің 
екінші қыры. Бұлардың бірінсіз бірі ақсап жатады. Отызыншы 
жылдары аударма мәселесінің осы екі қыры егізқатар өрістеді.

Отызыншы жылдары қазақ қаламгерлеріне орыс әдебиетінің 
ықпалы айырықша мол болды. Орыс әдебиетінде бар үлгіні пайдалану, 
кейіпкер тіліне, автор баяндауына орыс сөздерін тоғыта мол кірістіру 
– қазақ ақын-жазушыларының әсершіл балаң көңілінің көрінісі. Қай 
ел, қандай әдебиеттен үйрену де еліктеу-солықтаудан басталып табиғи 
үйреніске ұласады. Бұл ретте аударма атқарар міндет ұлан-асыр. 
Отызыншы жылдары ілгері-кейінді өмір сүрген үлкенді-кішілі орыс 
ақын, жазушылары туындылары – қазақ тілінде көп аударылды. Бір 
ғана дерек келтірейік. Ұлы орыс ақыны А.С.Пушкин шығармалары 
бір он жылдық ішінде бір томдық және үш томдық болып қазақ тілінде 
екі рет басылым көрді. Сондай-ақ М.Ю.Лермонтов, Н.А.Некрасов, 
Н.В.Гоголь, Ф.М.Достоевский, А.П.Чехов, В.Г. Короленко, 
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А.М.Куприн, А.Толстой, В.Гаршин, М.Горький, В.Маяковский, 
Д.Бедный, А.Фадеев, М.Шолохов, Д.Фурманов, Ф.Гладков, 
Новиков-Прибой, К.Паустовский, В.Иванов, В.Катаев, А.Гайдар, 
А.Серафимович, Н.Тихонов, В.Арсеньев, К.Чуковский, С.Маршак 
секілді бірнеше буын орыс ақын, жазушыларының үлкенді-кішілі 
шығармалары қазақ тіліне аударылып, кітап болып басылып шықты. 

Аударма ісі қазақ жазушыларының оқып, үйрене өсуіне сеп. Әрі 
аударма тәжірибесінен тәржімашылар тәрбиеленеді. Айталық осы 
жылдары қазақ әдебиетінде Қ.Тайшықов, А.Құлыбеков, С.Талжанов, 
Қ.Тоғызақов, Х.Өзденбаев, Қ.Сағындықов, Ғ.Оспанов, Ә.Сүлейменов 
секілді маман тәржімашылар қалыптасты.

Әрине, қазақ аудармашылары бұл шығармаларды жіті танып, 
жеткізе тәржімалады деп айта алмаспыз. Алайда, аударманың жаңа 
бағыттағы жас әдебиеттің тәжірибе жинақтауына, үлкен әдебиеттен 
үйреніп өсуіне ықпалы мол болды.

Жан-жақты, қаламгерлер еркіндігін тежеумен келе жатқан саясат 
қысымы әдебиеттің бар жанрына ықпал етті. Тежегіш саясаттың 
аудармаға да салқыны тигенін айта кету жөн. Алдымен айтарымыз 
– қазақ тіліне социализмді жырлаған, социалистік реализм рухында 
жазылған шығармалар аударылсын деген қақпайлау орын алды. 
Екіншіден, аудармашылардың кейбірі 1937 жылы ұсталып, сотталып, 
айдалып, атылып кетті. Осындай қасіретті жағдайда бір аудармашы 
еңбегін екінші бір адам атынан жариялау орын алды. Үшіншіден, 
ұлтшыл-алашордашыл ақын, жазушылардың отызыншы жылдардың 
өне бойында не өздерінің төлтума еңбектерін, не аудармаларын 
жариялауға рұқсат етілмеді. Бір дерек келтірейік. Ұлы ақын 
А.С.Пушкиннің бір томдық таңдамалы шығармалары 1935 жылы 
Б.Кенжебаевтың жинап, құрастыруымен қазақ тілінде жарық көрді. 
Қайсар құрастырушы ұлы ақынның «Дубровскийін» Шәкәрім 
Құдайбердіұлы, «Гүл» аталатын өлеңін Міржақып Дулатұлы, 
«Бұлбұл», «Ажал», «Жапырақ» сынды өлеңдерін Бернияз Көлейұлы, 
«Сараң сері», «Тас мейманын» Жүсіпбек Аймауытұлы тәржімасында 
бір томдыққа енгізіп, түсіндіріп алғысөз жазып, жариялап жіберіп, 
табандылық танытқан еді. 1937 жылы А.С.Пушкиннің қазақ тілінде 
үш томдық шығармалар жинағы жарық көргенде /Алғысөзін жазған 
С.Мұқанов/ әлгі аталған аударма үлгілерінің бірде бірі де енбей 
қалды. Міне, саясат салқыны дегеніңіз…

Тәржімә тәжірибесіндегі екінші тенденция – қазақ ақын, 
жазушылары шығармаларын орыс тіліне аудару. Отызыншы 
жылдардан мәселенің бұл қыры да жүзеге асырыла бастады. Қазақтың 
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мақал-мәтелдері, «Қобыланды батыр», «Қыз Жібек», «Ер Сайын» 
эпостарының үзінділері, Абай, Жамбыл өлеңдері, С.Сейфулиннің 
«Көкшетау», «Қызыл ат», І.Жансүгіровтың «Дала», С.Мұқановтың 
«Сұлушаш» поэмалары, қазақ ақындарының бірсыпыра өлеңдері, 
М.Әуезовтың, Б.Майлиннің әңгіме, повестері орыс тіліне аударылды. 
Айтылған жайлар отызыншы жылдар үшін аз жетістік емес-ті.

Екі ел әдебиетін байланыстыруда, тәржімә ісінің бірқос жақсы жолға 
қойылуында Санкт-Петербургтық орыс ақын, жазушыларының көмегі 
үлкен болды. 1936 жылы қазақ елімен, жерімен танысу үшін Санкт-
Петербургтан Л..Соболев бастап В.А.Рождественский, П.Лукницкий, 
А.Гитович секілді ақын, жазушылар келді. Қазақ жерін аралап, елімен 
танысқан олар қазақ әдебиетінің шын жанашыр достарына айналып 
аттанды. Ауылдарына аттанып бара жатқан олардың әрқайсысының 
мойынында қазақ ақын, жазушыларының бірінің шығармасын 
орыс тіліне аудару міндеті қоса кетіп бара жатты. Нақтырақ айтсақ, 
Л.Соболев «Абай» романын аударуға, В.Рождественский Абай 
өлеңдерін аударуға уәде беріп кетті. Қалғандары да қазақ әдебиетінің 
аудармашысы, насихатшысы болуға бел байлаған бейілде болды. 
Орыс жазушылары уағдаларына жетті, сөздерінде тұрды. Л.Соболев 
ұлы М.Әуезовпен бірігіп «Абай» трагедиясын, қазақ әдебиеті жөнінде 
бірнеше мақала жазды. В.Рождественский ұлы Абай жырларын орыс 
тіліне аударумен айналысты. П.Лукницкий қазақ әдебиеті табыстарын, 
әмсе С.Мұқановтың «Өмір мектебі» романын насихаттап толымды 
мақала жазды. Санкт-Петербургте – «Пушкин үйінде», Мәскеуде 
– Орталық Мемлекеттік әдебиет және өнер архивінде қазақ-орыс 
жазушыларының сол кезеңдік қатынасын куәландыратын қымбат 
құжат-мәліметтер мол. Сол материалдармен таныса келгенде олардың 
қазақ әдебиетіне шын жаны ашыған, қазақ қаламгерлерімен шынайы 
достық қарым-қатынаста өткенін пайымдайсың. Қазақ әдебиеті үздік 
үлгілерін олар өздері ғана аударып қойған жоқ, өзге әріптестеріне 
насихаттап, аудармашылыққа тартты, ұлт әдебиетінің одақтағы 
ұйытқысына айнала берді.

Бұл кезде қазақ әдебиеті үлгілерін орыс тіліне аударатын 
М.Тарловский, Н.Сидоренко, А.Чачиков, Д.Бродский, З.Кедрина, 
П.Кузнецов, Д.Снегин секілді қарымды маманданған тәржімашылар 
тобы қалыптасып үлгерген еді.

Отызыншы жылдары орыс тілінен қазақ тіліне, қазақ тілінен орыс 
тіліне аудару проблемасы тәп-тәуір шешімін тапты. Қаламы бас біле 
келе қазақ аудармашылары әлем әдебиеті асыл үлгілерін, туысқан 
халықтар әдебитенінен де кейбір шығармалар аудару ісіне ден қоя 
бастады. «Аударма – елшілік ролін» атқаруға дендеп кірісті.
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Әрбір әдебиеттің бір жанрының өркендеуі екінші бір қапталдас 
жанрдың туып, өсіп, нығаюын тарихи қажеттілікке айналдырады. 
Отызыншы жылдары әдебиеттің бар жанрының жан-жақты ізденісі, 
түрлі экспериментке баруы, енді келіп соны саралайтын, жинақтай 
әңгімелейтін әдебиеттану ғылымы мен әдебиет сынының жаңа 
қарқын алуын қажетсінді. Жиырмасыншы жылдары ұлы нобайы 
жасалған ұлттық әдебиеттану ғылымы отызыншы жылдары екі 
ұдай күйді бастан кешті. Біріншіден, жиырмасыншы жылдары Ақаң 
/Байтұрсынов/, Жақаң /Дулатов/, Жүсекең /Аймауытов/, Қошекең 
/Кемеңгеров/ жасаған алғашқы теориялық еңбек, орта, жоғары оқу 
орындарына лайықтай жазылған оқулық, оқу құралдарының бәрінен 
бас тартуға тиісті болды. Саяси идеология екпінінің қаттылығы 
темірқанат әдебиетші, сыншыларды соған мәжбүр етті. Екіншіден, ұлт 
әдебиетінде жоқты жасау орнына, бардың өзінен бас тартқандықтан, 
жаңаны қайта жасау секілді қосанжарласқан тілек жетегінде жүрді.

Қандай тілекті де жүзеге асыратын, қандай міндетті де атқаратын 
– кадр. Жиырмасыншы жылдармен салыстырғанда бұл кезеңде 
қазақ әдебиеттану ғылымы мен сынның маманданған өз кадры өсіп 
жетілді деуге болады. Отызыншы жылдары бірыңғай әдебиеттану, 
сын саласында еңбектенген Ғ.Тоғжанов, М.Жолдыбайұлы, Б.Кенже- 
байұлы, Қ.Өтепов, Е.Ысмайылов, Қ.Жұмалиев, І.Қабылов, М.Қара- 
таев, Ә.Қоңыратбаев, Ә.Лекеров, Р.Жаманқұлов, Ә.Үсенов секілді 
әдебиетші, сыншы легі қалыптасты. Әдебиеттану, сын бірыңғай 
сыншылар міндеті деп қарап отырмай, С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, 
М.Әуезов, С.Мұқанов секілді аға буынға еріксіз айнала бастаған 
ақын, жазушылар да әдебиеттану, сынға араласты. Жиырмасыншы 
жылдары әдебиетке келген бір қауым Ө.Тұрманжанов, Қ.Әбдіқа- 
дыров, Ж.Саин, Ә.Тәжібаев, тіпті әдебиет есігін жаңа ашып, алғашқы 
жинақтарын жаңадан шығара бастаған Қ.Аманжолов, Д.Әбілев, 
С.Ерубаев секілді жастар да сыннан тысқары қала алмады. Олай 
болатын себебі – отызыншы жылдар – әдебиеттегі тап күресінің, 
таптық жіктелістің әбден күшейген кезі, отызыншы жылдар – түрлі 
әдеби ағым, әдіс төңірегіне топтасқан қауымның, тіпті буынның 
өзара есеп айырысқан, жаға жыртысқан, жаманатқа барған жылдары. 
Саясат салқыны тимеген, идеология шарпуы шалмаған жан қалмаған 
ол жылдары.

От-жалынға оранып, кекке суарылып, күдікпен тіршілік кешкен 
отызыншы жылдары әдебиетшілер, сыншылар атқарар міндет әрі 
сан-алуан, әрі мейлінше мол еді. Ол жылдары ұлттық әдебиеттану, 
сын саласындағы атқарылуға тиісті міндеттер мен жүзеге асырылған 
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істерді тақырып-тақырыпқа жүйелей, даму тенденциясына орай 
әңгімелеп көрейік. 

Жиырмасыншы ғасырға бұйығы, бейқам келіп жеткен қазақ 
халқының ауыз әдебиеті жинаусыз, азаматтық тарихы, содан 
туындап сабақтас дамитын әдебиет тарихы жүйелеусіз жатты. Бұл 
істің біссімілдасы – халық қолында, ел аузында жүрген ақындар, 
билер, шешендер сөздерін, әңгіме, аңыз, жырларды жинау, саралау. 
Пролетарлық бағыттағы қазақ кеңес әдебиетінің ағасына айналған 
С.Сейфуллин бас болып қазақ ақын, жазушылары атқарған бір 
іс осындай. Олар арнайы үкімет комиссиясын жасақтап, ғылыми 
экспедициялар ұйымдастырып ел-елге шығарды. Өздері де шықты 
ел аралауға. Әйтпесе белгілі бір газет, журнал арқылы құлақтандыру 
жариялап, ел-жұрттан материал сұратты. Әрине, бұлай дегенде 
біз ел мұрасын жинау, ақындар еңбегін жинақ етіп шығару тек 
С.Сейфуллиннен басталады демейміз. Бұл – жиырмасыншы жылдары 
қазақ зиялылары ізгі бастап іске асырған шаруа ғой. Сол жақсы 
бастама жалғасып жатты. Бір өкініші – аға буын, алашорда, ұлтшыл 
атанған оқымысты қауым атқарған іс, жинақталған материалдың 
өзі отызыншы жылдары олардың өз атымен емес, өзге жандардың 
атымен жарық көріп жатты. Қалай дегенде де сол аяулы арыстар 
атқарған істің отызыншы жылдары жалғасын табуы – әдебиетке ырыс 
болды. Қазақ ауыз әдебиеті үлгілері кітап болып басыла бастады. 
Бұған белгілі ғалым Сәрсен Аманжоловтың жауапты редакторлық 
етуімен жарық көрген – «Қазақ совет фольклоры» /Алматы– Қазан 
1935 жыл/ атты жинақты атасақ та жеткілікті. Сондай-ақ Абай, 
Сұлтанмахмұт, Ақмолла, Ақан сері, Нармамбет секілді ақындардың 
жеке жинақтары жарық көрді. Оларға қаламгерлер тарапынан талдай 
алғысөз жазылды.

Қазақ әдеби сын, зерттеуіндегі екінші бір тенденция – оқулық- 
тардың жаңадан жазыла бастауы. Республикада халық ағарту ісінің 
өркендеуіне байланысты оқулықтар көптеп қажет болды. Қазақ 
әдебиетші ғалымдары отызыншы жылдары міне осы міндетті 
жүйелі жүзеге асырды. Бұл іске М.Әуезов, С.Сейфуллин, Б.Майлин, 
С.Мұқанов, І.Жансүгіров, М.Жолдыбайұлы, Ә.Қоңыратбаев, 
Ғ.Мүсірепов, М.Жанғалин, С.Ерубаев секілді көптеген қаламгерлер 
тартылды. 

Әрбір әдебиеттің дамуына орай ол әдебиеттің теориясын жасау 
талабы туындайды. Жиырмасыншы жылдары жасалған «Әдебиет 
танытқыш» қолданыстан алынып тасталған соң, сол олқылықтың 
орнын толтыру үшін жас әдебиетшілер еңбектенді. Қ.Жұмалиев, 
Е.Ысмайылов жазған теориялық еңбектерді осы ыңғайда бағалау 
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орынды. Қ.Жұмалиевтің «Әдебиет теориясы» /1938/, Е.Ысмайыловтың 
«Әдебиет теориясының мәселелері» /1940/ уақытында оқушылар 
қажетін өтеген еңбектер.

Әдеби сындағы тағы бір тенденция – ұлт тіліне байланысты 
туындаған еді. 1932 жылы «Социалистік Қазақстан» газеті бетінде 
ұлт тілі жөнінде таласты мақала басылады. Жылға созылған таласқа 
Қ.Басымұлы, Т.Шонанұлы, С.Аманжолов, Б.Кенжебаев сияқты тілші, 
әдебиетшілер қатысады. Бұл – қазақ тіліне қауіп төндірген алғашқы 
шабуылдың бірі еді. Алайда, арып-ашып, аштық зардабын тата жүрсе 
де қазақ жастары бұл жолы ана тілін қызыл империя өктемдігінен 
қорғап қалды.

Қазақ әдебиетіндегі бұл кезең әдеби сын үшін әрі тенденция 
ретінде көрінетін, әрі қасіретіне айналатын бір мәселе – отыз 
жетінші жылдың қырғынына байланысты туындайды. Қазақ ақын-
жазушылары, әдебиетші, сыншылары арасында 1937 жылдың 
науқанына қатыспағаны тым сирек. Бірін-бірі «халық жауы» деп жала 
жапқан, пікіріне жазушы шығармаларынан таяныш тапқысы келіп, 
көпшілікті күйелеген мақалалар ол жылдары өте көп жазылды. Саясат 
үстемдігінің әсері ғой, кейбір жазушылар өздерінің «қателескенін 
мойындап» ел сүйген үздік туындыларын өздері сынап әлекке түсті. 
Айталық, С.Мұқанов «Менің қатем қандай?» деген мақаласында 
жастардың сүйікті «Сұлушашын» өзінің қателігі ретінде баяндады. 

Отызыншы жылдары қазақ әдебиетінің бірсыпыра жанрында 
көркемдік ізденістердің болғанын айттық қой. Соған орай, әр 
жанрдың табиғатын қарастыратын сын мақалалар да төбе көрсете 
бастады. Бұл да отызыншы жылдардағы қазақ әдеби сынының бір сәті.  
 Сонымен бірге отызыншы жылдары қазақ жазушылары өздері- 
нің шеберханасынан сыр шертетін мақалалар жариялай бастады. 
С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгіров, С.Мұқановтың шығар- 
машылық шеберханасынан сыр шерткен мақалалары қазақ әдеби 
сынындағы жаңалықты бастама еді.

Жекелеген жазушылардың өз шығармасына оқырман қауымнан 
көптеп хат алып, олардың бас-басына жауап жазуға мүмкіндігі 
келмегендіктен газет арқылы хат жазып, жауап беруі де қазақ әдеби 
сынында отызыншы жылдары көрінген ұнамды құбылыс. Айталық, 
С.Мұқановтың «Жұмбақ жалау» романына мыңнан астам хат алып, 
соларға топтап жауап беретін «Роман туралы» деп аталатын сырласуы 
қазақ әдебиетіндегі «хат-мақала» формасын туғызды.

Қорыта айтқанда, отызыншы жылдар – қазақ халқына екі бірдей 
қасірет әкелген нәубет жылдары. 1932-33 жылдар мен 1937-38 
жылдар қасіретінен қазақ халқы қан жұтып, қатары сиреп, қалжырап 
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шықты. Отызыншы жылдары партияның әлеуметтік өмірде осындай 
үстем, өктем саясат жүргізуінің кері ықпалы көркем әдебиетке де 
көптеп тиді. Қазақ жазушылары ел басына түскен нәубетті көре тұра 
әдебиетте бейнелей алмады. Содан да қазақ әдебиеті туындылары 
жалған тартыс, шартты тартысқа құрылып жазылды. Содан келіп 
әдебиетте тартыссыздық пайда болды. Өмірдің ащы көрінісі көзге 
ілінбей, бірыңғай тәтті көрінісі жырланды. Әдебиеттің басты пәні 
– Адам ұмытылып, әдебиетті бесжылдықтың есептері билеп кетті. 
Көп жанр өспей, өркендемей мешеу қалыпта қалып қойды. Сонымен 
қатар, әлеуметтік өмірдің шындығын аздап та болса айта алған кейбір 
туындылар да болды. Өмірдегі қиындыққа қарамастан, қаламгерлерге 
көрсетілген қилы-қилы қысымға қарамастан шындықты айтқан 
жекелеген қаламгерлер де болды тарихта. Әлеумет өміріндегі 
қиындықтарға қарамастан кейбір жанр аздап ілгері озды: жаңа түр 
іздеді, қатар саны көбейді, әдебиетте бұрын бола қоймаған жаңа 
бағытқа ден қойды, жаңа дүниелер жасады. Көп жағдайда жанрлар 
табиғи өспей қаламгері жаттанды сөйлеп, жалтақтап өскен әдебиеттің 
бұл жылдары көрген қызығынан, кешкен қасіреті мол. Отызыншы 
жылдар әдебиеті – социалистік реализм әдебиеті екен деп біржолата 
жоққа шығаруға болмайды. Бар кемшілігін айта отырып, он жыл 
бойына жорғалаған қалам, жазылған шығарма, қаламгерлер кешкен 
ауыр тағдырлар шежіресін айта білуіміз керек. Шолу түрінде айтсақ, 
отызыншы жылдардағы қазақ әдебиетінің жай-күйі, міне осындай 
еді.

1990 жыл.

ОТЫзЫНШЫ ЖЫЛДарДаҒЫ ҚазаҚ ПрОзасЫ
 
Өмір бір орында тұрмайды. Жиырмасыншы жылдармен салыс- 

тырғанда отызыншы жылдары қазақ халқы басына қиын іс түсті, 
жарамсыз саясат тепкісінен теперіш көрді, аштыққа ұшырады, 
қиянатқа тап болды, ұлт ретінде өсу орнына өшіп кете жаздады 
(ол жайында алғы тарауларда тиянақтап айттық). Бәрібір өмір 
тоқтамайды, адам армандап алға жылжиды. Соған орай, әдебиет 
пен өнер жасайды. Жиырмасыншы жылдары қазақ әдебиеті қауырт 
өсіп, жақсы бағытта күрт дамығаны ақиқат. Саясаттың бұрмалауынан 
отызыншы жылдары сол бағыт арнасынан ауысты, шындықты 
бұрмалап көрсететін жалған жолға түсті дейміз. Бұлай дегенде қазақ 
ақын-жазушыларымыз отызыншы жылдардың қанды қырғынын 
аяусыз әшкерелеп, «қанын сорғалатып», реалистік қуатпен көрсете 
алмағанын, саясат ықпалына еріп, жасанды пафосқа берілгенін еске 
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аламыз. Артық-кем сөйлеп, қаны сорғалаған шындықтай соғып, 
боямалыққа ұрынса да, бәрібір әдебиет жасалды.

Өмірдегі өзгерістерден шығар, Коммунистік партия шақыруы 
болар, әйтеуір әдебиетте жаңа тақырыптар туды. Ақын, жазушылардың 
жаңа буыны келді әдебиетке. Әлеумет өмірі шындығынан тумаса да, 
социализм заказы ретінде жүзеге асып жатқан өндірістік өсу – қоғам 
туғызған тақырыптарды ақындар іліп алып, поэзияда желкілдете 
жырлады, прозада түрлі жанрда шығармалар жазылды. Жаңа жанр 
туды. Жанр жаңа қырынан өсті. Тың шығармалар туды. Отызыншы 
жылдардағы қазақ прозасының да халі сондай.

Қазақ прозасы – кеңестік кезең жемісі (З.С.Кедрина, Т.Ақтан, 
Т.Нұртазин) дейтін қате пікір бар әдебиеттануда. Дұрысы қазақ 
әдебиетінің қай жанры да, оның ішінде қазақ прозасының бар ішкі 
жанрлық жүйелері де жиырмасыншы жылдары қалыптасып үлгерген. 
Жиырмасыншы жылдары жазылған М.Әуезов, Ж.Аймауытов, 
Б.Майлин әңгімелері еуропалық жазу мәдениеті биігіне көтеріл- 
ген. Жиырмасыншы жылдары туған «Шолпанның күнәсі» (М.Жұма- 
байұлы), «Күнікейдің жазығы» (Ж.Аймауытұлы) повестері әлі күнге 
өз биігін ешкімге бермейді. Жиырмасыншы ғасыр басында туып, 
жиырмасыншы жылдардың аяғында шырқау шыңға көтерілген қазақ 
романдары («Ақбілек», «Қилы заман», «Адасқандар») ешкімнің 
тақиясына тар келмейді.

Отызыншы жылдардағы қазақ прозасы, хронологиялық тұрғы- 
дан алғанда, осы онжылдықтың жалғасы. Ал, тақырып қамтуы, 
өмірді бейнелеуі жөнінен басқа бағыт, бөгде арна ұстанды. Алайда, 
отызыншы жылдары әдебиет, оның ішінде қазақ прозасы болмады 
деп айта алмаймыз. Отызыншы жылдары қазақ прозасы болды. Он 
жылда (1930-40) қазақ прозасының ұзын саны күрт өсті. Сан бар да, 
сапа бар. Сапа саннан туатыны да рас. Дегенде, отызыншы жылдар 
прозасының саны сапасына сәйкес болды дей алмасақ керек. Қалай 
дегенде де бұл кезең прозасының жылт еткен жаңалық-жақсылығын 
көріп, кемшілігін аяусыз айтып әңгімелеу, талдау шарт.

Отызыншы жылдары өскен жанр үлгісі – роман. Бұл он 
жылдықта ондап, жиырмалап роман жазылды. Өмір оқиғаларының 
ауқымдылығы жазушыларды үлкен жанрға шақырды. Оның үстіне, 
қазақ қаламгерлері орыс әдебиетін үлгі етіп көз алдарына ұстап 
отырды. Орыс әдебиетінде бұл кезеңде социализмді қабылдай алмаған 
қаламгерлер шет елдерге кетіп (Мережковский, Бунин) қайтып 
келгендері (М.Горький, Куприн) жаңа қоғам шындығын мойындады. 
А.М.Горький тіпті жаңа қоғам әдебиетінің ұйымдастырушысы 
– «атасына» айналды. Горький соңынан ерген жаңа қоғамның төл 
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перзенттері, өз жазушылары (Серафимович, Фадеев, Фурманов, 
Панферов) өсіп, қалыптасып үлгерген. Олар социализмді бар 
дауыспен жырлап жатты. Аға тұтқан орыс әдебиетіндегі, оның бар 
жанрындағы, өрттей қаулап өсіп келе жатқан осы процесс ұлттар 
әдебиетіне ерекше ықпал етті. «Түйені дауыл шайқаса, ешкіні 
аспанда көресің…» дегендей, ғасырланған әдемі дәстүрі бар орыс 
әдебиеті өкілдері жаңа заманның ұраншысына айналған соң ұлт 
ақын, жазушыларына не сын бар?! Ұлт әдебиеті өкілдері өздері аға 
тұтқан – орыс жазушыларының аузына телміре қарап отырды да, олар 
жазған тақырыптарды өз әдебиеттерінде жамырай жаза жөнелді. Өзге 
шарасы жоқ өз әдебиетінің дәстүрін тастап, орыс әдебиеті ықпалына 
көшкен қаламгерлердің бір бұтағы – қазақ жазушылары еді. Қазақ 
әдебиетінде романның көптеп жазылуына әсер еткен фактордың бірі, 
міне, осы!

Бұл кезеңде С.Сейфуллин «Біздің тұрмыс», І.Жансүгіров 
«Жолдастарң, Б.Майлин «Азамат Азаматыч», «Қоңсылар», «Қызыл 
жалау», «Тартыс», С.Мұқанов «Теміртас», «Есіл», «Жұмбақ жалау», 
«Балуан Шолақ», «Менің мектептерім», «Қызылжар», М.Дәулетбаев 
«Қызылжар», С.Ерубаев «Менің құрдастарым», Ғ.Сланов «Дөң асқан», 
Ғ.Мұстафин «Өмір не өлім», М.Әуезов «Абай» романын жазды. 
С.Сейфуллин «Тар жол тайғақ кешу», С.Мұқанов «Адасқандар», 
«Сұлушаш» романын қайта өңдеуден өткізді.

Отызыншы жылдардағы қазақ романының ұзын-қарасы недәуір. 
Ешкімге кеуде бастырмастай. Аталған романдардан «Азамат 
Азаматыч», «Теміртас», «Қызылжар» (М.Дәулетбаев) – көп томдық, 
әйтпесе қос томдық романның алғашқы кітаптары. «Біздің тұрмыс», 
«Тартыс» – журналдық нұсқамен жарияланып келеді. Аяқталмаған. 
Әйтпесе, аяқталса да қолжазбасы қолды болған, жоғалған. Сондай-ақ, 
«Есіл», «Қызылжар» (С.Мұқанов), «Менің құрдастарым» романдары 
да аяқталмаған туындылар. «Абай», «Менің құрдастарым», «Балуан 
Шолақ» – отызыншы жылдардың өн бойында жазылғанымен кейінгі 
он жылдықта – соғыс жылдары кітап болып жарық көрді.

М.Әуезов «Абайды» өңдеп «Абай жолына», С.Мұқанов «Менің 
мектептерімді» жөндеп «Өмір мектебіне» ұластырды. Ғ.Мұстафин 
«Өмір не өлім» романын «Қарағанды» атап қайта жазды. («Қарағанды» 
романының да алғашқы нұсқасы С.Мұқанов рецензиясынан соң 
«туралған». Әдеби айналымдағы қазіргі роман «Қарағандының» 
қайта өңделген үшінші нұсқасы). «Адасқандар» кейін «Мөлдір 
махаббат» романына айналды. «Сұлушаш» та жеті-сегіз рет қайта 
жазу дәрежесінде өңделген шығарма. 1937 жылдың апатынан аман 
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қалғандай болса С.Сейфуллин де, І.Жансүгіров те, Б.Майлин де – 
шығармаларын («Біздің тұрмыс», «Жолдастар», «Азамат Азаматыч») 
қайта жарату деңгейіне дейін өңдер, жөндер еді.

Көркем шығарманы өңдеу, жөндеу жайын айтыңқырап отырған 
себебіміз – отызыншы жылдары қаламгердің де, оның шығармасының 
да жанталасты асығыс күйде, тіпті үрей, қорқыныш халінде болғанын 
аңғарту. «Бәрі де адам үшін» болып басталған коммунизм дәуірінде 
жасаған жазушыда асықпайтындай, жанықпайтындай не хал бар, 
коммунистік идеология құралы, насихатшысына айнала жазылған 
шығармада қандай байсалды шеберлік, көзтартар нендей көркемдік 
болсын? Ұранға ілескен жазушыңыз – жанталасты, науқаншыл, 
ұранқой сөзімен жазылған шығармалар – науқанға лайық жалпы-
жадау. Асығыстық салдары әр жерде-ақ көрініп тұрады. Орыс 
әдебиетінен ауысқан тақырып, шартты тартыс, схемаға құрылған, 
шындық қалыпқа салынған шығарма…

Жә, түңілмейік. Бәрібір өмір жалғасты. Бәрібір әдебиет жасалды. 
Таза өнер демей-ақ қоялық, өнерді өлтірмейтін – ағын тоқтаған жоқ. 
Көркемөнер пәніне жылт етер жақсылық болды. Жетістік десек те, 
кемшілік десек те, отызыншы жылдар әдебиетіндегі ерекшелікті 
тақырыбына қарай топтап, табиғатына қарай түгендеп (талдап) 
сөйлеуіміз керек. 

«Бұл дәуірдегі қазақ романдарын тақырыптық жағынан үш топқа 
бөлуге болады, – дейді роман зерттеушісі Рахманқұл Бердібаев, 
– Олардың кейбіреулерінде («Теміртас», «Азамат Азаматыч») шиеле- 
ніскен тап тартысы, ауылды кеңестендіру жолындағы күрес 
суреттелсе, «Менің құрдастарым», «Өмір не өлім» секілді роман- 
дарда өндіріс ошақтарындағы жасампаз адамдарымыздың ерлік 
еңбегі, социалистік қатынастарды орнықтыру үшін қам-қаракеттері 
көрсетілген. Қазақстандағы революциялық қозғалыстың мол 
шежіресін «Қызылжар», «Жолдастар», «Жұмбақ жалау», «Дөң асқан» 
романдарынан оқимыз». (Бердібаев Р. Роман және заман. – Алматы, 
Жазушы, 1967, 29-бет).

Ол жылдары атқақтап алға шығып, қаны жерге тамбай тұрған 
тақырып – төңкеріс. Жиырмасыншы-отызыншы жылдары орыс 
әдебиетінде бұл ерекше көп жазылған тақырып. Әсіресе, Кеңес 
өкіметі біржолата жеңіске жеткен соң өз билігін ақи-тақи бұлтарыссыз 
мойындатуы керек болды. Оны жырлай айту, танбай жазу – әдебиет 
пен өнердің еншісіне тиді. Дұрысы, әдебиет пен өнер өкілдері Қазан 
төңкерісі, Кеңес өкіметі жеңісін насихаттауға міндеттелді. Отызыншы 
жылдардағы көркем әдебиетті қайта құру жөніндегі қаулы (1932), 
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Кеңес жазушыларының бірінші съезі (1934) секілді шаралардың түпкі 
мақсаты да осы мәселе болатын. Соның әсерінен, әсіресе отызыншы 
жылдары бұл тақырыпқа қалам тартпаған ақын, жазушы Кеңестер 
одағында болған жоқ. Тіпті Андре Жид, Фейхтвангер секілді шет 
ел жазушылары да бірі мақтап, бірі даттап дегендей, жер бетіндегі 
тұңғыш социалистік мемлекетті – бірі эксперимент ретінде, экзотика 
райында қызықтап, бірі қасірет әкелер пәлекет көріп, бірі түңіліп 
арнайы шығарма жазды. Төңкеріс тақырыбын арнайы зерттеген орыс 
ғалымы Ю.Андреев: «Время – судья беспощадный. Сотни авторов 
выступили в 20-30-е годы с произведениями о революции, но сколько 
книг, созданных тогда, читается сейчас?» – деп жазды. (Андреев Ю. 
«Революция и литература. М, 1975. С.9) Орыс жазушыларын қоса 
айтқанда дүние-жиһан қаламгерлері назар аударған, шығарма арнаған 
төңкеріс тақырыбынан қазақтар қалай тыс қалмақ?! Отызыншы 
жылдардағы қазақ романдарының дені – төңкеріс тақырыбына 
жазылуының бір себебі, міне, осыдан. Бұл – бір. Екіншіден, қазақ 
жазушылары төңкерісті – тағдыр тұтты. Қойдай қырыла тұра, егер 
Қазан төңкерісі болмаса, еліміз ел болар ма еді, әлде шоқынып, 
тулақтай тозып кетер ме еді, жеріміз – иелігімізде қалар ма еді, әлде 
бір-бір жапырақтан шет ел алпауыттары бөліп-бөліп әкетер ме еді деп 
ойлаған қазақ жазушылары. Бауырлас екі ұлттың төл перзенттеріндей 
Ш.Айтматовтың: «И тогда, в том кровавом 1916 году, – … в который 
раз перед древними племенами казахов и киргизов вставал вопрос 
– быть или не быть, жить на Родине или на чужбине?» (Айтматов Ч. 
В соавторстве с землею и водою… Фрунзе, С.219) дейтін себебі де 
осыдан ғой. Үшіншіден, – төңкеріс тақырыбы – отызыншы жылдардың 
ұранқой күнделікті өміріне қарағанда, арқасын тарихқа тіреген, өткен 
шақпен атала бастаған, баяны бар тақырыптай көрінген. Содан да, 
қазақ қаламгерлері – төңкеріс тақырыбына төңкеріле көшіп, дендей 
жазды.

Төңкеріс тақырыбын – Сәкен Сейфуллин өзінің «Тар жол, тайғақ 
кешу» мемуарлық туындысымен бастаған еді. Дәстүр тұтып іліп 
әкеткен І.Жансүгіров, С.Мұқанов, М.Дәулетбаев, Ғ.Сланов болды. 
«Қызылжар», «Жолдастар», «Жұмбақ жалау», «Дөң асқан» романдары 
– осының куәсі. Қазақ жазушылары аталған романдарында 1916 жылғы 
ұлт-азаттық көтеріліс кезеңінен бастап, ақ-қызыл болып арпалысқан 
соғысты қамтып, Кеңес өкіметінің жеңісімен аяқтайды. Кейбірі Қазан 
төңкерісі жеңісінің баяндылығын ишаралаумен түйіндейді. Айталық, 
М.Дәулетбековтың «Қызылжар» романы осылай аяқталады.

«Қызылжарң дегеннен шығады, бұл – үштік роман болып, 
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буримелік сипатта бұластырылған шығармалар жүйесі еді. 
С.Сейфуллин, С.Мұқанов, М.Дәулетбаев тізе қосып, Қызылжардың 
өткені, бүгіні, ертеңі дегендей трилогия-буриме етіп жазбақ болған. 
С.Сейфуллин жазбақ болған «Қызылжардан» хабар жоқ, С.Мұқанов 
«Қызылжар» (роман) – атап, жаза бастаған. «Жарқабақта» аталатын 
бірінші тарау біраз жазылып, жалғаспай қалған. Жазбауға не 
хикмет? Ол жағы бізге белгісіз. Жазылып, аяқталғаны, қолда бары 
– М.Дәулетбаевтың «Қызылжары» ғана.

Орыс әдебиетшісі Ю.Андреев айтқандай бұл шығармалардың 
қайсысы бүгін оқылады, қайсысы оқылмайды – оны бір құдай 
біледі. Дегенде, бұл шығармалар – қазақ халқы бастан өткізген 
зорлық-зомбылық, қайғы-қасірет, күрес-көтеріліс иектеген екіталай 
қиын, тар кезеңде ұлт ретінде өшіп кетпей, жанталасып жүріп аман 
қалғанын әр деңгейде бейнелеген туындылар ретінде қымбат. Одан 
соң, бұл шығармалар – өмір көріністерін эпикалық қарыммен кең 
қамти суреттеу, күрделі сюжет, композициялық кең құрылым, ірі-
ірі кейіпкерлер тұлғалауда жазушылық алғашқы тәжірибе жинақтау 
ретінде де көп игілікті іс атқарған, шеберлік мектебінде өткел болған 
туындылар!

Аталған шығармалар тақырыбы – төңкеріс болғанда, тартыс 
– ескі мен жаңа, ақ пен қызыл, бай мен кедей, Алашорда мен жаңа 
буын интеллигенция арасында өтеді. Айтар идеясы – Қазан төңкерісі 
болмағанда таңымыз атпас, күніміз шықпас еді дегенге саяды. Көбіне 
орыс пен орыс, қазақ пен қазақ тартысып жүр. Қазақ кедейін жолға 
салып, революционер ететін – орыс большевигі. Бұл – бәлкім қазақ 
даласында революция пісіп жетілген жоқ еді. Қазан төңкерісі қазақ 
даласына көшірме түрінде жетті – деген жиырмасыншы жылдарда 
кең етек алған пікірдің әсері болуы да. С.Мұқановтың өз романын 
«Жұмбақ жалау» атап алып, сынға қалу сыры да осы тенденцияға 
байланысты. Қалай дегенде де қозғалыс, төңкеріс Ресейден келгені 
анық қой. Жалпы алғанда, төңкеріске ниеттестер көп болғанда өзі 
тұлғаланып шыққан теоретик, практик революционерлер «бұратана» 
атанған ұлттарда, соның ішінде қазақта да аз еді ғой. Өмірдегі осындай 
құбылыстың әсері болуы керек, әйтеуір аталған романдарда қазақ 
кедейін орыс революционері тәрбиелеп, жол көрсетіп жүреді. Содан 
да, төңкеріс тақырыбына жазылған романдарда қазақ кейіпкерлерімен 
бірге, бірсыпыра орыс революционерлерінің бейнелері жарыса 
жүреді.

Төңкеріс шарпуы, ақ пен қызыл айқасы қазақ даласының біраз 
жерін шарпыды, біраз қазақтың ажалына себеп болды. Соған орай 
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аталған романдарда сайын сахараның суреттері, қазақ халқының өмір 
шындығы, этнографиялық ерекшеліктері көрініс тапты. «Қызылжар», 
«Жұмбақ жалауда» – Арқа, «Жолдастарда» – Жетісу, «Дөң асқанда» 
– Батыс аймақ елі, жері сыр-сипаты мол қамтылып жатыр.

Ж.Аймауытұлының «Ақбілегінен» кейінгі төгілген тілімен 
ерекшеленетін шығарма – І.Жансүгіровтің «Жолдастар» романы. 
Ақпа-төкпе ақындық табиғат роман тіліне ерекше ажар берген. 
М.Дәулетбаевтың «Қызылжар» романы кәнігі прозаға тән қалыпты 
баяндау, кейіпкер тілі мен автор тілін ажырата сөйлетуімен қызықты. 
Ғ.Слановтың «Дөң асқан» романы – романтикалық лепті сарынымен 
тәп-тәуір дараланды. Бір шоғыр шығармалар арасында әдебиеттану 
ғылымында дұрыс айтылып келгендей, ерекше шоқтысы – Сәбит 
Мұқановтың «Жұмбақ жалау» романы.

«Жұмбақ жалау» – өмір оқиғаларын мол қамтитын, кейіпкерлерді 
ірі соқталайтын, әлденеше тартыс желісін қатар өрістетіп, 
кейіпкерлерін соған орай ірі әрекеттерге салатын, ақырында сан-сала 
тартысты өткір сюжеттік желілер арқылы шарықтау шегіне жеткізіп, 
композициялық құрылымы қызықты, сол кезеңнің аса үздік табысы 
дерлік туынды. Бұл – тақырыптас туындыларды жинақтай кең өріске 
шыққан, әлем халықтарының әлденеше тілдеріне тәржімеленіп, қазақ 
абыройын көп уақыт көтеріп келген роман.

Тарихи-төңкерістік тақырыпта туған романдар арқылы әдебиетке 
бірқыдыру көркем образ келді. Асқар, Амантай, Ботагөз, Итбай 
(«Жұмбақ жалау»), Атымтай, Қылыш Балта, Громов («Қызылжар»), 
Шаматай, Мысық, Тәуке, Нәзипа («Жолдастар»), Таңат, Ниетқабыл, 
Сақи, Керей («Дөң асқан») секілді тәп-тәуір тұлғаланған жандар – 
қазақ халқының төңкеріс жылдарындағы өмірлік шындығын жеткізіп 
тұрады.

Иә, бұлардың қайсысы да кезінде оқырман жұртшылық қызығып 
оқып, қызына пікір таластырған туындылар. Алды дүние-жиһан 
елдерінің бірсыпыра тілдеріне аударылып басылды. Ғылыми 
еңбектерге сан мәртебе арқау болды. Сөйте тұра, бұл шығармаларға 
бұл күнде ықылас суынған, аталған туындылардың баяғы дулы, 
бақытты тағдыры жоқ. Тарих қойнауында жатыр. Қажетті кісі алып 
оқиды, қажет етпеген кісінің еркі…

Дегенде, осы шығармаларға оқырман неге суынды?
Ең алдымен жұртшылық Қазан төңкерісіне суынды. Бостандық 

деп жүргені – өңін айналдырған бодандық болып шыққанына күйінді. 
Оқырман да сол жұртшылық. Содан келіп, қазақ жазушыларының 
төңкеріс тақырыбына жазған туындыларынан суынды.
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Міне, мәселе қайда? Содан соң, материалдық-заттық игілік секілді, 
рухани қазына-байлық та уақыт өте келе сыр береді ғой. Демек, әлгі 
шығармалардың бас-басына жеке де, ортақ та кемшіліктері бар еді. 
Енді, сол кемшіліктерді жинақтап айтайық.

Бірінші, отызыншы жылдары таптық әдебиет жасау талабы 
алғы орында тұрды. Таптық жіктеліске түсіп үлгірмеген қазақ халқы 
өмірінен көркем шығарма жазған қаламгер тап пен тап арасындағы 
тартысты әсірелеп, боямалап көрсетуге барды. Содан көркем 
шығармадағы тартыс жасандылығы, жалғандығы келіп шықты.

Екінші, жазушылар қамтыған өмірлік материал өте ауқымды, 
оқиға өте көп. Бұл – шығарманың көлденең өсуіне септескенімен, 
тереңдей өсуіне кедергі келтірді. Мұның өзі, ғасырлар бойы эпостық 
тәжірибеде тәрбиеленген қазақ жазушыларының қайтадан эпостық 
сарынға түсіп кетуі секілді әсер етті.

Үшінші, осыған сабақтас айтсақ, оқиға қуған романда суреттеу 
емес, баяндау орын алады. Баяндау – авторды суреткерлік үде-барадан 
шығара бермейді.

Төртінші, оқиға көп, демек кейіпкер де көбейеді. Арнайы міндет 
арқаламайтын, рухани жүк көтермейтін кейіпкерлер нөпірі бар әлгі 
романдарда. Көбі соның қосақ арасында жәй жүреді. Кейіпкер ретінде 
тұлғаланбайды. Көбіне піспеген кейіпкерді қалай да революционер 
етемін деген оймен автордың жетектеуі басым сәттер бар. 

Бесіншіден, қаламгерлер коммунистік партия үндеуіне, қаулы-
қарарға жалтақтады. Социалистік реализм талабын ескереміз деді. 
Содан келіп, ұлт мүддесін «Қилы заман» романындағыдай ащы 
запыран күйінде айта алмай жалтақтап, тая соқты. «Бізді адам еткен 
орыс» – деген майысқақ ойды бар шығармасында міндетті түрде 
айтуы қажет болды.

Алтыншыдан, кең көлем, нөпір оқиға тізбегінен кейіпкер жанына 
тереңдеу, кейіпкерді психологиялық талдауға түсіру ескерілмеді.

Міне, осындай кемшіліктерден кейін қазақ қаламгерлерінің 
тарихи-төңкеріс тақырыбында туған романдары «бізді адам еткен 
орыс» – деген бір ойды – әр дауыспен айтып берген, қайталама туын- 
дылар дәрежесіне түсіп қалды.

Тақырып – бір, идея ортақ, кейіпкерлер ұқсас… осының бар- 
шасы тақырыптас туындыларды табиғаттастыққа әкелген еді. Көп 
жағдайда, осы шығармалардан С.Сейфуллин өзінің «Тар жол, тайғақ 
кешу» мемуарында қамтыған өмір материалындай – материал 
байлығы, баяндаудағы лиризм, оқиға нанымдылығын да таппайтын 
кездер бар. 
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Қазақ жазушылары кейін де бұл тақырыпқа қалам тартты. 
Жетістігі, кемшілігі бар. С.Мұқанов «Қызылжар», «Біздің заманның 
батырлары» романдарын қайта қолға алмаса өзін де, өзгені де 
қайталаудан қашқаны болар.

Біз бұлай дегенде тарихи-төңкеріс тақырыбына жазылған 
қазақ романдарын мансұқ етуден аулақпыз. Қанша айтқанмен, ол 
шығармаларда сол кезеңдегі қазақ қоғамы, дала, қала өмірі, бостандық 
үшін айқас, арпалыс бар, азаттық ұраны бар, сол жолда жанын қиған, 
әйтпесе күресе жүріп тұлғаланған азамат кейіпкерлер бар, әйтеуір 
ол еңбектер өз идеясы, айтар моралімен кейінгі ұрпаққа қажет бола 
алады. Тарихи-төңкеріс тақырыбында туған романдар кейінгі буын 
қаламгерлерге тәжірибе ретінде, тақырыпқа қайта оралу ойында бар 
жазушыға материал ретінде де қызмет ете алады. Демек, еңбек далаға 
кеткен жоқ. 

 Отызыншы жылдары тұтас қазақ әдебиетінде, оның роман 
жанрында белең алған бір тенденция – ауылды кеңестендіру процесін 
көрсету. Ол жылдары бай, кулак «қастандығы» – партия әшкерелеген 
және бұқара халық әшкерелеуге тапсырма берілген басты мәселе. 
Өмір де – науқан. Орыс әдебиетінде әкесін ұстап беретін «батыр 
пионер» – Павлик Морозовтың үлгі ретінде ұсынылатын сәті, 
оның «Батыр бала Болатбек» (қазақта), Кычан (қырғызда) болып 
ұлт әдебиеттеріне тарайтын кезі, «бай-құлақты қамшымен қойдай 
қуала» – ұранға айналған уақыт. Жазушылар жер-жерге жіберілген. 
Оларға ұжымдастыру процесін көзбен көріп, көркем шығарма жазу 
керек. Бейімбет Майлин – Қостанайда, Сәбит Мұқанов – Солтүстік 
Қазақстанда, Ғали Орманов, Асқар Тоқмағамбетов – Оңтүстік 
Қазақстанда (Шәуілдірде) айлаған, жылдаған сапарда жүр. Жауларды 
әшкерелеу керек. Кедейді көркейтіп көрсету керек.

Міне, осындай науқаншылық жемісі ретінде Б.Майлиннің 
«Азамат Азаматыч», С.Мұқанұлының «Теміртас» романдары келді 
өмірге.

Сабақтас буын өкілдері, өзара ниеттес екі жазушы романының 
тақырыбы ортақ – жер үлесі, табиғаты ұқсас – бірі Азамат, бірі – 
Теміртас есімді кейіпкерді тарих сахнасына шығармақ, тағдыры бір 
– екеуі де дилогия болып жоспарланған көлемді дүниенің алғашқы 
кітаптары. Айырмашылық – қаламгерлік мәнерде. Сәбит бар оқиғаны 
баяндап беруге ден қойса, Бейімбет кейіпкерлерінің өздерін сөйлетуге 
бейім, өзі сөз ала қалса мінездей сөйлеуге, шығармаға шуағын 
шашарлық күлкі жүгіртуге құштар. Жазушының ескіні келекелей, 
жаңаны көтермелей көрсеткісі келеді.
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Әсіресе, Б.Майлин ауылды ұжымдастыру тақырыбына көптеген 
әңгіме, повесть жазған, майталман шебер атанған жазушы. Соның 
шарапаты – «Азамат Азаматычта» салғаннан тақырыпты игеріп ала 
жөнелді. Жеті атасынан бері кедейшілік, жоқшылықтан арылмаған 
Қожалақ Күркілдекұлы Кеңес жұмысына араласпақ. Міне, осы 
сәттен оның аты – Азамат Азаматыч болып өзгерді. Әрине, әуелде 
мазақ үшін қойылған. Сөйткен Қожалақ шын мәнінде Азамат деген 
атқа лайық болып қалыптасып келеді. Ол қызметке келген – Қарасай 
қаласы байшыл, ұлтшылдардың жымы болып сипатталады романда. 
Мәриям – байдың сұлу, ерке, қу қызы. Мақсат үшін ештеңеден 
тайынғалы тұрған жоқ. Іске жаңа араласа бастаған Қожалақ 
Күркілдекұлының көзі жүзіктің көзінен өткендей Мәриямға түсті. 
Сүйді. Үйленді. Достары қарсы болды. Дейтіндей бар – жүріс-тұрысы 
сұйық Мәриямнің айтқанын істеймін деп, оның бөлесіне болысып 
бір сүрінеді. Тап дұшпандары оны Мәриям арқылы да пайдаланып 
отырды.

Автор бейнелеуінде, Азамат адасты. Ол жылдардағы шығармаларда 
«бас кейіпкер» – жағымды. Жағымды кейіпкер адаспауға тиісті 
еді. Ал, Б.Майлин кейіпкері (Азамат) жаңылыс қадам да жасайды, 
адасады, тура жолды қайта табады. Автор ойынша адамға тән мінез, 
іс-әрекет, адасу… бәрі де Азаматқа да тән. Бұл – Азамат образын 
табиғи шығаруда үлкен рөл атқарды.

Дұшпаннан шалыс, достан демеу көрген Азаматтар өсіп келеді. 
Кеңес қызметкері болып қалыптасып келеді. «Азамат Азаматыч» 
– бүкіл Ресей, оған жапсарлас Қазақстанда ұжымдастыру саясатына 
орай жүргізілген іс. Сол кезең адамдары жайында. Өмір бар да талас 
бар, тартыс бар. Тартыс бай мен кедей арасында. «Азамат Азаматыч» 
сол талас-тартыс арасында өсіп, тұлғаланып кетеді. Атына орай, 
«Азамат Азаматыч» – Қожалақ есімді қарапайым жанның қатарынан 
оза шауы, әлеумет қайраткері болып қалыптасуы хақында!

Дәл осы концепция – С.Мұқанұлының «Теміртас» романына да 
әбден қатысты. Қаратабан кедей Теміртас Түлкібай секілді жымын 
білдірмес жырындылармен айтыса-тартыса өсіп келеді. Азамат 
сияқты Теміртасты да байлар, оқыған байшыл, ұлтшылдар қоршап 
жүр, бар адымын қадағалап, торуылдап жүр. Сәт сайын сүріндірсек 
деп ойлайды олар. Теміртасты сүріндіруден өзге байлар мен олардың 
жақтастарында мақсат жоқтай. Тағы да бай, тағы да кедей… Екеуінің 
бітіспес майданы. Байды өмір сахнасынан ығыстыру, билікті кедейге 
алып беру – отызыншы жылдардағы партия саясаты. Ал, айтулы екі 
жазушымыздың бір-біріне жалғас, бір шамада жазылған қос романы 
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да сол жылдардың идеологиялық нұсқауымен, үгіт-насихат орнына 
жазылғандай әсер қалдырды. 

Тап тартысы өмірден гөрі идеологияда күштірек айтылып, 
«асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын» девизімен өмірге қайта 
енгендей, сол девизбен жүргізілген тәркілену нәтижесінде болар-
болмас малы бар, толар-толмас орташаның бәрі жазықты болып, 
итжеккенге айдалып еді. Шығарманы оқып отырғанда сол күндер көз 
алдыңа келеді. Кезіндегі кесір саясат кесепаты…

Екі шығармада да қазақ зиялылары жарамсыз іс-әрекетімен 
көрінеді. Айталық «Теміртас» романында Смағұл Садуақасов, 
«Азамат Азаматыч» романында Міржақып Дулатов мазақталады. 
«Аманкелді» киносценарийінде (В.Иванов, Б.Майлин, Ғ.Мүсірепов) 
Міржақып – Аманкелдіні өлтіруге себеп болатын еді. Сол аяулы 
азамат «Азамат Азаматычта» да ұнамсыз кейіпте көрсетіледі. 
Қазақтың байлары, оқығандары қос романда да ұялас қасқырлар, 
бәленің ұясы ретінде сипатталады, топ-тобымен мазақталады. 
Алашордашыл ұлтшылдарды «Теміртас» романында әу бастан 
сүмірейтіп алған С.Мұқанов та «біз жоғарыда әңгімелеген» екпінін 
баса алмай, «Жұмбақ жалау» романында шоғырымен қаскөй етіп 
көрсетеді. Жазушыларға тірісі түгілі, өлген соң да абырой әпермейтін 
бұл әсірежаулық – отызыншы жылдардағы саясат әсері. Тап тартысы 
саясатын желеулетіп бірді-екіге айдап салу – ол жылдары заңдылыққа 
айналған. Екі жазушы да сол саясаттың еркіне көнген, ырқына ерген. 
Бұл – уақыт қасіреті! Уақыт өткен сайын екі романға да көлеңкесін 
түсіре беретін оның көркемдік құнын, рухани байлық ретіндегі 
бағасын арзандатуға себеп болатын беттегі шіркеу секілді кемшілік.

Ал, осы жағдай өмір оқиғаларын тәуір қамтитын, бірсыпыра 
кейіпкерін сәтті кейіптеп, тұлғалайтын, бірі («Теміртас») – сюжет 
өткірлігімен, бірі («Азамат Азаматыч») – стильдік өрнегімен 
көркемдік танытқан қос роман бағасын түсіреді, бағын байлайды. 
Екі шығарма да отызыншы жылдардың кезеңдік, өткінші саясаты 
ықпалымен жазылған болып шығады.

Әрине, «Теміртасқа» қарағанда «Азамат Азаматыч» – тәжірибелі 
қолдан, шебер қаламнан шыққан роман екені сәт сайын, қадам сайын 
көзге ұрғандай көрініп отырады. Кейіпкер тілін ажарлау, мінез-
құлқын ашу, тап дәрежесіне көтере тұлғалау шуақты күлкі, уытты 
күлкі араластыра әжуалай мүсіндеуде Бейімбет Майлин алдына 
жан салмайды. Штрих, деталь ойнату секілді шеберлік кілттері 
«Азамат Азаматычтың» – келелі туынды, көркем жазылған шығарма 
екеніне толық дәлел. Ал, «Теміртаста» бәлкім Сәбит Мұқановтың 
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тәжірибесінің аздығынан ба, әйтеуір кейіпкерді сырт баяндай тұлға- 
лау, суреттеу орнына хабарлау, кейіпкерін әрекетке жетелеп әкеліп  
қосу секілді кемшіліктер кездеседі. Ширақ басталған роман әрі-бері- 
ден соң оқиғасы божырап, шашыраңқылыққа ұшырай бастайды. 
«Азамат Азаматыч» романында да жекелеген оқиғалар ойнақы 
күйде әдемі беріліп, мінездер сүйсіндіре тұра, тұтас романдық 
желі де бірікпей қала береді. Бұл – сюжет өрудегі кемшілік. Қос 
романда да, әсіресе «Теміртаста» жасандылық аңғарылады. Осының 
баршасы шығармаға арқау болған өмірлік материалдың шектен тыс 
әсіреленуінен, тартыс жалғандығынан туындап жатса керек. 

Жақсы дейік, жаман дейік – Б.Майлиннің «Азамат Азаматыч», 
С.Мұқановтың «Теміртас» романдары да – отызыншы жылдардың бір 
тәжірибесі. Сол кезең көзімен қарағанда замана тақырыбын игерудегі 
алғашқы ізденістер, алғашқы нәтижелер еді.

Отызыншы жылдардағы қазақ романы үшін кәделі тақырыптың 
біріне айналғаны – өндіріс. Қазан төңкерісіне дейін шет ел капита- 
листері қазақ даласына келіп, қазақ байларымен тізе қосып, кен 
орындарын аша бастағаны мәлім. Кейін ол кен орындары мемлекет 
меншігіне айналды, ондай кен орындарынан завод салынып, фабрика 
құрылып, еңбек көрігі қызды. Жекелеген өндіріс орындары ғана емес, 
Қарағанды секілді алып өндірістік қалалар бой көтерді. Қазақ өміріне 
отызыншы жылдары енген жаңалықтың бірі – осы өндіріс. Қазақ 
өміріне енсе, демек қазақ жазушылары қаламына да ілігуі керек қой. 
Бұл – әрі партия шақыруы, әрі қазақ жазушыларының өздері қызыққан, 
жаңалықты тақырып еді. Бес-алты жыл шахтаға түсіп, қызмет істеген, 
сөйтіп өзі зерттеген өмірлік материал негізінде Ғабиден Мұстафин 
«Өмір не өлімң романын, Қарағандыға журналистік қызметпен 
бірнеше жылға барып қайтқан Саттар Ерубаев «Менің құрдастарым» 
романын жазды. Екеуі де елеулі туынды. 

«Өмір не өлім» – өңделе келе қазақ әдебиетінің классикасы 
қатарына «Қарағанды» деген атпен қосылды. Ал, аяқталмай қалған 
«Менің құрдастарым» романы «барымен базарлап» жаңалықты, 
қызықты туынды ретінде қазақ әдебиетінде өмір сүріп келеді.

Аз ғана ғұмыр кешкен Саттар «Қарағанды мені жазушы еттің деп 
ризашылық сезімге берілген. Сондағы сезімін тасытарлық туындысы 
– осы «Менің құрдастарым» (1937) романы. Поэзияда – баллада, 
прозада – әңгіме жанрында сәтті жазған Саттар «Менің құрдастарым» 
романымен қазақ әдебиетіне тың серпін, романтикалық әдемі леп 
әкелді. Өндірісті – қазылған кен деп қарап, техницизмге түсіп кетпей, 
өндірістен адамды іздеп, өмір жайында терең тебіреніспен жазу – 
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Саттар тапқырлығы еді. Әйтпесе, өндірісті жазамыз деп техницизмге 
түсушілік ол жылдары орыс әдебиетінде кездесті. Кезінде айрықша 
мақталған Леонид Соболевтің «Күрделі жөндеу» романының өзі 
техницизм салқынына ұшыраған шығарма болатын. Алдындағы 
осындай үлгіге қарамай, Саттар Ерубаев өндірісті – адам тағдырына 
ұластыра жырлап, «Менің құрдастарымдай» өміршең шығарма 
берді.

Көз көргендердің айтуына қарағанда С.Ерубаев Жюль Верн 
шығармаларын сүйіп оқиды екен. Теңіз дүниесін тамылжытып 
Жюль Верн қазақ жазушысына қанат бітірген шығар. Сондай-
ақ, әдебиетке алқызыл желкенін көтеріп келген А.Грин әсері де 
Саттар шығармаларынан аңғарылып қалып жатушы еді. Осы орыс 
жазушысының әсері де аз болмаған шығар Саттарға. Бүкіл тұла бойы 
тұнып тұрған романтик Саттар Ерубаев, әйтеуір жазылмас дертпен 
жағаласа жүріп, «Менің құрдастарым» сынды қанатты роман жазып 
беріп кетті. Аяқталмауы – өз алдына өкініш!

Жастар өмірі, олардың арманшыл ойлары, махаббат жолындағы 
күйініш, сүйініш сезімдерінің шынайылығы, кісілік ізгілікті жаңашыл 
қатынастары – романды жасаңсытып жіберген. Көмір шахтасы, 
забойлар суреті, жұмысшылар өмірі – өз алдына суреттеліп, қабаттас, 
қатарлас желімен өрбіп отырады. Өндіріс те, өмір де шығармада өз 
орнын табады. 

Кейіпкерлері де Рахмет Дәуірұлы, Ықылас дегендей романтика- 
лық, символикалық мәнге ие. Рахмет – Лиза махаббаты, Ықыластың 
әйелінің Рахметтен бала көтеруі, бәрі біліп, қалай жорырын білмей 
жүрген Ықыластың өлім аузында жатқан Рахметке операция жасап, 
ажалдан арашалауы – Саттар секілді романтик қаламгерлерге ғана 
жарасқандай. Саттар өз көкірегіне сыйған сезімді, өз көңіліне ұялаған 
арманды шындыққа айналдырып, қара сөзбен жырлады. Тіпті 
қазақы ұғымдарға сыя қоймас қатынастарды романтикалық пафосқа 
орап, лирикалық сазға бөлеп, сендіре жырлады. Біз қабылдадық. 
Романтикалық лептілік, көтеріңкілік өндіріс тақырыбына да жат емес 
екен. Роман шықты.

«Менің құрдастарым» – сюжеттік желісі қызық құрылған, 
композиция шеңберлі келетін, баяндауға жүрдектік, динамика берген 
түрі жаңалықты шығарма болып шықты. Шығарманың әр тарауы 
бөлек-бөлек новеллалық сипатта. Сол жеке сипаттар желілене, бір-
біріне ұласа келе табиғатты романды құраған. Басы артық кейіпкер, 
бөлек-салақ оқиға жоқ. Шынайы оқиға, шымыр шығарма! 

Әрине, шығарма – социализм рухында жазылған. Социализмді 
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жалаң мадақтау жоқ, кейіпкер тағдыры арқылы социалистік 
құрылысқа махаббат ұялату бар. Социалистік рух шығарма астарында 
жылы ағыс ретінде жүріп отырады. Романтикалық екпін, лирикалық 
саздың оқырманды баурайтындығынан болар, әйтеуір Кеңес өкіметін 
көрсету, жақсылығын насихаттау – көзге ұрмайды. Өзі қаршадайынан 
бай баласы атанып, фамилиясын өзгертуге мәжбүр болатын Саттардың 
социализмге сенімі, өзі беріле жазғанымен тұрмай өзгенің де жаңа 
заман жыршысы болуын талап етуі кісіні қайран қалдырғандай. 
Қайшылықты тағдыр! 

Қаршадайынан қажының баласы атанып теперіш көріп, біресе 
Қазақстанның шалғайына шығып кетіп, біресе жұмысшы болып 
шахтаға түсуге мәжбүр болатын Ғабиден Мұстафиннің «Өмір не өлім» 
(1940) – романы да әдебиетімізге елеулі туынды болып қосылды. 

Қарағанды көмір бассейніндегі инженер, жұмысшылар тағдырын 
арқау еткен шығарма өмірге мейлінше жақындығымен, өндіріс сыр-
сипатын терең ашатын мінезімен әдебиетімізде ерекше тұр.

Өлімге тым жақын тұрғанынан секем алды ма, әйтеуір жазушы 
шығармасын кейін қайта қарап, өңдеді, жөндеді. Ол жөнінде 
жазушының өзі былай дейді: «Қарағандының» бұрынғы нұсқасы 
«Өмір не өлімді» сыншы қауым аспанға көтеріп мақтаса да, өз 
көңілім соған дауаламай қойған. Үлкен Қарағанды жоқ, қараңғы 
тар забой ғана бар. Кейіпкерлердің сана-сезімі де төмен. Жұмыс 
істегенде қысыр кеңес соққанды ұнататын қулар. Шаруашылықта 
Жомарт үлгісін ұстағанда, инженер бейнесі одан неге кем жатады? 
Бүгінгі техника өрістеген бесжылдықтар заманында инженер басты 
тұлғалардың бірі емес пе? Романға қайта айналып соғуыма негізінен 
осы себеп болды». 

Өзіне өзі қатаң талап қоюшылық арқасында «Өмір не өлім» 
«Қарағандыға» айналып қайта туды. Бұл – қазақ жұмысшылары 
өмірін бейнелеуде, өндірісті ашып көрсетуде, қызықты-қызықты 
образдар жасауда үлгіге айналған кесек туынды. Шығармадағы 
Щербаков, Мейрам секілді кейіпкерлер – қазақ әдебиетінде бұрын-
соңды кездеспеген тың бейнелер. Ұқыпты, ісмер Ғабиден Мұстафин 
қолынан шыққан қызықты образдар аталмыш романда бір қыдыру. 

Отызыншы жылдардың аяғында арыстай-арыстай атпал азамат- 
тарын «халық жауың атап алып кетіп, айдап, опат еткені мәлім. 
Олардың өздері ғана кетпеді, дәстүрі де тежелді. Көре-біле тұра жазу- 
шыларымыз алдындағы ағаларынан үйренуден қаймыққан, қорық- 
қан. Заман қаталдығы ғой. Олардың дәстүр ізі, аздаған әсері 
Б.Майлиннің «Азамат Азаматыч» романында бар. Бұл ретте 
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Ж.Аймауытұлының «Қартқожа» романы еске түседі. Сондай-
ақ, М.Әуезов, Ғ.Мүсірепов шығармаларында да байқалып, әлсіз 
жалғасып отырды. 

Міне, осындай қытымыр заман, қасаң уақытта ескіні тіріл- 
терліктей, дәстүрді жалғастырарлықтай жақсының басына айналып 
– «Абай» (М.Әуезов) романы жазылды. Оқырман көңілін көнеге 
бұрайын деген ойда «Балуан Шолақ» (С.Мұқанов) туды. Қазақ 
әдебиетінің отызыншы жылдардағы жай-күйі, жығылған рухы, 
идеология қолына су құйған малай мінезін ойға алғанда аталмыш 
екі шығарманың орны ерекше. Әрине, біз бұлай дегенде «Абай» 
мен «Балуан Шолақ» романдарын өзара теңестіруден аулақпыз. 
Ескі атаулыдан безініп, жалған жаңаны қолдан жасап, оны зорлап 
жаздырып, зорланып жазып – итәуреге түсіп жатқан зобалаң уақытта 
қазақтың ХІХ ғасырда өмір сүрген ақын, әнші композитор дегендей 
екі тарихи адамына бет бұрған, сол арқылы жығылған рухты қайта 
тіктеуге, халықтың езілген еңсесін Абай, Балуан Шолақ арқылы 
қайта көтеруге тәуекелі жеткендікті айтамыз. Біз, бұл екі шығарманы 
осы тұрғыдан қатар атап отырмыз. (Қырқыншы жылдардың 
әдеби сынында, жауынгерлердің майданнан жолдаған хаттарында 
тарихи тақырыпқа жазылған бұл екі шығарма қатар аталады, қатар 
мақталады). Әйтпесе, бұл екі шығарманың жанры да, табиғаты да әр 
басқа екені әмбеге аян ғой. Бұл – отызыншы жылдар әдебиетіндегі 
төртінші тақырып, белең ала бастаған – тенденция.

«Абай» – көп томдық романдар желісінің басы, «Абай жолындай» 
эпопея қарлығашы. Қазақ халқының ХІХ ғасырдағы әлеуметтік 
өмірін, этнографиялық құндылықтарын, қазақшылық қадір-қасиетін, 
абыз қарттарын, өзара ру тартысы, соған орай билер институтын, 
рухани қазына-байлығын түгелдей Абайдай философ ақын көзінен 
өткізіп кең де кемел көрсеткен үлкен туынды – «Абай» жөні бөлек. 
Жазылып аяқталған соң да жарық көрген мерзіміне орай (1942), келесі 
онжылдықтар – қырқыншы, елуінші жылдар еншісінде әңгімеленер, 
кең талданар. 

Ал, «Балуан Шолақ» – алғашқы нұсқасында «Батырлық поэма» 
жанрлық анықтамасымен жарық көрді. Әдебиетте әлі күнге «повестің» 
аты аталып, қайта басылым көріп келеді. Біз, бұл орайда, «Балуан 
Шолақты» роман деп дәлелдеген ғалым Темірғали Нұртазин пікіріне 
ден қоямыз. (Т.Нұртазин «Жазушы және өмір». Алматы, 1960, 334-
335 беттер). Бұған мынадай пікір қосамыз: «Балуан Шолақ» – қазақ 
әдебиетіндегі ғұмырнамалық романның төлбасы. 

Мәселе – шығарманың жанрына да қатысты. Дегенде, бұдан да гөрі 
тереңірек мән – шығарма мазмұнында, мінезінде, айтқан ойларында. 
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Әлбетте, шығарма, атынан аңғарылғандай, қазақтың өнерпаз ұлы – 
Балуан Шолақ жайында. Осы шығармада тартыстың тың сипаты бар. 
Балуан Шолақ – орыс өктемдерімен, бай-кулактармен тартысады. 
Оның өзі Кенесары Қасымовтың портретін орыстардың ойыншыққа 
айналдыруына байланысты туып, үлкен өшпенділікке ұласады. 
Роман жарық көрісімен-ақ, тиісті орындар романның осындай ұлттық 
сипаты, ұлтшылдық ойларына байланысты «Балуан Шолақты» 
қолданыстан алып тастады. Әлгіндей тараулар қысқартылған соң 
ғана тиісті орындар «Балуан Шолақтың» қайта басылуына рұқсат 
етті. Бұл – елуінші жылдары еді.

Отызыншы, тіпті қырқыншы жылдардың жағдайы міне, осындай 
еді. Отызыншы жылдары қазақ әдебиетінде жиырмасыншы жылдары 
болған еркіндіктің өзі арманға айналды. Тіпті, жиырмасыншы 
жылдары, отызыншы жылдары жазылып, жарық көрген еңбектер 
жабылып қалып жатты. Осындай қауіпті еңбек қатарында сыналған 
шығармалар С.Мұқановтың «Сұлушаш» романы мен «Адасқандар» 
романы және «ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті», 1-бөлім. «Ұлтшылдық, 
байшылдық дәуірі» (1932) аталатын зерттеуі болды. Уақыт тегеурініне 
шыдамаған С.Мұқанов «Сұлушашты» өз қателігі ретінде мойындауға 
мәжбүр болды. «Адасқандарды» қайта жазды. Аталмыш зерттеуіне 
қайыра қол ұруға қорықты.

Өктем саясат екпінін, уақыт ызғарын осы жөндеулерден де анық 
көруге болады. Айталық, С.Мұқановтың «Адасқандар» романы 
алғашқы басылымында (1931) көпшілікке ұнаған, мейлінше демо- 
кратияшыл, Бәтес пен Бүркіттің өзара сүйіспеншілік тарихын 
әлеуметтік-психологиялық роман дәрежесіне көтере жазған туынды 
еді ғой. Ал, осы романның 1935 жылғы қайта басылымында жазушы 
«Еркіннің сыры» аталатын жаңа тарау қосып, кейіпкерлеріне 
социализм жайында пәлсапа соқтыруға мәжбүр болды. Роман 
бастапқы сұлу сипатынан солай айрылып қалды…

Отызыншы жылдары өөндіре жазған жазушымыз – С.Мұқанов. 
Жоғарыда айтылған, талданған шығармалардан өзге ол «Менің 
мектептерім» аталатын мемуарлық шығармасын бастап жазды. Бұл 
– орыс әдебитеіндегі М.Горький, қазақ әдебиетіндегі С.Сейфулиннің 
әсер-ықпалы еді. Отызыншы жылдары С.Садуақасов ұйымдастырған 
«Шығармашылық сыры» секілді бірді-екілі мемуарлық жазбалар 
болмаса, С.Сейфулиннің қайта басылған «Тар жол, тайғақ кешуінен» 
өзге қазақ әдебиетінде бұл сипаттас, бұл тұрғылас туындылар болған 
жоқ-ты. «Менің мектептерім» – отызыншы жылдар әдебиетіндегі 
мемуарлық жанрдың бір үлгісі ретінде көрінді.
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Отызыншы жылдары саяси қуғын салдарынан әдебиетке 
араласа алмаған А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Ж.Аймауытұлы, 
М.Жұмабайұлы сынды алыптар эпикалық жанрда әлдебір туынды 
жоспарлап, жазып аяқтауы, әйтпесе бастауы әбден мүмкін. Бірақ, 
біздің қолымызда олардың шығармасы жоқ. Жетпеген. Көрнекті ғалым 
Б.Кенжебаев қоғам қайраткері, публицист Садықбек Сапарбековтың 
1937 жылы көлемді мемуарлық шығарма аяқтағанын айтар еді. Ол 
да жоқ қолымызда. Сол секілді жер-жердегі талапкерлер жазған 
романдардың да болғанын айту керек. Мәселен, С.Мұқановтың 
архивінде Насырұлы Сейілбек аталатын автордың «Тоқымбет» 
романының қолжазбасы сақталған.

Қазақ әдебиетінің классигі Бейімбет Майлиннің де «Қызыл 
жалау», «Қоңсылар», «Тартыс» романдарының кейбірі аяқталмаған, 
ал аяқталған күнде 1937 жылдың содырлы салдарынан жоғалып 
кеткен, бүгінгі күнге жетпеген. Қолда бар үлкенді-кішілі үзінділеріне 
қарағанда, жазушының бұл шығармалары уақыт тынысы, замана 
қарқыны, адамдар мінез-құлқы хақында қызықты болмысты 
аңғартқандай жайы бар. Амал қанша, отызыншы жылдары қазақ 
әдебиетіне содырлы саясаттың осындай кесір-кесепаты тиді.

Тұтастай алғанда, отызыншы жылдары қазақ романы сан жағынан 
артты, жанрлық жағынан баюға бет алды, шеберлік сабақтарын да тәп-
тәуір игере бастады. Сөйте тұра, науқаншыл тақырыпқа жазды, саясат 
нұсқаған тақырып аясында толғатты, өмірлік материалы жасанды, 
тартысы жалған шыққан сәттері бар. Демек, қазақ романы отызыншы 
жылдары ұлттық дәстүрді ұстап, жиырмасыншы жылдардың бағыт-
бағдарына соншалық адал болды деу қиын. Дегенде, өмір барда 
–даму бар. Отызыншы жылдар әдебиетінің жай-күйіне қарап қазақ 
романы аз да болса алға дамыды дейміз.

ТаЛаНТҚа ТаЛаП

Бүгінгі әдеби процесс, оның даму бағдары мен келешегіне көз 
салғанда жастар шығармашылығы назардан тыс қалмайтыны анық.

Кейінгі жылдарда жастар шығармаларында тарихи тақырыпқа 
қызығушылық жиі байқалып жүр. Туған әдебиетіміздің алыбы 
– Мұхтар Әуезовтен бастап, талай тұлғалы таланттарымыздың осы 
тақырыпқа жазған туындылары көпке белгілі. Енді бүгін жастар 
да тарихи кезеңдерге, тарихи аңыздарға назар аударып, көркемдік 
шешімін тауып, шынайы бейнелеуге талпынса, орынды емес пе? Ал 
тарих тану – халық тану. Өткенге салауат айтып қоя салмай қисапсыз 
қайратпен жаңартып, жаңа жас ұрпаққа таныстыру да өнердің 
бір мұраты болмас па?! Сол өрісті тақырыпқа А.Сейдімбеков, 
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Р.Ниязбеков, М.Есламғалиев, Қ.Бектұрғанов секілді жазушылары- 
мыз ден қойып жүр. 

Жас прозашылардың өз шығармаларында аңыз желісін арқау етуі 
құптарлық іс. Фольклор – қай халықтың да балаң шағында жасаған 
шығармасы, өзін-өзі, айнала тіршілік дүниесін көркемдік тануға 
деген алғашқы ұмтылысы. 

Кеңес әдебиетіндегі аңызға, фольклорлық сюжетке ден қоюдың 
екі кезеңі бар. Біріншісі – Кеңес өкіметінің алғашқы жылдары. Ескі 
идеялар шырмауында тәрбиеленген, көпшілігі сауатсыз бұқараны 
жаңа идеямен қаруландыру үшін қаламгерлер аңыздық, фольклорлық, 
тіпті діни сюжеттерді де пайдаланды. Бұл өтпелі кезең еді. Көркемдік 
форма ретінде ондай ізденіс кезінде өз міндетін абыройлы атқарды. 

Ал екінші кезең – Ұлы Отан соғысы жылдарынан басталды. 
Фашистік Германия, кертартпа бағыттағы Батыс ғалымдары сол 
жылдары фольклорлық шығармалардың идеясын бұрмалай бастады. 
Міне, дәл сол кезде Томас Манн секілді көркем ойдың алыптары 
фольклорлық мотив, діни сюжеттерден Адамды ардақтайтын, Адам 
рухының ұлылығын жырлайтын (дәлелдейтін) символикалық, 
концепциялық, философиялық шығармалар туғызды. Осының бәрі 
көркемдік шешімін тапса, ғасырлар тұңғиығынан арымай жеткен 
фольклорлық сюжеттерден адамзатқа ортақ түбірлі проблема 
көтерерлік шығармалар жасауға болатынын көрсетсе керек. Және 
бұл қазіргі көп ұлтты кеңес әдебиетінде айқын белгі беріп, белең 
алып отырған құбылыс.

Осы процесс, яғни көркем шығармада фольклор материалын 
пайдалану озық дүниетаным тұрғысынан жүзеге асырылып, 
интернационалдық асыл мұраттарды асқақтата түсуге тиісті. Ал сәтті 
ізденіс пен іргелі ойдың игі нәтижесіндей туындылар автор мерейін 
биіктететіні, оқушының рухани ой-дүниесін кеңейте түсетіні тағы 
мәлім. 

Қазақ әдебиетінде де осы тақырып, осы сарын, осы бағыт-мәнерге 
бой ұрушы талапкерлер жастар арасынан біраз байқалып жүр. 
Ақселеу Сейдімбеков повестеріне, Қайыр Бектұрғанов әңгімелеріне 
ел аузындағы аңыздар, белгілі сюжеттер арқау болған. Аңызды сол 
күйінде өзгеріссіз қалпында хатқа түсіру – ғалым ісі, ал жазушы оған 
әлеуметтік жүк артып, бүгінгі күн тұрғысынан толғауы керек. Бүгінгі 
замандастар рухын, моралдық бейнесін білдіретін, оларға ықпал 
ететін шығарма тууы үшін аңыз желісін автор ой елегінен қайта 
өткізу керек.

А.Сейдімбековтің «Қыз ұзатқан» повесіне арқау болған аңыздық 
оқиғада трагедиялық сипат бар. Басқаша айтқанда, автор тілін тапса 
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түрленіп кетейін деп тұрған материалды сәтті таңдаған. Әңгіме өзегі 
махаббат бостандығы үшін күрескен екі жастың көрген қияметі, 
игі талаптан сәтсіздікке ұшырауы, жақсы келінді қыздай қадірлеп 
ұзату сияқты кешеден бүгінгі мирас болып жеткен ел аузындағы 
аңызға құрылған. Әрине, ниет жақсы. Бірақ автор осындай әп-әдемі 
материалдың көркемдік формасын дөп басып таба алмаған ба деген 
ойға да қаламыз. Журналистикада, көркем прозада тұяқ кешті болып 
талай қайталаған форма кейіпкер әңгімесі, шығарманың шұрайлы 
мазмұнын жұтатып жүр. Мұсекең аталатын кейіпкердің сылдыр 
әңгімесі оқиғаны бір сарынды, солғын баяндауы оқушыны ығыр 
қылады.

Шығарма композициясы белгілі жазушы Василь Быковтың 
«Құлпытас» («Обелиск») повесін еске түсіреді екен. Оқиғаның 
күтпеген жерден басталуы, кейіпкердің шешіліп әңгіме айтуы… бәрі-
бәрі таныс желілер, таныс тәсілдер. Шығарма финалының «Қамыға 
тұрып қайран туған жер. Әр түп көдең үшін ар-ожданымен жауап 
берер ойлы көз, ойлы жүрек қажет-ау, деген сөз санамызға орала 
берді» (74 бет) – деп насихаттық-рупорлық сипатта аяқталуы да қын- 
жылтады.

А.Сейдімбековтың «Ақ қыз» повесі де аңыз сарынында жазылған 
туынды. Бұл шығармадағы автор ойының нәрлілігіне, қаламының 
жүйріктігіне сүйсіне отырып, алдағы уақытта арылуы қажет 
кемшіліктерін айтқан жөн.

Аңызды тірілте, түрлендіре отырып, жазушы төл туындысында 
көркемдік шындық үдесінен шығу үшін романтикалық пафосты 
реалистік мәнерге ұштастыра суреттеуі тиіс қой. Әйтпесе, аңыз 
негізіне ден қоя жазған құрғақ оқиғаны қайталап шыға келуі оп-оңай. 
Кестелі, зерлі тілмен әдемі жазылған «Ақ қыз» повесі батырлық 
эпостың прозалық нұсқасындай әсер етуі осыдан ба дейміз. Оқырман 
көркем шығармадан адамдық ұлттық характерді іздейді. Ұлттық 
характер – белгілі дәуірде, экономикалық-тұрмыстық топырақта 
өтетін тарихи тип. Сондай-ақ, әдеби характер шығарманың көркемдік 
болмысын анықтайтын эстетикалық категория.

Жоғарыда аталған екі повестің кейіпкерлерінің де ұлттық 
психологиядан туындайтын мінез, солар арқылы гуманистік ойлар 
байқалады. Аламан, Наймантай, Аққыз («Аққыз»), Ақбілек, Мұсекең, 
Нұрекең («Қыз ұзатқан») секілді кейіпкерлерге іш жылығанымен 
толыққанды характерлер дей алмаймыз.

Аламан батырдың Аққыз сұрады деп бойындағы бар қару-
жарағын, тұлпарын Наймантайға беруі қалай? Өткен ғасыр шын- 
дығын бейнелеу үшін Наймантайдың Аққыз атынан хат жазуы қажет 
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пе? Уақыт, дәуірге кейіпкердің осы әрекеттері сай ма? Шығарма 
Наймантайдың жеңісімен аяқталып тұр. Біз оны халқымыздың бір 
кездегі батырлық келбетін танытарлық характер ретінде қабылдай 
аламыз ба? Олай деп бағалауға Аламан батырды алдап, бойындағы 
бес қаруын алып кетер алаяқтығы жібереді ме?

Рафаэль Ниязбековтың «Жауатар» атты повесі Талас бойын 
мекендеген Таңқа – Тана, Ойық секілді қапталдас жатқан екі рудың 
барымталы тартысын баян етеді. Шығармада нақты уақыт бедері 
байқалмауы себепті, тарихи-аңыздық сипат басым. Таптық-феодалдық 
қайшылықтарға байланысты тұтанып отырар тартыстарда, солардың 
бір көрінісі іспетті барымта-қарымта сайыстарда, суырылып шығар 
батырлары мен дау-жиындарда берекелі бітім айтып, ақылымен 
ажарлана түсер ақсақалдар, тағы басқа, өзіндік кейпімен даралаған 
характерлер көреміз бе деп едік. Өкінішке қарай, повестің бүгінгі 
өрелі оқырман талғамына тарту-таралғысы, жоралғы етер жаңалығы 
аздау болып шықты. Бұрын да талай туындылардан көрінген атыс-
шабыс, барымта-қарымта суреттеріне ден қойыңқырап кеткендей. 
Стихиялы әрекет ететін кейіпкерлер, олардың қисынды-қисынсыз 
істері авторлық концепцияда жеткілікті қорытылмаған. Жалпы 
Р.Ниязбековтың лепті, ширақ сөз саптауы, оқиғаны еркін өрбітуге 
уақыт тынысын танытуға деген талабы жақсы аңғарылады. Алайда, 
авторлық концепцияның әлсіздігі жаңалықты дара характерлер 
жасауда қолбайлау болған. 

Сондай-ақ тарихи тұлғалар өмірінен әңгіме жазып жүрген 
М.Есламғалиевте де талап, ниет жақсы, бірақ, көңілге алған көрікті 
ой шығармада өз жүйесін, көркемдік шешімін таппайды. Мәселен, 
айтулы ақын Махамбетті мерт еткен дұшпан өлімі жайлы «Сарбаз 
кегі» аталатын әңгімесінде халықтың өз батырына, ақынына деген 
махаббатын көрсетуге ұмтылған. Үбі батыр ақынды қапыда мерт 
еткен Қалауды найзамен түйреп өлтіреді. Әңгіменің «Сарбаз кегі» 
аталуында осындай сыр бар. Бірақ, автордың сужүрек Қалауды 
батырдың дұшпаны етіп бейнелеуіне келісе алмаймыз. Зады 
характерді даралау, ірілендіру үшін онымен тартысатын тұлға да 
тегеурінді, қауқарлы болса керек.

Жалпы, тарихи аңызға қол артқан қаламгер міндеті бір жағынан 
әрі нақты, әрі типтік-ұлттық характер жасауға саяды. Автор нақты 
тарихи фактіден жинақтау әдісі арқылы жалпыны да көрсете білуі 
керек. Сол характер арқылы автор өз оқырманын мезгіл сырына 
қандырады. Ұлттық, толыққанды характер жасалған жағдайда ғана 
ол шығарманың ұлттық сипаты жөнінде айта аламыз. Ал әзірге көп 
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авторлардың шығармаларын оқығанда аңғарылар олқылық – бар 
тәжірибені, озық дәстүрді игеру дәрежесінің төмендігі.

Аталған авторлардың туындыларында ел аузынан естілген 
оқиғалар ой елегінде сұрыпталып көркемделмей, желдірте қағаз- 
ға түсірілген сияқты әсер қалдырады. Белгілі бір кезеңге тән харак- 
тердің тарихи сипатқа ие болуы тиісті екендігі ескерілмеген. 
Олардың кейіпкерлері екінің бірі айта алар жадағай тілді сөйлейді. 
Бұл – характердің жасалмауы деген сөз. Характер жоқ жерде көркем 
шығарма да болмақ емес. Ондай шығармаларда кейіпкер интеллектісі 
де төмен жатады. Олардың бойында өз ортасы мен уақытына сай 
психологиялық тебіреніс пен отаншылдық рухындағы ірі ойлардың 
табиғи өрілуі бәсең. Жалпыға белгілі жайдақ ой, жадағай «ойшылдық» 
басым.

Ақселеудің әр шығармасында этнографиялық сипаттар мол 
кезігеді. Бірақ, жазушының адам характеріне зер салудан гөрі, оның 
қоғамдық ортасының тарихи-этнографиялық ерекшелігін тәптіштеп 
кетуі жиі. Кейіпкердің келбетінен гөрі, ол киетін үлде мен бүлде, 
белін буған кісе белдік көзге алдымен ұрып тұрады. Сондықтан 
да кейіпкердің психологиялық портреті емес, сырт кейпі көбірек 
суреттеледі. «Үстінде көк мауытыдан келте етек етіп тіккен бешпет-
шалбар. Басында алты сайлы шошақ төбе сусар бөрік, аяғында 
сыптығыр көк етік. Бұл етігіне кеше Наймантайдың көзі түскені 
бар. Бес тағалық биік өкше етік Аққыздың аяғына қасықтай болып 
жарасып, көрер көзді тұсағандай екен. Наймантай да көрген бойда 
осындай сүйкімді аяқ киім болады екен-ау деп іштей таңырқап 
қалған». (106-бет). Сырт сурет, сырттай тамсанып таңырқау!

Осыдан нақты Аққыз бейнесі көріне ме? Әлде, ұлттық киім үлгісі 
келе ме көз алдыңа? Әйтпесе, күн ыстықта киіз үйдің іргесін түріп 
тастап, тыныстап отырған Аламан батыр: «Сырға-ай, жамылатын 
бірдеңе әперші» – (123-бет) дер ме еді. Бұл осыдан соң баяндалар 
(Сырға сыбдырсыз орнынан тұрып, күміс сақиналы алтыбақаннан 
жеңілтек патсайы шапан алып берді» (123-бет) деген этнографизмді 
алға тарту үшін ғана. Бұл секілді этнографиялық тізбектің кейіпкер 
мінез-құлқын тануға, даралауға, еш септігі жоқ. Кезінде ұлы ойшыл 
Н.В.Гоголь: «Нағыз шынайы ұлттық сипат желбегейді (сарафан) 
суреттеуде тұрған жоқ… Ол халық рухының өзінде жатыр» – деп 
жазған еді.

Автор халқымыздың этнографиялық байлығын, ерекшелігін 
жақсы біледі. Оның үстіне көркем этнографиялық жазбалардың 
болатыны да рас. Қалай десек те, этнографиялық белгілер – ұлттық 
характер емес, соны жасауға, тұлғалауға қажетті шикізаттың бірі 
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ғана. Ендеше, жазушы оны тәптіштеуден шығарма шынайылығына, 
көркемдігіне еш нәрсе қоспайтынын, қайта кері әсерін тигізерін 
ескерсе… 

Қайыр Бектұрғанов көптеген әңгімелерінде («Байназар терегі» 
«Жалын» баспасы, 1978 жыл) аңыздық, фольклорлық мөлтек 
сюжеттерді араластырып отырады. Қадым заман мен қазіргі адам 
арасындағы рухани сабақтастықты табуға, соны аңыздар арқылы 
жеткізуге күш салады. Авторда дәмдеп сөйлейтін тіл, кейіпкерлерін 
даралай аларлық қабілет бар. Жас жазушы қаламындағы осындай 
табыстарға қуана отыра, кейбір кемшіліктерді айтқымыз келеді. 
Автордың кейіпкерлерді бірыңғай баяндау арқылы мінездеуі жиі. Ал, 
біздіңше, кейіпкерлердің өзін іс-әрекет үстінде таныту жақсы болар 
еді. Әйтпесе: «маскүнемдігін айтпағанда, бұл өзі ешкімге болсын 
демейтін, кім-кімді де орға жығуға тырысып бағатын іші тар, пасық 
жан еді. Сонысына қоса, бас пайдасына жетік» (11-бет) деген секілді 
сырт кейіптеу, әрі көркемдікке нұқсан, әрі оқушысын жалықтырады. 

Жалпы жоғарыда аталған шығармаларға ортақ кемшіліктен ой 
түйсек, автор концепциясымен біте қайнасып түлемеген, түрленбеген 
аңыз, реалистік проза міндетін атқара алмайды. Мұндай жағдайда 
аңыздың, немесе, тарихи оқиға-көріністің екінші бір нұсқасы ғана 
жасалады. Ұлттық тұлғалаудың жастар шығармашылығында жиі 
байқалатын екінші бір тәсілі, кейіпкердің өмір жолы, тіршілік 
философиясына зер салу. Өмірлік материалды сұрыптап ала білсе, 
кейіпкерлердің мінез-құлқын, іс-әрекетін (тұтас болмысын) ұлттық 
ерекшеліктермен байытса, өнегелі ой айтуға, өміршең характер 
жасауға бұл да оңтайлы. 

Ұлт тарихында аңыздық сарындар мен этнографиялық ерек- 
шеліктердің көркем шығармадағы орны үлкен. Өкінішке орай, 
әдебиетімізде жақсы басталған дәстүр қазір жадағайлыққа айналып 
бара жатыр ма деп ойлаймыз. Қаламды туған жердің өткен-кеткен 
тарихы туралы толғауға бағыттаған жас авторлар татусыз, талғаусыз 
естіген аңызын әдеби әдіптемей-ақ, типтендірмей көшіре салатындай. 
Жас жазушылардың кейіпкерлері – әлі эпостық балаңдық, барып 
кел, шауып кел, жаугершіліктен не барымташылықтан аспайды. Сол 
дәуірге лайық ұлттық тілді, ұлттық характерді де таба алмай әуре 
боласың.

Бір қарағанда, біз кейіпкерлер бойындағы болмашы мінезді 
характерге теліп қателесетіндейміз. Ол мінездің сол характерді 
тұлғалайтын, жасайтын бір ғана компонент екенін ескермейміз. 
Көптеген кейіпкерлердің мінезделуіндегі ұқсастықтың себебі де 
осында.
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Характердің жасалуында сөз сұрыптау, тілдің белгілі бір тарихи 
кезеңге тән ерекшеліктерін қадағалау кем. Аталған шығармаларда 
суреттеу орнына баяндау, кейіпкер тілінің орнына автор тілі жүреді. 

Ұлттық ерекшеліктерден туатын ұнамды моральдық норманы 
сол характерлердің ұнамды-ұнамсыз қасиеттерінен іздейміз. Бұл да 
ойланатын бір мәселе.

Ұлттық характерсіз әдебиеттің өзіндік сипаты сақталмайды.
Ұлттық сипаты сақталмаған әдебиеттің келешегі де жоқ. Ондай 

көркем шығармада құн болмайды. Ғалым Н.Гейдің: «Әдебиеттердің 
ұлттық дербестік, ерекшелігін жоққа шығару өнердегі көркемдік 
жаңалықтардың мәнін жоюға, ал жазушыларды белгілі ақиқаттарды 
қайталауға душар етеді». («Социалистік реализмнің көркемдік 
формасының проблемалары». ІІ том, 7-бет) – деуі осының айғағы.

Кеңес әдебиетінің қазынасын байыта түсетін шоқтықты 
шығармалар ең алдымен ұлттық сипаттан туатыны анық. Ендеше, 
әдебиетіміздің ұлттық ерекшелігін, дербестігін сақтайтын ұлттық 
характер жасау мәселесіне терең де, саналы қатынас қажет. Ал 
әдебиеттің ұлттық ерекшелігі оның интернационалдық сипатының 
бір қасиеті.

азаМаТ КЕЙІПКЕр ТҰЛҒаЛаУ ЖОЛЫНДа

«Қазақ әдебиеті» газеті жазушы Сайымжан Еркебаевтың «Азамат 
кейіпкер, қайда жүрсің?» (№35 (1853) (29 тамыз 1986 ж.) аталатын 
мақаласымен әдеби жұртшылықты полемикаға шақырып отыр. 
Әдебиетші қауым, оқушы жұртшылық айтысты ұлт әдебиетінің 
бүгінгі деңгейі, кезек күткен проблемасына сай өрістетуге тиісті. 
Әйтпесе мақалаға арқау болған үш автордың үш шығармасымен 
шектелсек мұның өзі шарғылық танытуы кәдік.

Жазушы көтерген «азамат кейіпкер», сөз жоқ, әдебиеттің күйіп 
тұрған мәселесі. Мәселені бүкілодақтық деңгейде алып қарастырсақ, 
ана жылдары әдебиет сыншылары «ұнамды және ұнамсыз образ» деген 
тақұл-тұқыл ұғыммен көркем әдебиет табиғатынан кең талдау мүмкін 
емес деген пікір төбесін көрсеткен, жаңалықтай көрінген бұл пікір әр 
әдебиетке де жаңғырып айтылып жатты. Жазушылар да ұнамды және 
ұнамсыз қаһармандарды ірі әрекетке салатын дәстүр ізінен жаңылып 
(әрине бәрі бірдей емес) кейіпкердің жүрген-тұрғанын, ішкен-жегенін 
жіпке тізумен әуестенді. Нәтижесінде қоғам мұратын арқалаған рухы 
мықты қаһармандар қай әдебиетте де сирексіп кетті. 

Академик М.Б.Храпченко бастап бірсыпыра ғалымдар қайтадан 
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ірі қаһармандарды іздеп, олардан дәстүрлі «ұнамды образ» табиғатын 
тапты. «Көркем образ көкжиегі» (М.Б.Храпченко) аталатын еңбектің 
дүниеге келуінде осындай сыр бар. Сайымжан іздеу салып отырған 
«азамат кейіпкер» әдебиеттегі осы мәселенің жаңғырығы. Қазақ 
әдебиетінде кештеу көтеріліп отырған мәселені көп болып ойласу, 
толымсыз сәттерін толыстыру баршамыздың міндетіміз.

Өкініші – игілікті мәселені проблема ретінде көтергенде 
Сайымжан белгілі бір тақырыпта туған тақырыптас, жанрлас, таби- 
ғаттас, шығармаларды таңдамағандықтан ойы шашыраңқы шыққан. 
Мәселеге автор дәстүр өзегімен қарай алмаған. Сондықтан да әп-әдемі 
проблема адыра қалып, сыншы әр автормен жеке-жеке «ұстасып» 
кеткендей әсер қалдырады. Мақаланың жазылуында нысанаға 
шығармадан гөрі автордың өзі алынғанының қай жағында деп те 
ойланасың. Өйткені Р.Ниязбековтың «Қызыл үй», Р.Тоқтаровтың 
«Сусамыр» романдары өзара табиғаттас емес. М.Сүндетов 
повестерінің бұл араға килігер реті тағы көрінбейді. Егер сыншы 
ізімен жүрер болсақ біздің де айтар ойымыз, шығарма талдауымыз 
шашыраңқы шығарына дау жоқ. Асылы белгілі бір проблеманы әдеби 
дәстүр өзегінде қарастыру тиімді. Өйткені қашанда жеке шығарма 
жетістігі әдеби дәстүрді жете игеріп, қалай жаңартқанмен, кемшілік 
әдеби дәстүрді жете меңгермеуден туындайды.

Жазушы С.Еркебаев «азамат кейіпкер» проблемасын қарас- 
тырғанда ерекше ден қойып, сыншыл пікір айтқан сәті – Р.Нияз- 
бековтың «Қызыл үй» романы. Бірақ, ол бар кемшілік бір романға 
тіреліп тұрғандай шығарманы томаға-тұйық талдайды. Тақырыпқа 
үңілсек кемшілік тамыры тереңде – қазақ әдебиетіндегі әлеуметтік-
экономикалық мәселелерді бейнелеудегі әдеби дәстүрде жатқанын 
пайымдар едік. Психологиялық талдау мәнерімен емес, дәстүрлі 
эпикалық баяндау сарынымен жазылған романда автор ойға алған 
мақсат – шаруашылығы шағын колхоздардың тұрмыс-тіршілігіне 
қозғау салған МТС-тің ролін көрсету, сол проблема арқылы Ұлы Отан 
соғысынан кейінгі еңсе көтеру жылдарындағы ауыл адамдарының 
қайғы-қасіреті, тіршілігі, қазақ, неміс халқы өкілдерінің ынтымағы, 
бір-біріне мейірі оянар тар кезеңнің өзінде мансап үшін адамдардың 
бірі екіншісіне ор қазып алакөздену сырын ашу. Сөз жоқ, бұл үлкен 
мақсат, қолпаштай қолдауға тиісті игі талап. Бұл тақырыпта қазақ 
әдебиетінде бұрын-соңды жазылған шығармалар бар ма? Әрине, 
әрісі Ұлы Отан соғысы алдындағы ауыл өмірінен басталып кешегі 
тың игеру жылдарына жалғасатын үлкен кезең қазақ әдебиетінде 
С.Мұқановтың «Сырдария», «Тыңдағы толқындар», М.Әуезовтың 
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аяқталмай қалған «Өскен өркен», С.Жүнісовтың «Жапандағы жалғыз 
үй», т.б. романдарында көрініс тапқаны мәлім. Кезінде бірсыпыра 
жазылған мәселе тыңның халық тағдырындағы орны, кейіндеп туған 
проблемалары түрткі болды ма, әйтеуір жазушылар бұл тақырыпқа 
жетпісінші-сексенінші жылдары қайыра оралыпты. Нәтижесінде 
З.Ақышевтың «Бұршақ соққан жер», «Сұлутөр», С.Алдабергеновтың 
«Жаңа жағалау» романдары дүниеге келді. Р.Ниязбековтың «Қызыл 
үй» романы да ойға алған тақырыбы, айтар ойы, жазу мәнерімен 
аталмыш шығармалар қатарында тұр. 

Жоғарылау қойылып, бір бөліп аталған «Сырдария», «Өскен 
өркен», «Тыңдағы толқындар», «Жапандағы жалғыз үй» романдары 
қазақ әдебиетіндегі тым озық үлгі болмаса да, тәуір санатта аталып 
жүреді. Белгілі бір кезең әлеуметтік-экономикалық проблемасынан 
халық тағдырына қатысты ой өрістетуде аталған шығармалардан 
озық жатқан өзге көркем үлгі болмағандықтан, үлкен қаламгерлер 
еңбегі болғандықтан да ерекше ілтипатпен қарайтындаймыз. 
Әйтпесе кейінгі буын жазушылар үшін бұл шығармалар бақилық үлгі 
болмасқа керек. Біздің көп қаламгерлеріміз мойындаудың да ерлік 
екенін біле бермейтіндей. Бәлкім біле тұра білмегенсиді. Жазушы 
ең болмаса ұлт әдебиетіндегі үлгі, өнегені көріп, үйреніп өсуі керек 
емес пе? Қазақтың абыройлы қариясы, арлы жазушысы болып өткен 
Ғ.Мұстафин бір әңгімесінде «Мұхтар тірі болса «Өскен өркенді» бұл 
күйінде жарыққа шығармас еді» дегені бар. Халқымыздың аяулы 
жазушысы С.Мұқанов «Сырдария» романы «Октябрь» журналында 
жарияланған сәтте «КСРО Мемлекеттік сыйлығына ұсынайық» деген 
дос-жаранын өзі тоқтатып, дарын мәуесі «Өмір мектебінде» жатқанын 
айтқан. Ол аз десеңіз «Тыңдағы толқындар» романы «Профиздат» 
арқылы Москвадан жарық көргелі тұрғанда қазақ сыншыларының 
пікіріне тоқтап қолжазбасын қайтарып алған ғой. «Стихи и поэмы» 
аталатын кітабына жазған соңғы сөзде роман кемшілігін қапысыз 
мойындау бар. Қазақ әдебиеті аяулы қайраткерлері өнегесін тектен-
тек айтып отырған жоқпыз. Әңгіме болмақ екінші бір топ шығармалар 
алған кезеңі, көтерген әлеуметтік-экономикалық мәселесі жөнінен 
жоғарыда аталған туындылармен тақырыптас. Тақырыбы жөнінен 
табиғаттас түсіп жататын бұл шығармалар көркемдігі жөнінен 
аяқталмаған, әйтпесе авторы көңілі толмағандықтан жарияламаған 
аталмыш романдардан көп төмен жатыр. Мұның сыры неде? Көзі тірі 
авторлар «алдымызда осындай үлгі бар еді, оның өзі тақырып игерудің, 
көркемдіктің қапысыз үлгісі бола алмады» деп ойланып, олардың 
ғұмыры жетпегендіктерін, игеріп үлгермеген шеберлік сабақтарын 
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арада жатқан уақыт, әдеби тәжірибе өзегімен келіп толықтыруды, 
тақырыпқа жаңаша келуді неге ойламаған? Жетістікті жетекші 
жазушылардан үйрене алмасақ, ең болмаса кемшілікті мойындаудың 
ерлік екенін, қай уақытта да жеке автордан ұлт әдебиетінің мүддесі, 
оқушылардың рухани талап-тілегі жоғары тұруы керектігін үйрене 
білсек қайтеді?

Өзара тақырыптас «Бұршақ соққан жер», «Ақадырдың ақ 
шағаласы», «Сұлутөр», «Жаңа жағалау», «Қызыл үй» романдарын 
бір қатарда атадық. Талдауға оңтайлы болсын деген оймен өзге 
жанр үлгілерін қоспай, «роман» айдарымен жарияланған дәрежелес 
шығармаларды қарастыруды ойладық. Егер авторлардың ерлігі 
жетіп мойындап жатса бұл шығармалардың қайсысы да көркем 
әдебиет емес деп бір-ақ кесіп айтуға болар еді. Әттең, оған авторлар 
мәдениеті жетпейді. Мәдениеті жетпегендіктен де өздерінің көкжасық 
шығармасына қарамай, дәлел тілеп жүзіңе телміретіні, кейбірінің 
өзеуреп жағаңа жармасары хақ. Өйткені баспа олардың қолжазбасын 
қыруар қаржы шығарып, тонналаған қағаз жұмсап, «роман» деген 
жанрлық атаумен көркем шығарма ретінде жариялап отыр ғой. Енді 
амал жоқ, көркемдігі 0-ге тең шығармасымақтың бүгінгі оқырман 
талабына жауап бере алмайтындығын қызылмай болып дәләлдеуге 
тура келеді. Дүниедегі ең қиын нәрсе «жоқтың» жоқ екендігін 
дәлелдеу. Өйткені әдебиет қолмен ұстарлық материалдық зат 
емес, сезім түйсігімен безбенделер рухани дүние. Оны ар көзімен, 
талғаммен ғана талдауға болады.

Авторлар мақсатына неге жете алмады, аталған шығармалар 
неге көркем әдебиет дәрежесіне көтерілмеді? Бұл сауалдарға мақала 
авторы көтеріп отырған азамат кейіпкер өзегімен келіп қарайықшы.

«Азамат кейіпкер, қайда жүрсің?» дегенде С.Еркебаев мәселені 
біржақты түсінетіндігін байқатады. Сыншы ойынша азамат кейіпкер 
– идеал кейіпкер, ол бүкіл шығарма бойында бірде-бір өрескел қылық 
танытпауы керек секілді. Әрине, бұл артық талап. Қоғам мүддесі 
деп ұрандағанда альтуризм дәрежесіне дейін жеткен қаһармандар 
көркем образ тұлғалауды жете түсінбей, біржақты, қате түсіну 
екендігі кезінде жеткілікті айтылған. Демек, азамат кейіпкерді қате-
кемшіліксіз, жаңылысып жаза баспайтын періште етіп көрсет деген 
талап задында дұрыс болмақ емес. Сөзбе-сөз келтірмесек те мақала 
авторының жазушыларға қояр талабы осылай болып шығыпты. Бүгінгі 
шығармадан қырқыншы-елуінші жылдары осы тақырыпты тәп-тәуір 
игерген «Сырдария» романы кейіпкерлері бойындағы қасиеттерді 
түгел іздеу, соны талап етудің өзі ерсі болар еді ғой. Өйткені қоғам 
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алға озды, қазір уақыт, жағдай басқа, еңбек адамының психологиясы 
өзгерген, соған орай оларды әдебиетте бейнелеу талабы да өзгерген. 
Сыншы мәселенің осы жағын жете ойламаған. Ойламағандықтан 
да Р.Ниязбековтың «Қызыл үй» романының бас кейіпкері Шернияз 
Сардарбековтың айтыс үстінде, ширыққан тартыс сәтінде қол жұмсау 
секілді байқатқан осал мінезін тергіштеп «…Шернияз парасатты, 
байыпты басшы емес, әпербақан біреу ғана», – деп асығыс пікір 
түйіпті. Расында, Рафаэль ұнамды кейіпкерін кемшіліксіз періште 
етіп суреттеуді ойламаған. Жазушы кейіпкері «Мен де адаммын 
жаралған сүйек, еттен» (С.Мұқанов) дейтін жаны қарапайым адам. 
Керек десеңіз, ерегісте қарсыласына қарыс сүйем темір де бермей 
қоятын пендешілікке де барады. Кейіпкер азаматтығын, оның жеке 
іс-әрекетінен емес, барша табиғатынан іздеу шарт.

Реті келгенде айта кетелік, сыншы романнан келтірген үзінділерді 
қате көшіріпті. Мысалдың баршасын жіпке тізу артық шығар, 
бірді-екілі принципті сәтіне қарсы сын айтуға тура келеді. Мақала 
авторы Шернияздың үстінен жазылған арыздағы «Шернияз енді 
бұрынғыдай немістерге жалыныштар емес. Айтқанға көнсе көнді, 
көнбесе құйрыққа теуіп, шеттерінен жұмсай беретін дәрежеге жетті» 
(Р.Ниязбеков «Қызыл үй», 262-бет) деген жолдарды авторға теліп 
(автордың баяндау мәтіні ретінде), «Автордың бұл позициясын қалай 
түсінеміз» («Қазақ әдебиеті», №35) деп кінә артады. Тіпті өз сынына 
саяси мән беріп авторды тығырыққа тіремек болуы, әрине әділдік 
емес. Сондай-ақ даңғой, мансапқор Нарқоспақ аузынан шыққан «…
өңкей иттің қатындары» (123-бет) деген ұнамсыз кейіпкер сөзін де 
Шерниязға (ұнамды кейіпкерге) теліп көрсетеді. Ұнамсыз кейіпкер 
сөзін ұнамды кейіпкерге жөн-жосықсыз тели салсақ, бұл жалғанда 
азамат кейіпкер таба аламыз ба? Әсіресе, осы екі үзіндіні қате келтіру 
автор үшін обал болған.

Соған қарамастан бір ғана «Қызыл үй» романының бас кейіпкері 
Шернияз емес, роман атауымен жарық көрген бақандай бес 
шығармада да «азамат кейіпкер» өз дәрежесінде шықпаған. Авторлар 
азаматтық, кісілік қасиеттерін негізінен бас кейіпкерлер бойына 
жинақтағысы келеді. Бұл – әдебиетте өзін-өзі ақтаған тәсіл. Сөз жоқ, 
обком хатшысы Асан Қалменов («Жаңа жағалау»), журналист Санат 
(«Сұлутөр»), Шернияз («Қызыл үй»). Мәуия («Бұршақ соққан жер»), 
Динаш («Ақадырдың ақ шағаласы») бойынан әділдік іздеген, жалпы 
жұртқа жақсылық ойлаған, жесірлікті жеңе жүріп еңбек еткен ұнамды 
мінез, жақсы қасиеттерді табамыз.

Бірақ, жұртқа ол жақсылық, қайырымдылық бас кейіпкер болмай-
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ақ қосалқы кейіпкер ретінде атқарса да сия беретін әрекеттер. Олай 
дейтініміз, жәй кейіпкерді қоя тұрып, бірдей бас кейіпкер бола жүріп 
аталмыш қаһарманның қайсысы да әлеуметтік үлкен жүк арқаламайды, 
қоғам, адам, жер тағдыры жайында өзгені толғандырарлық өзекжарды 
тебіреніс, толғақты ойлар олардың бойында жоқ. Мәуия шығарма 
финалында «Социалистік Еңбек Ері» атағын алады, Асан Қалменов 
облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы. Солай бола тұрса да 
бірінде ел басқарған басшының, екіншісінде еңбегін емген қарапайым 
қарияның жан терберлік толғаныстары көрінбейді. Қызмет дәрежесі 
өскенмен кейіпкер өспейді. Динаштың зинақор Кенжебайды төсектен 
қуып шығуы, Санаттың аудандағы кемшілікті облыстық газетке 
әшкерелеп жазуы, Шернияздың жеңіске қол жеткізгендей болуы әлі 
оларды азамат кейіпкер биігінде тануға мұрындық бола алмайды. 
Кейіпкер эволюциясы мен авторлық мақсат арасында бірлік болмаса 
азамат дерлік көркем образ тұлғаланбайды. Шығармадағы көп-көп 
кемшілік бас кейіпкерді көркем образ ретінде мойындатпайды. Ол 
қандай кемшіліктер?

Ең алдымен аталмыш авторлар өз мүмкіндігінде, қаламгерлік 
шама-шарқына қарамай шығармада уақыт кезеңін шексіз мол 
қамтиды. Бірге талдап отырған бес романда да оқиға әрісі азамат 
соғысы, әйтпесе Ұлы Отан соғысы алдындағы жылдардан бастап 
тың көтеру кезеңіне дейін жетеді. Эпопеяға тән эпикалық тыныс 
тілейтін ұбақ-шұбақ ұзақ уақыт аралығын жалғау, оқиғаны кейіпкер 
табиғатына сіңіріп беруде қалам иесінің қарымы жетпей, шығарма 
эскиз күйінде қалады, кейіпкерлер шынайы көркем образдан гөрі 
бедерсіз жәй сұлбаға айналып кетеді. Ойға алғаны мол болғанымен 
орындалуы әлсіз бір шығарма авторына В.Шкловский: «Ты не 
наполнил свою уже огромную схему» – дегені еске түседі. Расында да 
жер мұқтаждығы өткен шаруаның құшағына сыймас мол участокты 
қадалап, бірақ игермей тастағаны секілді мінез танытады жазушылар. 
Ауыртпалықты кезең мінезін, халық тағдырына әкелген қуаныш-
қайғысын тірі кейіпкер, қызықты образ арқылы бейнелемегендіктен 
«Великий макет не использован» (В.Шкловский) демеске шараң 
жоқ.

Екіншіден аталған шығармалардың көбінде өмірден алынғандай 
өміршең тартыс өрістемейтіндіктен де көп шығарма өмірді 
талғамсыз көшіру болып шығады. З.Ақышевтың «Бұршақ соққан 
жер», Қ.Қамбаровтың «Ақадырдың ақ шағаласы» романдарының 
басты кемшілігі тартыссыздық десек қателеспейміз. Хабарсыз кеткен 
Жандосты жауға беріліпті десетін өсекке еріп Рахимаға салқын 
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көзқарас туғызу, «Бұршақ соққан жердің», азғантай уақыт балық 
шаруашылығы мекемесінің бастығы болып, абыройсыз кететін 
Кенжебай әрекеті «Ақадырдың ақ шағаласы» романдарын тартыспен 
қамтамасыз ете алмайды. Талай шығармада айтылып, әр қырынан 
бейнеленген өмір көрінісі. «Бұршақ соққан жер» романында автор 
еңбексүйгіш Мәуия қарт пен Отан соғысы отты жылдары ел мүлкін 
талауға дейін барған Мәстекбай ұрпағы арасында өрістегелі тұрған 
тартысты сипай баяндаумен шектеледі. Халық жеңіске жетіп, 
шаруашылықты көтеріп жатқан кезде ыстық-суықты етіп жылқыға 
іш тастататын Мәстекбай баласы Құсбектің ферма меңгерушілігіне 
Мәуия қарттың ұсынысымен көтерілуі тіпті түсініксіз. Ал «Қызыл 
үй», «Сұлутөр», «Жаңа жағалау» романдарын конфликтісіз деп айта 
алмайсыз. Бірақ шығарма сюжетін ширықтырып, кейіпкерлерді 
ішті-тысты тұлғалауға тиісті тартыс бұл шығармаларда өмірдегідей 
күрделі емес, схемаға құрылған шартты, жасанды, жаттанды. 
Кейіпкерлер өмірде күресіп жүргендей емес, сахнада міндетті роль 
атқарып жүргендей шектеулі, жасанды әрекет етеді. Кейіпкердің 
авторына бағынбай, ырқынан шығып кетуі жоқ. Мәселеге нақты зер 
салайық, «Қызыл үй» романында тартыс МТС директоры Шернияз 
бен колхоз председателі Нарқоспақ арасында өтеді. Шындап келгенде 
кішкентай «Бірлік» колхозының председателі Нарқоспақ МТС 
директоры Шернияз қолына қараған, онсыз әрекет ете алуы екіталай 
халде. Шернияз көңілінің кеңдігі, керісінше Нарқоспақтың қорқау, 
қараулығы, мінез тарпаңдығы өмірлік негізі әлсіз тартысқа өріс 
бола алмасы хақ. Нарқоспақ арқа тұтып сүйенер ауылшаруашылық 
басқармасының бастығы Шөребек бар емес пе деп ойлауы мүмкін 
ғой оқушының. Сабыр сақтаңыз, есесіне Шернияз аудандық партия 
комитетінің бірінші хатшысы Кеңес Шалахметовпен ниеттес, айтса 
пікірі өтеді. Автор баяндауынша демогог Шөребек Кеңес Шалахметов 
алдында дәрменсіз. Мүмкін ол жылдары ауылшаруашылық 
басқармасы басшысының ролі жоғары болған шығар. Ондай емеурінді 
автор баяндауынан емге таппайсыз. Олай болса шығармадағы оқиға 
өрістер тартыс әлсіз, нәрсіз, негізсіз. Жоталы тартыс болмаған жерде 
көркем образдың көңілдегідей сомдала қоймайтыны бесенеден 
белгілі. Біздің шамалауымызша, МТС директоры ұстасатын, 
тартысатын адам – аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы 
Кеңес Шалахметов болуы керек еді. Сонда МТС директоры аудандық 
ауылшаруашылық басқармасы басшысымен ынтымақ тапқан күннің 
өзінде Кеңес Шалахметов мансап-дәрежесіне шешімі сәйкес келмей 
жатса өмірдегідей табиғи тартыс өрістеп жүре берер еді.
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Кейбір жолдастар аудандық партия комитетінің бірінші хатшысын 
ұнамсыз керітартпа басшы етіп көрсетуге болмайды деседі. Ұмыт- 
пасақ П.Проскуриннің бір шығармасында облыстық партия 
комитетінің бірінші хатшысы соғыс жылдарында дұшпанға беріліп 
кеткен, ізін жасырып жүрген табансыз адам ретінде бейнеленеді. 
С.Сарғасқаевтың «Сұлутөр» романында аудандық партия комитетінің 
бірінші хатшысы Базарбаев керітартпа, өзімшіл кейіпкер ретінде 
көрінеді. Ол – аудандық партия комитетінің екінші секретары, атқару 
комитетінің председателі, журналист Санатпен тартысқа түседі. 
Балаларға әрлі де дәмді шығарма жазып келе жатқан С.Сарғасқаев 
тартыс көзін дұрыс тапқанымен оны өте баяу әрі жігерсіз өрістетеді. 
Қанатсыз баяндау, бір міндеттің өзін бірнеше кейіпкердің арқалап 
жүруі тартыстың мәнін кетірген. Әрі сол «көзін тапқан» тартыс 
шығарманың басында аңғарылып финалында нәтижесін көрсетуге 
тиіс еді. «Сұлутөрде» керісінше әдепкіде ауылдың елеусіз, ірі ойға 
тиянақ бола алмайтын майда көріністері тізбеленіп баяндалады да 
шығарма соңында тартыс айқындалып тез арада кейіпкерлер жөнінде 
шешім байқалады. Шындығында кейіпкерлер ара-жігін ажыратып, 
кейіпкер мінезін айқындай түсетін журналист Санаттың облыстық 
газетке сын мақала жариялауы – тартысты өркештендіре түсер бір ғана 
оқиға болуға тиісті. Жасырмай айтсақ бір аудан тұрмысын есепсіз, 
мақсатсыз баяндау көзі табылған тартыстың адымын тұсаған, тартыс 
табиғи өріліп, ширыға өрістемегендіктен өміршеңдігі жойылған. 
Қазіргі қалпында автор роман жалғасын жазып, тартыстың сақталуын 
сол екінші кітаптан күтетіндейміз.

С.Сарғасқаев романында тартыс аудан көлемінде жүрсе, С.Алда- 
бергеновтың «Жаңа жағалау» романында облыс деңгейінде өтеді. 
Облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Асан Қалменов 
пен екінші секретарь Шәді Тәженов арасында аздаған көзқарас 
қайшылығы аңғарылады. Бұрын Асан аудандық партия комитеті 
бірінші хатшысы қызметін атқарғанда Шәді қарамағында еді, енді 
Тәженов керісінше Асан қарамағында. Шәді түсінігінде енді екеуі 
бірге қызмет істей алмақ емес. Әйтсе де Асан облыстық атқару 
комитетінің председателдігіне Шәдіні ұсынып адамгершілігімен 
партия қызметкері бойында орын теуіп келе жатқан тоғышарлық 
микробынан арылтады. Айтылған жайдың қайсысы да жоталы 
тартысқа жатпайды, кейіпкерін қолдан сәл ғана адастырып, соңынан 
оп-оңай жөндей салушылық қана.

Уақытты кең қамту, соған сай өміршең сурет, тың детальсыз 
жәй баяндаушылық, тартыстың табиғи өрістемей жаттанды схемаға 
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құрылуы – қай-қай шығарманың да құнын кетіріп қайталау деңгейіне 
түсіреді. Шығармада басты-басты компоненттер ақсап жатса азамат 
кейіпкер, көркем образ іздеудің өзі әншейін бос әурешілік болып 
шығады.

Аталмыш романдардың кәделі шығарма болып шықпауының 
және бір себебі – автор мақсаты мен кейіпкер табиғаты арасында 
концепциялық бірлік жоқ. Кейіпкер әрекеті – образ эволюциясы болып 
шықпайды. Кейіпкер өзіне тән жетістік, кемшілігімен көрінуі қажет 
десек те өзін көркем образ ретінде көркейтпейтін әрекетке баруы автор 
мақсатына қайшы шығады. Мәселен, не еңбеккерлермен, не аудан, не 
совхоз басшыларымен ынтымақ таппаған, Шәді Тәженовты («Жаңа 
жағалау») еңбекпен өскен облыстық партия комитетінің хатшысы Асан 
Қалменовтың облыстық атқару комитеті председателдігіне ұсынуы, 
әйтпесе соғыс жылдарында тылда қалып елге зорлық көрсеткен, 
ұрлық жасаған Құсбекті («Бұршақ соққан жер») Мәуия қарттың 
біле-сезе тұрып жазалау орнына ферма меңгерушілігіне ұсынуы 
азамат кейіпкер эволюциясына қайшы. «Қызыл үй» романының 14-
бетінде Нарқоспақ Шернияз өтінішін аяқасты етеді. Дұрыс-ақ делік. 
Ақылсызға ақылды, пендеге парасат көзімен суық ызбар танытып, 
өзімен жөнді сөйлесе қоймағанына жыны ұстап (?), өз істегенін өзіне 
істеп (?), қайткен күнде де алдына бір келтіріп (?) тәубесіне түсіріп 
қоймақ болды» (14-бет), – деп баяндайды автор. Автор мақұлдауына 
қарамастан мұндай пендешілік ойдағы кейіпкерден бәлендей үлкен 
азаматтық күту қиын. Сол сияқты осы романның 18-бетінде Шернияз 
өзі қалап МТС-ті көтеру үшін бір түнде ұрлағандай етіп үй-баранымен 
қопара көшіріп әкелген немістерге «…жеке-жеке жұмыс бөліп беріп, 
бірінің үстінен басқартып, қадағалатып (?) қойды» – дейді. Тәртіп 
дұрыс-ау, бірақ онсыз да соғыс жылдарынан сіңірі созылып шыққан 
жандарды бір-біріне қадағалату Шерниязды азамат кейіпкер райында 
ұшпаққа шығара ма? 

«Тап осындай кемшілікті Жәмилә естісе де, оған онша мән берген 
жоқ-ты» – деген автор баяндауын оқимыз. Оқимыз да Жәмилә ер 
кісінің айтыс-тартысына араласпайтын сабырлы әйел болды ғой деп 
ойлаймыз. Ойлап үлгергенше шығарманың 54-бетінде «Нарқоспақ 
пен Шернияздың өткенде немістерге бола жүз шайысып қалғанын 
есіткелі бері, неге екені белгісіз, көңілі әрнәрседен секем ала беретін 
болған» – деген сөйлемді оқып және қайран қаламыз?

Көкжасық Көкше атты кейіпкер бар шығармада. Ол бейбіт 
уақытта сыпа болып жүреді де соғыс өрті бұрқ ете қалғанда броньға 
ілігу үшін Әубәкірден ептеп-септеп тракторды алып, рульге отырады. 
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Соғыс аяқталған соң «май сасыған» трактордан безіп шығады. 
(Соғыстың адам психологиясына, мінез-құлығына енгізген қулық-
сұмдығын көрсету үшін алынған бұл сценаны сәтті деп ойлаймыз). 
Осы харакеттің өзі кейіпкерді зымиян, қу деп тануға мүмкіндік 
береді. Ал автор: «Әр түрлі болбыр қылығымен Көкжасық Көкше 
атанған, сөйте тұра әрнеден дәмегөй шал» (84-бет), – деп сипаттайды. 
Болбыр деп танысақ момын жан болуы керек. Көкше әрекеті жуас 
деуге келмейді. Демек жазушының кейіпкерін бағалауы бір бөлек те, 
кейіпкер табиғаты, іс-әрекеті бір бөлек болып жүреді.

Сол секілді «Сұлутөр» романынан кейіпкерін мінездейтін бес 
сөйлем келтіреміз.

«Ал былай қараған адамға Нәзира жеңіл мінезді сайқал әйел 
секілді» (10-бет).

«Оған Нәзираның бір ұнағаны – осы ауылға келген бойда 
кербезденіп, бой сыламады». (10-11-беттер).

«Және де бір кезде қасынан өте бергенде оның жұмсақ лебі 
секілденіп бір кезде әтір исі танауыңды қытықтаса, енді дала лебі, 
жусан иісі аңқиды». (11-бет).

«Ақ жарқындылығы қаратасты балқытарлық» (11-бет).
«Байқауынша (Нәзираның Қ.Е.) Жаңыл жеңгесімен қабақтары 

жараспаған секілді». (11-бет).
Бес сөйлем. Бесеуіндеде бір Нәзираны кейіптеу. Өзара салыс- 

тырып қарар болсақ Нәзира бірінші сөйлемде «сайқал әйел секілді», 
екінші сөйлемде «бой сыламайтын» байсалды жан болып көрінеді, 
үшінші сөйлемде «танауыңды әтір исі қытықтаса» бойын сылайтын 
кісі секілді сипатталады, төртінші сөйлемге сенсек «қара тасты 
балқытарлық ақжарқын», сөйте тұра (бесінші сөйлем) Жаңыл 
жеңгесімен қабақтары жараспайды. Біріне бірі кереғар сөйлем, бірін-
бірі жоққа шығаратын мінездеу. Асылы осының баршасы кейіпкерді 
бейнелеуде, тұлғалауда автордың белгілі бір ойды темірқазық етіп 
алмағандығынан.

«Жаңа жағалау» романында бірқос ойлы көрінетін Бижан 
есімді кейіпкер бар. Қызметі – аудандық партия комитетінің бірінші 
хатшысы. Біртоға кейіпкерін автор былай кейіптейді:

«Асан Бижанды бұрыннан білетін еді. Оның лауазымы үлкен 
кісілердің алдында да өз пікірін именбей айтатын принципі барын 
да байқайтын. Бұрындары облыс орталығына келіп азды-күн бірге 
болғанда немесе аупартком секретарлары обкомның бюросына 
қатысқанда сондай өжеттігін аңғарған-ды. Бірде қызметі теңдес 
жолдастары «сен жалаңаш батырсың, басшылардан тайсалмайсың. 
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Бұдан былай біздің батыл пікірімізді сенің аузыңнан айтқызайық», 
– деп Бисариевті ортаға алған еді.

«Несі бар құрметті қонақтарым, өткір ойларыңның бәрін маған 
беріңдер де, өздерің қой аузынан шөп алмайтын момақан болып қана 
қалыңдар. Ал мен ақ алмастай кесіп түсем», – дегені бар Бижанның» 
(62-бет).

Асан көзімен әп-әдемі мінезделіп келе жатқан кейіпкер «Ал мен 
ақ алмастай кесіп түсем» – деген сөзінен кейін кім болып елестейді? 
Демек автордың күнемеге жаққан бояуы зая кетті деген сөз.

«Бұршақ соққан жер» романында бас кейіпкер Мәуияны 
көркейтпейтін бір эпизод бар. Ері майданнан оралмаған жеңгені 
қайнысы алады. Соғыстың адам тағдырына салған ауыртпалығы, 
зіл-заласы. Бір ауыз сөзбен айтып қана өтуге тиісті оқиғаны 
автор әр қырынан суреттейді. Мақпал қайнысы Талғатты бейбіт 
күндердің өзінде қызғанады. «Мақпал Талғатты Жамалдан әлден-ақ 
қызғанатын» (51-52-беттер), – деп жазады автор. Қайнысын келіннен 
(өз келіншегінен) қызғанатын жеңгеде не қасиет бар болсын? Талғат 
та қызық, ағасы тірі тұрып, жеңгесіне көңілі кетеді. «Ана кездерде 
Мақсұт бір жерде қонып қалса, Талғат келіп Мақпалдың жанына 
жататын» (66-бет), – деп баяндайды автор. Ақыры Мақсұт майданда 
опат болып, Жамал күйеуін күтпей өзгеге тұрмысқа шығып кетеді 
де Талғат пен Мақпал қосылады. Тап осы сәтте бұл көріністі соғыс 
зардабы райында қарай тұра жетім мен жесірдің «екі жарты, бір 
бүтін» болуы деп қабылдай алмайсыз. Өйткені автор өзі мақұлдап 
отырған жайдың мотивировкасын тауып, әлеуметтік салмақ жүктей 
алмағандықтан да жеңге мен қайнының қосылуы өрескел болып 
шығады. Ол аз болса, елге қадірлі қария Мәуия жесір келіні мен 
бойдақ ұлы көңіл қосты ма деп олардың есігін аңдиды. «Бүгін таң 
атқанша Мәуия кірпік қаққан жоқ. Мезгіл-мезгіл далаға шыққыштай 
берді. Орта үйдің есігіне бара беріп, аяғына ілген кебісінің тықырын 
білдірмей, Мақпалдың бөлмесіне «бөтен дыбыс білінбей ме екен» 
дегендей құлағын тігеді. Білінбейді. Есікті іштен бекітіп алыпты.

«Ертеңіне Мақпал өңі кіріп, көзі жайнап, құр атқа мінгендей 
құлпырып шыға келді» (79-бет) деп баяндайды. Осынау жайлардан 
кейін Мәуияны қандай кейіпкер деп қабылдаймыз?

Айтылған жайлар қай-қай романда да кейіпкердің байқаусыз 
жіберіп алып, артынан өкінетін бейтарап әрекеті емес, авторлар 
осы әрекет арқылы кейіпкерді көркейтемін деп мақұлдап отырған 
эпизодтар. Бұл, әрине кейіпкерді өзіндік жетістік, кемшілігімен, 
барша адамдық болмысымен көрсетуге жатпайды, керісінше бұл 
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әрекеттер автор кейіпкерін азаматтық биікке көтеріп келе жатып 
пенделік батпағына батырып, көркем образ ретінде құлдыратып 
алатындығының айғағы. Мұның өзі қандай да кейіпкердің (мейлі 
ұнамды, мейлі ұнамсыз болсын) әрекетінде де авторлық мақсат, 
белгілі бір концепция жатуы керектігін ескермеуден туған кемшілік.

Біз әдетте адам жұмбақ деген әңгімені көп қаузаймыз. Ұлы 
Абайдың «Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла» деген өлең 
жолдары адам проблемасында үлкен әлеуметтік мәнге, кемел 
философияға ие. Олай болса, шынайы көркем образ әр оқушы әр 
қырынан ашатын қатпары қалың жұмбақ дүние болып шығуға тиісті. 
Аталмыш бес романдағы азаматтық іздейтін бас кейіпкерлер де, 
олармен тартысқа түсетін антиподтары да жан қатпары қалың емес, 
жалаңқабат кейіпкерлер. Ұнамды қаһармандарды авторлар халыққа 
жаны ашитын іс-әрекетімен үлгі етіп көрсетуге тырысады-ақ. Бір 
өкініші сол бас кейіпкермен айқасқа барып, тартысқа түсетін ұнамсыз 
кейіпкердің де айла-шарқы мол кемел болып шығуға тиісті екендігін 
авторлар ескере бермейді.

Халық ауыз әдебиеті туындыларында батыр айқасып жеңетін 
алты басты айдаһарлар, жеті басты жалмауыздар, жанын сандыққа 
салып сақтайтын дию, перілер айласы да, күш-қуаты да ерен, зұлмат 
күш иелері еді ғой. Ең болмаса реалистік проза жазған жолдастар осы 
бір дәстүрлі тартыс үлгілерін неге бірауық алмаған? Шәді Тәженов, 
Нарқоспақ, Құсбек, Базарбаев, Кенжебай секілді ұнамсыз кейіпкерлер 
қандай әрекетімен, қулық-сұмдығымен қатпарлы? Бұлар суреткерлік 
бояу, қаламгерлік қиялмен терең сомдалған ұнамсыз типтерден 
гөрі ұнамды қаһарманға қарсы қойылған қолдан жасалған қуыршақ 
секілді жалаңқабат жандар. Аталмыш романдарда азамат кейіпкердің 
өз дәрежесінде тұлғаланбауының басты бір себебі осында.

С.Сарғасқаевтың «Сұлутөр» романы «Үш қана көшесі бар, бас-
аяғы тай шаптырымға жетпейтін шағын селоның тұрғындары» (3-бет) 
жайлы баяндаудан басталады. Шығарма барысында геройлар автор 
суреттейтін шағын село «Қызыл ту» тұрғындарынан гөрі көбірек 
сияқты әсер қалдырады. «Сұлутөрде» кейіпкер көп, көркем образ 
дәрежесінде тұлғаланғаны жоққа таңдық. Кейіпкер саны көптіктен 
болар автор жаңылысып кетті ме әйтеуір Әлімов енді бірде Әлімбаев, 
Жапақ бірде Жанақ болып жүреді. Бір романда бірнеше журналист 
бар, өкініші бәрі жабылып бір кейіпкер әрекетін бере алмайды. 
Кейіпкерді саралап таңдап алып, типтендіре тұлғалай алмаушылық 
қаралмыш шығармалардың қай-қайсысында да тән. Кейіпкердің 
көптігі соншалық, әсіресе, «Бұршақ соққан жер», «Сұлутөр» екеуі 
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екі ауылдың Ұлы Отан соғысына дейінгі, кейінгі жылдарындағы 
жылнама-шежіресі секілді әсер етеді.

Авторлар кітап жазудың оңтайлы әдісін, оңай жолын тапқан. 
С.Алдабергенов «Жаңа жағалау» романында облыстық партия 
комитетінің бірінші секретары Асан Қалменовты ел аралауға 
шығарады да, жолыққан адамның өмірбаянын тәптіштеп баяндай 
береді. Ол өмірбаян төмендегідей болып шығады: «Сауранбай осы 
ауылдың байырғы тұрғыны. Оның балалық шағы да осы маңда 
өткен. Әкесі сіңірі шыққан кедей болатын. Өмір бойы жалшылықта 
жүрді. Сауранбай есі кіріп, етегін жапқанда әкесі де, шешесі де бұ 
дүниеден жөнеп тынған-ды. Бұ да байдың малын бақты. Жиырма 
жасқа жеткен шағында өзі сияқты бір жалшының қызына үйленді. 
Тұңғыш колхоз ұйымдасқанда Сауранбай кемеліне келген жігіт-ті. 
Жұбайы Қырмызымен екеуі колхозға мүше болып еңбек етті. Өзі 
де, әйелі де ересектер мектебінде оқып сауат ашты. Кешікпей екеуі 
де Ленин партиясының қатарына қабылданды…» (20-бет) деген 
өмірбаянның қызметкердің «Жеке листогына» толтырылатын ресми 
«өмірбаянынан» қай жері артық? Ал, С.Сарғасқаев болса Санат есімді 
журналиске мал отарын аралатып қойып кейіпкер кездескен әрбір 
адамды (101-107-беттер), оның отбасын түгендеумен әуре. Әйтпесе 
екі кейіпкердің (132-145-беттер) дастархан басында қыза отырып 
ұзақ әңгімелесуі. Балалар әдебиетінің белгілі өкілі бір ауылдың бар 
адамын осылайша тізбелеп баяндай береді.

Авторлардың қайсысы да ұзақ жыл журналистік қызмет атқарған 
жандар. Сөйлем құрай біледі. Өкініштісі – әр жанрға лайық тіл 
мәйегі боларын, кейіпкер тілінің бір-бірінен дараланып тұруға керек 
екендігін жете пайымдамайтын секілді. «Ақадырдың ақ шағаласы», 
«Жаңа жағалау», «Сұлутөр», «Бұршақ соққан жер» романдарын 
оқығанда ауыл шаруашылығы жөнінде жазылған мақала, әрі асса 
очерк оқығандай күйде отырасың. Тұсауы шешілмеген тіл, мінез 
ашпайтын мезі диалог, очерктік баяндаумен көркем шығарма жазуға 
болмайтынын авторлар сезбей ме, қалай? Әйтеуір ойға алғанын омбы-
домбы баяндай береді. Мінезсіз, міндетсіз сөз, сөйлемнен бірсыпыра 
мысал келтіреміз:

«Сол жылы Сыр бойында көктем кеш шығып еді» (С.Алдабер- 
генов «Жаңа жағалау» 5-бет), «Колхоз бастығы үйіне шақыру былай 
тұрсын, сәлемдерін де жөнді алмайтын еді» (Сонда. 10-бет), «Асан 
мен Сайран кеңсеге келді. Директор әлі жоқ» (16-бет).

«Қаймақ қатқан қоңыр күрең (қоңыр ма, күрең бе? Қ.Е.) шайды 
іше отырып…» (23-бет), «Ал сен қаншама қаламасаң да бәрімізді 
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осы ауылдан көшіріп жіберуді талап ете алмайсың деймін» (24-бет), 
«Қайдағыны бір жапалақтанған жаман қоразға ұқсап бөлектене 
түседі» (25-бет), «Сондықтан өмірімізге дақ түсірмесек екен» (26-
бет), «Несіпкүл сол жолы алты айлық баласын тастап, бірнеше күн 
төсек тартып жатты» (Қазақ түсік тастап демейтін бе еді 28-бет), 
«Өмірлері күліп тұрғандай және жүректерін қуаныш кернейді» (29-
бет), «Әкесімен соңғы рет сұхбаттасуы болмағай да деп тамсанды» 
(Бұл тамсану емес, сұғын қадау, сұқтану ғой. Қ.Е.(30-бет), «Несіпкүл 
күйеуі сияқты бойшаңдау келген келісті ана» (30-бет), «Сонда 
анау (?) «Несіпкүл, сен бір панасыз баланы асырап алсаң қайтеді. 
Қолқанатың болады, ойланшы, құрбым-ау» деген (40-бет). «Есіл 
ерлерді» от басындағы орны омсырайып (?) қалған екен ғой» (59-бет). 
«Бір ауданның саяси басшысы бола тұрса да, талайлардың алдында 
көсіле сөйлеп жүрсе де Бисариевтің жеке басында кемшілігі де жоқ 
емес еді» (70-бет), «Қой, мұның алдында байқап сөйлеп, байқап 
ойламаса (?) болмас» (71-бет), «Оның кадрларды іздейтін екі көзі бар; 
бірі – өз туыстары, екіншісі төркін жұрты» (?) (85-бет), «Тамақты 
шабыттана (?) жеп, тойып алды» (105-бет), «Қаншама жасып, жаны 
жаралануын немен өтеуге болады?» (118-бет), «Өрістен қой оралды» 
(144-бет), «…Әбілтай ай жарығында ашық қорада момақан ғана 
күйсеп жатқан қойларына (?) қарай аяңдады» (146-бет), «Беті мінсіз 
(?), елгезек жігітті ағасы да ұнатты» (161-бет), «Жапақты үлкен 
ағасындай санайтын» (С.Сарғасқаев, «Сұлутөр», 13-бет), «…деп өле» 
қайырмасын құйындата төгіп-төгіп жіберіп, қайқаң етіп (?) шырқай 
жөнелді». (Сонда 13-бет). «Пенициллинмен ине салу керек» (Инемен 
пенициллин салатын болар. Қ.Е. 15-бет), «Ауылдың ұсқыны кетіп, 
көркі кету (?) себебін алапат соғыстан іздеп еді» (57-бет), «Қарап тұрса 
көңілдің қатпар-қатпар ең түкпірінде, күні бүгінге дейін өзі сезбей 
келген, өзіне белгісіз бір шоққа тамызық салып үрлеп ұшындырған 
(?) өз әйелі Райхан мен әлгі жесір әйел,заржақ шайпауыз Мәдиша 
секілді» (60-61-бет), «Сөйтіп оларды өз қолынан арулап жерлей де 
алмады, сағынып келгенде моласы да бұйырмады» (61-бет), «Съезде 
ол сөйлемегенмен съезге қатысты, Москваға барды деген аты қандай» 
(69-бет), «Тек түсімнің пәленшесі (?) сендердікі, қалғаны колхоздікі» 
(70-бет), «Мына өсекті тыймайсыңдар ма, естіген жұрттан ұят қой, 
білдей стахановшыны талапайға салып қойғандарың» деп ренжігенде 
ғана сап тыйылғанды» (71-бет), «Бір кезде сонау Тоқмақ жақтан 
өзі көшіріп алдырып жәрдемін тигізген Шөпек, енді Әлімовты 
Базарбаевқа туысым деп сырттай таныстырып шапағатын тигізді» 
(83-бет), «Өзін дабырт (?) қылып таратуға шебер...». (137-бет). «Сес 
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білдіре мәрт (?) еттім деп кетті» (Мәрт – сақылық, ерлік, жомарттық 
қой. Қ.Е. (155-бет), «…түсінсе мәрт (?) қылған екен» (175-бет), 
«Мұндағы талас біреу ғана – ескі стиль мен жұмыстың жаңа стилінің 
тартысы» (178-бет), (Сол арада жыбыршып (?): «Аздап өңдесе ничего» 
– деп жалпақтады» (208-бет). «Өзі бұрын да семіз адам емес еді, қатты 
жүдеді, құр сүйегі қалды» (З.Ақышев «Бұршақ соққан жер», (13-бет), 
«Мұны естігенде Ұрқия мен Әужанның жүректері (?) түршікті» (97-
бет), «Күзге қарай Жамал босанған. Бірақ баласы көп тұрған жоқ, бір 
жұмадан кейін өліп қалды» (Қазақ сәби өлімін «шетінеді» демейтін 
бе еді? Қ.Е. (136-бет). «– Апашка, өте жарайсыз (?), жігіттерден 
ешбір қалысар емессіз» (Қ.Қамбаров «Ақадырдың ақ шағаласы», 
7-бет), «Бұл жолы ол дауыс, еркелеткен әке дауысы естілмеді» (8-
бет), «Басқа жақтарын бас аман болса тағы көре жатармыз» (15-бет), 
«Бір нәрсені тілегендей мұнша ерекше киінгенім жарамды болмас» 
(16-бет), «Қыз ажары қайта енді, қоңырқай жүзі алаурай (?) жанып, 
әдемі қара көздері басы басынан асып келе жатқан жігітке күлімдей, 
аймалай қарады» (24-бет), «Динаш басындағы косынкасын (?) суға 
әлденеше рет малып алды» (47-бет). «Бұл көше бойымен ағылып, әрі-
бері өткен жүргіншілерден (?) ұят емес пе?» (6-бет), «Бірақ келмей 
жатып мені қуды деп жазғырма, – деп әлгі қария шарасыз кейіпте 
егіліп жылап (?) жіберіп еді» (9-бет), «…алда-жалда оның жұмысы 
дұрыс жолға қойылмай тобығынан тұралап (?) тоқтар болса…» 
(10-бет), «Ендеше ел басына түскен осындай аласат (?) зұлматты» 
сол жылдары бастарына су жұқпас жылмағай жылпостарға бақыт, 
қуаныш боп дарығандары және өтірік емес-ті». (ІІ-бет), «…аяғына 
тартса» басыға жетпей зықыңды шығаратын қысқа, шолқа (?) көрпе 
секілді…» 15-бет), «…кім-кімнің көкірегінде де сол сом жараға (?) 
айналып қазірдің өзінде сыздап тұрған жоқ паң (18-бет), «Аздан 
соң бірі қазақ, бірі неміс – екі жігіт жалғыз мөшек (?) ұнды алма-
кезек арқалап, ауыл шетіндегі Алтынкүлдің үйіне ақырын кетіп бара 
жатты» (48-бет), «…әйтеуір содан бері қос жағына (?) құрт салып 
алғандай екі ұрты салбырап үнсіз жүр» (83-бет), «…Жарықбас сынды 
домаланған борсық тасты (?) шетке ысырып, серпе лақтырып тастай 
салу бәрібір қолынан келмепті» (88-бет), «Шернияз бұдан әрі сиыр 
бұйдаға (?) салып соза бермеді» (207-бет), «Оның қара май деп жеп 
отырғаны балықтың қара икрасы (?.уылдырық қой Қ.Е.) еді» (219-бет) 
ұстатып қойған еді».(219-бет), «…қолдарына бір-бір нән қара ключті 
(қазақшасы кілт қой. Қ.Е.) ұстатып қойған еді». (227-бет), «– Жоқ. 
Жүреміз, – деді Шөребек түсін суыққа (сыртқа болар. Қ.Е.) салып» 
(241-бет), «Әйтпесе бір шалдың ертелі-кеш түсіп-мініп жүруге (?) 
(Қазақ аяқ артып дейді ғой. Қ.Е.) деп алып қалған жалғыз атын ауызға 
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алмас едің ғой» (309-бет), «Тіршілік күштілер үшін жаралған» деп 
патефонның бұзылған табағындай (бұзылатын патофонның табағы 
емес, өзі болар. Қ.Е.) қайта-қайта айналып қақсай беруінде осындай 
сыр бар екен-ау» (313-бет), «Жүз, екі жүз метр жерге дейін шауып 
еңбектеп (?) баруға болады» (343-бет), «…деп оны іштей құсталап 
(күсталанып болар. Қ.Е.) тілдегендер де болады» (376-бет).

Иә, бірсыпыра мысал келтірдік білем. Тақұл-тұқыл тіл, қате 
қолданыс, мінез ашпайтын, міндетсіз мәтіндер қай шығармада да 
көп кездеседі. Ойланып көрейікші, осындай тілмен де роман жазуға 
бола ма? Төгілген көркем тіл қайда? Тасқа қашалғандай айқын образ, 
қызық характерлерді осындай тілмен жасауға бола ма? 

Жазушылар тіпті кейіпкер тілін даралауға да зер салмайды. 
Мысал келтірейік. 

«Шернияз Сардарбекович, сома сонша таусылып, абыржып 
отырған себебіңіз? Балаларымыз қазақ мектебіне барады да… 
Оның несіне қиналасыз. Жоқ әлде қабылдамаңдар деп жеке, арнайы 
тапсырма беріп қойдыңдар ма түге деп жорта күлген» (Ұлты неміс 
Мюллер есімді кейіпкер сөзі. «Қызыл үй» 228-бет).

«– Таниын, танымайын… бәрібір одан келер-кетер пайда жоқ 
қой қазір. Немене, қайда жетелесе сонда желіп кете беретіні мені бір 
бұйдалы тайлақ көремісіңдер түге: «Оларыңыз бола қоймас, ағайлар, 
– деді іштей әлденеге бекіне түсіп» (Ұлты қазақ Атжалман есімді 
кейіпкер сөзі. 237-бет).

Екі түрлі психологиялық күй кешіп, екі түрлі моральдық жағдайда 
жүрген екі ұлт өкілі тілінде не өзгешілік, нендей айырмашылық бар? 
Айырмашылық жоқ. Тілінде айырмашылық болмаса олар жеке-дара 
характер ретінде өмір сүре алмайды ғой. Кейіпкер тілін даралай 
білмеушілік бес романға ортақ кемшілік.

Шығарма шырайын міндетті мәтін кіргізбек. Әдетте сөзге салмақ 
сала білмеген жағдайда міндетсіз мәтін туындамақ. 

Полемикаға негіз болған «Қызыл үй» романында ыза кекке дес 
берген танкист жігіт көзіне қан толып алдындағы үйді таптап кете 
жаздайды. Жанұшырып жүгіріп шығып, танк алдына тұра қалған 
қызды Шернияз құтқарады. Қыздың танк алдында қасқайып тұрған 
себебін «Үйде қыздың сырқат (?) әкесі жатқан» (335-бет) деп 
түсіндіреді жазушы. Қыз әкесінің сырқаттығы не аңғартады? Біздіңше, 
ештеңе аңғартпайды. Егер автор «Үйде қыздың жаралы әкесі жатқан» 
десе сөйлем нақтыланады, әрі сөйлем міндетті мәтінге көшеді. Қыз 
әкесінің жаумен майдандасып жараланғанын, болмаса фашистердің 
қарапайым халыққа істеген аяусыз жауыздығынан хабар берер еді. 
Қазіргі қалпында сөйлем «құдай аманат» тұр.
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«Сұрқия сұм», «сұңғыла» деген сөздің бар кейіпкер аузында 
бірдей жамырап жүруі де жарамсыз. Авторлық кейіптеуде «көз 
алды көгіс тартып, мұнартып жүре бердің деген секілді суреттің көп 
қайталануы ұтқырлық емес. 

Айта берсек қаралмыш қай шығармада да кемшілік көп, жетістік 
мардымсыз. Сөз кезегі қаза болмасын жетістігін де айтайық. «Жаңа 
жағалау», «Сұлутөр» аяқталуға жақындағанда ширайды. Авторлар 
объектісін тірі сөзбен бейнелеуге көшеді. «Қызыл үй» романында 
Жарықбастың жан тапсырғалы жатқан Шерниязға «орныңа директор 
етіп қалдыр» деп қағаз жаздырып алмақ әрекеті тосын. Бірақ бұл 
жылт еткен жекелеген жетістік «роман» үшін тым аз.

Иә, көп шығарманы шырмауықтай кемшілік шырмап жатқанда 
«азамат кейіпкер» іздеудің өзі артық болып көрінеді. Жалпы азамат 
кейіпкер жазушы азаматтығынан, дарын қуатынан нәр алатын мәселе. 
Мұны ойланбасқа болмайды. Әрине, әдебиеттің соқталы проблемасын 
сүйекті жетістікті туындыларды талдау арқылы айту ұтымды болар 
еді, бірақ біз азамат кейіпкер тұлғалаудың қиындығын көркемдігі 
төмен шығармалардың адымын аштырмай жатқан кемшілікті көрсете 
отырып жеткізуді ойладық.

Сонда Ұлы Отан соғысы жылдарындағы, кейінгі ауыртпалықты 
кезеңдерді, қазақ халқы өміріне ерекше ықпал еткен әлеуметтік-
экономикалық проблемалар, ең бастысы келістіріп айтса кезең 
талғамас адам тағдыры көңілдегідей бейнелеген ауыз тұшытып 
айтарлық көркем шығармалардың болмағаны ма, қазақ әдебиетінде? 
Бар. Ойлағаны оқырман ой-көкжиегін кеңейту болған ондай мақтаулы 
шығармалар қазақ әдебиетінде бірқыдыру. Әдебиетте мойындалғаны, 
мойындалмағаны бар ондай шығармаларды бүгін әңгімелеген 
«романдармен» қоса талдау обал. Ол бөлек әңгіменің еншісі.

Сөз аяғында айтарымыз: ХІХ ғасырда орыс әдебиетінде айтылған 
«Он роман оқыса» он бірінші романды өзің жаз» деген роман 
жарысын доғаратын кез келді. Жауапты кезеңде тұрған оқырман 
қауымға рухани азық, бағыт боларлық шынайы көркем шығарма 
ұсыну керек жазушылар. Айтыссақ та сайдың тасындай сараланған 
іргелі туындылар үстінде айтысу жөн. Әйтпесе, сын көтермес 
көкжасық шығармасымақты көңілжықпастықпен жарыққа шығарып 
оқырманды кеусенмен азықтандыру, кітап өтпейді деп байбалам 
салу, тираж азайту, азуы жоқ деп әдеби сынды күстаналауды қоятын 
мезгіл жетті. Еш уақытта нашар шығарма әдеби құбылысты тежеуге 
жұмсалмауы керек. Оқушыны алдап, өзіміз алданатын уақыт өтті. 

1986 ж.
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ДҮрКІрЕП сОҒЫс өТТІ ҒОЙ,
 ӘДЕБИЕТТЕ ІзІН ҚаЛДЫрЫП КЕТТІ ҒОЙ...
Жазушы Нәсіреддин Сералиев шығармашылығы

Әдебиетке мейлінше ақ, адал еңбек сіңіріп, бірақ еңбегі еленбей 
өмірден өтіп кетіп жататын дарындар бізде баршылық. Әдетте 
әдебиеттегі еңбегіне қарай талант тиісті бағасын алуы керек. Олай 
етпесе – әдебиеттегі буын мен буын ара-жігі ажырамай, әдеби 
тенденциялар айқындалмай қалады. Содан да қай буын әдебиетке 
қаншалық еңбек сіңірді, олардың әдебиет тарихынан алар орны 
қандай деген сұраққа кейінгі ұрпақ жауап таппай қиналатын болады. 
Әдебиетке бір толқын келіп жатады, әдебиеттен бір толқын кетіп 
жатады. Бейне адамзат көш-керуені секілді. Әрбір толқынның 
әдебиеттегі орны жалпы, әрбір таланттың әдебиетке сіңірген еңбегі 
дербес әңгімеленіп, әрқайсысының орны табиғи анықталып жатпаса 
дұрыс болмақ емес. Міне, осындай қазақ әдебиетіне шама-шарқы 
үлес қосып өмірден өткен, алайда бағасы не көзі тірісінде, не өмірден 
өткеннен кейін берілмеген қазақ қаламгері – Нәсіреддин Сералиев! 
(Әрине, әдебиетте бағасы берілмеген таланттар бірсыпыра, біз соның 
бірін ғана ауызға алып отырмыз).

 
өмірбаян өрімдері

Бірінші сыр

Нәсіреддин Сералиев 1931 жылы Қызылорда облысы, Қармақшы 
ауданында туған. Оның шығармаларын оқығанда туған ауылының 
атын, суретін, сырлы сипатын прозасына сыналап енгізіп жіберіп 
отыратыны байқалады. Бәлкім туған ауылынан тысқары жүріп, 
сыртта өскендіктен. Әйтпесе, қаламгер табиғатындағы романтикалық 
сипаттан да туындап жатқан өмірлік дерек шығар. Асылы, әр жазушы 
әдебиетке өз өмірбаянын әкеледі. Өзі көрген-білгенін жазады. 
Бердібек Соқпақбаевша айтсақ, «Жазушы өзін жазады». Әрине, өз 
өмірін құрғақ көшіріп жазбас. Өз өмірбаянын құрғақ көшіріп жазса – 
оның оқырман жұртшылықты еліктірер, қызықтырар көркем шығарма 
болып шықпайтыны түсінікті. Өзі көзімен көрген, немесе басынан 
кешкен оқиғаларды көркем шығармасына негізгі тірек, әйтпесе 
негізгі оқиғаға жанама сипат, қосымша штрих, деталь етіп енгізіп, 
туындысын түрлендіріп отыру – әлімсақтан бергі бар құбылыс.

Нәсір аға өтінішімізбен өмірінің соңғы жылдары шығармашылы- 
ғы жайында бірсыпыра әңгімені ақ қағазға түсіріп жолдаған еді бізге. 
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Біз ол жазбаны алдымен «Қазақ әдебиеті» газеті бетінде жариялатып, 
соңынан «Қазақ совет балалар жазушылары» (1987 ж.) аталатын 
био-библиографиялық анықтама-жинақта жариялаған болатынбыз. 
Аракідік сол жазбаларға көз қырын сала отырғанды жөн көремін.

Ол орта мектепті түрлі мектепте оқыған. Алдымен ауылда, содан 
соң интернатта дегендей. Оның өзі: «Балалық шақ ауылда өтті. Абай 
атындағы жеті жылдық мектепте оқыдым. Одан соң әкем: «Балам 
орысша үйренсін»,– деп аудан орталығындағы мектеп-интернатқа 
апарған. Мен интернат өміріне көндіге алмадым, бұзық балалардың 
қоқаңы, жағдайдың ауырлығы, тапшылық, тағы да басқа дегендей, 
шыдай алмай үйге қайтып кеттім. Ауылға жақын «Ақжардағы» 
«Бестам» орта мектебінде оқыдым. Үй ішіміздің Сырдарияға салынып 
жатқан Тасбөгет плотинасына көшуіне байланысты мен Қызылорда 
қаласындағы педагогикалық училищеге барып түстім. Училищені 
бітірген соң, Сырдария ауданының Калинин атындағы колхозына 
барып, бастауыш мектепте мұғалім болдым. «Мен баламын ба?» 
повесімдегі «бала мұғалімнің» басында болған оқиғалардың біразы 
– өз басымнан кешкендерім» (Қазақ совет балалар жазушылары» 
Алматы, «Жалын» 1987 ж. 99 бет)– деп жазды.

Отызыншы жылдары өмірге келген балалар – балдай тәтті балалық 
шағы жоқшылық, ашаршылыққа тап келіп, енді бойын тіктей бастаған 
сәтте соғыс зардабы жетіп тағы да қинаудай қинаған – тағдыры ауыр 
буын. М.Мақатаев, Ә.Дүйсембиев, Н.Серәлиев, Ә.Жұмабаев... осы 
әр жанрдың басын ұстаған, абыройлы қаламгерлердің қайсысы да 
әкесін соғыс жалмаған, содан да бірыңғай ана тәрбиесін көрген, 
қиындықпен өскен қаламгерлер болатын. Нәсіреддин Сералиев те 
әкесін соғысқа берген ( Әкесі соғыстан қайтпаған. Бәлкім соғыста 
опат болған) содан да мұңдылау өскен ұрпақтың өкілі. Балалық шағы 
ауыр өткен қаламгердің көрмеген қиындығы аз болыпты-ау мынау 
жалғанда. Шығармасында өз өмірінен алынған оқиғаларды, кейбір 
жанама сипаттарды, жекелеген штрих, детальдарды молдап енгізіп 
отыратыны, оның көйлекке жапсырған жамаудай болып бадырайып 
тұрмай, шығарма бойына табиғи сіңіп кете баратыны да – жазушының 
балалық шақта бастан кешкендері тағдыр деп үлкен ұғыммен айтуға 
болатын соқталы оқиғалар болуынан. Оның өмір көшірмесі секілді 
емес, шынайы көркем әдебиет шындығы секілді болып шығатыны 
сондықтан. Бала Нәсіреддин бастан кешкен тағдыр салмағы мейлінше 
ауыр.

 Шығармашылық жолын өлеңмен бастаған. Қазақта ақын емес 
бозбаланы кездестіру ол жылдары сирек. Екінің бірі – ақын... 
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Ақын деген қастерлі ұғымды осы сөзімізбен арзандатып отырған 
жоқпыз ба? Арзандатып отырған жоқпыз. Ол жылдардың балалары 
бастан кешкен тағдыр – өзінің балдай тәтті әсерімен, немесе ащы 
сабағымен өлеңге сұранып тұрады. Ол буыны бекімей жатып көрген 
қызықтарын, ауыртпашылығын жәмиғатқа айтқысы келеді. Содан 
да өлеңге ден қояды. Бұл – бір сипат. Немесе, ол жылдары халық 
ақындары ел аралап жүреді. Айлап, жылдап ел арасында жүрген 
ақын, жыршы, жырау – күнді түнге ұластырып, кейде түнді күнге 
ұластырып жыр толғайды. Қазақы киіз үйде, әйтпесе жаппа «тоқал 
тамда» көрпешенің астынан сығалап тыңдап барып ұйқыға кететін, 
ара-арасында қайтадан оянып тағы ұйқылы-ояу құлағын жыршы, 
ақын мақам-сазына төсей қоятын баланың көңілінде әлгі айтушы 
(ақын, жыршы) өлеңінің әсері сұмдық болады. Осындай сипатты, 
осындай өмір көрінісін қазақта екінің бірі бастан кешті десе болады 
ол жылдары. Олай болса қазақта екінің бірі ақынталап болып 
келуінің сыры міне осында. Серәлиев бастан кешкен өмір көріністері 
де осыған ұқсас. Отызыншы жылдары колхоздастыру ұранымен 
қолдан ұйымдастырылған ашаршылық, қынадай қырылған халық, 
иіні бүтінделмеген жоқ-жұпыны ауылдастары, аш-құрсақ жүрсе де 
колхозды жүдетпейміз деп тыраштанған, одан «Ұлы Отан соғысы» 
аталатын соғысқа кіріп, ер-азаматтарын түгелге жуық қырғызып 
алған, елге оралса ақсақ-тоқсақ, контузия алған керең, соқыр, мылқау 
дегендей жарымжан болып оралған жерде жесір зары, жар сағынышы, 
мүгедектің әйелінің мұңы дегендей мұңды әуен ыңылдап кісінің 
жанын жегідей жері хақ. Осының бәрі Нәсіреддин Сералиевтің мұңды 
балалық шағы. Осының бәрі Нәсіреддин Серәлиевті әдебиет аталатын 
киелі өнерге бастап әкелген мұңшыл-күйшіл сезімдер, жадау-жалпы 
жанның күйінішті сәттері. Ол және оның замандастары әдебиетке 
осындай өмірдің ащы көрінісін бастан кешіп, осындай тағдыр 
өткелегінен өтіп барып келген. Сонымен қатар қаламгер қауымы 
нендей өмір сабағын алса соны жырлайды. Олай болса айтылған 
өзекті қаритын өмір өткелдері – Нәсіреддиннің бастан кешкен, 
тұнығын шайқағандай болған ащы өмір сабағы ғана емес, әдебиетке 
жетелеп келіп, тақырып ретінде табан тіреткен тақырыбы, тұтас бір 
буын жабылып жырлап өткен әдеби өмір шындығы! Оны Нәсіреддин 
ақын бала ретінде жырлай келген әдебиетке. «Ақын бала атанғаным,– 
дейді қаламгердің өзі, – «Бестамда» оқып жүргенімде Қожай дейтін 
досым болатын, сол екеуміз қабырға газетіне «Қожанәсір» деп мақала 
жазатынбыз. Әділбек деген досым «қыз» болып, мен «жігіт» болып 
айтысқанымыз бар. Мектеп қабырғасында жүргенде Сыр бойының 
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шайырлары – Тұрмағамбет, Шораяқтың Омары, Кете Жүсіп, тағы 
басқа ақындардың өлеңдерін жинап, дәптерге көшіріп алып, жаттап 
жүретінмін. Соның әсері ме, ерте жастан өлең-жырға құмар боп 
өскенмін. Әдебиет табалдырығын аттауыма ең алдымен осы туған 
ел ақындарының жыр қайнары бастау болды ма деймін». (Сонда 99 
бет).

Ақын – қазақ үшін қастерлі үғым. Екінің бірі өлең жазады деген 
сөз соның бәрі ақын деген сөз емес. Соның баршасы ақынжанды 
деген сөз. «Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» дегендей соның ішінен 
бойға тәңірі берген талантты біліммен байытқан, баптаған, өзін 
әдебиетке шындап баулыған некен-саяғы ақын болып қалыптасады. 
Нәсіреддинді поэзияға еліктіріп, көңіл әуенін, жан әлемін ұйқасты 
жолдармен айтқызған – ақындық сезім екеніне дау жоқ. Ол өзінің 
ақындық жолы жайында былай деп сыр ағытатыны бар: «Алғашқы 
балауса жырларымды оқып, тәй-тәй бастырған, әкемдей болған 
ұстазым – қазақтың белгілі жазушысы Әбдікәрім Оңалбаев еді. Ол 
өмірден көкірегіне тоқығаны көп, өз бетінше жалықпай ізденетін, 
білгенін жас талапкерлерге үйретуден шаршамайтын даңғыл адам, 
адал жан-тұғын. Баспа бетін көрген алғашқы туындым – облыстық 
«Ленин жолы» газетінде басылған «Балғын жастық» деген өлең». 
(Сонда. 100 бет).

Иә, Нәсіреддин Серәлиев әдебиетке ақынталаппен келген, тыр- 
нақалдысын поэзиядан бастап көрген. Бірақ, алдына ұстаз тұтқан 
тұлғалары, қатар замандастары Нәсіреддиннен ақынды ғана көріп 
қоймапты, шындап шұғылданса – шынайы прозашы шығатынын да 
ескертіпті. Оның өзі балаң шағында өлең жазғанын оны замандас 
құрбыларына көрсеткенін, олардың мақтай жөнелгенін айтады. 
Алғашқы тырнақалды өлеңдері аудандық, облыстық газеттерде 
ептеп жарық көріпіті де. Ол өлеңдерін ауылда жүргенде Әбдікерім 
Оңалбаевқа апарып, оқығанын, оқытқанын айтып отыр. Ә.Оңалбаев 
туралы жол-жөнекейгі сөз: егер кітапханаға барып 1930-50 
жылдардағы газет, жорнал тігінділерін ақтарып қарасаңыз, Әбдікәрім 
Оңалбаев атымен жарияланған талай өлеңдерге кездесесіз. Иә, ол 
Қызылорда облысында, Сыр өңірінде тұрыпты. Өнімді қалам тербеп, 
жиі жазыпты, өлеңдері ағымдағы баспасөзде тым жиі болмаса да 
тәп-тәуір басылым көріп отырған екен. Өзін жақсы адам еді деп 
Нәсіреддин де еске емірене алып отыр. Ә.Тәжібаевтың «Өмір және 
поэзия» аталатын тамаша зерттеуінде де Әбдікәрім Оңалбаевтың 
бірді-екілі өлеңдері аталып, талданатыны бар. Бір оқымаққа жаман 
да өлең емес. Бірақ, сол Әбдікәрім Оңалбаев есімі бүгінгі әдебиетте 



427

аталмайды. Бұл нені білдіреді? Бұл – әдебиеттің киелі өнер екенін 
білдіреді. Әдебиет тарихында қалу үшін жақсы адам болу – аз, алым-
берім өлең жазу – аз, тіпті дүрмекке ілесіп жүре беру – атымен жат, 
үздік, тіпті аса үздік болмасаң бәрі де бекер-ақ. Жайсаң азамат еді деп 
еске алатын Әбдікәрім Оңалбаев тағдырынан біздің ұғатынымыз міне 
осы жайлар. Бұл жайларды айтып отырғанымыз – кейін Нәсіреддин 
Серәлиев те өзінің өлеңдерінің анау айтқан кісі қызығарлық, өзі 
қанағаттанарлық дәрежеде емес екенін біліп, жылы қоштасқанын 
аңғарту үшін. Егер, Н.Серәлиев алған бетімен өлең өлкесінде 
еңбектеніп кете барса – әдебиет тарихында қаларлық үздік ақын 
болмас та еді. Демек оның жанр алмастырғаны жөн болған.

Шын дарынның қалыптасуына білім септеседі. Бозбала Нәсі- 
реддин соны ойлап Қызылордадағы Н.В.Гоголь атындағы педаго- 
гикалық институтқа оқуға түсіпті. «Қызылордадағы Н.В. Гоголь 
атындағы педагогика институтының тіл және әдебиет факультетінде 
оқып жүргенде, өлеңмен қатар әңгіме жаза бастадым. Ол кезде 
«бұрқыратып» көп жазатынбыз, ол жаман ба, жақсы ма, онда 
шаруамыз шамалы. Институтта атақты ақындармен, жазушылармен 
кездесулер өтіп тұратын. Осындай кездесулердің бірінде мен қазақтың 
атақты ақыны Асқар Тоқмағамбетовпен таныстым, ол менің тұңғыш 
жырларымның бірнешеуін оқытып, тыңдады. Үлкен ақынның алдын 
алғаш көруім, қысылғаннан тұтығып, үнім әзер шығып, оқып бердім» 
– (100 бет) деп сыр жаратыны тағы бар.

Н.Серәлиев Асқар ақынды да ұстаз тұтады екен. Асқар 
Тоқмағамбетов – қазақтың үлкен ақыны. Әсіресе сатира жанрында 
ерекше танылған тұлға. Сонымен қатар поэма, дастан жанрында да 
табыссыз емес. Отызыншы жылдардағы Шәуілдір ауданының кең 
өріске шығуы, ауданды көтеріп жатқан адамдардың жанқиярлық 
еңбегі жайында «Әке мен бала» аталатын роман жазған қаламгер. 
«Көтерілген күмбез» аталатын романы да көзіқарақты оқырманға 
мәлім. Біз неге Нәсіреддин Серәлиев жайында мақала жазып 
отырып Асқар Тоқмағамбетовке түсіп кеттік? Онда гәп бар. Кезінде 
қазақтың ең алдыңғы қатарлы қаламгері атанған, әдебиетке талапкер 
жастарды тәрбиелеп әкеліп қосудан бір танбаған үлкен ұстаз ақын 
Асқар Тоқмағамбетов жайында да бұл күнде әңгіме бәсең. Әдебиет 
тарихындағы орны да көзі тірісіндегі беделден әлдеқайда етекке 
сырғып кеткен. Бұлай сөйлеудегі мән неде? Әдебиет – кім-көрінген 
еркін-кіріп шыға беретін қамзаусыз жадау үй емес, киелі өнер 
шаңырағы! Біздің толғанысымыз сол киелі шаңырақта өзіндік орны 
бар жазушы Нәсіреддин Серәлиев туралы!
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Сөйтіп, Нәсір бала талаптанып Қызылорда облысында тұратын 
аға ақын Асқар Тоқмағамбетов алдына барыпты. Сайыпқыран 
сатирик, алымды-шалымды ақын, жастарды әдебиетке бетінен 
қақпай тәрбиелейтін ұстаз Асқар Тоқмағамбетов жас ақынның 
өлеңдерін оқып көріпті. Үміт етіпті. Тырнақалды өлеңдерін жөндеп, 
өңдеп баспасөзге ұсыныпты. Ол өлеңдер жарияланыпты. Жаман да 
емес екен ол өлеңдер. Әсерге бөленіп мақтаушылар да болыпты. 
Осындай күннің бірінде өздерімен бірге оқитын Саид Баязитовтың 
«Пионер» жорналына балалар үшін жазған әңгімесі басылады. Бірге 
оқитын, бірге оқып, бір жүрген, партада қатар отыратын бозбаланың 
әңгімесінің жорналда жариялануы қатар жүрген құрбыларына қатты 
әсер ететіні түсінікті. Нәсіреддин де өз бағын прозада сынап көрмек 
болады. Балаларға арнап «Кішкентай үйшілер» деген әңгімесін 
жазады. Қатарласы Саидке оқып береді. Ол «тәуір секілді» деген 
пікір айтады. Одан артық пікір айтуға бәрінің шамасы шамалас, 
өресі өрелес, деңгейлес. Әдебиет жанашыры – Досмағамбет Тасекеев 
деген кісіге апарып оқып береді. Ол мұқият тыңдап «Пионер» 
жорналына беруді кеңес етеді. Үйреніп қалған жолмен Асекең – Асқар 
Тоқмағамбетовтің алдына келіп жүгінеді. Оқытып, тыңдап «Сенің 
өлеңнен гөрі прозаға икемің молдау ма деймін» – деген пікірін естиді. 
Бұл да жас талап баланы қанаттандырады. Ол тырнақалдысының 
бірін «Пионер» жорналына жолдайды.

«Пионер» жорналында қазақтың тамаша жазушысы, тәрбиеші-
ұстаз, қазақ әдебиетіне қаламгер тәрбиелеуден бір жалықпайтын, 
талмайтын, алаштың иманды азаматы – Мұқан Иманжанов қызмет 
істейтін. Ол кісіден қамқорлық көрмеген жазушы аз қазақ әдебиетінде. 
Бәлкім, содан да шығар ол кісінің аты «Пионер» жорналымен пара-
пар аталады. 

Нәсіреддин сынды талапкердің ендігі тұсауын кесуші де, жолын 
ашушы да жас жазушылардың шынайы ұстазы атанған осы Мұқан 
Иманжанов болады.

«Кішкене үйшілер» аталатын әңгіме жазып «Пионер» жорналына 
жібереді. Оған жауап беретін Мұқан Иманжанов. Ұстаз қаламгер:

«Құрметті Серәлиев жолдас!
«Кішкене үйшілер» деген әңгімеңізде аздаған шұбалаңқылық бар 

екен. Ал идеясы, айтпақ ойыңыз жап-жақсы. Сондықтан журналдың 
кезектегі номерлерінің бірінде жарияламақпыз.

Сәлеммен М.Иманжанов. 12 сентябрь 1951 ж.», – деп хат жазады 
талапкер жасқа. Мына хат талапкер романтик жасты туындысы жарық 
көргеннен әрмен қуанышқа бөлейді. Мейлінше қанаттандырады. 
Оның өзі де кейін, көп кейін «Бұл хат маған биікке самғар қос 
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қанаттан кем болған жоқ. Осыдан бастап мен Мұқаннан еш хабар 
үзген емеспін. Алақандай дүние жазсам да сол кісіге жіберуші едім, ол 
ешқашан хатымды жауапсыз қалдырмайтын аса кішіпейіл, қарапайым 
еді. Мұқаң бір мен емес, осы күнгі қазақ әдебиетінде есімі белгілі 
көптеген жазушыларға ұстаздық еткен. Менің творчествомның өсуіне 
көп әсерін тигізген, әдебиеттегі әр қадамыма зер салып отырғаны 
мына хаттарынан да байқалар» – дей келіп, мейірбан жазушы Мұқан 
Иманжановтың әлденеше хатын алға тартыпты.

Жазушы хаттары – эпистолярлық жанрдың тамаша үлгісіндей 
көрінеді екен. Ол хаттарды жас жазушыға қалай қамқор болғаны, қай 
әңгімесін жорналға жариялап, енді бірсыпыра жазған дүниелерінің 
басын қосып арнайы жинақ дайындатқанын аңғарамыз. «Сол жылы 
(1955. Қ.Е.) Мұқанды іздеп барып дидарластым. Ол мені туған 
бауырындай жақын тартты. Жас ақын-жазушылардың кеңесіне 
шақыртты, өзінің ауыр науқасына қарамай, алғашқы жинағымды 
оқып, пікір жазып берді.

Мен әдебиетке осылай келгенмін», – дейді тағы да жазушы.
Әдебиетке келдім деп алым-берім өлең жазған, әйтпесе бірер 

жинақ шығарған, тіпті бірсыпыра кітап жазған адам да айта алмайды. 
Есесіне бір өлең жазса да бірегей өлең жазған, есесіне классикалық 
дүние туғызған адам айта алады. Мысалы «Интернационалды» 
Эжен Потье бір түнде жазған. Бар жазған туындысының ішіндегі 
ең тамашасы. Өкініші – содан кейін жібі түзу туынды бере алмаған. 
Шықпаған. Есесіне әлем жұртшылығы есінде «Интернационалмен» 
қалды. Ол әдебиетке келдім деп айтса жарасады. Сондай-ақ бірер 
прозалық кітабын берген адам да «мен әдебиетке келдім» – деп айтса 
жарасатын сәт бар. Айталық, Асқар Сүлейменов – «Бесін» аталатын 
бас-аяғы бір ғана прозалық кітаптың авторы. Бірді-екілі мақала, екі-
үш пьеса жазғаны да бар. Есесіне әдебиетте өз орны бар қаламгер. 
Нәсіреддин Серәлиев те «Мен әдебиетке осылай келгенмін»– деп 
отыр. Олай сөйлеуге құқы бар ма?

Біз бұл сұраққа жауап беру үшін қаламгердің шығармашылық 
әлеміне сапарлаймыз.

Сөзді бірден Нәсіреддин Серәлиевтің әдебиетке қалай келгені- 
нен бастап кетіппіз. Жазушы өмірі – оның шығармасы деп ұққандықтан 
да солай етіп жатсақ керек. Оның үстіне Нәсіреддин Серәлиев – өз 
өмірін көркем шығармаға арқау еткен жазушы, өз басынан кешкен 
оқиғаларын әдемі елеп-екшеп, бояуын келістіріп, өзегіне философия 
салып оқырманға ұсынуды қанағат көрген қаламгер. Олай етуге бола 
ма? Теоретик ғалым, академик Зейнолла Қабдол: «Ойдан шығару жоқ 
жерде – образ жоқ» – дейді. Дұрыс-ақ. Әлемнің бірсыпыра жазушысы 
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«Сіз қалай жазасыз?» – деген сұраққа «Өз өмірімді жазамын. Өз 
басымнан кешкенді жазамын» – деп жауап бергені мәлім. Дәл 
осындай жауапты тамаша балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаев 
та айна-қатесіз айтқан. («Сөзстан» «лабораториялық жинақ) Жалын 
1982 ж.). Демек, жазушыға өз басынан кешкен оқиғаларын көркем 
шығармаға айналдырып баяндап беруге болады екен. Ал, академик 
жазушымыз Зейолла Қабдол айтқан «Ойдан шығару» қайда қалады? 
«Жазушы өз өмірін жазады» – деген сөзді қаламгер өз басынан өткен 
оқиғаны айна-қатесіз көшіреді екен деп ұқпау керек. Кейіпкерді 
көркем образ дәрежесіне көтеру үшін бір бастан өткен оқиғаны алып 
тастау, сол кезде қасыңда бірге болған баланың (адамның) басынан 
өткен келесі істі әкеліп шығармаға деталь ретінде қоспасаң – көркем 
шығарма шықпасы хақ. Академик Қабдол айтып отырған «Ойдан 
шығару» міне, осы! Әйтпесе, жазушы өмірі – көркем шығарма өзегі. 
Оған ешкім таласа қоймас. Оның үстіне Нәсіреддин Серәлиев те:

«Балалар өмірінен бірнеше кітап жаздым. Әдепкіде әңгімені 
ойдан құрастырып жазатынмын. Қаламым төселмей, қаламымды 
жаңа ұштап жүрген кезімде туған туындыларымды нағыз шынайы 
дүниелер деп айта алмаймын, олардың ішінде тәуірлері де, орта- 
қолдары да бар шығар. Проза сырына қаныға келе, бір шындыққа 
көзім жеткен: басымнан кешкен оқиғаларды, балалық, жастық 
шағымда көргендерімді әңгімелеп бере алсам, дегеніме жетеді екем, 
байқап тұрсам, біздің балалығымыз өткен шақ ұрпаққа үлгі-өнеге 
болар оқиғаларға бай ерекше уақыт екен. Ұлы Отан соғысы тұсында 
біз бұғанасы қатпаған бала едік. Үлкендер майданға кеткен, үлкендер 
істейтін шаруаны біз істедік: егін салдық, астық бастырдық, шөп 
шаптық, масақ тердік, сөйтіп еліміздің фашизмді тізе бүктіруіне 
болыстық. Біз балалық дегеннің не екенін білмей өстік, ойнайтын 
ойынымызға дейін сол кездегі жұмысқа, жағдайға ыңғайлас болатын, 
біріміз колхоз бастық, біріміз бригадир, біріміз озат колхозшы, енді 
біріміз жалқау болып ойнайтынбыз, оның бәрін ауылдағы оқиғаларға 
ұқсататынбыз. «Соғыс» ойынын ойнап, фашистер жағын «қырып-
жойып», кейде «тұтқындап» мәз-мейрам болатынбыз.

Бастан кешкендерімді көркем тілмен баяндап берген әңгімелерім 
оқырман көңілінен шыққан болар деймін...

...Балалық кездегі көргендерім әлі таусылған жоқ, ол – таусылмас 
кен», – («Қазақ совет балалар жазушылары» 102 бет) – деп 
мойындаған.

Жазушының жан сыры дерлік жазбаға біздің қосып-аларымыз 
жоқ. Орыстың ұлы жазушысы – Ф.М.Достоевский де жазушыларға 
айтар өсиетінде «Ойдан шығарамын деп әлек болмаңдар. Өмірді 
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тереңірек зерттесеңдер, Сендерге не туралы жазуды өмірдің өзі 
айтады» – деген.

Сонымен жазушы – өз өмірін, өз басынан кешкен оқиғаны жазады 
екен. Сонда жазушы біткен солай етуге тиісті ме? Жоқ. Жазушылық 
– рецептпен жүрмейді. Жазушылық – рецептке көнбейді. Айталық, 
фантаст жазушылар бар. Олар жазар шығармасына нәрді белгілі 
дәрежеде ғылым жаңалықтарын арқау етуі әбден мүмкін. Ал Серәлиев 
– реалист жазушы. Өз өмірінің шындығын әдебиетке әкелген жазушы. 
Біздің жазушының қайда туып, қайда жасап, қайда көз жұмғанына 
ерекше зер салып жатпағанымыздың сыры да міне осында!

Дегенде жазушы өмір жолы жайында бірер сөз қоса кету жөн.
Жазушы Нәсіреддин Серәлиев Қызылорда облысы Сырдария 

ауданында туған. Қызылорда облысына қарасты «Тасбөгет» елді 
мекенінде өскен. Сегізжылдықты аяқтар-аяқтамаста Қызылорда 
педагогикалық училищесіне түсіп оқыған, онан соң Қызылордадағы 
Қорқыт Ата (ол кезде Н.В.Гоголь атында. Қ.Е.) атындағы педаго- 
гикалық институттың қазақ тілі мен әдебиеті факультетін оқып 
аяқтаған. Аяқтаған соң( оған дейін де) ауылдық бастауыш мектепте 
сабақ берген. Аздаған жыл Алматыда түрлі редакцияда тілшілік 
қызмет атқарған. Өмірін Оңтүстік Қазақстан облысында, «Қазақстан 
Жазушылар Одағының Оңтүстік Қазақстан бөлімшесінің» басшысы 
ретінде қызмет атқарып, Шымкент қаласында өткізген.

1930 жылы туған жазушы 1984 жылы дүние салды.
Соңында ұрпағы, бірсыпыра шығармалары қалды.
Замандастарының айтуына қарағанда досқа адал, таза жүрісті, 

бірсөзді, бауырмал адам болыпты. Достары дегенде ауызға алдымен 
ілінері тамаша балалар жазушысы Әнуарбек Дүйсембиев есімі! Олар 
ахиреттік дос болыпты. Өзінің перзентіне «Әнуар» деп досының 
есімін беріпті. Әнуар бастаған жазушы балалары бүгінгі таңда 
Шымкент қаласында тұрады.

 
Жанр және жазушы

Екінші сыр

Нәсіреддин Серәлиев – әдебиетте негізінен повесть жазушысы 
райында көбірек белгілі. Тіпті әдебиетте повесть жазушысы ретінде 
қалды десек те болады.

ПОВЕСТЬ. Әдебиеттануда повесть аралық жанр саналады. Өзге 
бірсыпыра түрік халықтары «повесті» хикаят атап жүр. Айталық 
өзбек жазушылары повесті «хикоят» дейді. Дейді де «роман» мен 
«әңгіме» жанры аралығындағы жанр ретінде қарайды. Романистке 
қарағанда өмір оқиғасын қамтуы аздау, кейіпкерлері санаулы, санаулы 
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тағдырды таңдап алып, оларды коллизияға енгізіп, тағдыр ретінде 
тұлғалау, белгілі бір шешім айтуға саяды. Ал, әңгіме – өмірдің, иә бір 
адамның көңіл күйінің бір сәтін ғана қамтуы мүмкін. Жанр мүмкіндігі 
дегеніңіз сол! Қазақ, қырғыз әдебиетшілері, жазушылары «повесть» 
деп жанр атауын орыс тіліндегі парқымен атап келеді. Тек Мұхтар 
Мағауин «хикаятқа» көшкелі бірсыпыра уақыт. Тегі уақыт өте келе 
«хикаят» қазақ әдебиетіне де термин ретінде еніп, түбінде тұрақтап 
қалуы ғажап емес.

Жә, мәселе әдеби ұғымның терминдік атауында да тұрмаған 
шығар. Жанр шарты да түсінікті. Мазмұн байлығы жайында әңгіме 
кеңірек болса керек. Көптеген әлем жазушыларын әдебиетке әкелген, 
мейлінше атақ-даңқын шығаруға кемшіндік танытпаған, қайта 
қаламгер қауымына ой айтуға мүмкіндік берген, қаламгерлермен бірге 
оқырманның көркемдік қабылдауына да оңтайлы жағдай туғызған 
жанр – повесть Ш.Айтматов даңқы алғаш дүбірлеп «Жәмила» 
повесімен шықты. М.Әуезовтің ықыласын құлатқан шығармасы да 
– осы «Жәмила». Аталған повестің қырғыз тіліндегі атауы – «Овон» 
еді. Демек, «Әуен». Кейін қазақ тіліне Қалжан Нұрмаханов «Жәмила» 
атап аударды да жіберді. «Новый мир» жорналында да «Әуен» 
(«Напев») болып жарық көрген повесть талантты қазақ аудармашы- 
сы және сыншысы Қалжан Нұрмаханов аудармасынан соң әлемнің 
қай тіліне аударылса да «Жәмила» атымен кете барды. Одан кейінгі 
«Бетпе-бет», «Жануарым Гүлсары», «Ақ кеме», «Теңіз жағалай 
жүгірген тарғыл төбет», «Ерте қайтқан тырналар»... бәрі дағы 
повестер. Повесть – жанр ретінде Шыңғыс Айтматовтың әлемдік 
аренаға көтерілуіне кедергі бола алған жоқ. Қайта ыңғайласты. Тіпті 
Шыңғыстың романдарына қарағанда повестері ғұмырлы дер едік. 
Шыңғыс Айтматов туралы айтыңқырап отырмыз. Оның өзіндік 
себебі бар. Қазақ жазушысы Нәсіреддин Серәлиев замандас, құрбы 
бола тұра үйренген жазушысының бірі – Шыңғыс Айтматов. Шыңғыс 
Айтматовтан үйренген қазақ жазушысы бір Нәсіреддин ғана емес 
екені тағы да әмбеге аян.

Повесть жанрына бауыр басқан жазушы бір Шыңғыс Айтматов 
емес. Лениндік сыйлықтың лауреаты, Социалистік Еңбек Ері Василь 
Быков, СССР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты – Валентин 
Распутин, Григорий Бакланов, молдаван Ион Друце, арменин 
Матевосян, Лениндік сыйлықтың лауреаты, грузин Нодар Думбадзе, 
қазақ Дулат Исабеков, Төлен Әбдіков, Оралхан Бөкеев секілді 
қаламгерлерді бірыңғай повесть жанрында еңбектенген жазушылар 
ретінде атауға болар еді. Міне, осы сапқа Нәсіреддин Серәлиев сынды 
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қазақ жазушысын да қосамыз. Ол бұл салада бірсыпыра туынды 
берген, жанр шартын толық меңгерген, өзі жанрға қызмет етуі өз 
алдына, жанрды өзіне қызмет еткізе білген жазушы!

Жетпісінші жылдары, сексенінші жылдардың басында повесть 
жанрында жазушылар әрбір ұлт әдебиетінен бастап бүкіл Одақ (ол 
кезде солай болды. Қ.Е.) деңгейінде молынан табылатын. Жазушылар 
өз сырларын осы аралық жанрда айтқысы келді. Жазушылар шеберлік 
саласында бәсекелескенде осы аралық жанрда жазып «жарысты». 
Жанр жазушыларға мүмкіндігін ашуы өз алдына, жазушылар жанр 
мүмкіндігін барынша кеңейтті. Осындай сәтте жазушылармен бірге 
әдебиеттанушылар да повесть жанрына бұрынғыдан да кеңірек қарап, 
тереңірек зер сала бастайтын әдет тапты. Әдебиет сыншылары жанр 
жөнінде, жанрда жазған жазушы жөнінде өзара айтысып-тартысып 
қалып жатты. Повесть жанрын игеру – жазушылық мәдениетке 
саналды. Повесть жанрында туған туындыларға сақтық, қырағылық 
жасап жатпай, бұрын көлемді де ауқымды дүниелерге беріп 
келген, небір атаулы сыйлықтырды беретін болды. Повесть жанры 
– әдебиеттану ғылымының омыртқасына айналды, жұлын-жүйкесі 
болып көрінді. Осындай айтыс қызған сәтте Лев Якименко «повесть-
эпопея» аталатын жанр атауын әдеби айналымға енгізбек болғанын 
қайтерсің?! «Повесть-эпопея» – жанр ретінде әдебиеттануда тұрақ- 
тамады. Есесіне Л.Якименконың осындай ұсыныс жасауының өзі – 
повесть жанрына деген әдеби ортаның кезіндегі ықыласын білдіреді.

Нәсіреддин Серәлиев – повесть жанрының табысты жазушысы.
Бұл жанрда ол бірнеше повесть жазды.
Жазушыны әдебиетке әкелетін тақырып. Көп жазушы әдебиетте 

ұзақ тұрақтап қала алмайды. Өйткені, өзінің ен таққан, оңтайына 
айналдырып жазатын бәсіре тақырыбы бола бермейді. Ондайларды әр 
нәрсенің басын бір шалған дейтіні бар. Жазушылық шарты – (не туралы 
жазса да) біліп жазу, сүйіп жазу! Сонымен қатар өзіндік тақырыбы 
болу – жазушы бақыты. Оны да бәлкім «екінші шарт» ретінде атауға 
болар. Стилист жазушы, білімдар әдебиетші Тәкен Әлімқұлов Асқар 
Тоқмағамбетов туралы бір мақаласын «Жанрын тапқан жазушы» 
атады. «Тақырыбын тапқан жазушы». Стилист жазушының осы 
сөзі, тақырыбын таппайтын, таппай, әр нәрсенің басын бір шалып, 
әдебиетте өзіндік із қалдыра алмай өтетін жазушылардың да 
болатынын меңзейді. Расында да тақырып – әдебиет үшін, әдебиетке 
келдім дейтін жазушы үшін басты мәселе! Біз бұл жерде шығарманың 
атауын, қалай аталуын, былайша айтқанда «ныспын» айтып отырған 
жоқпыз. Шығарманың өзегі, жазушының айтар ойы, туындыдан 
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түйінделер түйін, сол түйінге қаламгерді жеткізетін өмір көрінісі...
міне осының баршасын кешенді түрде қамтитын жәйт – ТАҚЫРЫП. 
Тақырып – жазушы қолына қалам алдырады. Тақырып – жазушыны 
– айтар идеясына бастап барады. Тақырып – жазушының әдебиеттегі 
орнын айқындайды. Тақырып дегенде біз осы жайларды айтып 
отырмыз. Нәсіреддин Серәлиевтің жазушылық бәсіре тақырыбы бар 
ма? Бәсіре тақырыбы болса ол не?

Көркем әдебиетте көбіне тақырып – жазушының тағдырынан 
бастап тартылады. Расында жазушы өмірде не көрсе – қаласын-
қаламасын сол көрген, білген, көңілге түйген жайларын айтсам 
деп отырады. Ең болмағанда шығарма тәніне сыналап енгізіп 
отырады. Нәсіреддин шығармаларына зер салған кісі – олардан бір 
– екі ортақ сарындарды еріксіз аңғарады. Ол – «Ұлы Отан соғысы» 
аталатын алапат. Ол – Ұлы Отан соғысы аталған алапат кезеңде 
қазақ ауылында өмір сүріп деуге ауыз бармайтын, қиындық, қорлық 
көріп тіршілік етіп жатқан «Шықпа-шықпа жаным...», деп өлеусіреп 
жатқан, өздері соншалық жадау-жалпы тіршілік кешуіне қарамастан, 
кейбірі майдандағы ер-азаматынан қарақағаз алса да үміті үзілмеген, 
рухы жығылмаған жандардың өмірі. Осы екі сипат, осы екі сурет 
– бала көзімен беріледі. Бала өмірі де балдай тәтті балалық емес, 
қор тіршілік. Солардың мұңшыл-күйшіл өмірі, майдандағы әкесіне 
деген сағынышты сезімі, кісіден көрген қорлығы ...міне, Нәсіреддин 
Серәлиевтің басты тақырыбы. Сонымен қатар сұрапыл соғыс 
аяқталып, әлгі баланың бозбалаға айналып, айналасына қарағыштауы, 
махаббат сезімінің бүр жаруы, иіні бүтінделер бүтінделместе 
махаббат жылғасына түсіп кеткен бозбаланың өспірімдік қалыптасу 
кезеңіндегі ақ бейіл, адал сезімі, алғаусыз аяулы бозбалалық көңіл 
иірімдері...бұл да Нәсіреддин Серәлиевтің басты тақырыбының бірі. 
Ескерте кетер бір жай – жазушының соғыс жылдарындағы жадау-
жалпы тіршілік кешетін бейкүнә баласы мен махаббат жылғасына 
түсіп кеткен бозбаласы арасында органикалық тығыз байланыс, 
бірінен келесісіне біртіндеп сезім дүниесімен өтетін рухани туыстық 
жатыр.

Сонымен тақырып – біреу. Немесе өзара сабақтас екі тақырып. 
Айтар ой қандай? Авторлық айтар ой да осыдан, осы тақырыптардың 
табиғатынан келіп шығады. Ол – соғыс жылдарындағы ауыртпашылық. 
Біздің халқымыз тарих соқпа-соқпасында ауыр өмір белеңінен өтті. 
Өліп кетті талай боздақ. Орман қырқылып кетіп орнына шыбық өсті. 
Саны сан майданнан, түрлі ыдыраудан азайып, қала берді Сталиндік 
жеке адамға табыну зардабынан ардақтысын алдырып әлсіреп 
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жеткен қазақ ұлты – Ұлт ретінде тарих бетінен өшіп кете жаздап 
барып аман қалды. Аман алып қалған – жығылмаған рух! Соғыс 
жылдарындағы адамдардың бір-біріне деген қайырымы. Нәсіреддин 
Серәлиев арнайы философиялық түйін түйер жазушыдан емес. Ол 
өмір суреттерін май қылдағандай етіп кейіпкеріне суыртпақтап сыр 
айтқызатын, оған әдемі-әдемі суреттерді қосып ажарлап отыратын, 
әлгі кейіпкер сырына дүниенің шындығын (оның кейбірі кешеге 
дейін айтылмай келгені мәлім. Айтқызбай келгені және жасырын 
емес) сыйғызып жеткізе білетін, айта білетін суреткер. Суреткер 
бейнелеген өмір көріністері мен кейіпкердің соқтықпалы-соқпақсыз 
өмір кешулері бізді әлгіндей философиялық ойларға жетелейді. Өмір 
көрінісін шынайы суреттеп, кейіпкерін сан қиындыққа салып, оны 
тағдыр ретінде тұлғалап берген соң – қандай ой түю – оқырман еркі.

Н.Серәлиев шығармаларын оқып отырғанда бір қызық жайды 
аңғарасың. Жазушының бар шығармаларындағы басты кейіпкердің 
ішкі жан байлығы, сырт келбеті, тағдыр сабағы дейсіз бе, әйтеуір 
өзара ұқсас түсіп жататынын аңғарасың. Ол кейіпкер балаң жастан 
қиындықты белуардан кешіп өспірім шаққа өтіп келе жатады. 
Жазушы шеберлігі де соған орай пісіп, жетіліп өрістеп бара жатады. 
Н.Серәлиев – ақын табиғатты прозашы. Оның прозасы ақынның, 
әйтпесе ақынжанды қарасөзшінің туындысы екенін ә дегеннен-
ақ ұқтырғандай. Қай шығармасынан да ақындық ақ сезіммен 
жазылған бейіл алғаусыз аңғарылып жатады. Жазушының бар 
шығармасының басын қосып бағалау керек болса – баланың мұңы, 
өспірім шақтың жыры деп атауға толық болар еді. Бұған қарап, 
Нәсіреддин Серәлиев қанша шығарма жазса – соның бәрін бір 
мәнермен өрнектеп, кейіпкерлері жан-дүниесін бір бояумен береді 
екен деп ойлауға болмайды. Шынайы талант тақырыбына қарай 
ізденіп, шығарма табиғатына қарай ерекшеленіп отырмағы ләзім. 
Онсыз жазушы шығармасы әралуандығына нұқсан келмек, олардың 
дербес өмір сүрмегіне жол жабылмақ. Біз Нәсіреддин шығармалары 
ақындық мәнерде жазылады дегенде олардың жазушыға тән жалпы 
лирикалық сипатын айтамыз. Прозалық шығармаларды жырға 
балағанда Нәсіреддин шығармаларының сырға бейімдігін аңғарта 
кету мақсатында қолданып отырмыз.

Ортақ сипаттар әдетте жазушы табиғатынан туындамақ. Жазушы 
шығармаларында бала кейіпкер біртіндеп өсіп келе жатады. Ол (бала 
кейіпкер) бір шығармада балаң күйінде көрінсе енді бірінде өмірден 
өз жолын іздеп жүрген өспірім кейпінде. Ендігі бір шығармаларда 
ол болшаққа қадам басып, оқу іздеп кетіп бара жатады. Әйтпесе, 
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шығармашылық жұмысқа ден қойған бозбала кейпінде көрінеді. 
Соның бірсыпырасында бала – мейлінше таза пәк қалпында көрінсе, 
тағы бірінде махаббат жалыны шарпыған, бойында бүр жарған 
махаббат сезімі үшін арпалысып жүрген беймаза көңіл күйінде 
көрінеді.

Нәсіреддин Серәлиев – романтикалық рухтағы жазушы. 
Сондықтан болуы керек, мейлі қиындық қармауында жүрсін, 
мейлі әкесінің айтуынан шыға алмай шарасыз үйленіп жатсын, 
болмаса махаббатта жолы болмай қиналсын, соның бәрінде жазушы 
кейіпкерін романтикалық саз әлдилейді. Романтикалық саздылық 
жазушы шығармасының баршасына ортақ суреткерлік бояу райында 
кейіпкері жан-дүниесін нұрландырып, шығармаға сәулелі шуақ түсіріп 
отырады. Кейіпкерлері іштей маздап жанады. Ол Назым Хикмет 
айтқандай «Сен жанбасаң лапылдап, Мен жанбасам лапылдап, Біз 
жанбасақ лапылдап, Түн-түнек қалай ашылмақ?» – дейтін жалын 
атқан жан, алау шақырған асау жүрек емес. Ол (кейіпкер) іштей маздап 
жанып, өзінің ішкі жан байлығымен, адами болмысының мөлдір 
тазалығымен оқырманын баурайды. Оның әлсіз ғана қарсылығының 
өзі дүниедегі небір әділетсіздіктің күл-талқанын шығарардай. Ерлік 
әрдайым айқаймен атқарылмайды. Үнсіз жүріп, жүрегінің жетегіне 
еріп, мінсіз мінез, бұйығы қалыппен де ерліктің неше атасын жасауға 
болады. Жазушының өз тағдырын өзі анықтауға келіп жетпеген 
бала кейіпкерлерінен не күтуге болады? Ол да бір Ш.Айтматовтың 
«Ақ кеме» философиялық повесіндегі бейкүнә бала да бір. Баланың 
қарсылығы – кемені іздеп суға ағып кету болмайтын ба еді?! Солай 
еді ғой. Сол секілді Нәсіреддин кейіпкерлері де әкесі соғысқа кеткен, 
анасы қарақағаз келіп құсалықтан көз жұмған, содан тас жетім 
атанып кісі қолына қараған, онымен көргені құқай, естігені ноқай 
сөз болып жаны әбден жүдеген бала! Ол мына дүние әділетсіздігіне 
нендей қарсылық көрсете алғандай? Оның қарсылығы сол – ауылдан 
қашып қаладағы нағашысының үйіне кетуі. Ал бала кейіпкердің осы 
кетісінің өзі соғыс жылдарындағы адамдардың бір парасының рухы 
майырылмай, алғы күнге үміт көзін қадаумен өмір сүріп жатқанын, 
енді бір парасының рухани құлдырауға түскенін көрсетіп үлгереді. 
Бұл – Қанат есімді бала кейіпкердің өрлігі. Осындай өрліктен өзге 
Қанаттардың қолынан не келеді? Керек болса ол осы кетуімен – бала 
махаббаты Балапаннан айырылып қалғанын да біліп іші удай ашиды. 
Ол адам ретінде сүйкімсіз, бірақ соғыстан жараланып оралған, 
келісімен қызметтің құлағын ұстаған күйкі жанға жылай-жылай кетіп 
бара жатқан Балапанды аяйды. Аяудан өзге қолынан келер ештеңе 
жоқ.
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Құлағында күмбірлейді қоңыр үн...
Үшінші сыр

Байқап отырғандай әңгіме ауаны жазушының «Ыстық күлше» 
повесіне келіп тірелгенін. «Ыстық күлше» – таза ұлттық табиғатты 
туынды. Аяғын әр жерден бір тигізіп өткендей фабуласы да мейлінше 
қарапайым.

 Қанаттың әкесі қан майданда, тіпті қарақағаз да келген. Анасы 
қайғыны көтере алмай қайтыс болған. Қанат әкесінің ағасының 
қолында. Шешесі шайпау. Баланы көзтүрткі жасайды. Тіпті неге күріш 
ұрламайсың?– деп қарғап-сілеп жатқаны. Жанбағары жалғыз көрші 
үй – Балапанның үйі. Сол үйге барып, тағдырлас Балапаннан пана 
табады. Анасы мейірбан. Екеуінің арасында өздеріне де түсініксіз  
бір сезім бүр жарып келеді. Балаң сезім...Адал сезім. Қанат шешесінің 
(әкесінің ағасының әйелі) қорлығына шыдай алмай қалаға түнде- 
летіп қашып кете барады. Жан сырын тек Балапанға айтты. Қанатты 
жолға шығарып салған Балапан ыстық күлшені қойнынан алып 
сыйлады.

 Енді бір сәт – олар қалада жолығысады. Анасы ұзатылар Бала- 
панға киім-кешек алып кетуге келген. Балапан «Мен де барамын» 
деп болмай келген. Екеуі де бірін-бірі сүйетінін біледі. Екеуі де бір-
біріне деген сезімді әуені әдемі әндей әлдилейді. Бірақ екеуі де соғыс 
деген сұрапылдың, ауылдағы жоқшылық жағдайдың, жоқшылықтан 
туған мәжбүрліктен аса алмай тығырыққа тіреліп, тағдыр тәлкегіне 
ұшырап қала береді...

 Әрине, соғыс жылдарында жана түсіп өшкен, бүр жарып тұрып 
көктей солған мұндай тағдырлар жүздеп саналады. Әдебиетте де 
әредік айтылып қалып жататын тақырып. Мәселе – жазушының ауыл- 
да жүріп соғыс сұрапылы қанатын қырыққан, соғыс отына шарпыл- 
ған жастық махаббаттың қыршынынан қиылуын кейіпкер табиғаты- 
нан туындатып, характерлер арқылы қалай өріп шыға алуында?

Аталған туынды жайында пікір сабақтаған стилист жазушы Тәкен 
Әлімқұлов «Насырдың тұңғышы «Ыстық күлше» повесіндегі Қанат 
пен Балапанның қарым-қатынасы, күйініш-сүйініші, өз мұғдарында 
дүниетанымы – мейлінше нанымды. Ауыз әдебиетіндегі қияметтік 
махаббат та, бүгінгі көрсеқызарлық та жоқ. Жаңадан гүл жарып келе 
жатқан екі жастың әдепті, ұяң сезімі қаз-қалпында көрініс табады. 
Жас қыздың жас жігітке ыстық күлше ұсынуында тұрмыстың белгісі, 
қыздың ибалы мезіреті жатады» – деп бағалапты. Өте дәл байқаған 
сыншы пайымды пікір айтқан. Тек бір ғана сәт ұғымдық жөндеу 
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тілейді. Ол «Жас қыздың жас жігітке(?) ыстық күлше ұсынуы...»,– 
деген пікір. Қазақта жылқы малының әр жасына берілер атауы 
бар. Кейде олар «құлын», «тай», «жабағы» болып шамалас жасты 
аңғартуда (бәрі бір жасар жылқы баласының атауы) өте нәзіктене 
түсетіні бар. Сол секілді Қанатты «жас жігіт» ретінде қабылдау жөн 
болмайды. Туындыгердің сипаттауына қарағанда ол не «өспірім», не 
«бозбала» деңгейінде. Қанат жас жігіт болса торға түскен торғайдай 
амалсыздан ерленуге еріксіз кетіп бара жатқан Балапанды құтқарып 
қалған болар еді. Ал жағдайы жоқ өспірім не істесін?

«Ыстық күлше» – мұңды уыз махаббат жайында бір деммен оқы- 
латын, үріп ауызға салғандай жып-жинақы, оймақтай ғана мейлінше 
таза сезімге құрылған баллада дерлік дүние.

Шығармада қызық-қызық кейіпкерлер бар. Соның бірі көкайыл 
– Көктаспа және оның күйеуі Көптілеу. Әдетте соғыс жылдарында 
аналар мейлінше мейірлі көрінер еді. Жарлары қан майданда. Өздері 
мұңды, көздері жасты, көкірегі қаяулы. Ал Көктаспаның күйеуі 
қасында. Соғыс ауыртпалығы дегенді азық-түліктің тапшылығы 
ғана деп ұғатын күйкі жан. Күйеуін егіс кезінде тұқымдық ұрлауға 
итермелеп, ол ұсталып қалып сотталып кете жаздайды. Ол мына 
бір эпизодпен әдемі беріледі: «Қанат бірауық Қырмызы мен Асыл 
атасының әңгімесіне құлақ түрді. Көктаспаның итермелеуімен 
Көптілеудің егіс кезінде бір дорба тұқым ұрлаймын деп, сотталып 
кете жаздағанын Қырмызы жыр ғып отыр. Асыл қалың қасты дөңес 
қабағы қыртыстанып, жауар күндей тұнжырайды.

– Қойшы, со мырықты, келін. О несі – ай сақалды басымен,– деп 
күйіп піседі. – Көктаспа Сырға кетіп өл десе құдай біледі алды-артына 
қарамай кете береді ол». ( Н.Серәлиев «Жаңбыр иісі». 145 бет).

 Ерлі-зайыпты екеудің сырттай кейіпкер аузымен кейіптелетін 
келбеті осындай.

Қанаттың көзімен берілетін мынадай бір сәт тағы бар: 
«Сол құлағы жылан шағып алғандай дыз ете қалған Қанат 

төсектен атып тұрды.
– Өмірем қапқан екен десем, шыбының кеудеңде екен ғой?! – 

Көктаспаның ысылы дәл құлақ түбінен шығады.
– Тұр, бар! Кереңді қайнат!
Қанат былшықтан ілмектескен кірпігін әзер жазып, көзін ашты. 

Үй іші тас қараңғы. Түңлік түрілмеген. Көптілеу оянбапты. Ірге жақта 
бауыздалған қойдай қырылдай қорылдап дүниені көшіріп жатыр.

Құлағы дуылдап жанып барады. Ұстап, уқалап қойды.
Күнде құлқынсәріден тұрады. Бұған Көктаспа шешесінің тиген 
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жерін шоқша ойып түсетін қысқаштай саусақтары үйреткен. Бейне 
бір таң намазындай-ақ екі жылдан бері бір қаза жіберіп көрген емес». 
(Сонда. 123 бет).

Осыған майданға аттанып бара жатқан әкесінің ағасына «Мына 
Қанатымды бауырыңа ал. Өзіңе тапсырам, ана Көктаспаң сүтке тиген 
күшіктей ғып жүрмесін. Онда екі дүниеде ырза емеспін». (125 бет) 
– деп тапсырғанын қосыңыз.

Қала берді мына эпизод және көз алдыңнан кетпейді көлегейлеп:
«Көптілеу бір мезетте қара сұр кемпірдің көзін ала беріп, 

алдындағы наннан бір омырып, Қанатқа қарай ытқытып жіберді. 
Көктаспа да торғай аңдыған мысықша бағып-ақ отыр екен, жарым 
жолда сап етіп қағып алды.

– Жайыңа отыр жәреукеленбей. Бала аштан өлмейді. – Көктаспа 
нанды алдына тығып, дастархан шетін бүктеп қойды. – Жесін десе о 
несі-ай. Жемесең атауыңды же...Бауырының шіруін-ай шіркіннің».

Сонда Көктаспа кім, оның «мырың» күйеуі Көптілеу кім? – Бәрі де 
алақанға салғандай анық көрінеді. Бұл, суреткерлік құдірет, әрине!

Ерлі-байлы екі жан бауырмалдықтан ада, туған інісінің (бірінің 
қайнысы) баласы – Қанатқа көрсеткені әлгіндей, олардан не күтуге 
болады?

Жазушы ұнамсыз кейіпкерді тұлғалағанда да бар айтарын 
бірден лақ еткізіп төге салмай шым-шымдап жеткізеді. Үш сәт. Үш 
сипат. Кейіпкер табиғатынан туындап бірін-бірі толықтырып жатыр. 
Әрине, ұнамсыз кейіпкер райында. Көктаспа мен Көптілеу өздерінің 
еренсіздігімен, безбүйректігімен ұмытылмай есте қалатын әдемі 
жасалған көркем образ.

Соғыс жылдары – адам мейір-шапағаты асып тұрған шақ емес пе 
еді?! Неміс фашизмін сол ел адамдарының бір-біріне мейір-шапағаты 
арқасында жеңгендей едік қой. Ал мына көктігілгір деп қарғасаң 
қарғысың өтпейтін Көктаспа мен Көптілеу қайдан келген? Болды ма 
екен осындай адамдар ол жылдары қазақ ауылдарында? Он саусақ 
бірдей емес, болған шығар. Болмаған күнде қаншалықты ауыртпалық 
кездескеніне қарамастан Асыл қария, Қырмызы ана, Балпандай 
балғын қыз бойындағы мейірім шуағын жарқыратып ашу үшін де 
осындай қараниет кейіпкер керек болған шығар жазушыға.

Тыл суреті. Балапан мен Қанаттың басталмай жатып сабақталмай 
тынатын шынайы сезімінің бүр жарып, оянып, қимастыққа айналып, 
өмірде жүзеге аспаса да көңілде әдемі әсерімен қалатын балғын 
махаббатының фоны міне осындай. Олардың махаббаты осындай 
қатыгездік пен мейірімділік арасында бүр жарған.
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Екі балауса арасында бүр жарған балаң сезім баспалап қана, 
абайлап қана әңгімеленеді.

Міне, айлы түнді жамылып Қанат қаладағы нағашысының үйіне 
қашып кетпек. Балапан жолда қарны ашады деп ыстық күлше ұсынып 
тұр:

– Алмайым, ертең өзің... – Қанат күлшені оған қайта ұсынды.
– Ал. Балапан оның қолын қақты. – Алмасаң өкпелеймін.
– Ертең қарның ашады ғой.
– Жоқ, жолда сенің қарның ашады, ал.
Қанат күлшені қолтығына тықты. Ыстық күлше сол қолтық тұсын 

жылытып сала берді.
– Хош, Балапан.
– Сәл кідіре тұрсай... Ауылға қашан ораласың?
– Қайдам?! Енді келсем көкеммен бірге келемін ғой.
– Мен сені көпірге дейін шығарып салайын.
Олар көпір үстінде қол ұстасып біраз тұрды. Не деп қоштасуды 

білмей ме, әлде ауыздарына сөз түспей ме, бастары салбырап үнсіз 
тұра береді. Бір мезетте Қанат қолын тартты.

– Кетем.
– Ауылды ұмытпа. Хат сал-л. – Балапанның үні бұзылды. Қос 

қолымен бетін басты. Қимастық сезімі көзінен мөлдір моншақтай 
сауылдады».(140 бет)

Әлдебір сезім Қанатты жанұшыртып Сырдария бойына ала 
жөнелген. Паромнан қимасы өтіп келердей. Солай болды да.

«Ау, Қырмызы апай ғой, мынау. Оны қолтығынан демеп жатқан 
ала көйлекті әйел былтыр күзде бірге бау тасыған Жамал жеңгейдің 
дәл өзі. Қанат жүрегі дүрсілдеп аузына тығылғандай алға ұмтылды. 
Арбаның артындағы қызыл орамалдының жүзін көргенше шыдар 
емес.

Жамал «Шу, әй!» деп шыбыртқысын үйіре сілтеді. Шыбыртқы 
тиген қос өгіз желкелері күжірейе алға ентелеп бос май бөшкелерді 
қаңғырлата жағаға шыға берді. Отқа ұмтылған көбелектей паромға 
жүгірген Қанатты арба қағып кете жаздады.

– Өй, өле ме, қайтеді мына біреу?!
– Былай, әй!.. Көзіңе қара, ұрынған ба, былай,– деп Қырмызы мен 

Жамал жарыса бажылдады.
Артқа шегіне ығысып аман қалған Қанатты арбаға ере шыққан 

Балапан аналардан бұрын таныды:
– Қанат!
– Балапан! – Екеуі екі жақтан қарлығашша ұшып келіп, бірін-бірі 

құшақтай алды.
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– Ау, Қанат па еді?
– Қара басып танымай қалғанымыз ба? – Екі әйелдің қуанысқан 

дабыры олардың құшағын жазды. Сағынысып көріскен екі жастың 
шаттығына көңілі босап кетті ме, Қырмызы көзіне жас алды. Жамал 
да аңтарылып, елжіреп қарап қалған. Арқаларына шыбыртқы қайта 
тимегесін бе, әлде Қанатты олар да таныды ма, екі өгіз де тоқтады». 
(142 бет).

Сағынысқан екі жастың кездесуі осылайша мейлінше иланымды, 
қарапайым, сезімге шабарлықтай шынайы бейнелейді. Жазушы 
қарапайым сөздерді ауыл адамдары тіліне салып ауызекі ырғақпен 
беріп отырып сол заман шындығын суретті етіп бере біледі. Диалог 
барынша нанымды.

Екі өспірімнің өзара сұхбаттасуына назар салайық.
– Менің көкемнен ауылға хат келген жоқ па?
– Келген жоқ, – деді Балапан мұңайып, - Менің көкемнен де хабар 

жоқ». (143 бет).
Соғыс жылдарының психологиясы. Жайшылықта «мал-жан 

амандығын» сұраудан бастайтын адамдардың аузына түскен 
«бісімілда» – «Менің көкемнен хат келген жоқ па?» – болып отыр.

Әне шаңдақ жолдан келген Балапан жуынып, оған Қанат құм- 
ғанмен су құйып тұр. Сезімге берілген бозбала көзімен Балапан- 
ның сымбатын барлай шолып қарап тұр. «Балапан асықпай жуынды. 
Көнетоз ескі көк барқыт қамзол мен нілге салған қос етек бөз көйлек 
таралып өсіп, бой түзеген қыз тұлғасын бүркей алар емес. Еңкейген 
сәтте солқылдақ жас шыбықтай иілді. Бойы да, шашы да ұзарған 
секілді. Иілгенде төмен түсіп үші жерге тиген қос бұрымын тіктеліп 
артына лақтырып тастағанда томпайып білінген төсі дір ете қалды. 
Балапанның мұндай сымбатын Қанаттың тұңғыш көруі еді. Көңілі 
біртүрлі алабұртып кетті. Толқып тұрып құманды лақылдатып, суды 
төге-шаша құйды. Өзінің бұл қимылын ол осы сәт сезіп те тұрған 
жоқ-ты. Екі алақанын қос жапырақтай түйістіріп жуынып жатқан қыз 
оны суды жорта ақтара құйып тұрғандай көріп:

– Шамалап құйсайшы, судың тегін екенін білеміз, – деп жай ғана 
күліп қойды. Шаң басқан бетін, жұп-жұмыр мойнын, дөңгелек сырға 
таққан жұп-жұқа құлағын аспай-саспай жуынды. Оның әдейі ішін 
пыстырайын деді ме, жоқ әбден тазаланғысы келді ме, әйтеуір ұзақ 
сипақтады. Қанат та асықтырған жоқ. Қайта жуынғанын қызық көріп 
тұр.

Балапан басын көтерді. Сумен тазарған ақсары жүзі қызыл іңір 
шапағымен қызара нұрланады. Су тамшысы ілініп қалған ұзын кірпік 
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астында мөлдір тұнық бота көз жалтылдайды. (!) Қанат қолында 
құманы, тесіле қатып қалған. Қыз жүзіне бала боп қатар жүргелі 
ішіп-жеп қарағаны осы ғана шығар. Қысылмай еркін қадалады.

– Жаңа көрдің бе, сонша тесіліп – деп, оң ұртындағы шұқыршығы 
дөңгелене жымиған Балапан әрі қарай бұрылып кетті.

Қанат Балапанның жалт еткен жанарынан өзі шыр етіп дүниеге 
келгелі көрмеген бір ұшқынды шалып қалды. Ғажайып ұшқын үзіліп 
түскен мөлдір тамшыдай жылт етті де сөне берді. Япырау, бұл неткен 
ұшқын? Неткен нұр? Қыз жанарын ұялап қалған іңірдің соңғы шапағы 
ма екен? Әлде қыз сырғасының жалтылы ма, жылт етіп сөнген? 
Қанаттың құттақандай жүрегі сол нұрды ұққысы келгендей алғаш 
қанат жазған балапанша сілкінді. Сол жақ кеуде тұсын шым еткізіп 
өткен сезімнің не екенін түсінбеген күйде бір сәт аузы ашылып тұрып 
қалды».(144 бет)

Кейіпкерін белгілі бір көңіл күйіне жеткізе көтеріп, жан сезімін 
шымырлата жеткізу үшін біртіндеп, баспалап суреттеу – жазушы 
дағдысы. Бір-бірімен талай уақыт қатар жүрген қос бозбаланың 
бірінің бойынан бірінің жаңа белгі сыпаттарды көріп, көру аз, жаңалық 
ашқандай «ашып», өзді-өзі таң-тамаша қалып тұрғандарына қараңыз! 
«Су тамшысы ілініп қалған ұзын кірпік астында мөлдір тұнық бота 
көздің жалтылдауы» - өте нәзік суреттерді қиядан шалатын қапысыз 
суреткерлік жемісі.

«– Сен де сорайып кетіпсің ғой. Менен әлі бойлысың-ау деймін.
– Жоқ, сен бойлысың.
– Әй, қайдам?!
– Нанбасаң, кел, бой салыстырайық – Қанат қыздың қарсы алдына 

келіп тұра қалды. – Кәне! Кәне!
Маңдайларын түйістірді.
– Міне, менің маңдайыма сенің маңдайың тиіп тұр,– деп қуанды 

Қанат.
Осы сәт қыздың жаңа ашылған гүлдей түрік ерні Қанаттың 

сүйірлеу ерніне тиіп кетті. Шоқтай ып-ыстық екен. Қанат оттай ерін 
табына күйіп қалатындай-ақ шегіне берді. Шілденің аптабындай 
шарпыған ыстық демнен балғын денесі балқып жүре бергендей. 
Балалық базарында алысып-жұлысып ойнап жүргенде өмірі мұндай 
күйге түспеген еді. Бүкіл қаны басына тепкендей құлағы шыңылдап, 
екі беті дуылдап бара жатты. Байқамай қыз ернінен сүйіп алғандай 
сезініп ұяттан өртеніп кете жаздады. Әлде біреу қарап тұрғандай 
састы.

Жалт бұрылып, алға түсе берді.



443

Балапан бойын алып қашпаған. Қайта бір сәт өзін-өзі ұмытып, 
көз алды тұманданып кеткен. Қанатты құшырлана сүйіп алғысы 
келгендей ұмтыла берген. Сермеген жеріне тимеген қылыш құсап 
бала тайқып кеткенде ғана қыз есін жиып алды. Бірақ, қас-қағымда 
өзін аласапыран еткен нендей күш екенін біле алмай манаурап бірауық 
тұрып қалды».(149 бет)– деп бейнелейді екі балғын жастың ендігі бір 
ынтық көңіл кездесуін.

Нәзік нақыш. Нәзік иірім. Тамаша суреткерлік. Сөзбен салған 
суреттей емес, суретші қолына қылқалам алып ақ кенепке картина 
салып жатқандай.

Соңғы аккорд – екі жастың қоштасу сәті.
– Апаң ұрса ма?– деді.
– Неге?
– Әлгі...ым...Торсықбайға тимесең.
Балапан мойнын бұрып оған қиыла қарады. Мұң тұнған жанар 

тұманданып сүзіледі. Ауыр бір күрсініп алды. Сонан соң өзін 
күштегендей езу тартты. Қанат та біртүрлі жасып қалған. Қыз жүзіне 
тіктеле алмай қара торы өңі күреңіте төмен қарайды.

Қыздың жан дүниесі әлем-жәлем. Әй, Қанат-ай, әлі ештеңені 
толық бағдарламайсың-ау. Осы жарық дүниеде ең жақсы көретін 
жаны жалғыз ғана өзің екеніңді білсең-ау сен. Білсең не істер едің? 
Қолыңнан не келер еді сенің? Әй, ақкөңіл сәбиім-ай...

Балапан дарияға жақындаған кезде камзолының ішкі қалтасынан 
алақандай ғана кішкене ақ орамал алып, Қанаттың өзі ұстап келе 
жатқан алақанының арасына қысты.

– Менен ескерткіш, ал.
– Бұл не?
– Ескерткіш, қалтаңа салып қой.
Ол орамалды шалбарының қалтасына тықты. Орамал арасында 

бір нәрсе бар ма? Орамалды жазып көргісі келіп қызықса да, Қанат 
қыз көзінше бата алмады.

Орамалды бергеннен кейін Балапан ептеп көңілденейін деді.
– Қанат, мен сені сағынып едім. Көрдім....Енді көреміз бе, жоқ 

па?
– Неге?
– ?!
– Мен енді хат салып тұрамын, Балапан.
– Салып тұр, ешкімнен қорықпай-ақ қой. – Нөсерден соң ашыла 

бастаған аспанның бір шетінде жарқ еткен найзағайдай жабырқау 
жүзінде суық жымиыс ойнап өтті.
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– Қош боп тұр, – деді Балапан қолын ұсынып. Тостаған көзіне 

дөңгеленіп келіп қалған жасты байқатпайым деп жымиған болды. 
Қанат жүрегі қимастықпен езіледі. Балапан қолын босатуды ұмытып, 
толқып абыржиды».(155 бет)

«Ыстық күлше» повесінің ыстық сәттері міне осындай.
Шығарма финалында паромға мініп ұзап бара жатқан Балапанға 

қарап тұрып ол сыйлаған орамалды жазып көреді. «Қыз алақанындай 
ғана шағын ақ орамал. Бір шетіне жіппен тізілген «Қанатқа – 
Балапаннан»– деген жазу. Қайта-қайта оқиды. Уысына қысып біраз 
тұрды». (156 бет)

Сондай-ақ «Арба ұзап барады. Балапан көз ұшында бұлды- 
райды.

Қанаттың көз алды буланып, тұманданып барады. Алдында су 
емес, қан ағып жатқан секілді. Дария беті қызыл күрең иірімденеді. 
Алқымына өксік тығылады» (156 бет) – деген әдемі түйін-сурет те 
шығарма финалын ширықтырып-ақ тұр.

Жазушы түсіндірсе – ұтылады. Айтар ойын ишарамен жеткізсе – 
ұтады. Нәсіреддин Серәлиев екі бозбала кейіпкерін біртіндеп есейтіп 
алып келіп махаббат жылғасына түсіреді. Бұл махаббат сезімі – балаң 
шақта болатын, мейлінше таза, балаң сезім. Ол соғыс жылдарының 
кермесіне тап келіп оны үзіп өте алмай арманда аяқталады. Шығарма 
финалында дария суының қызыл-күреңденуі бәрі соғыс жылдарының 
қиындығын көзге елестеткендей суреткерлік ишара-бояулар.

«Ыстық күлше» - жазушының алғашқы шығармашылық легіне 
жататын тырнақалды дерлік туындысы. Аралық жанрдағы алғашқы 
жүрекжардысы. Сөйте тұра романтикалық сазға бөленген шығарма 
соншалықты шынайы, соншалықты сезімдар. Бала кейіпкерлер 
бойында бүр жарған сезімді тоңды көтеріп шыққан көктем гүліндей 
соншалық нәзік бейнелеп береді. «Ыстық күлше» өзінің табиғи 
болмысымен соғыс жылдары сұрапылын шынайы бейнелеген 
табиғатымен, суреткерлік шеберлігімен жазушының ғана емес, қазақ 
әдебиетінің әсем шығармасына айналып жасайтын болса керек.

Жазушының аралық жанрдағы бір туындысын жеке-дара 
талдадық. Мәселе – аталған повестің жазушы әдеби мұрасының 
ішіндегі ең үздік шығарма ма, жоқ па, онда тұрған ештеңе жоқ. 
«Ыстық күлше» – жазушының повесть жанрындағы ырымалдысы. 
Жанрдағы ырымалдысының өзі мейлінше піскен, оқырманын жан 
шуағына бөлейтін, кейіпкерлер әлеміне еніп кетіп қатыгез Көктаспа, 
мырың Көптілеу, Қанат, Балапан, Қанаттай бозбаланың бала 
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махаббатына зорлық жасап алып бара жатқан Торсықбай, мейірбан 
Қырмызы секілді тағдыры ортақ, адами келбеті әрбасқа жандардың 
арасына еніп кеткендей, солармен бірге тыныстап, бірге қуанып, бірге 
мұңайып жүргендей болады. «Ыстық күлше» – соғыс жылдарындағы 
қазақ ауылының мұңды жадау-жалпы тұрмысының этнографиялық 
бұйымы. «Ыстық күлше» – екі бозбаланың бірге ойнап өскен 
күндерінде бүр жара бастап өспірім шақта гүлдей түсіп, бірақ соғыс 
зардабы, жан-жақтан қысқан аштық, екі әулеттің бірдей азаматының 
соғыстан келмеуі секілді жағдай ауыртпалығынан көктей солғанын 
әдемі штрих, деталь, керемет тірі көркем суреттермен бейнелеп 
берген шырайлы шығарма.

 Сөйте тұра, «Ыстық күлшені» – Нәсіреддин Серәлиевтің ең үздік 
туындысы атаудан аулақпыз. Айтқалы отырғанымыз жазушы «Ыстық 
күлше» повесімен әдебиет есігін еркін ашты деуге болады. «Ыстық 
күлше» ең бастысы – жазушыға тамаша лирикалық мәнер сыйлады. 
Ол – өмір шындығын ақындық бейіл, суреткерлік машықпен бейнелеу. 
Оның кейіпкерлері өмірдің өзінен ойып алынғандай. Жазушы кейін 
де «Ыстық күлше» повесінен басталған мәнерді дамыта, өрістете тың 
туындылар берді.

 
Мәнер мен машық

Төртінші сыр

Жазушылық мәнер деп қалдық. Мұның өзі қолтаңбасы 
қалыптасқан қаламгерге тән. Қолтаңба. Қолтаңба – әрбір жазушы 
үшін арман! Сөз өнеріне жаңа беттеген жас жазушыны былай қойып, 
қаламмен сақайған сары тістің өзінде қолтаңба болмай қинайды әдетте. 
Қолтаңба бар жерде мәнер бар. Мәнер бар жерде қолтаңба бар. Тіпті 
кейінірек жазушының шығармасын «ә» деп басталғаннан «Мынау 
Нәсіреддин Серәлиевтің қолтаңбасы ғой, соның жазу мәнері ғой» 
– дейтін халге келгенбіз. Шығарма бастауы. Иә, шығарма бастауында 
көп мән бар. Шығарма қалай басталса – бәлкім оның бүкіл ағзасы 
солай жалғасып, солай сабақтасып кете баруы мүмкін. Орыстың ұлы 
жазушысы А.П.Чехов айтты дейтін қанатты сөз бар. «Алдымен жаз. 
Біраз жазып, арнаға түскен соң бірінші сөйлеміңді сызып таста!»– 
деген. Бұл – көркем шығарманы бастаудың соншалық қиындығын 
аңғартатын сөз. Кейде бірінші сөйлем сәтті басталып кетсе, шығарма 
бір ырғақпен жалғасып кете баруы да мүмкін. Кәнігі жазушы стилист 
Сафуан Шаймерденов бір шығармасының бір қысымын (бір абзацын) 
түсінде жазып, сол бетте оянып стол басына отырғанын, шығарманы 
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бірнеше күнде аяқтағанын айтады. Демек, бірінші сөйлем, әйтпесе 
туындының тұнық бастауында суреткерлік машығын ашатын, мәне- 
рін айқындайтын бірсыпыра мән бар. Алғашқы сөйлем! 

«Үшеу едік.
«Махаббат жылғасына» келіп түстік». (Н.Серәлиев «Жусан иісі» 

Жазушы 1980, 11 бет).
Қандай тамаша бастау. Кісіні тартып ала жөнеледі. Өздері – үшеу. 

«Махаббат жылғасына» келіп түседі...
Кейбір жазушы шығарманы қосалқы суреттеулермен бастайды. 

Олай ету – көбіне оқырманын сақтандырады. Бостекі сөзге айналып 
кетеді. Ал Нәсіреддин шығармасы романтикалық хабарламамен 
басталады да оқырманын бірден өзіне баурай жөнеледі. Асылы 
Нәсіреддин шығармаларын осылай оқыс бастауды берік ұстанғандай. 
Оның «Зеңгір аспан» повесі «Тымау Мұңлықты аяқ астынан алып 
ұрды» (37 бет) болып, әйтпесе «Махаббат туралы хикая» повесі 
«Оқуға түскелі ауылға соққаным осы еді». (Сонда 83 бет) болып, 
«Ыстық күлше» аталатын повесі «Бозала таң еді.(?) Сол құлағы 
жылан шағып алғандай дыз ете қалған Қанат төсектен атып тұрды» 
(123 бет) деп, «Демалысқа шығып, ауылға қайтып келемін» (157 бет) ( 
«Қаңтар») дегендей немесе «Ағам соғысқа кетіп, бір үйде біз жеңгем 
екеуміз ғана қалдық». (188 бет) («Жеңешем, жорға және мен»), 
«Шынарды біздің ауылдың үлкен-кішісі түгелдей Қарақыз дейтін» 
(209 бет) («Қарақыз»)– дегендей нақты затты болып басталады. «Мен 
баламын ба?» повесі «Қойшыжан, кешігіп қалмайсың ба?» (228 бет) 
дегендей тіпті сұрау-жауап диалогпен басталып кетеді. Шығарманы 
қалай бастауда көп мән бар. Ол бір жағы шындықты қалай жеткізуді 
ескеру, екінші жағынан оқырманды еліктіріп – баурай тарту, оқытуды 
ойлау.

Рас, осындағы «Бозала таң еді» – деген жалғыз сөйлемге күдік- 
тенуге болады. Шығарма бастауы ретінде сәтті-ақ. Жалғыз сөйлем 
– шығарма басындағы тұтас табиғатты беретіндей. Сөйлемде 
романтикалық реңк бар. Сөйте тұра күдіктенетініміз – бала кейіпкер 
табиғатта «Бозала таң» дерлік кезеңде қалың ұйқыда. Ұйқыда жатып 
«Бозала таңды» көре алмайтыны түсінікті. Ал құлағын шертіп оятқан 
Қанат жан-жағына қарап «Бозала таңды» көрсе сенуге болады.

«Біреу ту сыртынан кеп алақанымен көзін басты». («Он жеті 
жас»), «Мамыр түндері Жадыра жанына беймәлім бір мазасыздық 
енгізді». («Мамыр түні»), «1944 жылдың жазы еді». («Әлеу-һай») 
болып басталып сырға ұласып кете барады. Әрине барша шығарма 
бастауын тізбелей берудің қажеті жоқ. Н.Серәлиевтің қай шығармасы 
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да осындай міндет арқалаған, сұрау тастаған сөйлемдермен бас- 
талады. Сол сөйлемдерден сыр сабақталады. Сыршыл жазушы үшін 
шығарманы бастап кететін кілт керек. Кілт табылса – одан әрі қарай 
тарата әңгімелеп ала жөнелуіне болады. Оны әрі шығарма кілті 
деуге де, айтар ойдың қазығы деуге де болады. Ал алғашқы сөйлем 
міндетсіз, бостекі болса онда шығарма ары қарай оқылмайды. 
Міндетсіз мәтін оқырманын ырықсыздыққа бастайды. Ал жазушыға 
керегі оқырман ырықсыздығы емес ыстық ықыласы. Ыстық ықылас 
шығарманы ынтыға оқуға бастайды. Шығарманың оқылуы – жазушы 
үшін басты байлық. Жазушы оқылатын шығарма жаздым деп 
насаттанса болады.

Жазушының соғыс шындығын майын тамыза, жеріне жеткізе 
әдемі әңгімелейтін шығармасының бірі – «Жеңешем, жорға және мен».

Бұл шығарма да әкесі майданға кеткен анасыз, панасыз баланың 
ендігі бар сүйенері Хамза атасы мен жеңгесі. Бірақ жеңгесіне де, 
балаға да маза жоқ. Оған себеп – шабдар жорға. Бала сөзімен айтқанда: 
«Ағам сері жігіт еді. Жүйрік ат ұстайтын. Жорға мінетін.Астымдағы 
шабдар жорға да ағамдікі. Дәрпі шыққан әйгілі жорға. Ағам майданға 
кеткелі осы жорғаға көзінің сұғын қадаушылар көбейді» (189 бет).

Шығармадағы қазақы мінез осы арадан көрінеді. Ағасы атбегі. 
Жүйрік ат ұстайтын, баптап мінетін сері азамат. Ол майданда. Жүйрік 
ат – көздің құрты. Сұғын қадаушылар, қолқа салып сұраушылар 
көбейеді. Аттың құны – қазақ үшін атасының құны. Оған көптеген 
ырым-жырым келіп қосылады. Қазақтың ерекше жазушысы Тәкен 
Әлімқұловтың «Ақбоз ат» романында қылқұйрық тағдырын туған 
қызының тағдырынан жоғары қоюшылық кездеседі. Отызыншы 
жылдардағы колхоздастыру кезеңінің трагедиясын алғаш Тәкендей 
қаламгер жүйрік тағдыры, оған сол кезең ортасының қатынасы ар- 
қылы аталған шығармасында айтып бере білген болатын. Шығарма 
астарын кезінде біреу түсінді, біреу түсінбей кейіпкердің атжандылы- 
ғы деп қабылдады. Әйтпесе, даңқы дүние жүзін дүбірлеткен Шыңғыс 
Айтматовтың «Жануарым Гүлсары» аталатын повесін алыңыз. Мұнда 
соғыс жылдарынан кейінгі жеке адамға табыну зардабынан әділдігі 
үшін партбилетінен айырылған азамат пен айғырлығы үшін жазалы 
болып «піштірілген» сары ат трагедиясы егіздеу арқылы беріледі. 
Уақыт шындығы, замана қасіреті кезең-кезеңде осылай айтылған.

Аталған шығармаларды ауызға алуда мән бар. Нәсіреддиннің 
«Жеңешем, жорға және мен» аталатын повесі әлгі туындылардың 
бірінен кейін, бірінен ілгері дүниеге келген болуы керек. Бірақ айтар 
ойы – соғыс жылдарындағы әділетсіздік. Суреттелер өмір шындығы 



448

– соғыс жылдарындағы ауыл адамдары – ерсіз әйел, балиғатқа жет- 
пеген дәрменсіз бала, еңкейген қария, шабдар жорға дегендей.

Жоғарыда аталған шығармаларда күрескерлер аптал азаматтар 
болып келер еді. Бірінде Бершімбай («Ақ боз» ат), келесісінде Танабай 
( «Жануарым Гүлсары»). Ал Нәсіреддин шығармасында «сырықтай 
қаракер келіншек» - Ақзира, қартайған Хамза, бала Кемел.

 Шығарманың тосындығы, жаңалықты сипаты да осында. Әдетте 
ері майданға аттанған келіншек (Жәмила) көбіне өзге махаббат құ- 
рады немесе жеңіл жүріске түседі. Ал Нәсіреддиннің Ақзирасы 
жарымен отасқанына он жыл болса да құрсақ көтермеген. Соған 
қарамастан майдандағы еріне мейлінше адал. Колхоз бастығы 
Оқастың «Тарығып отырсыңдар ғой, сауатын сиыр, уақ малға айыр- 
бастаңдар» – деген жанашырсыған арбауына Ақзира: «Немене, менің 
азаматымның соғыстан оралмасын біліп жүрсің бе? Жайыңа жүр, 
аштан өлсем де отағасымның қанатынан айрылмаспын» (189 бет) 
деп маңайына жолатпайды. Өзі құрсақ көтермеген қазақ әйелінің 
осыншалық ерге адалдығы кісіні тәнті етеді. Ол өмірде ірі жаратылған 
жан, шығармада кесек характер дегеніміз – міне, осындай образ. 
Нәсіреддиннің Ақзирасы қазақ әдебиетінде көп кездесе қоймайтын 
тың образдан.

Ал Кемелі «Ыстық күлше» повесіндегі Қанатпен іштей табиғат- 
тас. Нәсіреддин Серәлиевтің бала кейіпкерлері өзара табиғаттас, 
рухани туыс дерлік. Ол бала кейіпкердің тамаша образдар галерея- 
сын жасады десек керек.

Нәсіреддин Серәлиев – қазақ әдебиетіне алпысыншы жылдардың 
аяғында келген қаламгер. Ол қазақ әдебиетінің қасаңдау кезеңі. 
Адам жан дүниесі ол жылдарға дейін әдебиет үшін басты мәселе 
болмағандай. Суреткерлік – шарт. Сөйте тұра, әдебиеттің басты пәні 
– адамға назар салмағанбыз. Адамға назар салынбай жүрген жоқ, 
адам жанына, оның ішкі дүниесінің нәзік иірімдеріне үңілу кемшін 
болған. Ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезовтің жап-жас Шыңғыс 
Айтматовтың «Жәмила» повесіне соншалық сұқтанып, барын салып 
қорғап, жанын салып Лениндік, Мемлекеттік сыйлықтар алып беруі 
де қырғыз жазушысының адам жанына үңіле білгендігінде болатын. 
Сол кезеңнен бастап барлық ұлт әдебиеттерінде адам жанына 
үңілу басталды. «Кішкентай адам» мәселесі келіп шықты. Оны бір 
әдебиетшілер «лирикалық проза» атады. Енді бірі «деревнялық 
проза» атады. Тағы бірі «философиялық-лирикалық әдебиет» 
ретінде арнайы бағытқа балап әңгіме айтты. Нәсіреддин Серәлиев 
– Шыңғыс Айтматовтан әдебиетке бұрын келді ме, кейін келді ме, 
ол жағы белгісіз. Алайда, қазақ әдебиетіне лирикалық саз әкелген 
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жазушымыздың бірі. Әдебиеттегі осы тенденцияға барын салып 
еңбек еткен, осы бағытты арналандырып дамытқан қазақ жазушысы 
– Нәсіреддин Серәлиев!

Нәсіреддин Серәлиев – лирикалық пландағы прозашы. Әдетте 
лирикалық проза өкілі сөздің оттысын теріп, жалындатып жазар еді. 
Ал Нәсіреддин қазақ тілінің қарапайым лексикасын алады, теріп 
жатпайды, бірақ соны кейіпкер өмір сүрер ортаға, кейіпкердің жан 
әлеміне орайластыра сәтімен қолданып гармониялық ырғаққа түсіріп 
жібереді де шығарма бір деммен жазылғандай органикалық бірлікке 
келеді, бір-біріне сәулесін түсірген сөздер тұтаса келе поэтикалық 
ансамбл құрып сыңғырлап шыға келеді. Үйлесім. Прозадағы үйлесім. 
Қарасөздегі «Сыңғырлап өңкей келісім...». Айтуға оңай осы мәселе 
жазушы үшін азаптың азабы, екінің бірінің уысына түсе бермейтін, 
қаламына іліге қоймайтын қасиет. Ол көркем дүниетанымның ғана 
жемісі, суреткерлік көз, көркем көңілдің көрінісі. Демек, Нәсіреддин 
Серәлиев – сөзбен өрнек салатын суреткер деген сөз. Әлгі тергіштеп 
айтылған ерекшеліктер оның қаламгерлік мәнерін құрайды.

Серәлиев суреткерлігі өз алдына, ол жасаған көркем көріністерді 
алға тарта отырып арнайы айтар әңгіме еншісі. Дегенде, жол жөнекей 
әдебиеттің бұл мәселесін де әңгімелеп өтелік.

Жазушы «Тау іші кеугім тартты» («Ақ қайың» 12 бет) – дейді. 
Тау іші бозаң тартты демейді. Тіпті «алакеугім тартты» да демейді. 
«Тау іші кеугім тартты» – дейді. Бұл «алакеугім» мен «бозаң» 
аралығы. Жәй кісі көзіне көріне бермейтін табиғат реңі. Табиғаттың 
ондай сәтін көңілі суретші жан ғана байқай алса керек. Нәсіреддин 
Серәлиев Табиғат – Ана бойындағы осы бір аз ғана сәтте жылжып 
өтіп кете барар бояуды аңғарып қалған. Демек, қаламгердің көзі – 
суретші, көңілі – көркем бояулы! Ондай адам – шығармашылық ісінде 
ырысты. Сол ырыс Нәсіреддин жағдайында жазушылыққа жұғысты 
болып отыр. Тағы да осы повесте: «Көше жиегінде қыстан қалған 
кір жағал күртік қар іріген айранға ұқсап, төменге жөңкіген селмен 
қосыла көшеді» ( «Ақ қайың» повесі – 13 бет) – дейді жазушы. Әрине, 
шығармадағы көрініс – әдемі сурет емес. Табиғаттың бір күйсіз шағы 
болуы мүмкін. Әйтпесе, алтын күректен соң жер-дүние ел-сел болып 
еріп беретін бір сәт бар емес пе?! Ерігенде қала қары кір-қожалақ 
болып ериді емес пе?! Сондай сәт қой. Табиғаттың күйсіз шағы да 
жазушы шығармасында көрініс беруге тиісті емес пе?! Оның үстіне 
табиғаттың бұл көрінісі – кейіпкерлердің әрекет айлағының фоны 
райында өзін-өзі ақтайды. Құралай сұлуға ынтығып, бірақ оның 
көңілі өзінде емес, Кенжебекте екенін байқаған болашақ сазгер 
Ақанның сол тұстағы көңілі де іріген айранға баларлық қой. Оның 
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үстіне бұрын-соңды әдебиетте табиғаттың осындай бір сәтін «іріген 
айранға» балаған жазушы жоқ. Бұл балама ауылда айран-сүт ішіп 
өскен қазақ жазушысының ғана қаламынан тууға тиісті сияқты. 

«Түн ортасы ауып кетті. Ай жамбасқа келді» (23 бет) – деп 
суреттейді «Ақ қайың» повесінде. Бұған дейін бірде-бір жазушы 
шығармасында дәл осылай «Ай жамбасқа келді» – деген сурет 
кездеспесе керек. Бұл не? Бұл – қазақ өмірін қапысыз бағып өскен, 
тартылған серкені тақымға басып, жамбастай тартып дода бұзған 
көкпар ойынын тамашалап өскен қазақы таным жазушысы ғана таба 
алатын, баламалап айта білетін айшық. Осындай қазақы көркем сурет, 
баламаларымен де Нәсіреддин Серәлиев – ұлттық пландағы жазушы 
дер едік. 

«Көзге түртсе көргісіз қараңғы түн. Ай қорғалап туды. Быжынаған 
жұлдыз қарабарақ күлінің арасынан жылтыраған шоқтай жымың 
қағады. Құс жолы қара мақпал қамзолдың өңіріне төккен күміс зердей 
ап-анық шұбап жатыр» («Ыстық күлше» 135 бет). Қанаттай баланың 
бейкүнә табиғатын беретін тамаша сурет!

Жазушылық – суреткерлік. Сөзбен сурет сала алмаған жерде 
жазушылық жәй бостекі сөз. Әрі кеткенде беллетристикаға барып 
саяды. Шынайы жазушы, шын суреткерлік атасы – сөзбен сурет салу. 
Нәсіреддин Серәлиевтің бұл орайда да жұлдызы жанған еді деу керек. 
Мына бір суретке қараңызшы...

«Үй іргесіндегі гүл бақта әлі аршылмаған, қонышқа жетер-
жетпес, бетіне еш қылау түспеген ақ ұлпа көпсі қарды олай-былай 
кешіп жүр...». («Зеңгір аспан» повесі. 45 бет). Әдемі сурет. Қылаусыз 
ақ қар. Ақ қардай айдай сұлу актриса ақ ұлпаны кешіп толқынысты 
күй кешіп жүр.

«Жылымық. Түстіктен соққан жылы жел қарды қантша уатқан» 
(«Зеңгір аспан». 56 бет) – дейді тағы бірде. Алтын күректі тұрмыстық 
детальға байлап дәл осылай кейіптеу де сөз жоқ, суреткер көздің 
олжасы.

«Жаңа, түгі алтайы түлкінің жонындай құлпырған қып-қызыл 
түрікпен кілемдер ілінген. Қабырғалар алаулап жанып бара жатқандай 
әсер қалдырады» («Зеңгір аспан» повесі. 57 бет) – деп те суреттейді 
қаламгер. Ботабек бұл кілемдерді енесінің мұны дүниемен баурап 
алғысы келуі, содан кейін айтқанын істетіп, айдауына жүргізудегі 
амалы ретінде қарап аса ұнатып та тұрмағаны хақ. Солай бола 
тұра түркпен қалы кілемінің әдемілігін бүгіп қала алмайды. Бұл – 
біріншіден, бейтарап сурет. Екіншіден, Ботабектей дәрігер кейіпкердің 
сұлулықты тани білетін жан әлемінен хабар беретін міндетті сурет! 



451

Егер есімізде болса Ботабек «Қарагөз» спектаклін тамашалаған соң 
қайын енесінің (Патшайым) «– Жынданғанша Наршаның жанында 
жылы суға қолын малып жатпай ма?!» («Зеңгір аспан» повесі. 61 бет) 
деген түсінбеген тұрпайы қабылдауын Мұңлыққа мұңдана айтатын 
сцена бар. Мұңлық – Қарагөздің ғашықтық дертінен жынданар сәті. 
Бұл да Ботабектің «дәрігерлік» кәсіптің ғана құлы емес, театр өнерін 
де тәп-тәуір түсіне білетін жоғары эстетикалық талғамның адамы 
екенін көрсету. Кейіпкердің жан-байлығын байқату жолындағы 
қаламгерлік тәсіл. Ол – ішті кейіпкер. Әттең, өзін түсінбейтін ортадан 
от басын құрады. Өзін түсінбейтін жандармен тұрып жатыр. Кейіпкер 
трагедиясы да осындай дүниетаным әрқилылығынан туындайтын 
тартыс арқылы ашылады. Ал, әлгі сурет соған шағын зпизодтық сурет 
ретінде, тіпті деталь ретінде қызмет етеді. Міне, шағын бір суреттің 
шығарманың күллі тәніне тарататын дәруі!

«Аспан әлемін торлаған сұр бұлт қабағы салбырап тағы 
нөсерлеткелі төмендеп келе жатқандай» («Зеңгір аспан» повесі. 
82 бет). Бұл да таланттың табиғаттың күйсіз бір сәтін көркемдік 
таныммен көре білген, көргенін суретке айналдырып бере білген 
айшықты сәт. Айшық дерлік ашық сурет емес бұл. Табиғаттың 
тұнжыр көңілсіз келбеті. Бірақ, образды. Бейнелі. Суретті. Табиғат 
ұдайы жадырап тұрмасы хақ. Адам да табиғат перзенті райында 
бірде күйшіл, бірде мұңшыл хал кешпес пе?! Солай ғой. Суреткер 
жазушы табиғаттың күйсіз сәтін алға тартқанда тағдыр тауқыметін 
көп көрген Мұңлықтың Ботабекті күтіп, келтіре алмай, жас дене 
албырт сезімге беріліп ысынып-ысынып барып суынып көңілінің 
көк жайлауына қоңыр күз орнатып, аспанын бұлтқа шалдырған сәтін 
беру үшін таңдап алған табиғат суреті. Табиғаттың осы бір сәтін көре 
білуі өз алдына, ару да албырт кейіпкерінің жан-дүниесін ашу үшін 
егіздей көркем бейнелеп бере білуі, тамаша суреткерлік қой, шіркін-
ай! Нәсіреддин Серәлиев – табиғатпен егіз туғандай, табиғаттың 
сыңарындай сұлу суретті жазушы екен-ау.

«Қараңғы түн. Желкем. Айналада жапырағы тоналған қарағаш- 
тар өкси шулайды», ( «Махаббат туралы хикая» 88 бет) – дейді 
жазушы тағы бір шығармасында. Шығарма – сәтті басталып, кейіп- 
керлік орта кесірінен сәтсіз аяқталған махаббат хикаясы! Қара- 
ғаштардың сабағын, жапырағын «шулатудың» өзі жеткілікті. Ал, 
суреткер «өкси шулатады». Табиғат суретін бояуын қоюлата, әсерді 
асқындата береді. Ол әлгіндей сәтсіз махаббат хикаясында табиғи 
фон қызметін атқарумен бірге, кейіпкер жан-дүниесімен сабақтасып, 
Сізді де тербей жөнеледі. Сіз де Қасымға қосылып жан күйзелісін 
бастан бірге кешіп, бірге күңіренгендей боласыз. Міне, суреткерлік 
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дәреметі, қаламгерлік құдіреті! Суретті жәй сурет райында қызық- 
тамай, сезім күйіне айналдыра алағай да бұлағай күйге түсіре суреттеу 
– сезім пернесін дәл басар сезімдар суреткерлік несібесі. Нәсіреддин 
Серәлиев міне сондай, шығармаларына махаббат жайлауына жаңа 
беттеп келе жатқан қазақы, таза, мөлдір жасты алады да оның 
махаббат майданындағы сәтсіздіктерін әңгімелеп жас адамның жан-
дүниесіне жетелей жөнеледі. Бұл орайда, жазушыға суретшілікпен 
бірге қазақ әдебиетінде бұрыннан бар (Бәлкім Сәбит Мұқановтан бері) 
әңгімешілдік мәнер, өз бойында бар ақындық сыршылдық жәрдемге 
келеді. Жас кейіпкер – О, ол романтикалық рух, керілген алқызыл 
желкен емес пе?! Сыршылдыққа енді келіп жас кейіпкер бойындағы 
романтикалық рухты қосыңыз. Жас адам тез тұтанғыш, жас адам жаны 
тез жараланғыш. Сондықтан табиғат та суреткердің жас кейіпкерінің 
жаралы жанына сай «шулап» қана қоймай» қарағаш кейпінде «өкси 
шулайды»... Әдемі-ақ. Жарасымды-ақ. Тұнып тұрған үйлесім! Міне, 
тамаша прозашы Нәсіреддин Серәлиев шығармашылығына тән – 
ортақ суреткерлік зият сипаттар осындай!

Жазушы шығармаларында табиғат жансыз, бұйығы, статикалық 
қалыпта суреттелмейді. Жан бітіре динамикалық кейіпте, кейіпкер 
жанына орай, орай да борай бұлқыныста, қимыл-қозғалыста 
бейнеленеді.

«Таң атты. Шығыс көкжиектегі сұйқылтым ұзынша ақ сұр бұлт 
қынаға салған орамалдай қызғылтым тартты» («Ыстық күлше» 124 
бет) – деп суреттейді табиғатты көсем прозашы. Бір қарағанда «ақ 
бұлттың қынаға салған орамалдайының» өзі жетіп артылар тамаша 
сурет, талантты тапқырлық. «Орамалыңыз» да «қынаңыз» да – 
шығармаға ұлттық колорит дарытып тұрғаны хақ. Ал Нәсіреддин – 
суреткер үшін ол аз. Тіпті: «Таң атты. Шығыс көкжиектегі сұйқылтым 
ұзынша ақ сұр бұлт қынаға салған орамалдай қызғылтым...», – десе 
де жетіп жатыр. Табиғаттың масаты түрлі-түсті кілеміндей сәті. Тың 
бояу осы сөйлемнің өзінде бар. Табиғат бойындағы бар бояуының өзі 
жеткілікті. Ал Нәсірдей суреткер үшін табиғаттың қаз-қалпы қанағат 
емес. Ол табиғатты шығармасындағы көңіл күйге орай түлетуге, 
түрлентуге тиісті табиғатты. Сол себепті «...қызғылтым тартты»– деп 
етістікпен күшейтеді, бояуға қимыл-қозғалыс дарытады. Табиғат 
суретін осындай қимыл-қозғалыста беру – орыстың тамаша жазушы- 
сы, қазақ әдебиетіне тәржіман райында өлшеусіз сыбаға салған  
Юрий Казаковта, Канаваловта кездесер еді. Олардың шығармала- 
рындағы сұлу табиғат – орыс адамының (кейіпкері) жанын ашуға 
септессе, қазақ даласының табиғаты Нәсіреддин Серәлиев шығар- 
маларында өзінің бар бояуымен қазақ рухын жырлауға болысады.
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«– Жапырақтар ұшып жүр, – деді қыз. – Күз тонаған жапырақтар...». 
(«Махаббат туралы хикая». 88 бет). Бағы күйген қыздың тағдырына 
ишара... Тұнық табиғат суретінен бастап әлдебір тағдырларға парал- 
лель ретінде сөйлейтін ишара-сурет, қимыл-қозғалыстағы көрі- 
ністер жазушы шығармаларында осылай молынан кездеседі.

«Қара мақпал көл де ұйқыда. Көк құрақтар да қалғып тұрғандай 
селт етпейді. Арғы жағадан бері түскен дөңгелек ай сәулесі көл 
бетінде сағаттың алтын шынжырындай сүйретіліп жатыр. Құбылып 
ойнаған алтын сәуле қол созым жерде». («Махаббат туралы хикая» 
102 бет) Бұл – тұнық табиғат суреті ғана емес, Қасымның жүрек 
сүйген Аңсаған мен дәстүрлі дүниетаным жемісі болып табылатын 
әке өкімі арасында әрі-сәрі күй кешетін халіне барлау.

«...қыркүйектен бері тынбай тұрған суық қара жел ұры иттей 
сумаңдап, тұла бойын кезіп, денесін мұздатады». («Ыстық күлше» 127 
бет). Суық бір қарып, соғыс зардабы екі қаритын ауыл жандарының 
ауыр тағдырынан елес беру.

«Жол жиегіндегі ақбастың үпелегі (ақбас «бақ-бақ» шығар. 
Қ.Е.) желмен түлеген қырғауыл жүніндей додаланып ұшып жатыр» 
(«Ыстық күлше» 129 бет)» («Ыстық күлше», 135 бет). Түлеген 
«Бақ-бақ» қана емес, Балапанды сүйетінін жан-дүниесімен сезінген 
Қанаттың да балалық қалыптан бозбалалыққа өтер сәті. 

«Дария беті бірте-бірте күреңденіп тұнжырап келеді». («Ыстық 
күлше» 141 бет). Кешкілікті Сырдария келбеті. Сонымен қатар 
жүрегі сүйген Балапанын келтіре алмай тұнжыраған Қанаттың да 
жан жүйесі.

Суреткерлік Серәлиев табиғатында кейіпкердің жан иірімімен 
ұштасып, әдемі сабақтасып, кейіпкердің қысылыс, қиналыстарына 
ұшқасып барып шығармада лирико-психологиялық ахуал қалып- 
тастырады. Кейіпкердің жан иірімін нәзік те нақышты әдемі жеткізер 
сәттер жазушыда жиі.

«Көзінің қиығымен уылжи амандасты».( «Ақ қайың» повесі. 15 
бет). Психологиялық барлау. «Ән салынған сайын көзінің астымен 
қиыла қарайтын ол маған». (23 бет). ( «Ақ қайың»). Психологиялық 
талдау. Ақанның өзімен-өзі отырып Құралайдың қарым-қатынасын 
байыптауы.

«Алақанымен басқан көбелегін ұшырып алам ба деп қорыққан 
балаша мен де әлгі клавишті айырылып қалатындай-ақ тас қып 
жіберетін емеспін» ( «Ақ қайың» повесі. 19 бет) Көбелекті ұшырып 
ала жаздайтын бала – әдемі балама. Саз құндақтың клавишін уыстай 
түсіп отырған сәт – Ақанның психологиялық жан тебіренісі.
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ауыл және жазушылық аңсар
Бесінші сыр

Нәсіреддин Серәлиев – ауыл суреткері. Шығармаға арқау болатын 
тақырып – қазақ ауылы. Туындыларда басынан бәшейіне дейін көрінер 
кейіпкерлер – ауылдың үлкен, кіші адамдары. Тіпті ол суреттейтін 
табиғат та нақты – қазақ ауылының табиғаты. Оны айтасыз Нәсіреддин 
суреттейтін аспан әлемі де тек қазақ еліне тән, қазақ аспаны секілді. 
«Қазақ ауылы...», «қазақ аспаны...», деп абстракциялы дүниелерді 
заттылыққа да телідік әкеліп. Ақыры теліген соң онан сайын ашыла 
түсейік, Нәсіреддин суреттейтін ауыл – Сырдария бойы қазақтарының 
өмірі. Тіпті географиялық жағынан да, топонимдік тұрғыдан да 
көзге елестегендей нақты. Таза орыс рухты жазушы, мамандығы су 
инженері – Сергей Залыгин шығармаларында «Көтерме», «Көкпек», 
«Құлынды» дегендей жер атаулары жиі кездесіп отыратыны бар. 
Өмірінің жалынды жастық, шуақты азамат шағын Омбыда өткізген 
С.П.Залыгин көркем шығарма жазып отырғанда кезінде осы өңірді 
мекендеген, кейбірі әлі де мекендейтін, түрік жұрағатынан қалған 
топонимдерге қиянат жасамаған. Онысы кісілік. Әрине, шығарма 
сүйегін жаратқан жердің атауынан бастап бар жай-жағдайын сақтап 
отыру – көркем шығармада шарт та емес. Бірақ, жазушының жан-
дүниесіне балғын бала шақтан еніп кеткен табиғаттың табиғи 
көріністері ол жазған шығармалардан еріксіз орын алады. Табиғат 
қана ма? Жоқ. Сол табиғатты ана тұтып, перзенттік пейілмен соның 
саясында тіршілік етіп, күн кешіп жатқан адамдары да. Нәсіреддин 
Серәлиев қайда тұрсын, қайда жүрсін, бәрібір Сыр өңірін жазар 
еді. Өйткені, Сыр өңірі, Сырдария алқабы өзінің бар бояу-көркімен, 
жасан-жасауымен, осы өңірдің адамдары бар мінез-құлқымен оның 
жан-дүниесіне жас-жастай терең ұялап, тек шығармашылық жолмен, 
жазып қана құтылардай, онсыз жүрек түкпіріне жан жұпары болып –
кетпестей болып әбден орныққан. Ол үшін кінәлау артық жазушыны. 
Жазушы қай өңір табиғатын, қай өңір адамын суреттесе де – олжа 
– қазақ әдебиетінікі. Василий Шукшин шығармаларынан Алтай 
өңірі табиғаты мен адамдары, Валентин Распутин шығармаларынан 
Байкал маңы суреті, Василий Белов шығармаларынан Архангельскі 
ауаны айқын аңғарылып тұратынын еске алайық. Демек, жазушы өзі 
туып-өскен өңір табиғатын өзгеден артық біледі. Олармен өзгеден 
артық етенелеседі. Соны тақырып ретінде мұғдарлайды. Мұны айтып 
отырғанымыз – кезінде қоғамдық тапсырыспен арнайы бір өңірге 
сапар шегіп, өңірмен танысып шығарма жазған Борис Полевой, 
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Вадим Кожевников секілді жазушылар болды. Табыссыз да емес-ті. 
Бірақ, олар өндірістік тақырыпты қаузағанда болмаса, басқа жағдайда 
шығарманы шынайы шығармақта аяққа тұсау, қаламға байлау екені 
тағы рас.

Айта-айта келгенде біз келер тоқтам: өзі туып-өскен өңір 
табиғатын жырлау, өзі көрген, білген сол өңір, сол ауыл адамдарын 
көркем образ райында қырлау – Нәсіреддин Серәлиевтей жазушының 
бағы болды. 

«– Қой, Төрежан, мұның ұят, – деді ол. – Бұның болмайды. Енді 
бәрі кеш. Баста әкелмеуің керек еді, енді не де болса көнесің.

Өкініштің улы тырнағы көкірегімді осқылайды. Бірақ осқыла- 
ғанымен амал қанша, сол күні кешке шымылдыққа қайта кірдім.

Ертеңіне кездескенде, жеңешем жымыңдап маған көзін қысты. 
Мен ұялып теріс айналдым». («Махаббат туралы хикая» 105 бет).

Сыр бойының қырқыншы жылдары кездесетін қазақы өмір 
көрінісі. Нәсіреддин Серәлиев қана кейіпкерін әдептен аттатпай, 
өзі де төсек әңгімесін қыздырмалатпай әдемі айтып бере алатын 
өмір көрінісі. Сүйсінесің. Бұл күнде тарих қойнауына кетіп қалған 
«раритет», тарих терезесінен қарай бастаған этнографиялық 
сиректік.

Әдебиет пәні – адам! Оған ессіз біреу болмаса ешкім де таласпасы 
хақ. Алайда әдебиеттегі Адам – сырт келбеттен бастап мүсінделетін, 
одан ішкі жан-сарайына енетін, ісмерлікті тілейтін қиын іс. Кісінің 
сырт келбетінен ішкі жан-дүниесіне дейін еніп, талдап, таратып жату 
– қайдан оңай болсын?!

Шеберлік сабағы болып саналатын осы мәселе бәлкім әдеби 
портреттен басталатын болса керек. Нәсіреддин Серәлиев – портрет 
шебері. Зер салыңыз:

«Менің басымдағы көрнекті нәрсем екі құлағым. Қайтадан пішсе 
бір үш-төрт адамға құлақ шыққандай» («Ақ қайың» повесі.19 бет). 
Бұл - өзін-өзі шуақты күлкіге бөлеп мүсіндей бастау. «Бұрын атжақты 
сұлу жүзіне жарасатын бұйра шашы қазір жапсырма шаштай репетін 
алып қауқияды» («Ақ қайың» повесі. 31 бет). Бұл – сырқат Кенжебек- 
ті сазгер Ақан көзімен беру.

«Ана есік жақтағы үлкен кесек пеш түбінде отырған менің әкем 
Сүгір – мұрны қос жұдырықтай, күректей үлкен сақалды қара сұр 
шал». («Махаббат туралы хикая» 83 бет). Бұл – бала кейіпкер Қасым 
көзімен берілген әке портреті. Мынадай кеспелтек қарасұр адамды 
«менің сүйгенім бар еді» – деп сендіріп, көндіріп әуреге түспесе 
де болады. Абзалы – айтқан адамы, айттырған қызды алып тыну. 
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Қасымды осындай солқылдақ шешімге әкелген, әкелген де күллі 
тағдырын күл-талқан еткен бүкіл трагедия әлгі шағын портретпен 
сабақтасып жатыр. Тұппа-тура содан басталады... Міне, көркем 
әдебиеттегі портреттің құдіреті.

«Қайта ұмтылуға бата алмадым. Ұстарамен қырған екі самайы 
көкпеңбек, түсі көкбақа секілді сұп-суық. Үнсіз еріп қырманға 
келдім» («Жорға, жеңешем және мен» 193 бет). «Ұлы Отан соғысы» 
аталатын Алман – Ресей соғысы жылдарындағы жесір әйел, жетім 
балаға аяусыз басымшылық жасайтын колхоз шолақ бастықтарының 
типтік портреті. Оның сырт келбеті бірыңғай көк боудан жасалған 
суық келбет. Көк бояу өмірдің өзге саласын білмеймін, адамға 
қолданылғанда мейірімсіздік, долылық, қатыгездік, тіпті қаныпезерлік 
келбет шыға келеді. Нәсіреддиннің Оқасы да сондай қатыгез тұлға 
болып шыққан.

Оның кәмелетке толмаған Кемелге жасаған озбырлығын жазушы: 
«Желкемнен жұлқи тартып қалған. Кеңгелек атып, шалқамнан түстім. 
Күңге оңып, іріп тұрған шыт көйлегімнің желке тұсы басқарманың 
қолында тұр» (193 бет) деп бар бояуымен береді. Әлгі портретке 
мына озбыр әрекетті қосыңыз. Жүрексіз нағыз қаныпезердің өзі 
тұлғаланып шыға келмес пе?! Одан әрі жақсылық күтер кісің Оқас 
емес екенін айтпай білесің.

Тіпті аузында сөзі де болмас бұл озбырдың, тек қарабет қимылдың, 
обыр озбырлықтың ғана адамы деп ойларың анық. Бірақ, олай емес. 
Жазушы оны сөйлетеді де. Сөйлеткенде саясатын дұрыстап жүретін, 
қоғам, мемлекет атын жамыла да білетін тип ретінде сөйлетеді.  
«–Сені саналы пионер деп жүрсем, жекеменшік пиғылдан арыл- 
маған боқ мұрын екенсің! – дейді қамшысын білеп түсін суытып. 
– Астық бастыруға күш-көлік табылмай жатқанда сен жорғаңды 
жайып қоймақсың ғой. Қазірден бастап опқа қосамыз» (193 бет). Ал, 
керек болса!

Нәсіреддин Серәлиев – әсіре бояудың, әсіре сипаттаудың жазу- 
шысы емес. Не жазса да өмір көрінісіне күдік келмейтіндей, мейлінше 
шынайы жазады. Кейіпкерлерін көркем образ ретінде шынайы 
тұлғалайды. Оқас образы туралы да осыны айтар едік.

Жазушылық өнерде ашықтық, тым ашықтық шығарманы 
жайдақтыққа алып кетіп қалуы кәдік. Ондайда қаламгер күшті 
суреттеуге салса, онда да меңзеу, ишара, тұспалды ұтымды пайдаланса 
– жазушы ұтпақ. Асылы әдебиет көркемөнер райында астарлы, көп 
қатпарлы болмағы ләзім. Ол үшін әлгі айтқан ишара, меңзеу, астарлы 
сөз, баламалы көрініс ауадай қажет-ақ. Ол – қаламгердің образды 
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ойлауынан туындайды. Нәсіреддин Серәлиев: «Келіншек атлас 
халатын иығынан төмен сырғытты» (39 бет) – деп бейнелейді төсек 
мәселесін. Өзге кісі болса қыздырмалатып ала жөнелер ме еді, қайтер 
еді?! Ал биязы мінез, мәйін мәнер (стиль) иесі – Нәсіреддин Серәлиев 
осылай әдептен аспай, әдібін сөкпей, емеурінмен суреттеумен 
шектеледі.

«Төсекті өзі салды. Пеш үстіндегі шамның білтесін бұқтырып, 
жарығын бәсеңдетті де шымылдыққа кірді. Кіріп бара жатып қара 
көзін төңкеріп күлімсіреп қойды. Оның бұл қылығынан өзімсінген 
бір жақындықты сезіндім. Шешініп жатқан Мақпалдың қолы тиді ме, 
шымылдық дірілдеді. Шолпысы сылдырады...», ( «Махаббат туралы 
хикая». 108 бет) – деп те сөзбен сурет салады Нәсірекең. Не деген биязы 
баяндау, не деген нәзік көріністерді наздандырып беру. Бұл сөз жоқ, 
суреткерлік, суреткерлік шеберлік. Шымылдыққа кіріп бара жатқан 
жас келіншектің қара көзін төңкеріп күлімсіреуі, шымылдықтың 
дірілі, шолпының сылдыры ... бәрі-бәрі шын суреткер көңіл көзінің 
жемісі. Айырықшаланған жолдар онсыз да сұлу суреттелетін 
ситуацияға одан әрмен сұлулық дарыта түскендей. Күлімсіреген көз 
сені де бірге баурап, бірге арбап ертіп алып шымылдыққа бірге енгізіп 
ала кетердей алабөтен әсерге бөлейді. Ал «шымылдық дірілі» – оқуға 
кетіп сарылдырып күткізген студент күйеуін ата-ана қасында қалып 
зарыға күткен Мақпалдай келіннің психологиялық ала-құйын халін 
берердей. Сонымен қатар «шолпы сылдыры» этнографиялық деталь 
райында ойнап тұр, шығармаға ерекше саз, ойнақылық беріп отыр дер 
едік. Осы бір этнографиялық детальды жазушыға «Шұғаның белгісін» 
жазған Биағаң – классик Беймбет Майлин сыйлағандай. Шығарманы 
оқып отырғанда Мақпалмен бірге есіңе есіктің сықырлауығынан 
сығалап тұрған Шұға бірге түседі...

Бейімбет Майлин!.. Ауыл өмірін ХХ ғасырдың отызыншы 
жылдары тап Бейімбет Майлиндей бар ескі салт-дәстүрімен, жадау-
жалпы қалпымен, бар қуаныш, қайғысымен соншалықты реалистік 
бояумен бейнелеген жазушы жоққа тән қазақ әдебиетінде. Ол 
жылдардағы өмір қандай болса – Бейімбет Майлин әңгімелері сондай. 
Айна-қатесіз. Өмірді көшіру – көркем әдебиетке жата ма? Егер, 
замандастары мінезін дәл бейнелей алса неге болмасын?! Болады! 
Оны өз буынынының оқырманы бір түрлі түсінсе, кейінгі буын, 
кейінгі замандар оқырманы түсініп, қабылдауы одан өзгерек, одан 
тереңірек болып шығып жатады. Ол неліктен? Ол суреткердің өзі өмір 
сүрген уақыт шындығын, әлеумет өмірінің өзгеге көріне бермейтін, 
өзгеге біліне бермейтін қабаттарын жазушы дару дүниетанымымен 
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көріп, біліп, көңіл айнасына түсіріп ала қойды деген сөз. Және көңіл 
айнасына бар бояуымен қондырған көріністі шырайын кіргізіп 
шығармаға айналдырды деген сөз! Бір қарағанда сол уақыт, сол қоғам 
өмірін жазып, қоғам идеясын айтып, сол қоғам идеологиясына қызмет 
еткендей шығармалар уақыт өте келе жаңа қырынан жалт етіп ол 
кезең қоғамдық ұстанымын сынап, мінеп, тіпті мазақтап отырғандай 
әсер ете беретіні де сондықтан. Өзге түгілі Бейімбет Майлиннің өзі де 
кешегі кеңестік кезеңге барша шығармашылық тағдырыммен қызмет 
еттім деп кетіпті ақыр күндерге дейін. Замандастары, дос-жаранынынң 
айтуына, еске алуына қарап айтып отырмыз бұл жайларды. Ал ғасырға 
жуық уақыт өткен соң барып бүгінгі күн биігінен қарасаң кеше 
жазушының марапаттадым дегені бүгін мазақтаған, кешегі көркейтіп 
көрсеттім деген болыс қызы бүгін болымсыздықтың айғағы болып 
шыға береді. Жаңа заманның теңдікке қолы жеткен, ер азаматтармен 
бірге үкімет тізгінін ұстады-мыш делінетін әйел кейіпкерлері 
жайындағы шығармаларын бүгін қайталап оқысаңыз «жаңалығы» 
– жаратқан Құдайға қарсылық қана болып шығатынын қайтерсің?! 
Бейімбет Майлиндей – ұлт әдебиетінің әрі қарапайым, әрі ұлы ұстасы 
– ұстазы туралы айтыңқырап кеттік білем. Оның өзіндік себебі бар. 
Нәсіреддин Серәлиев – Бейімбет Майлин қалыптаған қазақ прозалық 
мектебінің бір шәкірті. Талантты шәкірті. 

Бейімбеттің «Шұғаның белгісі» әңгімесіне барып сабақтасар 
нәзік иірімдер, сол кезеңдегі өмір көрінісінің әлі біржолата үзіліп 
кетпеген ақабалы көрінісі – шолпы сылдыры, шымылдық дірілі бәрі-
бәрі соғыс жылдарына аман жеткен екен. Әйелін «талақ» («Талақ» 
әңгімесі) деп байқамай ашуүсті айтып қалып, ерлі-зайыпты екеудің 
әлгі бір сөздің сесінен, уытынан үрейленіп (Үрейленетін орны бар. 
Шариятта ері «талақ» еткен әйелді қайта қабылдау үшін ол (әйел) 
басқа біреуге ерленіп барып, ажырасып қана қайта өз күйеуіне 
некелесуіне болады) бір төсекте жатып та бір-біріне жақындай 
алмай әлек болатын сәті – трагикомедиялық ситуация емес пе?! 
Сол секілді мынау жарық дүниеде 1930-1984 жыл аралығында 
ғұмыр кешіп, соңына бірсыпыра шығарма қалдырған Нәсіреддин 
Серәлиевтің де бір кейіпкері (Қасым) ата-салтын аттап кете алмай, 
ата сөзін жерге тастай алмай сүймеген Мақпалға үйленіп, сыртында 
Мақпалмен, ішінде Аңсағанмен тіршілік кешкендей әбі-тәбі 
күйде жүрген күйзелісті көңіл күйдің кейіпкері. Үйленген сұлуы 
шымылдыққа қазақтың бар әдебін сақтап еніп барады. Ал сүймеген 
Қасым сүймейтінін айтып еріксіз қосақталған бейкүнә жанға «хош» 
демек. Қиналысты аласапыран психологиялық сәт. Соның баршасы 
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барынша нәзік, соншалықты реалистік суреттермен, этнографиялық 
деталь арқылы екі жастың ләззатты күйінің азапты күйге ауысуы бәрі 
де табиғи бояуымен берілетіні кісіні тәнті етеді. Неткен жылымды 
психологиялық иірім? Неткен нәзік суреткер еді бұл Серәлиев сынды 
қаламгер?!

Жазушының бірсыпыра шығармасы – Ұлы Отан соғысы жылдары 
шындығын бейнелейді дедік. Тыл да майданнан кем болмапты ол 
жылдары. Ең бастысы – ауыртпалық жесір әйел, жетім бала дегендей 
әлеуметтік тұрғыдан әлсіз, көңілі қапалы, жаны жаралы тағдырлар 
арқылы жырланар еді ол шығармаларда. Нәсіреддин анасы көбіне 
рухы мықты аналар, жазушы бейнелеген балалар қаншама жәбір 
көріп жүрсе де ертеңге деген тәтті үмітпен тіршілік кешетін өскіндер 
болып келеді. Бар айтар ойың, ашар сырың бала өміріне тікелей 
байланысты болған соң шығармада бала кейіпкердің тысқы түр-
келбетінен бастап, оның ішкі жан сарайына дейін ерекше зер салып, 
суреттей отырып кейіпкерді талдап, талдай отырып тұлғаламасаң – 
еңбегің еш, бейнетің зая! Нәсіреддин Серәлиев ұстанған қаламгерлік 
қағида – осы болған шығар асылы! Олай дейтін себебіміз Нәсіреддин 
Серәлиевтің бала кейіпкерлері әрі қарапайым, сонысымен де әрі 
күрделі. Ісмер қолынан шыққан қуыршақтай керемет стилизация 
жасалады. Стилизация жасалғанда да басы артық сөз, сөйлемге жан 
бермейтін жәй жылтырақ, мін дерлік міндетсіз сөз бала кейіпкерін 
тұлғалауда кездеспейтіні кісіні сүйсіндіреді. Қарапайым ғана бала 
кейіпкердің сені де қоса қуантып, қоса өкінтіп отыратыны, ақыр 
аяғында мұңайтып тынатыны оның көркем образ ретінде табиғилығы 
әрі күрделілігі. Өзара тағдыры ұқсас (соғыс жылдарының балалары), 
сөйте тұра бір-бірімен шатастыруға болмайтын, әрқайсысы жеке 
тағдыр райында сабақталып жатқан «кішкентай» періштелер. Жасына 
қарай айтқанда кішкентай кейіпкер болуы мүмкін, кішкентай образ 
болмайды бірақ. Образың кішкентай болса – оның көркем образ 
ретінде шықпағаны, сәтсіздігі. Осы өлшеммен алғанда жазушының 
«кішкентай» бала кейіпкерлері бірін-бірі қайталамайтын, бірін-бірі 
толықтыратын бояуы қанық, айтары анық көркем образдар болып 
бой тастайды. Олардың көркем образ райында жасалуына үңіле 
бастасақ, жазушының бала кейіпкердің жанындағы мөлдір тазалық, 
лайланбаған тұнық жан сезіміне, ақ-адал үмітіне ерекше назар 
аударып, ден қоятынын көреміз. Олардың арманы асқақ, тіпті көрген 
түсіне дейін арманға толы аңсау. Сондай тәтті.

Оның Балапан есімді кейіпкері түсін өңіндей көріп баяндайды. 
Қанат тыңдап отыр.
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«– Самолет төбеге қонбайды, тақырға қонады.
– Түс қой бұл... Түсіңде өзің аспанға ұшып кетерсің тіпті. Тыңда. 

Содан қол ұстасып жүгіріп бардық екеуміз. Барсақ сенің көкең мен 
менің көкем. Үстерінде шинел. Тола орден омыраулары. Құшақтап 
сүйіп жатыр, сүйіп жатыр бізді. «Майданнан тура осында келдік. 
Немістің самолетін тартып алып, ұшып кеттік», – дейді... Осы араға 
келгенде...бригадир шаңқылдап ояндым да кеттім...». («Ыстық 
күлше» Балапанның түсі. 128 бет).

«Тұңғиық аспаннан бір жұлдыз ағып түсті. Ошақтан ұшқан 
ұшқындай әлдеқайда қараңғыға сіңіп жоқ болды. Бала жүрегі су 
ете қалды. Дүниедегі тірі пенденің бір-бір жұлдызы болады, демі 
таусылған күні оның жұлдызы ағып түседі дегенді естіген. Сонау 
батысқа сорғалап ағып түскен жұлдыз қорқынышты ой салады. 
Салқын жел тоңазытқан денесі одан бетер түршікті... «Батыста 
майданда жүрген жан көкем аман болғай. Екі айдан бері хат-хабар 
жоқ»... («Ыстық күлше» 138 бет).

Соғыс жылдары балаларының түсі. Тамаша орыс балалар 
жазушысы Корней Иванович Чуковскийдің «От двух до пяти» 
аталатын қызықты кітабы бар. Бейне «винегрет» секілді. Сол кітапта 
соғыс жылдарының балаларының ұтырлы сөздері беріледі. Бірі 
соның мынадай болып келеді: «Айды көрген бала «Мама, мама 
айды бомбалап жатыр...», – деп шыңғырып жібереді. Соғыс жыл- 
дары балаларының ой-танымы, психологиясы. Соны Корней Чуков- 
ский бала даналығына балап, теріп жазып, кітабына енгізген. Сол 
секілді Нәсіреддин Серәлиевтің де Балапаны мен Қанатының түсі 
мен тәтті қиялы майдандағы әкеге деген сағынышты соншалық 
сезімдарлықпен жеткізіп жатыр. Әрі бұл – соғыс жылдарындағы 
балалар психологиясын ашуда көркемдік кілт те... Осы орайда 
жазушының мына бір сөзі еске түседі: «Біз балалық дегеннің не екенін 
білмей өстік, ойнайтын ойынымызға дейін сол кездегі жұмысқа, 
жағдайға ыңғайлас болатын, біріміз колхоз бастық, біріміз бригадир, 
біріміз озат колхозшы, енді біріміз жалқау болып ойнайтынбыз, оның 
бәрін ауылдағы оқиғаларға ұқсататынбыз. «Соғыс» ойынын ойнап, 
фашистер жағын «қырып-жойып», кейде «тұтқындап» мәз-майрам 
болатынбыз». Осындай соғыс ойынын ойнап жүрген балалар түсінде 
де соғысты көрмегенде, өздері көрмеген майдандағы шайқасты 
ұйықтап жатып іс жүзіне «асырмағанда» қайтсін?! Бұл – әрі түс, әрі 
балалардың психологиялық алуан-алуан ахуалы, шығармадағы соның 
көрінісі.

Кейде жазушы осындай қиялдауды тұрмыс сипатымен егіздей 
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бейнелейді. Айталық, самаурынға шоқ салып тұрған Қанаттың жан 
күйзелісін: «Қай жерлерде жүр екенсің, көкешім?! Қашан келесің? 
Сағындым ғой мен сені, сағындым ғой»... Қанаттың жанары ысып 
барады. Самаурынға салған шоғы өз ішіне түсіп кеткендей кеудесі 
өртенеді...». («Ыстық күлше» 125 бет) деп егіздей бейнелейді.

Мұндай сәттерді де жазушының тамаша табысына балаймыз.
Біздің кезекті толғанысымызға қарап Нәсіреддин Серәлиев 

бірыңғай балаларға жазған қаламгер екен ғой деп түсінбеу керек. 
Расында, ол тамаша балалар жазушысы екені ақиқат. Бізде сыншылар 
сторетипті ойлайды. Балалар жазушысы десек ақ сақал атанған 
Сапарғали Бегалин, Өтебай Тұрманжанов, Сейтжан Омаров, Бердібек 
Соқпақбаев аталады да, өңгелері қағас қала береді. Балалар әдебиеті 
өз алдына буын-буын, толқын-толқын қаламгерлерден тұрады. 
Алдыңғы буын көбіне жоқты жасаушы, кейінгі буын шеберлікті жүзеге 
асырушы, толқыннан толқын асып отырмақ – әдеби өмір заңдылығы. 
Сонымен қатар балалар әдебиетіне де «классика», «классик» деген 
ұғымдар жат емес. Соңғы жылдары Бердібек Соқпақбаев – қазақ 
балалар әдебиетінің классигі, балалар прозаның эталоны ретінде 
атала бастады. Бұл орынды. Солай болуға да тиісті. Бірақ, бұдан 
бізде Бердібек Соқпақбаевтан өзге классик болмауға тиісті деген 
ұғым тумауға тиісті. Осы жөнмен келгенде Нәсіреддин Серәлиев 
шығармашылығы – байсалды шығармашылық. Турасын айтқанда, 
оның балалар өмірінен жазылған кейбір повестері («Ыстық күлше», 
«Жорға, жеңешем және мен» ) «Менің атым қожа» повесімен әбден-
ақ деңгейлеседі. Тіпті көп жағдайда – нәзіктігі, суреткерлігі, бояу 
байлығы, мінез алуандығы жөнінен асып та жататынын байқаймыз. 
«Нәсіреддин Серәлиев – қазақ балаларын жақсы шығармаларымен 
қуанта білген, балаларға арнап жазып та – ересектерді де қуанышқа 
бөлеген тамаша балалар жазушысы» деп біз бұл әңгімені әзірге 
түйіндей тұрайық та, әлгі сұраққа жауап іздейік.

Иә, Нәсіреддин Серәлиев тек балаларға арнап жазатын 
қаламгерден емес-ті. Ол сонымен қатар жастық шақ жыршысы да 
бола білді. Дүниедегі ең қиын мәселе – жас адамның қалыптасуы. 
Оны өскін дейміз бе, өспірім дейміз бе? Әйтеуір қалай атасақ та жас 
адамның қалыптасуы – Нәсіреддин Серәлиевтей жазушының басты 
тақырыбының бірі болғаны анық. Жас адамның қалыптасуы... Ол не? 
Ол – өзгермелі өскінді дүниетаным, ол – бозбаланың бойында бүр 
жарған бейкүнә сезім, ол сол сәттен тартып уақыт өте келе махаббат 
аталатын ыстық сезімге ұласар ма, жоқ күйзеліске ұшыратып кете 
барар жалғаншы ма? Осының бәрі әлгі жас адамның тұруы, құлауы, 
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құлап қайта тұруы, күйреуі, гүлдеуі дегендей баспалап өтер өмір 
баспалдақтары. Қайсысы соның тағдыр болып сабақталады? Міне, 
жазушы жанын қинап жазған тақырыптар. Міне, жазушы жастар 
бойынан іздеп тапқан қасиет пен қасірет арасы. Жастар бойынан 
тауып, тапқанын кейіпкері бойына ұялата жырлағаны осылар 
болыпты. Сөзімізге Нәсіреддин Серәлиевтей жазушының «Ақ қайың», 
«Зеңгір аспан», «Махаббат туралы хикая» аталатын повестері куә. 
Тағы да «повесть»... Ол роман жазған жоқ. Жазса да жарияланбаған 
болмаса? Дұрысы роман жазбаған сияқты. Өзінің қаламгерлік бейімі 
повесть жанрын тілеп тұрса роман жазып қайтсін?! Әр жанрдың өз 
мүмкіндігі бар. Соны жеріне жеткізе, кеңейте жаза білсе одан артық 
не керек қаламгерге?!

Нәсіреддин Серәлиев повесть жанрынан баян тапқан қаламгер.
«Ақ қайың» бозбалалардың махаббат жылғасындағы сыры. 

Болашақ сазгер Ақан, Кенжебек және Құралай. Бір Құралайға екі 
бозбала бірдей ғашық. Қыз қалауы – Кенжебек. Досына өкпелей 
тұра өкпеге қимай қала береді Ақан. Шығармадағы романтикалық 
саз осы бір достардың бір-біріне деген адалдық арқылы асқақ 
жатыр. Жатақхана терезесінен көрініп сорайып тұрған Ақ қайыңмен 
сырласып Ақан сазгер мұңшыл-күйшіл ән шығарады. Өзі екі 
досынан оңашалана береді. Үйкүшік. Ән үшеуіне де қапысыз 
ұнаған. Кенжебекті кенет бауыр сырқаты алып ұрады. Құралай осы 
сәт салқын тарта бастайды. Кенжебектің сырқатына махаббат дерті 
қосылып мәжнүнге айналуға қараған. Осындай сын сәтте Құралайды 
ертіп Ақан Кенжебек досына келеді... Адалдық. Екі достық адалдығы 
Кенжебек пен Құралай арасындағы суынған махаббатты жалғай алар 
ма, жоқ па?! Махаббат майданындағы тайғақ сезімді айта отырып 
табандылыққа үндеу бар шығармада!

«Зеңгір аспан» – актриса Мұңлықтың кенет сырқаттануынан 
басталып сюжет өрмектей өрнектеліп өріліп кете барады. Емдеуге 
келген жедел жәрдем дәрігері Ботабек Мұңлық жүрегіне шоқ болып 
түсті. Мұңлық бұрынғы күйеуінен ажырасқан солқылдаған жас 
келіншек, Ботабек кездейсоқ қолға түсіп қалған, аюдай ақырған 
ененің қолына кірген, қазақы ұғыммен қарағанда «күшіккүйеу» дерлік 
кіріптар жан. Жас жары анасы Патшайымның айтқанынан шыға 
алмайды. Анасының көзін де, көңілін де дүние құрт болып жеген 
адам. Мұңлықтың ықыласы Ботабектің тұрақты сезімін қайыруға 
жетер ме еді, жетпес пе еді, Ботабектің отбасындағы иу-қиқы айтыс-
тартыс болмаса. Ебепке-себеп махаббатта жолы болмаған жас дәрігер 
жігіт пен уыздай келіншек көңіл жарастырды. Көңіл жарастырғаны 
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бар болсын – театрда Мұңлықтың моральдық азғындығын талқылау, 
Ботабектің шаңырағында күнде айқай, көкезу ененің шаптығуы 
(Кеңестік кезең шындығы осылай көрінеді) қиырдан келіп табысқан 
тағдырларды шарасыз екі айырады. Ботабек көз көрмес, құлақ естімес 
алысқа кетті.

Шығарма жар сүюден жолы болмаған Мұңлықтың күйініш, 
сүйініш сезімі, отқа шарпылуы, жүрек дертіне құрылған десе де 
болғандай. «Ақ қайың» повесінде шығармашылық тұлға – Ақан, 
ал «Зеңгір аспан» повесінде актриса – Мұңлық. Шығармашылық 
адамының жан-дүниесін ішкі монолог арқылы ашуға мүмкіндіктің 
молдығын ескерген қаламгер. Бірыңғай монолог та емес, ара-тұра 
диалог, олар әрекет етер әлеуметтік ортамен қарым-қатынаста 
актрисаның бейнесі Мұңлық десе мұңлық райында мұңды тұлға 
ретінде ашылады. Трагедиялық ноталар дәл басылады. Оны мұңға 
бөлейтін, жанын күйдіретін сценалар шамырқанысты, барынша 
буырқанысты. Содан да характерлер айқын ашылады. Бір кейіпкер 
сөзіне тоқталғанды жөн көреміз Ол Патшайым.

«– Ай, біліп ем-ау, біліп ем –ау,– деп Патшайым екі бүйірін таяна, 
басын шайқап-шайқап қойып шаптығады. – «Арық малды асырасаң 
аузы-басыңды май етеді, арық адамды асырасаң аузы-басыңды қан 
етеді...». Сен де сүмірейіп... Кеш келсе де үндемейсің... Шешеңді 
саудагер деп жатса да үндемейсің. Бір күні сен мені сабатарсың 
байыңа, – деп қызына да соқтықты». («Зеңгір аспан», 58 бет).

«– Зағипа ашпайды. Бар, ойнасыңның үйіне барып жат, – деп 
Патшайым желкесінен ысылдады». ( «Зеңгір аспан». 59 бет).

«Сары ала көйлекті әйел Мұңлыққа көкшіл көзі шатынай қарады 
да: «Қысыр жылан секілді осындай болса керек деп», ызалы мырс 
етті. («Зеңгір аспан». 68 бет).

Кейіпкер сөзіне «шаптығады», «ысылдады», «шатынай қарады» 
деген секілді екпінді, етістікті авторлық ремарка қосылып характер- 
ді күшейтіп-ақ тұр.

Тың қолданыстар, тыңайған сәтті қолданыстар кездеседі шығар- 
маларда. «Көп үндемейтін жас жігіт екен. Не маубас, не «үндеместе 
үйдей бәле бар» деп, бар қордасы(!) ішіндегі біреу» ( «Зеңгір аспан» 
42 бет)  дейді іштей Мұңлық.

«– Алғаш құлаған күні қараған дәрігер. Ескерімді жігіт» (42 бет) 
– деген тіркесіңіз де тыңайып тұр.

«Кәтен қызды. Біраздан соң Мұңлық қайта жабырқады. Көңіл- 
дену орнына ой оқпанына(!) батып тұнжырап бара жатты. «Зеңгір 
аспан» (55 бет). «Олар шамды сөндіріп, төсекке бірге жатты. 
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Келіншектің ыстық құшағы мен риясыз махаббаты Ботабек қайғысын 
көшпе бұлттай лезде көңіл аспанынан ысырып тастады» («Зеңгір 
аспан». 76 бет) – тың баламалар.

«– Қала оттары... – дедім мен. Аңсаған ойыма түсті... Әкеме 
уәде берген соң да оған деген көңілім суымаған-ды. Бірақ қаншама 
суымай, аһ ұрғанмен уәдеден аса алмағансын жүрек байғұс торға 
түскен торғайдай тыпырлап-тыпырлап саябыр тапқан» (Махаббат 
туралы хикая» 103 бет) – секілді шынайы суреткерлік қолданыстар, 
тың баламалар шығармаларды өркештендіріп тұрғаны хақ.

Жазушының бірсыпыра повестері романтикалық сарында. Әрі- 
ден іздесек Саттар Ерубаевтан, әйтпесе Александр Грин қаламгерлік 
машығынан қылаң берер сәттер осы романтикалық сарынға әбден 
қатысты. Бәлкім сол повестер легі «Ақ қайың» атты туындысынан 
басталады.

«Ақ қайың»-романтикалық атау. Атауына сай шығарма роман- 
тикалық леппен басталады. Романтикалық сарынмен сабақтасып 
жалғасып кете барады.

Мына бір сөйлемге назар аудара кету жөн. «Оның мені жақсы 
көретініне мына бір оқиғадан соң көзім жеткен». (Махаббат туралы 
хикая» 87 бет). Бұл – түсіндіру. Поэзияға жат түсіндіру прозаға жат 
емес. Ал шынайы көркем прозада қарабайыр түсіндіру шығарма 
шынайылығына жәрдем еткенімен шын көркемдікте етектен тартады. 
Кемшіліксіз жазушы болған ба сірә?!

Иә, Нәсіреддин Серәлиев – қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі. 
Әсіресе балаларға табысты жазды ол. Бала жанын барлау, әрбір 
кейіпкерін үлкен тағдыр иесі райында жан-жақты тұлғалауда ол ерекше 
табысты суреткер болды. Ол шығармашылық жол бастауында бірен-
саран өлең жазып жарияланғаны болмаса, негізінен жүрекжардысын 
қазақтың қара сөзімен бөлісуді ойлапты. Ол Қызылорда педагогикалық 
институтын (бүгінде Қорқыт Ата университеті) тәмамдаған. Ол 
бұл ретте тамаша балалар жазушысы Мұқан Иманжанов, өлеңдері 
отқа тиген дауылдай отты ақын Қасым Аманжолов есімін жиі еске 
алып, ризашылық сезіммен айтып отырады екен. Нәсіреддин өз 
шығармашылығы жайында кеңінен шешіліп сыр ашқан, «Мен қалай 
жаздым?» – деп ойланып, өз жолын жастарға өнеге етіп көсіліп 
сөйлеген жаннан емес. Кісінің жазған шығармасына баға беріліп, 
қаламгер өзінің қай деңгейде жүргенін пайымдап, таразылап отырмаса 
– өз шама-шарқын іштей нобайылағаны болмаса, сырттай ашылып 
сөйлеп, жарылып сыр айта бермейтін әдеті. Нәсіреддин туралы да 
әдеби сында көп сөз болмаған. Бірді-екілі мақала жарияланса – онда 
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да жазушыны түсінбей сынаушылық орын алды. Кезінде Нәсіреддин 
Серәлиев повестерін белгілі сыншы Сағат Әшімбаев орынсыз сынап 
опындырғаны да бар екен. Сағат Әшімбаев – жақсы әдебиет сыншысы 
еді. Бір түсінбеушілік болған шығар. Жазушының қанатын кеңінен 
жаюына талай нәрсе септеседі, қанатын жая алмауына талай нәрсе 
кедергі де болатын әдеті. Нәсіреддин де қаламгер ретінде талантты 
бола тұра түрлі себептермен қанатын кең жайып, еркін көсіліп жаза 
алмаған, бойындағы бар дарын құнарын сарқып беріп кете алмаған 
жазушы. Тіпті ол өзінің үлкен жазушы екенін жете сезінбей де кеткен 
болуы мүмкін. Сол себепті үлкен жазушылар секілді кейінгі жас 
буынға өзінің жазушылық тәжірибесін кеңінен ашып, айтып бермепті. 
Бұйығылау тіршілік кешіп, басылыңқы көңіл күйінде еңбек етті де 
дәм-тұзы таусылған күні ың-шыңсыз өмірден өтіп кете барды. 

Алайда, оның прозасы, жоғарыда айтқанымыздай, тамылжыған 
тамаша шығармашылық. Әмсе балаларға жазылған туындылары – 
қазақ әдебиетіне салған олжасындай. Оны осы еңбектің өн бойында 
айтып, кейбір шығармаларды талдап дәлелдегендей болдық. Расында 
оның балаларға тамылжытып тамаша жазатынын сергек суреткер 
Тәкен Әлімқұлов та жоғары бағалапты кезінде. Балаларға жазу 
мәселесінде бір гәп бар. Ол өз шығармашылығы жайында сараңдау 
сөйлеген сөзінің бірінде былай депті: «Әлі балаларға жазып жүрсің 
бе, үлкендер үшін қашан жазасың-ай?» – дейді кейбіреулер маған. 
Мен олардың аңғалдығына күлемін де қоямын. Жазушы бала үшін 
жаза ма, үлкен үшін жаза ма, ол – өз еркі. «Жазушы» деген біреу – 
ақ, «балалар жазушысы», «үлкендер жазушысы» деп айырып жату 
әбестік, жазушы әрқашан өзінің оң жамбасына келген тақырыпты 
ғана олжалайды, бірде балалар үшін жазса, бірде үлкен үшін жазуы да 
мүмкін. Кейбір жазушы, сыншылардың бір кезде балалар үшін кітап 
жазған жазушыларды айқай салып іздеп, «ойбай, балаларға жазуды 
тастап кетті, қашып кетті» деуі мүлдем жөнсіз. Шынымды айтсам, 
мен де соңғы кезде жастар, үлкендер тақырыбына барыңқырап 
жүрмін. Неге десеңіз, қазіргі бала үшін жазу өте қиындап кетті, оның 
психологиясы, сөйлеу мәнері, ой өрісі сонау қырқыншы жылдардағы 
біздің қалпымыздан тіпті өзгеше. Соған қарамастан алдағы кезде 
балалар тақырыбына да араласамын-ау деген ойым бар. Балалық 
кездегі көргендерім әлі таусылған жоқ, ол – таусылмас кен. Біздің 
Ұлы Отан соғысы кезіндегі көргендеріміз бүгінгі ұрпаққа бейтаныс 
дүниедей көрінгенімен, тәлім алар тұстары аз бола қоймас. Естен 
кетпес балалық әлі талай шығарма болып қағазға түсер». («Қазақ 
совет балалар жазушылары» Алматы, Жалын – 1987 ж.103 бет).
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Иә, жазушы өмірінің соңғы жылдарында (1983 жылы) осылай 
деп сыр айтқан екен. Оны мен жаздырып алып, «Қазақ әдебиеті» 
газеті бетінде жариялатқан едім. (Араға үш-төрт жыл салып жарық 
көрген био-библиографиялық жинаққа қостым). Араға жыл салып, 
жазушы өмірден өтіп кетіпті. Өлмес пенде баласы жоқ. Соңына не 
қалдырғанын айт.

Нәсіреддин Серәлиев соңына иіні бір бүтінделмей азап кеше 
жүріп өскен бір буынның балалық шағын жырлады, тамылжыта 
жырлады. Көріп отырғанымыздай, өмірінің соңында өспірімдер 
өміріне бұрылды. Ол тақырыпта да тәп-тәуір романтикалық сазға 
оранған дүниелер берді. Одан да кейіпкерін сәл «есейтіп» жас 
азаматтың ой-арманына үңілді, қалыптасу жолындағы асқақ арманы, 
құлауы, тұруы, қуаныш, қайғысын романтикалық сарынмен жазды. 
Олары да табыссыз емес.

1941-45 жылдары дүркіреп соғыс өтті ғой, адам баласы 
тағдырында өшпестей ізін қалдырып кетті ғой! Жазушы Нәсіреддин 
Серәлиевтің үздіксіз жырлап өткені сол соғыстың тағдырларда 
қалдырған жаралы ізі.

Өмірге келгенде адам баласының арттырары әртүрлі болады емес 
пе? Жазушының өмірге келіп, қалам ұстағанда арттырғаны – осы 
болды!
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БІр рОМаН
«Адасқандардан» «Мөлдір махаббатқа» дейін...

Тақырып және шығармашылық процесс

Белгілі бір шығарманың шығармашылық тарихын қарастыру 
– біткен, аяқталған процесті емес, сол қаламгерлік істің басталуынан 
тәмәмдалуына дейін қалай жүргенін бақылау. Бұл, әрине, тақырыптан 
басталмақ. Өйткені тақырып – қандай да бір көркем шығарманың 
алтын қазығы. Тақырыбына сәтті жолыққан ұлы жазушы О.Бальзактың 
«данышпандыққа бастайтын төте жолды таптым» деп жаһанға жар 
салуында үлкен мән бар. Тақырып – шығармашылық актінің басы. 
Тақырып табу – базбір жазушы үшін азапқа бара-бар, қайсыбір 
жазушы үшін тақырыптан гөрі, оны шырайын шығарып жазу – 
қиын. Кейде жазушы тақырыпты іздейді, кейде тақырып жазушыны 
іздейді. Мұндай құбылыстар әдебиет әлемінде көп-ақ. Қалай десек 
те, жазбақ шығармасына тақырып табу – жазушы табиғатына тікелей 
байланысты. С.Мұқанұлы табиғатында қандай жазушы? Оның 
тақырып табу мәнер-машығы қандай?

С.Мұқанұлы шығармашылық жолын осы ғасырдың басында 
жыршылықтан бастады. Көптеген эпосты жатқа айтып жүрді. Эпос 
айтушысы – алдымен барды бағалаушы. Айту барысында азды-
көпті жанынан шығарып қосу, кейбір шумақтарды тастап кету 
болуы мүмкін. Ол эпос айтушысының көңіл-күйіне, шабытына 
байланысты. Арқаланып кеткенде жыр дестесін кесек-кесегімен 
төгіп-төгіп жіберуі де әбден мүмкін. Әйтеуір бір жай анық. Ол 
– эпос айтушысының белгілі тақырыптағы тұрақты мәтіннен бастау 
алатыны. Жырды дамытса да белгілі сюжетті жырлай отырып, жол-
жөнекей дамыта айтады. Міне, осындай дайын тақырыпты жырлай 
жөнелу – С.Мұқанұлының алғашқы адымында қалыпты, үйреншікті 
құбылыс болып еді.

Эпос айтуға дағдыланғандық па, әйтпесе әлі шығармашылық 
тұлға ретінде пісіп жетілмегендік пе, әйтеуір жазушы шығармашылық 
жолының алғашқы кезеңдерінде тақырып жөнінде көп толғанып 
жатпаған сынды. Жаңа өмір жолына түскен Қазақстанның әрбір адымы, 
әрбір жаңалығы – Сәбит үшін тақырып ретінде сөйлей берген. Қатар 
ғұмыр кешкен М.Әуезовтің ол жөнінде: «Патшалық Ресейдің отары 
болған қараңғы өлкенің енді Ұлы Одақтағы теңдес, дос ұлттардың 
арасында алдыңғы қатарлы Социалистік республикаға айналған жолы 
мен өткелдерін Сәбит өлеңдері, өзінше бір ақындық шежіре есебінде, 
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кезең-кезең, жылма-жыл дәл елестетіп отырады» деп бағалау сыры 
да міне, осында. Ақын Сәбит Мұқанұлының көп өлеңдерінің кейін 
көркемдік талапты көтере алмай «өліп» қалу себебі де сондықтан. 
Көп толғанбаған, көп ойланылмаған өткінші тақырыпта туған өлеңде 
қандай көркемдік болсын?! Осы дағдымен өлеңдетіп жүрген Сәбит 
Қазақстан үкімет басшыларының бірі болған Елтай Ерназаровқа өлең 
арнаймын деп, әдебиеттегі ұстазы Сәкен Сейфуллиннен ұрыс естиді. 
Өзі мойындағандай Сәбит Мұқанұлының әдебиетте тақырыптың 
шешуші рөл атқаратынын сезінуі осы сәт болса керек. Осы кезден 
бастап ол тақырып жөнінде, оның бірінші элементі – ойдан шығару 
жөнінде ақын Сәбит мықтап ойланса керек.

Дегенде, Сәбит Мұқанұлының жазар шығармасына тақырып 
таңдауы көпке дейін оның эпос айтушылығына байланысты өріс 
алып келді. Эпос айтушысының жады мықты болады. Әйтпесе 
мыңдаған жолдан тұратын жырды қалай жаттайды, есінде қалай 
сақтайды? С.Мұқанұлының да есте тұту қабілеті ерекше зерек 
болыпты. Бала жаста өзі домбыраға қосып айтатын «Сұлушаш» 
эпосын кейін реалистік романға айналдырды. Әйтпесе, 1913 және 
1921 жылы «хан ордасында» болған бала Сәбит араға жылдар салып, 
сол сәттің әсерімен кейін «Аққан жұлдыз» романын жазуға отырды. 
Балалық шақта бастан кешкен жайларға кейін М.Горькийдің «Менің 
университеттерім» мемуарын оқыған әсері қосылып «Өмір мектебі» 
тақырыбын тапты. Балалық шақ әсері көңіліне ұялап, «Балуан 
Шолақ» романы жазылды. «Сырдария» романының жазылуына ақ 
күріштің атасы атанған Ыбырай Жақаевтың әсері, ықпалы болды. 
1920 жылы Орынбор жұмысшы факультетінде оқып жүрген кезінде 
курстасы Қыдыровты Сайым болыстың баласы болғандығы үшін 
оқудан шығарған факті кейін «Жұмбақ жалау» романын жазуға 
себепкер болды.

Міне, Сәбит Мұқанұлының жазушылық табиғаты.
Тақырып іздеу мәселесі де осы жазушылық табиғатқа тікелей 

байланысты деп білеміз.
Бала шақтағы байқампаздық жазушы табиғатында кейін дағдылы 

мінезге айналып, машық ретінде қалыптасып қалып қойды. Айнала 
қоршаған орта, қаумалаған адамдарға ол жарқылдай сөйлесіп жүріп 
те зерттеп қарай білді.

Дегенде, тақырыптың жазушы үшін басты мәселе екенін, қажет 
болса тақырыптың тағдыр екенін «Сұлушаш» романын жазған сәттен 
бастап бар болмысымен сезінді. «Сұлушаш» романы тұсында Сәбит 
Мұқанұлы терең толғанды. Шығарманы қиналып ұзақ жазды. Осы 
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сәттен бастап жазушы тақырыптың шығарма, шығарманың тағдыр 
екенін терең пайымдап үлгерді.

Міне, сондай күндердің бірінде 1928 жылы сәуір айының 2-
сінде Сәбит Мұқанұлы «Адасқандар» романының тақырыбына 
жолықты. Бұл жөнінде жазушының өзі былай дейді: «Бір күні түскі 
уақытта жұмыс кабинетімде жазумен шұғылданып отырғанымда 
(«Сұлушашты» жазып жүрген кезім болатын) әлдекімдер: «Өлтіріп 
тастапты!» деп шуласып, тереземнің алдынан жүгіріп өте берісті. 
Құлаққа жат естілген дауысқа мен де елеңдеп, ашық тұрған 
тереземнен қарғып көшеге шықтым. «Немене?» – деп сұрасам, 
жүгіргендер: «Өлтіріп кетіпті!» – деседі, бірақ кімді-кім өлтіргенін 
білмейді. Үстіме өзбектің жүқа шәйі шапанын іле сала жүгірген 
көпшілікке ілесіп жалаң аяқ, жалаң бас мен де жүгірдім. Бәріміз 
бір үйге келсек, бірталай милиционер айналасын қоршап алып, 
халықты есік-терезелердің сыртында ішке жібермей бөгеп тұр екен. 
Милиционерлердің арасымен қыстырылып-қымтырыла үйдің ішіне 
кірсем, жаралы басынан жан-жаққа қаны аққан әлдекім етбетінен 
түсіп, аяқ-қолдары әрең қимылдап өлгелі жатыр! Оның қасында 
түрегеп тұрған бір жас жігітті екі-үш милиционер қолын артына 
байлап ұстап тұр. Жігіттің аузы әлденеге соқтығып, тістері сынған 
болуы керек, аузынан қанды көбік шұбырады. Оның кім екенін 
білген жоқпын. Ал өліп үлгерген жігітті шалқасынан аударғанда 
қарасам, өзіме таныс, «Еңбекші қазақ» газетінің қызметкері Мұстафа 
Көшеков!.. Артынан естісек, Мұстафаны өлтірген жігіттің аты – 
Сұлтанбек Әбеуов екен. Мұстафамен екеуі апалы-сіңілілі әйелдерден 
туған бөле екен.

Бұл ғажап оқиғаның сырын сұрастырып келсек, Сұлтанбектің 
үйленгелі жүрген қызын Мұстафа әлдеқалай алдаусыратып, үйленіп 
қояды. Бұл оқиғаға кектеніп Сұлтанбек бөлесін өлтіреді.

Оқиғаның мән-жайын толық естігеннен кейін, маған бұл іс екі 
жастың қызға таласуы ғана емес, екі дәуірдің, яғни феодалдық ескілік 
пен кеңестік жаңалықтың өзара тартысуы сияқты боп көрінді»1.

С.Мұқанұлының сәл ұзақтау келтірген пікірінде оның шығар- 
машылық шеберханасына қатысты қызық түйіндер бар. Әрине, 
жазушы өзінің мақаласында кейін есінде қалған жайларды ой-
қиялында қайта тірілтіп баяндап отыр. Алайда, мақала – жазушы 
шеберханасында кілт есебінде қызмет ететін құжат, деректің бір 
көзі. Бұл жазбаға қарап отырып Сәбит Мұқанұлының қанды оқиға- 
ға тап болуының кездейсоқ құбылыс екенін білеміз. Кездейсоқтық- 
ты заңдылыққа айналдыратын – адам. 1928 жылы сәуір айында 

1 «Қазақ әдебиеті», №43 (251), қазанның 23-і, 1959 ж.
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Қызылордада болған қанды оқиғаның аяғын ала көзімен көрген 
жазушыға ой түседі. Бөле адамдар бірін-бірі өлтірді. Не үшін? 
Махаббат үшін! Қарын бөлелердің бір-біріне деген қайырымдылығы 
қайда? Қайырымдылықты тұншықтырған қатыгездік қайдан, нендей 
жағдайдан туды? Оқиғаны көзімен көрген жазушы көрген-білгенін 
көңіліне ұялатып, іштей талдау жасай бастайды. Қалай дегенде 
де кісі өлімі кім-кімді де бейтарап қалдырмайды ғой. Ал Сәбит 
Мұқанұлы болса сезімнен мүсінделген ақын емес пе?! Ақын сезімі 
толқып, ой-санасы қозғалысқа түседі. Бұл шығармашылық актінің 
басы. Зерттеуші А.А.Мелик-Пашаев шығармашылық актінің осы 
сәті хақында былай деп жазады: «Итак, эстетическое переживание, 
с одной стороны, представляет собою содержательную первооснову 
будущего художественного произведения; иначе говоря, оно делает 
человека способным создать это произведение. С другой стороны, 
оно захватывает мотивационную сферу человеческой психики, 
создавая внутреннюю потребность, объектировать пережитое в 
образе, потребность в художественно-творческой деятельности»2.

Махаббат таласынан өрбіген қанды оқиғаның сыры, қатысты 
адамдардың ішкі күйзеліс, күйініш сезімдері енді осы оқиғадан 
«шығарма жазсам қайтеді?» деген ойға жетелейді. Бұл – жазушыға 
алғаш ойдың келуі. Енді жазушы өз ішінде бүлк ете түскен ойды 
қаузай бастайды.

Орайында екі мәселені айта кетуді жөн көреміз. Біріншіден, Сәбит 
Мұқанұлы 1928 жылы Қызылорда қаласында болған оқиғаны көп жыл 
өткен соң еске алып баяндағандықтан ба, болмаса шығармашылық 
шеберхана сырын қысқа қайырып қана әңгімелегісі келді ме, әйтеуір 
ол айтқан оқиғада ептеген ауытқушылық бар. 

 Әлгі қанды оқиғаны көзімен көрген, «Еңбекші қазақ» газетінде 
қызмет атқарған, профессор Б.Кенжебаев, кезінде аталмыш баспасөзде 
қызмет істеп, кейін заң жүйесіне ауысқан Бекет Тайлақов секілді 
бірсыпыра кісілермен сөйлескен едік. Олардың айтуына қарағанда 
Сұлтанбектің ауызы әлденеге соқтықпаған, Мұстафаны тоқпақтап 
жатқан кекті, әрі қарулы жігітті әуелі екі милиционер жабылып 
ажырата алмаған. Содан кейін төрт милиционер жабылып, қару 
қолданып, алдыңғы күрек тістерін опырып жіберген, төртеуі жабылып 
әрең дегенде Сұлтанбектің қолын артына қайырып байлаған. Сол 
секілді, Мұстафа да жарақат алған бойда жан тәсілім етпеген, басына 
жиырма бір жерден жарақат түскен ол ертеңіне ауруханада қайтыс 
2 А.А.Мелик-Пашаев. «Эстетическое отношение к жизни как первооснова способностей к 
художественному творчеству». «Художественное творчество» (Вопросы комплексного 
изучения), Л., Наука, 1983, с.216.
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болыпты3. Әрі бұл кезде Мұстафа Көшеков «Еңбекші қазақ» газеті 
редакциясында қызмет істемейді. Қазақ халық ағарту институтында 
(КИНО) соңғы курста оқып жүрген жігіт. «Бітірер жылымда сабағыма 
кесір келер» деп «Еңбекші қазақ» газеті редакциясынан қызметтен 
босап кеткен�. Ал, Сұлтанбектің Мұстафаға кектенуі, оны өлтіруге 
бел байлауына келсек, оның қалыңдығын алдаусыратып алуынан 
өзгеше де бірнеше себептері бар. Соның бірі – Сұлтанбек Бәтиманың 
соңынан келе берген соң, оны ірі байдың баласы деп «Лениншіл жас» 
газетіне жаздыруы�. Жауап қайтармақ болған Сұлтанбектің хатын 
газеттің жарияламауы да оның ызасын туғызған. Сөйтіп жүргенде 
«Сұлтанбек Мұстафаны өлтірейін деп жүр екен» – деп «Лениншіл 
жас» және «әшкерелейді»6. Бір себеп екіншісіне үстемеленіп, осының 
бәрі Сұлтанбектің жан ашуын туғызады.

Алайда, біз айтқан бұл толықтырулар шығармашылық шеберхана 
сырын сығымдап қана айтып отырған Сәбит Мұқанұлы үшін елеулі 
мәселе емес.

Екіншіден, бұл оқиғаға жазбақ болып қызыққан жазушы бір 
Сәбит Мұқанұлы ғана емес. Уақытында бұл тақырыпқа Міржақып 
Дулатов, Мұхтар Әуезов секілді қалыптасқан жазушылардың өзі 
«шіркін, шырайын кіргізіп жазатын махаббат драмасы екен-ау» деп 
алақандарын ысқан. Қан төгумен аяқталған оқиға салмағын осыдан-
ақ пайымдауға болады.

Сол кездің өзінде кексе жазушы Міржақып Дулатовтың бұл 
мәселеге жазушы ретінде араласа алмауының бір себебі – оның 
аталған іске шырмалған Сұлтанбек, Бәтима, Мұстафа – үшеуіне 
бірдей туыстық қатынасының барлығында ма деп ойлаймыз. Сол 
себепті де ол оқиғадан ғажайып махаббат драмасын көре-біле 
тұра: «Сәбит жазамын деп жүр ғой, саяси трактат жазар шамасы», 
– деп кекетумен тынады. Жиырмасыншы жылдардың өзінде көркем 
әңгіме-повестерімен европалық жазу мәдениеті деңгейіне көтерілген 
Мұхтар Әуезов болса, ол да оқиғаның саяси сипатынан, кейіпкерлер 
тамырының Міржақып Дулатовқа барып сабақтасатынынан сақтанса 
керек. Неге десеңіз, адасқан жастар трагедиясынан шығарма жазамын 
деп тапшыл ақын Сәбит Мұқанұлы құлшынып жүр. Сәбит құлшынса 
оның арқасында Сәкен Сейфуллин тұр деген сөз...

� Б.Тайлақовпен 1977 жылы, Б.Кенжебаевпен 1978 жылы сөйлестік. Материал соңынан 
газетте жарияланды. «Алматы ақшамы», №94 (544), сәуірдің 23-і, 1990 ж.
5 «Мұстафа Көшекұлы өлді».«Еңбекші қазақ» газеті, №76 (1103)
6 «Мұстафаны өлтірген Сұлтанбекке сот», «Еңбекші қазақ газеті», сәуірдің 30-ы,  
1928 ж.
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Адасқан жастар тақырыбының Сәбит Мұқанұлы қанжығасында 
кетуінің өзіндік осындай себептері бар.

Біз соңғы екі мәселені белгілі бір мақсатпен айтып отырмыз. 
Демек, 1928 жылы сәуірде Қызылордада болып өткен қанды оқиға 
бір емес, бірнеше жазушыға ой салғандай болмысы ірі, тартысты 
өмір материалы болып отыр.

Әлем әдебиетінде шығармашылық актінің осы кезекті сатысын 
жазушылардың әрқилы игергенін байқаймыз. Айталық, алып жазушы 
Л.Н.Толстой мұндай жағдайда сот процесіне де қатысқан7.

Тақырыпты зерттеу, одан көркем шығарма жазу үшін материал 
жинауға С.Мұқанұлы өте жауапты қараған жазушы. Әрине, «Сұлушаш» 
негізі – ел эпосы «Сұлушаш». Ал, «Жұмбақ жалау» романын жазу 
үшін Сайым Қыдыров өмір сүрген, өлтірілген Қостанайдың облыстық 
«Ауыл» газетіне арнайы хабарландыру беріп, газет арқылы 1916 
жылғы ұлт-азаттық көтерілісіне қатысқан сарбаздардың естелігін 
жаздырып алған8. «Өмір мектебі» романына материал алу үшін өзі 
туып өскен Солтүстік Қазақстан облыстық архив басқармасына барып 
жұмыс істеген. Жастайынан бірге өскен, шығарма кейіпкерлерімен 
сөйлескен. «Сырдария» романына материал жинау үшін Сыр өңірін 
әлденеше рет аралапты жазушы. Сол сапарларда жазушымен 
бірге болып, тиісті кісілерге жолықтырып, жағдай жасаған Шиелі 
ауданының азаматы Дүйсенов Жаңабайды ризашылығының белгісі 
ретіңде Рахмет Дүйсенбин деген атпен романға кейіпкер етіп алған9. 
Бір «Сәкен Сейфуллин» пьесасын жазу үшін көл-көсір материал 
жиғанын өзі баспасөзде мәлімдеді. Ал өмірінің ақабасында жазылған 
ақтық туындысы, аяқталмаған «Аққан жұлдыз» романына материал 
жинау үшін Көкшетау, Омбы, Санкт-Петербург архивтерін ақтарып, 
Шоқанның туыстарымен ұзақ әңгімелескен, Шоқан ізімен Монғолия, 
Қытайға дейін барып қайтқаны мәлім.

Демек, жазушы ойға алған тақырыбын көңілде толғанып 
пісіруі өз алдына, жазамын деген шешімге келсе шығармашылық 
ойын жүзеге асыру үшін мейлінше мол материал жинайтын еді. 
Қайтесің, жазушы табиғаты. Ал, «Адасқандар» тұсында тақырыптың 
ойда бекіп, шығармашылық процеске енуі үшін не істеді жазушы? 
Шығармашылық процестің ендігі сатысы – оқиға сырын анықтау, 
оқиға кейіпкерлерінің жан дүниесіне бойлау. Бір сөзбен айтқанда, 
шығармаға материал жинау керек. Бұл процесс жүзеге қалай асты?
7 Ю.Оклянский. «Рождение книги». М., Худ.лит., 1973, С.31.
8 С.Мұқанов. Таңдамалы шығармалар. 16 томдық, 14 том. А., «Жазушы», 1978, 192-
бет.
9М.Дүйсенов. «Күнделіктен». Кітапта: «Кәдімгі Сәбит Мұканов». А., «Жазушы», 1984, 
131-бет.
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Шабытпен жазылып жатқан «Сұлушаш» романын суытып 
қойып, Сәбит Мұқанұлы жаңа тілек жетегіне ереді. Бір жағында 
кісі өлімі болып, оның жары – Бәтима қара жамылып зар еңіреп 
отырса, бір жағында қолы қанданып Сұлтанбек істі болып жатса, 
жазушыға іске кірісу, істі зерттеу, материал жинау қайдан оңай 
болсын? Маманның тапшы кезі ғой. Сәбит Мұқанұлы ол жылдары 
әрі Қазақстан Мемлекеттік баспасының бас редакторы, әрі «Еңбекші 
қазақ» газетінің партия тұрмысы бөлімінің меңгерушісі қызметін 
қоса атқарған. Оқиғаға араласу, ақ-қарасын анықтау, материал 
жинаудың ығытын жазушы осы өңірден іздеді. Іздеді де тапты. 
Қайғылы қазаға ұшыраған Мұстафа Көшекұлының «Еңбекші қазақ» 
газетінің бұрынғы тілшісі болғанын бетке ұстап, әрі өзінің осы газет 
қызметкері екенін пайдаланып, сот процесіне редакция тарапынан 
қоғамдық айыптаушы болып іске кіріседі. «Еңбекші қазақ» газеті 
редакциясы басшылығы тарапынан берілген мынадай куәлік қағаз 
жазушы музейінде сақталыпты. Ол мынау:

«Удостоверение»
Предъявитель сего тов. Муканов С. выделен редакцией газеты 

«Энбекши казах» в качестве общественного обвинителя по делу об 
убийстве бывшего корреспондента н/газет т.Кошекова на судебное 
заседание имеющего быть 29 апреля с/г.

Зам.ответ.редактора Токжигитов
Секретарь Г.Сарин».
 
Міне, осылайша жас жазушы Сәбит Мұқанұлы ойға алған 

тақырыбын зерттеуге кірісті. Бұл шығармашылық процестің әлденеше 
сәтін қамтиды. Ең алдымен істің мән-жайына үңілу, тақырыпқа бойлау, 
кісі өліміне бастаған қанды оқиғаның шын себеп-салдарын ашу, 
мәселенің әлеуметтік астарына жіті үңілу, оқиғаға қатысты кісілерді 
болашақ шығарма кейіпкері ретінде танып, олардың жүрегіне терең 
бойлау міндеттері тұрды жазушы алдында. Тұтастыра айтқанда, 
ойға алған тақырыпты игеру, жазылмақ шығармаға материал жинау 
процесі деп атауға келетін бұл міндетті жазушы мынадай жүйеде 
жүргізеді:

Бірінші – оқиғаға қатысы бар адамдармен жеке-жеке сөйлесу. Ол 
бұл мақсатта Бәтимамен, абақтыда жатқан Сұлтанбекпен, Торғайдан 
Бәтиманы алып келетін Балқай Байтоғаев және оның жары Дәменмен 
(белгілі әнші Абай Байтоғаевтың әке-шешесі – Қ.Е) пікірлеседі, сыр 
тартып сөйлеседі.
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1982 жылы 8 шілдеде арнайы барып жолыққанымызда Бәтима 
Мақашқызы: оқиға болып өтісімен-ақ Сәбит Мұқанұлының өзіне 
жолыққанын, «Шығарма жазбақпын, шыныңды айтқаның жөн. 
Өйткені шығарманың қалай шықпағы оқиғаға қатысты кісілердің бар 
сырды жасырмай айтуына байланысты» – дегенін айта келіп, мен бар 
білгенімді баяндап бердім деді.

Сондай-ақ жазушы жары – Мәриям Мұқанкеліні:
– Қанды оқиғаны көзімізбен көргенбіз. Сәбит сол күндері шығарма 

жазбақ болып, жолығуға абақтыда жатқан Сұлтанбекке кетті. Барып 
қайтқан соң айтқаны: Сұлтанбекке жолықтым. Аузы-басы көнектей 
болып ісіп кеткен екен. Бірақ, рухы жығылмаған. «Сөйлеуге халім 
келмей отырғанын көріп тұрсыз ғой, Сәке. Әлі талай әңгімелесерміз. 
Әзірге мен түскен үйде чемодан ішінде Бәтима мен екеуіміздің жүрек 
сырымызды айта алатын екі-үш дәптер бар. Бәтиманың хаттары бар. 
Бәлкім, ендігі сотқа келіп түскен де болар. Соларды алып таныса 
тұрыңыз. Мұстафаны жерлеуге әкетіп бара жатқанын білгенде ойға 
алғанымды орындадым, кегім қайтты – деген қуаныштан төбем көкке 
екі-ақ елі жетпей қалды» – депті. Абақты зиратқа барар жолда еді. 
Сәбит: «Не деген қайсар жігіт!» деп отырды» – деп еске алады (1980 
жылғы 10 мамыр күнгі әңгімесінен).

Жазушының оқиға кейіпкерлерімен әңгімелескеніне деректі 
және бір айғақ бар. Ол – жазушы архивінде сақталған бір парақ қағаз. 
Жазушының қағаз бетіне асығыс түсірген қолтаңбасы. Екі жастың 
махаббат хикаясы әріден желі тарта үзік-үзік таңбаланған. Сырын 
ішіне бүккен ишара жазулар. Ілкі ізденісті меңзейтін «Орамал. Өлең.
Үш бөлек карточке салынған тетрадь. Тетрадъ. Карточке.Тетрадь. 
2 хат Мұстафаға» – деген асығыс жазулар түскен. Бар материалды 
жинақтап: «Сұлтанбекпен абақтыда сөйлескендегі кейбір заметкаға 
алған сөздерім. Сәбит 10 – деп түйінді түсінік берген жазушы.

Бұл да жазушының қанды оқиғаның ізі суымай тұрып, оқиғаға 
қатысты кісілермен сөйлескенін куәландыратын бір дерек.

Жазушы осы жүйеде оқиға кейіпкерлерінің бірімен емес, бәрімен 
де жолығып әңгімелескені хақ.

Алайда, оқиғаға қатысты бар адам ақиқатты ішек қырындысына 
дейін ақтара шын жүректен айтты ма? Көп жағдайда оқиға 
кейіпкерлерінің шын ашылып әңгіме айтуы мүмкін емес. Неге? Ең 
басты себеп – мәселенің сотқа барып тірелетіндігінде.

Бәтима жастықта Сұлтанбекпен сүйісіп уәделесуіне қарамастан, 
тап сол кезде оның қолынан қаза тапқан Мұстафаның қаралы жесірі. 
10 «Сәбит Мұқанұлы архиві», 21-том, 432-бет.
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Қазақы тұрмыс-тәрбиенің жемісі – Бәтима осындай киын сын 
сағатта шешіліп сөйлеп, шындықты жайып салуы екі талай. Шешіле 
қалғанда да оның ендігі жақтары – бала шақта сүйіскен, сөз байласқан 
Сұлтанбек болмауы мүмкін. Енді ол жар-қосағы – Мұстафаның 
жоғын жоқтаушы. Соның кегін соттан күтуші.

Ал, Сұлтанбек ше? Сұлтанбек табиғатында шыншыл, отты жан 
болыпты. Жанын күйзелткен шындықты бүкпесіз айтуы да мүмкін. 
Екінші бір себептен шындықты айтпауы да мүмкін. Өйткені жазушы 
Сәбит Мұқанұлы Сұлтанбектің сөзін сөйлегелі келіп отырған жоқ 
қой. Ол қаламдасы Мұстафа Көшекұлының мүддесін қорғаушы. Сол 
үшін де ол қоғамдық айыптаушы. С.Мұқанұлының сот процесінде 
сөйлеген сөзінен де сол көзқарасты аңғарамыз. Әрі таптық жағынан 
да Сәбит Мұқанұлын Сұлтанбек қана емес, сұлтанбектік орта 
қабылдамайды.

Ақиқат шындықты Б.Байтоғаев пен оның әйелі Дәмен де бүкпесіз 
беріле аша қоюы екіталай. Қанша дегенмен Бәтиманы Торғайдан 
оқуға әкелген, оқиғаның шиеленісіп кетуіне белгілі дәрежеде себепкер 
кісілер болып есептеледі ғой.

Осындай сан алуан қызықтары, қиын түйіндері бола тұра Сәбит 
Мұқанұлы аталған адамдардың қай-қайсысымен де тіл табысып 
сөйлесіп, материал алған.

Жазылмақ шығармаға материал жинаудың екінші көзі – Сұлтан- 
бектің дәптерлері мен Бәтиманың оған жазған хаттары. Көзқарақты 
оқушы «Мөлдір махаббат» романының Бүркіт пен Бәтестің күнделігі 
пішінінде жазылатынын жақсы біледі. Орайында бір жайды айта 
кетейік: неге екенін зерттеуші А.Алиева өзінің «Фольклорные тра- 
диции в младописьменном романе» аталатын мақаласында «Другого 
рода фактический материал обильно использован в романе С.Муканова 
«Сын бая». Это в основном письма героев (?) друг к другу»11 – деп 
жазады. Шындығында роман күнделік-естелік пішінінде жазылған 
ғой. Романның пішіні хақындағы пікірді қоя түрып, кейіпкердің 
күнделік дәптерлері болған ба? – деген сұрау қойып, соған жауап 
іздейікші.

«Адасқандар» романының 1931 жылғы алғашқы басылымында 
«Кілт» ретінде берілетін мынадай жолдар бар:

«Сәбит, абақтыда көріп сөйлескенде, бастан кешкен ойларымның 
көбін бүгіп қалып ем (Сұлтанбек жазушыға бар ойын айта қойды ма 
екен деген сұраққа осы жолдар да жауап – Қ.Е.). Кеше прокурордан 

11 «Советский роман» (Новаторства. Поэтика. Типология). Изд-во ‘ Наука», М., 1978, 
с.285
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«Қылмысты істерімнің ішіне тігілген бірсыпыра дәптерлерімді 
сұратып алдым. Оның үстіне Мүсәпірді өлтірерде бір жолдасыма «бір 
күнге керек болар» деп сақтатқан дәптерлерім келіп қалды. Солардың 
бәрін оқып шыққаннан кейін, істеген істерімді бүккеніме өзім өкіндім 
де, барлық дәптерді сізге жіберуді ойладым. Бәтес пен менің бірнеше 
жылдық өмірімнің айнасы сол дәптерде толық. Мүсәпірдің өзі де бір 
зор, өмірі де зор, ісі де зор адам еді, зор қылмыспен басына жетті. 
Онымен бір кезде кеңескен кеңестерімнің де жұрнағы бар. Қысқасы, 
менің трагедиям да, Бәтестің трагедиясы да осы дәптерлерде толық. 
Мен ақын адам емеспін. Сондықтан менің дәптерлерімде материал 
бар да, бояу жоқ. Егер де бұл дәптерлерден бірдеңе шығарғыңыз келсе, 
материал менікі, бояу сіздікі болсын. Өйткені бояу жағын жоғарыда 
айттым. Ал адасқан өмірмен адасып бара жатқан менің қалжыраған 
денем мен қажыған ойым өз ісінен өзі қорытынды шығара алмайды 
ғой. Азаматтық хұқым жоқ болғандықтан, модалы сөз болғанымен 
«жолдас» дегем жоқ. Айыпқа бұйырмаңыз.

Бүркіт. 11 май, 28 жыл. Абақты»12.
Көріп отырғанымыздай жазушы Бүркіттің (Сұлтанбектің) 

дәптерлері туралы әңгіме қозғады. Осы дәптерлер өмірде шынымен 
болған ба, әйтпесе А.С.Пушкиннің «Белкиннің жазбалары» деген 
секілді ойын жеткізу үшін ойлап тапқан шартты көркемдік формасы 
ма?

Сұлтанбектің күнделік дәптерінің болғаны қылаудай қоспасы 
жоқ қапысыз шындық. Сұлтанбектің жан сырын жазып жүрген 
дәптерлерінің болғанын жазушы да жоққа шығармайды. Қала 
берді архив материалдары да бұл мәселені дәйектейді. Демек, 
«Адасқандар» романының «Кілтінің» Бүркіттің жазушыға абақтыдан 
жолдаған хаты формасында берілуінің міне осындай мәні бар. Әрине, 
біздің қолымызда Сұлтанбектің өз қолымен жазылған ол күнделік 
дәптерлері жоқ. Ондай дәптер жазушы Сәбит Мұқанұлының 
архивтерінде де жоқ, республика архивтерінен де іздеп таба алмадық. 
Алайда, кейіпкер күнделігі болған. Дәлел?

Әңгімесінде жазушы жары Мәриям Мұқанкеліні кейіпкер 
күнделігі болғанын айтады. Жоғарыда келтірілген жазушы 
заметкасында (Сұлтанбекпен әңгімедегі) «тетрадь» деген сөздер жиі 
қайталанатынын аңғарамыз. Сонымен бірге жазушы архивінде оның 
сотқа жазылған өтініші сақталған. Онда былай делінеді:

12 Мұқанұлы С. «Адасқандар». «Қазақстан» баспасы, 1931, 3-бет.
2-553
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«Соттан өтініш
Сұлтанбектің осы жұмысы туралы бір повесть, не роман 

жазғым келіп еді, сондықтан маған распискемен Сұлтанбектің 
жұмыстары мен Бәтиманың хаттарын, орамалды және карточке 
басылған дәптерді уақытша пайдалануға бере тұруыңызды өтінем. 
Карточке басылған дәптер үшеу екен, мүмкін болса соның біреуін 
пайдалануға маған басыбайлы беруіңізді тілеймін. Үйткені 
карточкесі менің жазуыма өте керек.

Өтінуші Сәбит Мұқанұлы».
Қосымша: карточкасы бар дәптерді Сұлтанбектің ризашы- 

лығымен алдым. 30/IV/-28 ж».13

Бұл қатынас қағазы да Сұлтанбектің күнделігі болғанын 
дәлелдейтін бір дәйек.

Жазушы музейінде және бір дерек бар. Экспозицияға, көрер- 
менге шығарылған ол құжат – оқушы дәптерінің бір беті. Ол ақшыл 
қағазға желімделген. Оқушы дәптерінің бір бетіне (екі жиегіне) 
бір қыз бен бір жігіттің суреті жапсырылған. Сурет астына араб 
әрпімен әшекейлеп былай деп жазған: «Адасқан – Сұлтанбек. 
Опасыз – Бәтима». Сәл төменіректе екеуіне бірдей ортақ етіп: «Екі 
жастың тарихы» деп жазылған. Одан сәл төменіректе жазушы: «Бұл 
Сұлтанбектің өзінен абақтыға барып сұрап алған суреттер. 12/У-
1928 ж.».14 – деп өз қолымен арабша жазған. Шамасы, бұл Сұлтан- 
бектің күнделік дәптерінің алғашқы беті. «Сұлтанбектің күнделігі 
болды ма?» – деген сұраққа бұл да бір бұлтартпас дәлел.

Сондай-ақ, «Мөлдір махаббат» былай жазылды» – деп атала- 
тын шеберханалық мақаласында жазушы: « Сұлтанбектің қолы- 
нан жазылған үлкен өлең дәптеріне қарағанда, Бәтима мен Сұлтан- 
бектің бірін-бірі сүюі рас»15 – деп сыр ашады. Ал бұл өлең дәптері 
– Сұлтанбектің күнделігі емес пе?

Оқиға кейіпкерінің күнделігі болғандығына енді ешкімнің 
шүбәсі жоқ шығар. Алайда «кейіпкер күнделігі болған ба еді?» 
– деген сұрақтан енді екінші бір сұрақ туады. Жазушыға роман 
жазуда қолғабыс болған ол күнделіктердің өзі қайда?

Жоғарыда айтқанымыздай, біз Сұлтанбектің күнделік дәптер- 
лерін республика архивтерінен іздеп таба алмадық. Күнделік 
дәптерлердің сақталған, сақталмағаны, қайда қалғаны әзір белгісіз. 
Әлде жазушы ол күнделік материалдарын қажетінше пайдаланып, 
13 «С.Мұқанұлы архиві», 21-том, 491-бет.
14 Жазушы С.Мұқанұлының мемориалдық музей-үйі.
15 Сәбит Мұқанұлы. «Мөлдір махаббат былай жазылды». «Қазақ әдебиеті», №43 
(251), қарашаның 23-і, 1959 ж.
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сотқа қайта тапсырып жіберді ме? Ондай жағдайда республика 
астанасы Қызылордадан Алматыға көшкенде ол дәптерлер жоғалып 
кетті ме? Ол арасы бізге әзірше жұмбақ. Ол кезде күнделік жазу, 
қазақ тұрмысына сіңе қоймаған. Сұлтанбек бұл мәдениет үлгісін 
қайдан меңгерді? Күнделік жазуға не себеп? Күнделік не туралы? 
Күнделік қалыпты қара сөзбен жазылған ба, әлде өлеңмен жазылған 
ба? Иә, адасқан жастар тағдырын ойлаған сайын жауап тілеген 
сұрақтар көбейе береді.

Оқиға кейіпкері (роман кейіпкерінің бір түптұлғасы) – Сұлтан- 
бек Әбеуов күнделігінің жайын білмек болып, оның туған-
туыстарын кезінде іздедім. Іздестіре жүріп Алматыда Гоголь көшесі 
155 үйдің 22 пәтерінде оның Кінәз есімді апасының тұратынын 
анықтадық. 1979 жылы 15 тамыз күні аталмыш адрес бойынша 
барып жолығуды ойладық. Өкінішке қарай, Кінәз Әбеуқызы 
1973 жылы көз жұмыпты. Ал, Сұлтанбектің жездесі – Ыдырыс 
Сейіловпен бірсыпыра әңгімелестік.

Ұзақ жылдар педагогтік қызметте болған Ы.Сейіловтың 
әңгімесіне қарағанда, Сұлтанбек ауқатты, дәулетті әулеттің баласы. 
Бір бет, өжет ұлан екен. Жастайынан өлең жазумен әуестенген. Қанды 
оқиғаға қатысқанда ол Шымкентте шаруашылық техникумында 
оқып жүрген бозбала жігіт. Бәтимамен екеуінің арасындағы махаббат 
драмасын желілі өлеңге айналдырып, қаз-қалпында жазып жүреді. 
Ол өлеңдеріне «Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима» – деп ат қояды.

Демек, Сұлтанбек Әбеуовтың күнделігі – өз жайын баяндаған 
сюжетті, оқиғалы өлең болып шығады. Біз сол жолы Сейіловтің 
аузынан Сұлтанбектің өлеңдерін жазып алдық.

Ыдырыс Сейіловтің айтуына қарағанда Сұлтанбек Бәтиманың 
өзіне сыйлаған орамалын қастерлеп сақтап жүріпті. Ол орамалды 
кейін Сәбит Мұқанұлына табыс етсе керек.

Енді біз «Сұлтанбектің күнделігі болған ба, жоқ па?» – деген 
сұрауға және бір дәйекті жауап айтқымыз келеді. Біз осы тақырыпта 
«Адасқандар ақиқаты» аталатын зерттеу-повесть жазып «Алматы 
ақшамы» газетінің он екі санында жарияладық16. Іле-шала редакцияға 
үн қатқан, пікір қосқан мақалалар, хаттар келіп түсті. Журналист 
М.Қарақұловтың «Ескі доспен қайта қауышқандай»17 және жазушы 
С.Ғаббасұлының «Эстетикалық таным мен талғам»18 – деген 
мақалалары жарық көрді. Оқушы хаттарын жинақтап, сұрауларына 
16 Қ,Ергөбеков. «Адасқандар ақиқаты»»,Алматы ақшамы» газеті№ 94 (544) №107 
(557), сәуірдіңің 23-нен мамырдың 9-на дейін, 1990 ж.
17 «Алматы ақшамы» газеті, №128(578), маусымның 4-і, 1990ж.
18 Сонда, №198 (648), желтоқсанның 28-і, 1990 ж.
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жауап берген менің мақалам да осы газетте басылды19. Аталмыш 
зерттеу-повесіне пікір білдірген хаттармен бірге бір қызықты 
материалдар келді. Ол – оқиға кейіпкері Сұлтанбек Әбеуұлының 
«Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима» – деп аталатын өз өмірін 
өлеңмен баяндаған дастаны. Біздің атымызға дастанның үш нұсқасы 
келіп түсті. Бірі – Торғай облыстық жоспарлау бөлімінің қызметкері 
Өзібек Қазиханов «нұсқасы». Оны бізге жазушы Қоғабай Сәрсекеев 
табыс етті. Екіншісі – Қорған Әмірхамзин деген қарт кісінің естелігі. 
Оны бізге журналист Қайсар Әлімов жіберіпті. Үшіншісі – Ерғазин 
Әміртай мен Ерғазина Рыскүл деген кісілердің ел аузынан жазып 
алғаны. Оны бізге белгілі ғалым Жанғара Дәдебаев берді. Дастанның 
үш нұсқасы деген әңгіме әрине шартты. Шындығында Сұлтанбек өз 
тағдырын өлеңмен баяндаған. Сол шығарманы ол туып, өскен Торғай 
өңірінің көз көрген азаматтары көшіріп алып, жаттап, домбыраға 
қосып көп уақыт бойына айтып жүрген. Әлі де айтатындар бар 
деседі. Ауызекі айтылған туындының орындаушының ыңғайына 
қарай өзгеріп, өсіп, әйтпесе қысқаруы заңды. Әлгі аталған адамдар 
ел аузында айтылып жүрген дастанды әрқайсысы әр кезде, әркімнің 
аузынан жазып алған. Айтушының есте сақтау қабілетіне орай бірі 
ұзақ, бірі қысқа. Ал шындап келгенде, негізі бір. Сауалдан және бір 
сауал туады. Біз айтып отырған үш нұсқалы дастан қашан жазылған? 
Сұлтанбек істі болып түрмеге қамалғаннан кейін бе, әлде қамалғанға 
дейін бе? Дейін жазылса, Сәбит Мұқанұлының «Адасқандар» 
романын жазуына азды-көпті септігі тиеді. Кейін жазылса септігі 
тимегені. Өйткені «Адасқандар» 1931 жылы жеке кітап болып шығып 
кеткен ғой.

Біздің байламымызша аталмыш өмірбаяндық дастан Бәтима 
Мұстафаға қосылған сәттен бастап жазылған. Кейіпкер түрмеге 
түскенге дейін сұлбасы бар. Қалғанын түрмеде өрістетіп, дамытып 
жазды деуге болады. Өйткені, дәптерлерде Сұлтанбектің кейінгі 
тағдыры да қос-қабат қамтылған. Әрі автордың дастаннан өзге 
өлеңдері, өлең-хаттары да дәптерлерде бар.

Қысқасы, осы бес түрлі дәйектен кейін, оқиға кейіпкері Сұлтанбек 
Әбеуұлының өлеңмен жазылған «күнделігі» әйтпесе «естелігі» болған, 
ол жазбалардың роман жазбақ ойдағы С. Мұқанұлына материалдың 
бір көзі ретінде қызмет еткені анық деп қорытынды жасаймыз.Белгілі 
бір көркем шығарма жазбақ мақсат жетегінде жүрген жазушы үшін 
деректер жинайтын үшінші көз – ағымдағы баспасөз материалдары. 
Қапияда қаза тапқан Мұстафа Көшекұлының өмірбаяны, қазасы, қара- 
19 Сонда, №285 (735), желтоқсанның 13-і, 1990 ж.
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лы мәжіліс, жерлеу рәсіміне байланысты материалдар кезінде  
«Еңбекші қазақ» газетінде жарияланыпты. Ағымдағы баспасөз мате- 
риалдарын бақылап, бағамдап қарасаң онда М.Көшекұлының өмір- 
лік дерегімен бірге кісілік келбеті де аңғарылады. «Мұстафа Көшек- 
ұлы өлді»20 – деген жалпы атаумен берілген бірнеше материалдың 
кейбірін келтіре кетуді жөн көреміз. Өйткені, бұл мақала, өлең, хабар, 
репортаждар біріншіден жазушы шығарма жазу үшін оқып, ойланған 
деректер болса, екіншіден, оның өмірлік материалды көркемдік 
шындыққа қалай айналдырғанын айтар сәтте пікірімізге таяныш 
болмақ. Сол себепті де шығармаға қажетті материалдың үшінші бір 
тобын алға тартып отырып, аз-кем түйіндер жасауды ойлаймыз. Газет 
бетіндегі алғашқы материал – көлемі шағын хабар. Онда: «Көшекұлы 
Мұстафа жолдас «Еңбекші қазақтың» қаладағы белсенді тілшісі еді. 
Және сын бөліміне ұдайымен жазып тұрушы еді. Мұстафа қаламының 
желі бар талапты жастардың бірі еді. Қанға жеріген бір жауыздың 
қолынан қаза тапты. «Еңбекші қазақ» басқармасы артында қалған 
жолдастары мен туған-туыстарына көңіл айтады» делінген.

Бұл – «Еңбекші қазақ» газетінің басқармасының өз тілшісіне көңіл 
айтуы есепті материал. Одан төменіректе Мұстафа Көшекұлының 
суретін басып, қасына сол кездің белсенді ақыны Қалмахан Әбдіқа- 
дыровтың қоштасу өлеңін жариялапты. Өлең мынадай:

ҚОШ МҰСТАФА!
Қабір үстінде

Мұстафа еңбектің шын ұлы едің,
Жорыққа октябрьмен шығып едің.
Өмірге келешекте гүл берерлік,
Белсенді коммунистің шыбығы едің.

Балтасы сені шапқан дұшпан таптың,
Шейіт боп тап жолында қанға баттың.
Табың боп теңлігіңді соттан күттік!
Құрылған таразысы әділеттің.

Қош жолдас! Жайлы болсын жас қабірің.
Үзілген жемісті ағаш ашпай гүлін.
Аға, інің қасіретті дос-жараның
Көтердік ортақтасып баста мұңын.

      Қалмақан.
20 «Еңбекші қазақ» газеті, №76 (1103),1928ж., сәуірдің 4-і.
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Өлеңнен соң мүнақып рәсімімен «Мұстафаның өмірі», одан кейін 
«Аянышты өлім» аталатын мақалалар басылған. Қазаға байланысты 
жарияланған материал мәліметтеріне қарағанда Мұстафаның жора-
жолдастары, әдеби жұртшылық арасында абырой-беделінің жоғары 
болғанын байқаймыз. Ендігі кезекті «Аянышты өлім» деген атпен 
жарық көрген материалға берсек.

«АЯНЫШТЫ ӨЛІМ»
Кешегі газетте «өлімші қылып кетіпті» деген хабарда айтылған 

Көшекұлы Мұстафа сол жарақаттан қайтыс болды. Өлтіруші Әбеуұлы 
Сұлтанбек екені анықталды. Сұлтанбек өзі де мойнына алып, әдейі 
өлтіруге көптен әзірленіп жүргенін айтты.

Уақиға түрі былай:
Сұлтанбек көптен өштесіп Мұстафаны өлтірейін деп аңдып жүр- 

ген. Апрельдің 2-сі күні таңертең қызметке баруға шығып, Мұстафа- 
ның жолын тосып отырған. Түс кезінде Мұстафа пәтерінен шығып 
әйелі Пәтимамен (Бәтима ғой – Қ.Е.) екеуі көшеде кетіп бара жатқанда, 
Сұлтанбек мылтықпен басып салған. Бірақ бір атқанда мылтығы от 
алмай, екінші рет атқанда барып атылған. Мұстафа қаша жөнелгенде 
артынан тағы да атқан, Пәтима қорқып құлаған, Сұлтанбек қуа келіп 
үйге кірейін деген екен, үй иесі есікті басып жібермеген соң терезені 
қиратып, үй иесіне мылтық октаған, сол жерде есікті босатып, үй иесі 
кейін шегінгенде үйге кіріп, Мұстафаға жабыса кеткен. Сұлтанбек 
тағы атқан екен, мылтық тимейді. Қашып әлсіреп қалған Мұстафаның 
басынан ұра берген. Мұстафа жығылғанда үстінен тұрмай басқа тағы 
да ұра берген. Қан шапшып үйдің ішін, төбені алып кеткен. Ол екі 
ортада үйдің маңайына адам толып кетіп, мелетселер де келіп қалған. 
Сұлтанбек қолға түсіп тұтқынға алынды.

Мұстафаны ауруханаға апарып доқтырлардың жедел жәрдеміне 
беріп еді, бірақ, жарасы ауыр болғандықтан дәрігерлердің шара 
қолдануына мүмкін болмай қалды.

Мұстафаның бұл өлімі аянышты өлім. Өйткені Сұлтанбектің 
өштеніп жүрген себебі, оның алайын деп жүрген қызы Мұстафаға 
тиген, Мұстафаның бар жазығы осы.

Бұл уақиғаның басы-қасында болған халық жерге түкіріп, 
Сұлтанбекке қарғыс беріп жатты, уақиғаны аянышты кезінде 
көргендердің көзіне жас алмағаны жоқ.

«Бұ не деген айуандық, мұндай да мейірімсіз пенде болады екен» 
– десіп жұрт аңыз қылысты.

«Бұл сықылды сұрапыл уақиға қылған жауыздың жауыздығына 
кеңес соты жазаның ең ауырын қолданар» – десіп әркім-ақ айтып 
жүр.
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Мақала авторы көрсетілмеген. Жоғарыда қазаға көңіл айтып, қол 
қоюшылар қатарында аталған Балқай Байтоғаев сол кезде «Еңбекші 
қазақ» газеті редакциясында қызмет істеген. Бәлкім, Мұстафаның 
қалай жарақаттанып, қалай қайтыс болғанын баяндайтын материалдың 
авторы сол Балқай Байтоғаев болуы мүмкін. Тіпті келесі «Қайғылы 
мәжіліс» атты хабарды жазған «Газетші» (бүркеншік атпен жазған-
Қ.Е.) де осы Балқай Байтоғаев болуы мүмкін. Өйткені Сұлтанбек, 
Бәтима, Мұстафа оқиғасын одан артық білер кісі «Еңбекші қазақ» 
газетінде жоқ қой. Қалай болғанда да «Адасқандар» романының 
жазылу тарихына қатысты бар материалдардың оқушыларға айтары 
бар деп келтіріп отырмыз. Осы ретпен келесі «Қайғылы мәжіліс» 
атты хабарды да оқушы алдына тартуды жөн көреміз. Олай дейтін 
себебіміз, бұл материалдар кезінде жазушыға бастапқы деректер 
ретінде қызмет етті. Әрі бұл мақалалар енді оқушылар үшін роман 
кейіпкерінің кім, түптұлғаның қандай өредегі жан екенін аз да болса 
мәлімдейді.

«ҚАЙҒЫЛЫ МӘЖІЛІС»
Мұстафаның өлімі туралы

Кеше, апрельдің 3-і күні Қазақ үністетінің оқытушылары, 
оқушылары, партия, жастар ұясы марқұм Мұстафа жолдасты еске 
түсіріп қайғылы мәжіліс жасады. Мынадай көңіл білдірді:

Жас қыршын Мұстафа жолдастың ойда жоқ жерде бір жауыздың 
қолынан жазықсыз қаза тапқанына қайғырамыз. Мұстафа 22-нші 
жылдан бері үністетте оқып жүрген аяулы боздақ еді, дегеніне жете 
алмай, орта жолда өмірі кесілді. Бұл аянышты өлім, бұл кешілмейтін 
өлім.

Мұстафаның тумаларына, құрбы-жолдастарына көңіл айтамыз.
Мұстафаның оқып жүріп жазған азды-көпті сөздерін жинап 

бастыру керек. Мұстафа сықылды аяулы жолдасымызды өлтірген 
жауыз Әбеу баласы Сұлтанбекті заң мекемелері аямай, тезірек ауыр 
жазаға беруін талап етеміз – деді мәжіліс».

Иә, «Адасқандар» романының бір кейіпкерінің түптұлғасы 
– Мұстафа Көшеков қазасы жайында «Еңбекші қазақ» газеті 
жариялаған кейбір материалдар осындай мәліметтер береді. Кезінде 
жазушы Сәбит Мұқанұлы бұл материалдарды еркін пайдаланғанында 
дау жоқ. Ал осы материалдар бүгін де оқушысына айтары бар, көркем 
шығарма, тіршілік, адам тағдыры жайлы бірсыпыра ой салатын 
секілді. Әзірге бұл материалдарды жазушы Сәбит Мұқанұлы болашақ 
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жазбақ шығармасына дерек жинайтын бір көз ретінде алға тартып 
отырмыз.

Келешекте жазылмақ шығармаға дерек жинайтын төртінші көз өзі 
қоғамдық айыптаушы райында ұдайы қатысып жүрген сот процесі. 
Ол не сот?

Қызылорда қаласының жазғы клубында 1928 жылы көкектің 29-
ында Мұстафаны өлтірген Сұлтанбекке ашық сот жүргізіледі. Сот 
процесіне сол кездегі қазақ зиялылары молынан қатысады. Олардың 
кейбірімен әр жылдары біз де жолығып әңгімелестік. Айталық, 
профессор Бейсембай Кенжебаев, Бәтима Мақашқызы, Мәриям 
Мұқанкеліні, Бекет Тайлақов естеліктерін жазып алып, газетте 
жарияладық. Көз көргендердің айтуына қарағанда, айыпкер мінбесінде 
қасқайып қылмыскер Сұлтанбек Әбеуұлы тұрған. Жәбірленуші 
үстелінде Мұстафа Көшекұлының жесірі – Бәтима Көшеккеліні 
отырады. Басы Бәтиманы Қызылордадан әкелген Балқай Байтоғаев 
болып куәлер шақырылады. Сот процесін жүргізуші Сырдария 
губерниялық сотының сессиясы. Сот ағасы – Ерімбетұлы, мүшелері 
Байжанұлы Ысқақ, Мұсағалиқызы Пәтима, хатшысы Әбубәкірұлы, 
прокурор Жантуарұлы Сұлтан, айыпкерді қорғаушы адвокат Дебоген 
болады. Сот процесіне қоғамдық айыптаушы болып Сәбит Мұқанұлы 
қатысады. Төрт күнге созылған сот процесінің материалы түгелге 
жуық «Еңбекші қазақ» газетінің бетінде «Мұстафаны өлтірген 
Сұлтанбекке сот» деген атпен жарияланды21.

Қылмыскер Сұлтанбек Әбеуұлына құрылған сот процесінің мате- 
риалдарын «Мөлдір махаббат» («Адасқандар») романының мате- 
риалы ретінде қарастыруға қандай негіз бар? Сот процесін газетте 
жарияланған есебі бойынша бақыласақ С.Мұқанұлының екі мақсат 
жетегінде болғанын жақсы аңғарамыз.

Алдымен қаза тапқан Мұстафа Көшекұлының есесін даулаушы, 
әлеуметтік әділеттілікті жоқтаушы – қоғамдық айыптаушы Сәбит 
Мұқанұлы, содан соң келешек жазбақ шығармасына материал 
жинақтаушы, әрі материал екшеуші – жазушы Сәбит Мұқанұлы. Жазу- 
шының өмірде кісі өлтірген Сұлтанбекті жек көріп, сот процесінде 
аса зор айыптап сөйлейтіні, керісінше, «Адасқандар» романында оны 
қорғап шығуының сыры да міне, осында.

Қоғамдық айыптаушы, көбіне шартты міндет атқаратын кісі ғой. 
Ал сот процесінің есебіне үңілсек С.Мұқанұлының айналасында өтіп 
жатқан құбылыстың ешбіріне бейтарап қарай алмағанын байқаймыз. 

21 «Еңбекші қазақ» газеті, 1928 ж., сәуірдің 30-31, мамырдың 1-2-індегі сандарын 
қараңыз
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Ол сот төрағасы, прокурормен таласа өзіне қажетті, істің ақ- қарасын 
анықтайтын сұрақтар беріп отырады. Солардың кейбірін келтірейік:

«Қоғам айыптаушысы: (демек С. Мұқанұлы – Қ. Е)
– Мұстафаны өлтірмеуге аямай, Батиманы аяған себебің не? 

Сұлтанбек:
– Батима қазақтың надан әйелі. Оны алдап-арбап сүйгенінен 

айырып, Мұстафаның өзі алғаны үшін Мұстафа жазалы деп ойладым.  
Қоғам айыптаушысы:

– Бір сөздерінде бастығы Міржақып, торғайлықтың бірқатарлары 
қазір саған әйел алма деп ақыл береді. Міржақып пен басқа 
торғайлықтарға да Мұстафа екеуіңнің жақындықтарың бірдей, олар 
Мұстафаға әйел алма демейді. Бұған қалай қарайсың?

Сұлтанбек:
– Мұстафа менен беделді. ...(өшіп кеткен – Қ. Е.) оқуы жуық. 

Сондықтан Мұстафа әйел алса ендігі жерде бір жағынан оқып, бір 
жағынан әйелін асырайды деп ойлаған болар деп шамалаймын».

Бұл қоғамдық айыптаушы мен айыпкер Сұлтанбектің жауаптасуы. 
Енді қоғамдық айыптаушы мен Бәтима арасындағы әңгімені тыңдап 
көрейік.

«Қоғам айыптаушысы:
– Бәтима, Сіз кешегі жауабыңызда, жолда түскенде Сұлтанбектің 

әкесінің үйі еш жәрдем берген жоқ деп едіңіз, жазған қағазыңызға 
қарағанда Сұлтанбекке, екі жолдасың Шалқарға ертіп әкеліп тастады 
дейсіз, мұныңыз қалай?

Бәтима:
– Кешегі айтқан сөздер есімде жоқ. Қағазға жазылса рас шығар.
Қоғам айыптаушысы:
– Бәтима, Сіз Қызыл отауға (Қызылордаға болар – Қ.Е.) келген 

соң Сұлтанбекке жазған хатыңызда Міржақып, Сейдәзім, Мұстафаны 
қосасың. Мұстафаға тиген соң, Сұлтанбекке кел деп шақырып хат 
жазасың. Мәнісі не?

Бәтима:
– Сұлтанбекті сүйген едім. Келсе тиетін едім».
Міне, осының бәрі шығарма жазу мақсатында жүрген жазушыға 

көл-көсір материал емес пе? Сөз жоқ, жазушы үшін аталмыш 
жайлардың қайсысы да көз тоқтатып, көңіл қойып қарайтын 
материалдар тізбегі. Бәлкім, осы материалдарға қарап жазушы 
шығарма жазбақ ойды біржола бекітіп, өзі осы ойға бекініп іске 
кіріскен шығар. Алайда, бұл бар болғаны материал ғана! Жазушы 
жазбақ шығармасына қаншама көп материал жиғанымен одан қандай 
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шығарма тумағы шығармашылық процестің әлі көп актілеріне 
байланысты. Бәлкім, ендігі осындай процестің бірі – жиналған мате- 
риалды екшеу, сұрыптау болар, асылы. Ал бұл оңай мәселе емес. 

Ұлы орыс жазушысы Л.Н.Толстой «Соғыс және бейбітшілік» 
роман-эпопеясына көл-көсір материал жинаған. Отан соғысына 
қатысқан қаншама қолбасшылардың мемуарын оқыған. Бір «Соғыс 
және бейбітшілік» роман эпопеясына ғана емес, ұлы жазушы өзге 
әрбір шығармасына көп материал жинап, аса зор дайындықпен келіп 
барып, жазуға ден қояды екен. Және бір ғажабы екшей келе жинаған 
материалдарын іріктеп пайдаланып, бірсыпырасын арттырып 
отырыпты.

Мұндай құбылыс М. Әуезовте де кездеседі., «Абай жолы» роман-
эпопеясын аяқтаған жазушы «Тағы осындай бір роман жазарлық 
материалым артылды» – деген.

Сәбит Мұқанұлы да «Сәкен Сейфуллин» пьесасына жинаған мате- 
риалдың жарымын ғана пайдаланғанын айтады. Ал «Адасқандар» 
романына қаламгер материалды қалай екшеп, қалай іріктеп пайда- 
ланды?

Жазушының жоғарыда аталған төрт жүйе материалды қалай 
екшегені оның төрт күнге созылған сот процесінің аяқталуына орай 
сөйлеген сөзінен байқалады.

Сот процесі 1928 жылы сәуірдің 29 күні басталып, төрт күнге 
созылады. Қоғамдық айыптаушы екі жастың махаббатына қатысты 
адамдарды мінездегенде таптық тұрғыдан қарайтынын аңғарамыз. 
Ақыр аяғында Сұлтанбектің қылмысты әрекетке бару сырын біле 
тұрып, (Мұстафаның, Бәтиманың әділетсіз әрекеттеріне қарамастан) 
таптық тұрғыдан талдау жасайды. Төрт күнге созылған сот процесінің 
аяқталу кезеңінде шырғалаңға айналған шытырман оқиғаның 
түйінін тауып, шиесін шешіп ұзақ сөз сөйлейді. Біз С.Мұқанұлының 
ол сөзін оқушыларға толық таныстырып жатуды артық көреміз. 
Өйткені жазушының ол сөзі «Мөлдір махаббат» былай жазылды» 
деп аталатын мақаласында келтірілген. Алғаш «Қазақ әдебиеті» 
газеті бетінде жарық көрген ол мақала кейін «Сөзстан» мақалалар 
жинағында қысқарып жарық көрді. Бірақ Сәбеңнің сөзі не туралы 
екенін, жазушының материалды екшеу процесін көрсету үшін кейбір 
сәттерге аялдау орынды. Ия, сот процесі аяқталу барысында Сәбит 
Мұқанұлы қоғамдық айыптаушы ретінде ұзақ сөз сөйлейді. Сөзінің 
түйіні қысқа қайырып айтқанда мынадай жайлардан тұрады.

Ол алдымен екі жас – Сұлтанбек пен Бәтиманың махаббаты 
шын сеніскен де, сүйіскен жүрек дерті екендігін анықтайды. «Шын 
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сүйіскен»22 – деген ойын тарата айтады. Бұл екі жастың қалай 
танысып, махаббат жолына қалай түскені хақында. Көңілдері 
жарасып серттескен екі жастың арасының суысуы, ақыр аяғының 
қанды оқиғаға әкеліп соғуына кінәлі кім, себепкер қайда? Мұны 
жазушы «Шылық араласқан»23 деп түйеді. Қоғамдық айыптаушының 
шылық араласқан дегендегі айтары: Сұлтанбек пен Бәтима аралары 
жеті атаға келгенімен, әлі қыз алыспаған ағайын, әкелері туыс 
санатында, көңілдері жақын. Әрі сүйек жаңғырту мақсатымен Бәтима 
түп нағашысы (әжесінің төркіні) – Жақсылықтың Сәлім атты басы 
таз баласына атастырылған. Бірі қызын беремін деп, екіншісі аламын 
деп бата жасап, бет сипасқан соң, жастар айтқан жерден шықпаса 
бата бұзылады. Сондықтан олар Бәтиманың Сұлтанбекке қосылуына 
қарсы. Іштей қарсы ғана емес, мүмкін-қадары аяқтан шалып, кедергі 
келтіреді.

Өр болып өскен Бәтимаға әлдері келмей, Қызыл отаудың күш-
теуімен Қызылордаға оқуға аттанып кеткен соң ел ақсақалдары қыз 
жолына тор құруда оқыған байшыл-ұлтшылдарға сүйенеді. Бәтима- 
ның хатын, Сұлтанбектің өлеңін жиналған көпшілік алдында оқыған 
Сәбит Мұқанұлы мұны «Шылық пен былық»24 деп анықтайды.

Қоғамдық айыптаушы: «Сондықтан сот мұны түптеп, зерттеп 
осы оқиғаға қатысты болған істердің тамырына балта шабуы керек»25 
– деп талап ете сөйлейді. 

 Бұл қанды оқиғада Сұлтанбек қана жаза тартпай, іске араласы бар, 
етектен тартқан ескінің, оларға қол ұшын берген оқыған ұлтшылдар 
да жазалануы керек деп біледі ол.

Ойының төртінші тармағын «Сұлтанбектің жазығы» деп тұжы- 
рымдап, мына мәселелерді айтады:

«1. Комсомолдың қасиетті атын былғады.
2. Әйел теңдігіне қол сұқты. 
3. Мұстафаны қатеден емес, қастан өлтірді»26 Жұртты ұйыта ұзақ 

сөйлеген сөзді тұжырып айтқанда осындай! Қоғамдық айыптаушының 
сөзіне қарағанда екі жастың сүйіспеншілік махаббатынан басталып, 
кісі өліміне келіп тірелер қанды оқиғаны Сәбит Мұқанұлы түптей 
тексерген, ойында он сан електеп қорытқан. Сәбит Мұқанұлы 
материалды толық жинап, меңгерумен бірге жазылмақ шығармасына 
желі тартып қойғандай халде жүргенін де осы сөздерінен аңғаруға 
болады. Демек, болашақ шығармаға шикізат – материал дайындалды. 
22 С.Мұқанов архиві, 26-том, 454- бет
23 Сонда. 454-бет
24 Сонда. 456-бет
25 Сонда. 457-бет
26 Сонда. 458-бет
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Дайындалып қана қоймай, таптық көзқарас, суреткерлік ой, шығар- 
машылық мақсат тұрғысынан іріктеліп, екшелеп сұрыпталады да. 
Жазушы бастан кешетін ендігі шығармашылық процесті бастамас 
бұрын Сұлтанбектің қылмысты ісіне құрылған сот процесінің нендей 
үкіммен аяқталғанын айта кетелік. Қоғамдық айыптаушы Сәбит 
Мұқанұлы әлгіндей қорытындылар шығара келіп, Сұлтанбектің 
аяусыз жазалануын сұрайды. Ол: «Егер де мұндайларға қатты жаза 
салынбаса басқалар да бұдан үлгі алып, көңіліне жақпаған адамды 
аңсары ауған күні өлтіріп тастай беруі мүмкін.

Қорғаушы азамат бір сөзінде: «Сұлтанбек бала, сондықтан 
жазасын жеңілдету керек» деді. Сұлтанбек бала емес. Бала кісі 
ойланып, планын құрып алып өлтірмейді. Сұлтанбекке 136-статьяны 
түгел қолданып, тиісті жазасын тартқызар. Қоғамға, үйірге түзеп 
қосар деп сенемін. Осындай оқиғаны тудыруға себепкер болғандарға 
бұдан да ауыр жаза салу керек» деп аяқтайды сөзін27.

С.Мұқанұлынан кейін шығып сөйлеген қорғаушы Дебоген 
Сұлтанбек Мұстафаны қастандықпен емес, масқаралағанына шыдай 
алмай өлтірді, әрі жас, сондықтан оған 136-статья ауыр болады деген 
пікірін қайталап айтады. Ақтық сөз айыпкер Сұлтанбек Әбеуұлына 
беріледі. Газетте оның сөзі былай жарияланыпты:

«Айыпкер Сұлтанбек Әбеуұлының сөзі.
Мұстафаны өлтіруіме себеп болған газеттегі сөздер екенін 

жауабымда да айтқам. Әлі де айтатыным сол.
Мұстафаның осындай қылықтарына шыдай алмадым, өлтірдім.
Мені Байтоғайұлы Балқай, бай, атқамінердің баласы дейді. Мен 

кедей баласымын. Әкем атқамінер болып ешкімге ... (өшіп кеткен 
оқылмады – Қ.Е.) рарын тигізбеген адам. Менің жастығымды Кеңес 
соты еске алар. Жазамды жеңілдетер деп сенемін. Прокурор, қоғам 
айыптаушысы қорытынды сөзінде маған ең ауыр 10 жыл түрмеде 
жатқызуды тілек етіп отыр. 10 жыл бір кісінің өмірі, егер де 10 жыл 
жататын болсам, одан да атып өлтірсе екен деймін»28.

Төрт күнге созылған процесс бойынша сот Сұлтанбекті:
«Сұлтанбек Мұстафаны жазықсыз өлтірген. Қызғаншақтық 

мақсатпен өлтіргенін өзі де мойындады. Мұстафаның өлімі аянышты 
өлім. Мұстафаның жастығы, коммунистігі бір аянышты болса, 
Сұлтанбектің қолынан басына 21 жерге жара түсіп мылжаланып өлуі 
екі аянышты. Сондықтан сот Сұлтанбекті қылмыс жүргізу заңының 
136-ншы бабының «а», «б» буынына ылайықты еркінен айырып, 8 
жыл түрмеге жатқызуға үкім қылады»2 – деген кесім-жаза береді.
27 «Еңбекші қазақ» газеті, мамырдың 5-і, 1928 ж.
28 Сонда.
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Жазушы үшін материал жинақталып қалған еді. Енді сол 
материалдардың елеулісін електеп, іріктеп, шығармасына пайдалану 
жолдарын жоспарлауы ғана қалған секілді. Електен өткен материал 
жазушыны жиі-жиі мазалап жазу столына шақырғыштай бастаса 
керек. Бұл шығармашылық процестің кезекті бір сатысы, бізге бүгін 
қызық көрініп отырғанымен уақытында жазушыны тоқсан толғанысқа 
салған «ет пен сүйектен жаралған» адам ретінде, мойнында қоғамдық 
міндеті бар айыптаушы, оқиғаға қызығып, тақырыбын тауып тетігіне 
жете алмай жүрген жазушы райында әбден қинаған бір өткелі еді.

Міндеттің қайсысын да сәтті атқарып шыққан Сәбит Мұқан- 
ұлының алдында жүйке мен жүрекке күш салар қаншама істер күтіп 
тұр? Материал игерілмей қалып қояр жағдай, әйтпесе жазушы- 
ның оңтайына келмей, жазылмай қалар тақырып, тіпті сәтті 
басталып, аяқталуы азапқа айналып өртелумен бітетін шығарма да, 
шығармашылық трагедияға айналып кетер сәттер де бар тарихта. 
Ондай жағдай С.Мұқанұлының басында болмады дейсіз бе?!

Зерттелген тақырып, тақырыпты айтасыз, екшелген материал 
да әлі көркем шығарма емес. Бұлар әлі көркем шығармаға керекті 
материал, жасалған негіз, салынған жол, қаланған баспалдақ қана. 
Ендігі мақсат, ендігі процесс оқиғадан ой түю, ойды образ табиғатына 
сіңіру, шығарманы қалай құру, қалай аяқтау... дегендей толып жатқан 
міндеттер жетегінде болса керек. Шығармашылық осындай процестің 
ендігі бір кезеңі – жоспарлаудан басталатындай ма, қалай?..

ІІ
Әдебиет тарихында жазар шығармасына жоспар жасайтын да, 

қиял қуатына сеніп жоспарсыз-ақ ойын ақ қағаз бетінде өрнектей 
беретін де қаламгерлер болған. ұлы ақын А.С.Пушкин, үлкен прозашы 
А.Н.Толстой жоспарды мойындай бермеген. Сәбит Мұқанұлының 
жазушылық тағдырында жоспарлаудың табиғаты әрқилы. Көлемі көз 
қорқытарлық романдарын жоспарсыз бастап кетуге тәуекелі жеткен 
жазушы кейде жеке мақала, тарихи-этнографиялық очеркке арнайы 
жоспар құрған. Бүгін тәптіштей баяндалып отырған материалдың 
жайы қалай? Жазушының шығарма жазары анықталды. Ал сол 
шығармасына жазушы жоспар жасаған ба? Бұл сұраққа кесіп-пішіп 
жауап айту қиын. Жасамады деуге негізінен поэзия жанрында 
еңбектеніп келген жас дарын алдында тұңғыш рет көлемді проза 
талаптары тартылғалы тұр. Жоспар жасады деуге, жазушы архивінде 
романдық ұзын желіні көзге елестерлік жүйелі жоспарды байқамадық. 
Жекелеген жоспар-жоба бар. Соның бірі мынадай:
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«ҚОҒАМ МЕН АДАМ»

Темалар
1. Қазақтың ескі кездегі әйелге көзқарасы.
2. Сұлтанбектің әйелмен жақындығы.
3. Әйел (Бәтима) қандай кісі?
4. Кімдердің қатынасы бар?
5. Қазіргі кезде (Кеңес өкіметінің) әйелге көзқарасы.
6. Әйел мен еркек. Махаббат. Байлардың пікірі.
7. Мұстафа жазықты ма?
8. Сұлтанбек қандай адам? Комсомол.
9. Кісі өліміне кімдер себеп болған?
10. Бұл оқиғаның бүгінгі салт, санаға қандай әсері бар?
11. Қылмыс заңы. Жаза не үшін беріледі?
12. Сұлтанбекке тиісті жаза салынған ба?
13. Үкім қандай болу керек?»29

Жазушы архивінен алынған бұл деректі Сәбит Мұқанұлының 
материал сұрыптаудағы тәсілі деп қараймыз ба, әлде романға 
кірісердегі толық жоспардың болғаны осы ма?

Дәл кесіп айту қиын. Әйтсе де, жазба жазушының шығармашы- 
лық іске кірісе бастағанын көрсетеді.

Шығармашылық психологиясы дегеніңіз қызық. Материалды 
игеру мақсатындағы сөйлесу, әңгімелесу сәттерін былай қойғанда, 
қалай жорырымызды білмей отырған мына қысқа жоба-жоспардан да 
жазушының таптық көзқарасы, суреткерлік дүниетанымынан бастау 
алатын бірсыпыра сыр аңғаруға мүмкіндік бар.

Көзқарас – өмірлік материалдың өнер туындысына айналуында 
айрықша рөл атқарар фактор. «Көзқарас – шығармашылық қожасы» 
(Н.Тихонов). Осы жоспарға тікелей шығармашылық ерекшелік, жазу- 
шылық мәнер тұрғысынан қарап, ой қорытсақ, мынадай жайлардың 
куәсі боламыз.

Алдымен жазушының кең ауқымды, масштабты ойлау мәнері, 
мәселені әріден бастауы бізге бұл роман жоспары-ау деген жорамал 
жасауға ерік береді.

Жоспардың «Қазақтың ескі кездегі әйелге көзқарасы», «Сұл- 
танбектің әйелмен жақындығы», «Әйел (Бәтима) қандай кісі», 
«Қазіргі кезде (Кеңес өкіметінің) әйелге көзқарасы», «Әйел мен 
еркек. Махаббат. Байлардың пікірі», «Әйелді жауапқа тарту мәселесі» 

29 «Сәбит Мұқанұлы архиві», 21-том, 439-бет. С.Мұқанұлының мемориалдық 
музей-үйі.
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деген бунақтары тікелей әйел тағдырына құрылған. Осыған қарап, 
жазушының ойға алған шығармасының негізгі көтерер мәселесі 
– әйел бас бостандығы, рухани тәуелсіздігі боларын, осы ойдың тіпті 
жазушы ойының қазығына, шығармасының тақырыбына айналарын 
топшылайсың.

«Қазақтың ескі кездегі әйелге көзқарасы», «Қазіргі кезде (Кеңес 
өкіметінің) әйелге көзқарасы», «Байлардың пікірі», «Кімдердің 
қатынасы бар?», «Ақыры нелер себеп болған, кісі өліміне кімдер себеп 
болған?» деген тармақтар жазушының оқиғаға таптық көзқараспен 
қарағанын (жазушының кейбір кемшілігі осы көзқарасқа байланысты 
орын алады – Қ.Е.), материалды да осы ой жүйесімен екшегенін және 
шығармада айтар ойдың әлеуметтік тынысы, тартыстың әлеуметтік 
мәні де осы таптық көзқарас төңірегінен өрбитінін пайымдаймыз.

«Әйел (Бәтима) қандай кісі?», «Мұстафа жазықты ма?», 
«Сұлтанбек қандай адам? Комсомол», «Сұлтанбекке тиісті жаза 
салынған ба?» – деген сауалдар (бұлар әрі эскиздер) арқылы шығар- 
маның болашақ кейіпкерлерін жазушы ой таразысында күні бұрын 
безбендеген, жете зерттеген деген ойға жетелейді. Әрі осы сәт 
объективтік идея, авторлық мақсат, шиеленіс салмағы сияқты өзекті 
мәселелер жөнінде жоспар құрғаны байқалады.

«Бұл оқиғаның бүгінгі салт, санаға қандай әсері бар?», «Қылмыс 
заңы. Жаза не үшін беріледі?», «Сұлтанбекке тиісті жаза салынған 
ба?», «Үкім қандай болу керек?» – дегенде өмірлік материалды, 
шығарылған үкімді ой елегінен өткізген. Болған оқиға ізімен жүру 
– көркемдік шындыққа алып бара ма? Сот процесінің аңғары дұрыс 
па, шығарылған үкімнің артық-кемі жоқ па? Оны көркем шығармада 
қалай көрсету керек деген сұрақтар, шығарманың оқушыларға берер 
тәрбиелік мәні жөнінде алдын ала топшылаудан туса керек.

Жөпелдете жасалған қысқа жоспардан біз жазушының осындай 
ойларына кездескендей боламыз. «Сұлтанбекке тиісті жаза салынған 
ба?» – деген сауалға қарап, бұл сот процесі аяқталып, материал 
екшеліп, жазушы шығармашылық процесті бастар сәтте жасалған 
жоспар болар деп топшылаймыз.

Иә, осылайша шығармашылық процесс – жазу процесі де 
басталып кетті. Автор екі жақты күйде тұрды ол кезде. Алдымен 
ақындық шабыт, жастық қуатпен роман тез жазылса керек. Бұл – 
бір ой, бір болжам. Сонымен қатар, жазушы ол кезде кең тынысты 
прозада тәжірибесіз. Тәжірибесіздік автордың қолын байлай беруі 
де әбден мүмкін. Роман Қызылорда қаласында басталды да Санкт - 
Петербургта аяқталды. Санкт - Петербургта жазылуы қалай?
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Сәбит Мұқанұлы біраз уақыттан бері өзінің білімінің жетімсізді- 
гін аңғарған еді. Ақыры әдебиеттегі ұстазы Сәкен Сейфуллинмен 
кеңесіп, 1928 жылы Санкт-Петербургқа оқуға аттанды. Ол кезде 
Санкт-Петербургта Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан секілді қазақ 
әдебиеті мен ғылымының болашақ жарық жұлдыздары оқитын. Сәбең 
де солардың қатарына келіп қосылды. Мақсаты университетке түсіп 
оқымақ, білім алмақ. Жазғы демалысқа Қазақстанға келген Әлкей 
Марғұланнан оның Санкт-Петербургтағы жалдамалы пәтерінің 
адресін алып қалған Сәбит Мұқанұлы алғаш Декабристер көшесі, 
14-інші үйге тоқтайды. Бірақ түрлі себеппен Сәбең М.Әуезов, 
Ә.Марғұлан тұрған жалдамалы пәтерде ұзақ аялдай алмайды. Бұл 
жөнінде академик Әлкей Марғұлан: «1927 жылы (дұрысы 1928 
жылы – Қ.Е.) мен жаз айларында Алтайда ғылым экспедициясында 
жүргенде Сәкең мені іздеп, Санкт-Петербургтағы менің пәтеріме 
барған. Пәтердің иесі, оның бәйбішесі өте ақылды адамдар еді, 
олардан Мұқаңды, мені сұрап көп уақыт отырады. Олар қолы шебер, 
өте пайдалы іс тындыратын адамдар еді, бірақ олар туралы Сәкең 
біраз басқа түрлі келістіріп жазған»30 – деп еске алады. М.Әуезов, 
Ә.Марғұлан пәтерінде ұзақ қоныстана алмаған Сәбит Мұқанұлы 
Политехника институтының студенті Темірболат Телжановтың 
(көрнекті қазақ суретшісі Қанапия Телжановтың әкесі – Қ.Е.) 
жәрдемімен Плеханов көшесінде бір үйге қоныс аударады. Жазушы 
ол пәтерді «Плехановская 42» аталатын үйдің алтыншы этажында 
екен»31 дейді. Шамасы, жазушы көшенің ауызекі айтылуына ден 
қойып отырса керек. Өйткені Декабристер көшесінен кейінгі көше 
«Плеханов көшесі» аталады. Сәбеңнің сипаттауына қарағанда біз 
осы көшені көргендей боламыз. Ол «Декабристер көшесіне жақын» 
– деп сипаттайды. Жазушының жарының айтуына қарағанда 1928-
29 жылдары олар Плеханов көшесі, 19 үйде тұрған секілді. Біз 1980 
және 1988 (6-13 маусым) жылдары Санкт-Петербургқа екі рет сапар 
шектік. Екеуінде де Мойка Декабристер, Плеханов көшелерін аралап, 
жазушы алғаш тоқтаған, кейін жыл беделінде үй-ішімен тұрған 
үйді ойша тұспалдап, қиял қыдыртып байқадық. Плеханов, 42 үй, 
19 үй де алты қабатты емес, бар болғаны үш қабатты үйлер. Көше 
аты өзгермегенмен, үйлердің қатар саны өзгеріп кетуі мүмкін. Біз 
бұл әңгімеге Мойка жағалауы көшесін неге араластырдық? Бірінен 
кейін бірі жарыса қатар түзеген осынау көшелерді аралап жүрегнде 
бізге бір ой келді. Ұлы ағартушы Шоқан Уәлиханов кезінде Мойка 
30 Ә. Марғұлан. «Сәбитті еске түсіру». Қолжазба. С.Мұқанов музейінің архиві. 
«Естеліктер»папкасы, 1-бет.
31 С.Мұқанұлы. «Өмір мектебі». А., 1970,3-кітап, 286-бет.
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көшесінде пәтер жалдап тұрды емес пе?! Олай болса жиырмасыншы 
жылдары Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан, Сәбит Мұқанұлы секілді 
қазақ студенттерінің Мойка жағалауындағы қапталдас көшелерде 
пәтер жалдауында Шоқанды ес тұту, ұлы ағартушыға еліктеу сарыны 
жатса керек. Әйтеуір Санкт-Петербургқа бұрынырақ барып қоныс 
тепкен Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан да, кейін барып жылдап 
қайтқан Сәбит Мұқанұлы та Санкт-Петербург секілді зиялы қаланың 
осы өңірін жайлаған. Біз ол үйлерді, бір жағы қазақ жазушысының 
өміріне қатысты, бір жағы тарихи әңгімеленіп отырған «Адасқандар» 
романына қатысты болғандықтан да іздедік. Үйлерді анық таба 
алмаған соң кезіндегі пәтер иелерінің фамилиясы бойынша іздедік. 
Үй иелеріне Сәбең «Пәтер иесі – Киор дейтін неміс кемпір екендігі 
жоғарыда айтылды. Шалы ертерек өлген, оның үйленген екі баласы 
бар: біреуі – Карль Карлович Киор, екіншісі – Евгений Карлович 
Киор. Карлдың әйелі Елизавета Михайловна аталатын орыс, 
Евгенийдің әйелі – Татьяна Августовна аталатын полячка. Карл 
мен Елизавета драмалық театрдың артистері»32 – деп сипаттайды. 
Осы жерде мені қызықтырған пәтер иелерінің кейінгі тағдыры, 
Санкт-Петербургте жиырмасыншы жылдары жұмыс істеген драма 
театрларының хал-жайын тиісті орындардан сұрай бастадым. 
Театр музейі, театр қайраткерлерінің документ-деректері сақталуға 
тиісті архивтерге барғыштадым. Жиырмасыншы жылдардың 
театрлары сан рет сапырылысып қайта құрылған, архивтер мен 
музейлерде ерлі-зайыпты Киор есімді артистерге байланысты 
материал сақталмаған. Санкт-Петерборлық жазушы Даниил Гранин 
тұрғындардың фамилиялық каталогы, анықтамалығы әл-әзір зиялы 
қаланың өзінде жоқ. Бертінде Ұлы Отан соғысы басталды, қоршау, 
эвакуация, аштық... дегендей жеті ағайынды қиындықтың кезінде 
қандай қатерге ұшырағанын кім білсін дейді. Әйтеуір Киорлар атақты 
өнер қайраткерлеріне айналмаған болды. Амал қанша, Майорова 
көшесінен басталатын қысқа ғана Декабристер көшесін бойлай 
жүріп, келесі Плеханов көшесіндегі 19 және 42 үйлерге көз қыдыртып 
«асылы, «Адасқандар» осы үйлерде жазылды ғой» деп қиялдадық. 
Басқа амал да жоқ еді. Әрине, Санкт-Петербургтың байырғы 
тұрғыны, қазақ әдебиетінің үлкен досы, ақын В.А.Рожденственский 
тірі болғанда Сәбит Мұқанұлы 1928-29 жылдары қай үйде, қандай 
пәтерде тұрғанын, қалай еңбектенгенін айна-қатесіз айтып-ақ берер 
еді. Өкінішке қарай, Всеволод Александрович көз жұмғалы да біраз 
уақыт... Әңгіме арқауына айналып отырған «Адасқандарға» қайта 
32 Сонда, 374-бет.
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оралайық. Өз орнына – Қазақстан Мемлекеттік баспасының бас 
редакторлығына тел өскен құрбысы Ғабит Мүсіреповты өткізіп, 
аттанарында «Адасқандар» деген атпен роман жазып жүрмін, 
қаражаттан тарықсам, келісім-шарт жасап ақша жіберерсіңдер деп 
өтініп кетеді. Міне, осындай қиын жағдайда жазылған «Адасқандар» 
Санкт-Петербург қаласында аяқталды.

Ендігі бір айта кететін жай, жазушының шығарманы қалай 
жазғаны. Өзі айтқандай «Адасқандарды» Қызылордада бастағанымен 
өндіре жазбаған секілді. Өндіре жазылуы негізінен Санкт-Петербург 
еншісінде. Роман жазамын деген жазушының асқақ арманы солай 
Санкт-Петербургте жүзеге асқан. Олай дейтініміз, жазушы Санкт-
Петербургке барған соң да, оқиғаға қатысы бар қаламдастарына хат 
жазып, кейіпкерлері жөнінде материал сұратады. Сондай материалдың 
бірі, журналист Шиәп Қожахметовтың мына бір хаты. Ол хатта:

«Сәбит!
Өзің көргендей аманбыз. Өзім бұрынғы орнымда жұмыс қылам. 

Өзгерген жаңалық жоқ. Басқармадағы («Еңбекші қазақты» айтады 
– Қ.Е.) жолдастардың бәрі аман. Сенің жіберген хатыңды алып, 
тапсырған жұмысыңды түгелдей осымен жіберіп отырмын. Бұдан 
басқа Мұстафа туралы жазылған ештеңе жоқ.

Балқай біздің басқармада. «Еңбекші қазақ» газетінің кешкі 
корректурасын қарайды. Өзі қазақ институтында оқиды. Оған хат 
жазам десең басқармаға жазсаң болады. Мәкеңе сәлем. Жолдасың 
Шиәп»33 – делінген. Кезінде «Еңбекші қазақ» газетінде қызмет 
атқарған журналист Шиәп Қожахметов 1972 жылы сәуір айында 
қайтыс болды.

Иә, хаттың дерегіне қарағанда Сәбит Мұқанұлы «Адасқандарға» 
әлі де материал іздестіріп отыр. Ол – Мұстафа Көшеков өміріне 
қатысты деректер. Бұл шығарманың жазылу процесін көрсетеді. 
Шығарма әлі аяқталған жоқ. Бәлкім, жаңа жазылған секілді де әсер 
қалдырады.

Бір жағынан Санкт-Петербург университетінің сабағы, бір 
жағынан екі баласы мен жарын асырау тағы бар. Осындай тоғыз 
жолдың торабында құсұйқылы студент Санкт-Петербург қаласында 
өзінің тұңғыш романын жазып жатты. Әрі мәдениетті ортадан білім 
алу, әрі бал арасындай тірнектеп жинаған білімді жаңа жазыльш 
жатқан шығармаға жұмсау... жиырма сегіз жасар қазақ жазушысының 
ол кездегі тіршілік-тынысы осындай еді.

Адасқан жастар өмірінен Сәбит Мұқанұлының роман жазып 
33 «Сәбит Мұқанұлы архиві», 21-том, 438-бет.
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жатқанын естіген жұртшылық жаңа шығарманы елеңдесе күткен. Сол 
көптің бірі – тағдыры тәлкекке түскен Сұлтанбек. Өзге мәселелерге 
қоса «Адасқандардың» жайын ол да сұрап жатыр. Көптің тілегі мен 
жазушы тілегі ұштасқан бір күні «Адасқандар» жазылып бітті. Қалай 
жазылғаны жайында жазушы: «Адасқандар» романын жазуды мен 
Қызылордада бастадым да, жолшыбай тоқтаған жерлерде жұмысымды 
жалғастыра жүріп, аяғын Санкт-Петербургқа алып келдім. Мұнда 
сабақтарыммен шұғылдана, қаланың іші-сыртындағы әдеміліктерді 
тамашалай жүре романның алғашқы редакциясын 1928 жылдың 14 
декабрі күні аяқтадым. Араб әрпімен жазылған бұл вариант 424 бет 
болып шықты. Оны тағы қарап, оқып шығуға қысқы каникул болып 
қалды да, тұрған пәтерім жайлы, қаражатым жеткілікті болғандықтан, 
туған ауылымда қалған семьямды алып қайтуға поезбен аттандым» 
– дейді.

«Адасқандар» осылай жазылды. Бірақ Санкт-Петербург секіл- 
ді зиялы қалаға білім іздеп, сусап келген Сәбит Мұқанұлы «Адас- 
қандарды» жазамын деп оқуын әлсіретіп алды.

Жазылып біткен шығарманың «Жұмбақ», «Ақын» аталатын 
екі бөлімі «Жаңа әдебиет» журналында жарияланды34. Содан 1931 
жылы «Қазақстан» баспасы арқылы жарық көрді. 1935 жылы роман 
өңделіп «Адасқандар» деген атпен қайта басылып шықты. Роман 
сол жылы (1935ж) Олег Фролих пен Біләл Малдыбаев аудармасында 
Москвадан орыс тілінде басылым көрді. Аударманың қолжазбасы 
бүгінде ЦГАЛИ-де (Орталық Мемлекеттік әдебиет пен өнер архиві) 
– Москвада сақтаулы. Кейін «Мөлдір махаббат» (1959 ж.) болып 
өңделіп, өзгеріп қайта басылды.

Романның алғашқы адымы осылай басталған еді. 1928 жылы сәуір 
айының 2-сі күні Қызылорда қаласында болған қанды оқиға қатты 
әсер еткен жазушы – Сәбит Мұқанұлы көрген-білгенін ойында терең 
толғанып, қорытып екі жастың махаббат драмасын жиырмасыншы 
жылдардағы әлеумет өмірімен астастыра ашатын роман жазды.

«Адасқандар» романын көпшілік оқырман сүйіп оқып, қызу 
қабылдағанымен әдеби сын ұната қоймады. Көркем шығарма әдеби 
сын үшін емес, қалың бұқара халық үшін жазылатыны әмбеге аян. 
Алайда, саясат жазушыға құрық тастамай тұра ма, сірә? Отызыншы 
жылдардағы ҚазАПП-тың мектебінен өткен қазақ сыншылары 
«Адасқандарды» аяусыз сынады. Қазақ ақын, жазушылары мен 
әдебиет сыншылары саясаттан қорықты, әдеби білімі, эстетикалық 
талғам нәзіктігі жетіспеді деуге болар. Өйткені роман қазақ әдебиеті 
34 Жаңа әдебиет журналы, 1929ж., №1, 21-34 беттер.
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үшін жаңа жанр еді ғой. Ал орыс әдебиеті сыншыларына не жорық? 
Әлде ұлт әдебиетіне жақсы туындыны қимады ма? Әлде отызыншы 
жылдары белең алған сыңаржақ социологиялық сын ықпалы ма? 
Әйтеуір «Адасқандар» романы жөнінде орыс жазушылары екі 
жарылып айтысты да, одақтық баспасөзде шығарманың көркемдік 
әрі мен нәрін талдаудан гөрі, бірыңғай қаралаған, жазушының жеке 
басына тиіскен Р.Шпунттың «Адвокаты кулачества» («Комсомольская 
правда», 1935, 6 октября), В.Тевкелидің «Повесть об обреченных» 
(«Литературная газета», 1935, 15 октября) аталатын шындықтан 
қиғаш мақалалары жарық көрді.

Бүкілодақтық әдеби сынның әу-жайы мұндай болған соң олардың 
аузы қалай қисаярын күтіп отырған қазақ қаламгерлері кімді аясын?! 
Қазақ сыншысы Қ.Өтепов «Әдебиет образындағы кемшіліктер» 
(«Социалистік Қазақстан», 1936, 12 апрель), «Большевиктік сынды 
өзара өрістетейік» («Социалистік Қазақстан», 1937, 16июль), «Тағы 
да «Адасқандар» туралы немесе Сәбит Мұқановтың әдебиеттегі 
байшылдығы» («Лениншіл жас», 1937, 18июль); ақын Қ.Әбдіқадыров 
«Әдебиеттегі троцкишіл-бухариншіл ұлтшыл-фашист зиянкестерін 
жеріне жете құрту керек» («Қазақ әдебиеті», 1937, 13 август) 
секілді «Адасқандарды» да, оның авторын да аяусыз «әшкерелеген» 
сын мақалалары үсті-үстіне жарық көріп жатты. Қысқасы, қазақ 
ақын, жазушылары өздерінің осындай сыңаржақ социологиялық 
сындарымен С.Мұқанұлын таяққа жықты, басына бұлт үйірді деп 
айтуға болады. Тапқан пайдамыз – «Адасқандар» оқуға болмайтын 
саяси ұстамсыз, зиянды шығарма деп танылды. Ал жазушы 
С.Мұқанұлының өзі тап тартысына араластырылып, «жауларды» 
әшкерелеу науқанына тартылды...

Жылжып жылдар өтіп жатты. Қазақ халқы да, оның жан сырын 
жырлаушы қаламгер қауымы да бұл жылдары көрместі көрді, кешпесті 
бастан кешті. Іштері қан жылай жүріп, сыртымен саясаткер болды. 
Қатары селдірей сиреп қалғанын, саяси науқандардан болдырып, құр 
сүлдерін сүйретіп шыққанын көрді. Көсем тұтқан темір тәртіптің 
адамдары да темір өзекті жандар емес екен, олар да өтті мынау 
жалғаннан! Енді олар бір-біріне сеніммен қарай бастады. Енді олар 
қазақ әдебиетінің тағдырын ойлай бастады.

Жазушылар көркем шығарма орнына арыз, түсінік жазуға 
жұмсаған қаламдарын қолдарына қайта алды. Жазылып қалған 
архивтерін қайта ашып, өртелгеннен қалған қолжазбаларына қайта 
үңілді, жарамсыз деп табылған кітаптарын қайта оқыды. Оқыды, 
қарады, өңдеді, жөндеді, күзеді, түзеді...
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Міне, осындай күндердің бірінде жазушы Сәбит Мұқанұлы 
ағынан жарылды: «Май. Көктем. Бұл – біздер үшін жетіжылдық ұлы 
жоспардың тұңғыш көктемі. Бүгін тоймен басталғалы отырған бұл жаз 
басқалар сияқты мен үшін де еңбек пен жеміс жазы болмақ. Мен өзім, 
үстіміздегі жылдың алғашқы төрт айында баспаға екі кітап бердім: 
бірі – «Алыптың адымдары» деп аталатын халықтық қытайдың 
өмірінен жазылған, көлемі 25 баспа табақтай шығарма, екіншісі 
– «Адам атаның шоқысы» аталатын Цейлон туралы жазылған, көлемі 
4 баспа табақтай еңбек.

Қазіргі уақытта баспаға, бұрын «Адасқандар» аталған, ендігі аты 
– «Мөлдір махаббат» романын даярлап жатырмын.

Бүгін айтарым: заманымыздың және замандастарымыздың хал-
жайын сипаттауда, қаламдас достармен жарысқа түсуге әзірмін. 
Отандастарыма, шетелдік достарға, өзім жүздерін көріп қолдарын 
талай қысқан қытайлық бауырларға Май нұрындай бақыт тілеймін»35 
– деп сырын айтты.

Сөйтіп, С.Мұқанұлы қызулы жастық шағында жазған қызықты 
шығармасына уақыт өте келе қайта оралды. Қызға таласқан жастар 
махаббатын қайта маздатты. Саясатқа беріліңкіреп «Мөлдір махаббат» 
(1959 ж.) аталатын роман жазып аяқтады.

Жеке шығарманың шығармашылық тарихын тәптіштегелі 
отырған соң «Мөлдір махаббаттың» да қандай жағдайда, қанша 
уақытта, қалай жазылғанын да айқындап кеткеніміз жөн. Бұл ретте 
бізге С.Мұқанұлы шығармаларының денін, соның ішінде «Мөлдір 
махаббат» романын да машинкадан өткізген Майра Жансаеваның жан 
сырын тыңдау жеткілікті: «Кейбір шығармалар болмаса, көпшілігін 
қолмен жаздыңыз. Шығармаларыңыздың қолжазбасында, көбінде 
дерлік: қызыл, жасыл жұлдыздармен белгі қойып, қосымшалар кір- 
гізетін едіңіз. Ол қосымшаларды жаңылмай орын-орнына қойып, 
шимайлай түзеген қолжазбаға үңілу маған да оңай емес еді.

«Мөлдір махаббатты» жазғаныңызда тағы бір таң қалдым. Сол 
кездегі шоферіңіздің аты Алексей еді ғой деймін. Біз ол кезде сонау 
Минусинская көшесінде тұрамыз, бір жағынан осы күнгі тұрақты да 
іргесін қалап, қолға алған кезіміз еді. Қалай да тез бітіру керек, деп 
Сіз айтқан соң барлық басқа жұмысты былай жинап қойып, машинаға 
отыра қалдым. Алексей таңертең бір бума қолжазба әкеледі. Әйтеуір, 
не керек, күнімен отырып, түнімен отырып, (7 сағат ұйқыдан басқа 
уақытта) Сіздің қолмен жазған колжазбаңызды машиамен басуға әрең 
35 «Социалистік Қазақстан», 1959, 1 май.
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үлгердім. Бір ай бойына Сіз де тынымсыз жаздыңыз, мен де күні-
түн машиаға көшірумен болдым. Не керек, әйтеуір бір айда «Мөлдір 
махаббат» романын аяқтап, уһ деп дем алдық қой. Сонда бір таң қалған 
едім де, Лев Толстойдың «Анна Каренинасын» жазғандағысындай 
бұл роман да тез жазылғанына өте қайран болдым.

Қолжазба маған келген соң, ылғый асығыс істелуге тиісті 
болатын. Типографиялық графиктен қалмаса екен деп, немесе, 
репитиция жасайтын артистер күтіп қалмасын деп пъесаларды 
көшіргенде, күнімен, түнімен машинамен жұмыс істеп, тамақ ішу, 
ұйықтаудан басқа уақыттың бәрін Сіздің қолжазбаларға үңілуге сарп 
еткен күндер, айлар, жылдар да көп екен»,36 – дейді ол.

Қатып (көшіруші) хатына қарағанда С.Мұқанұлының «Мөлдір 
махаббат» аталатын көлемді романы 1959 жылы бір ай шамасында 
өте жылдам жазылған болып шығады. Жазушы үлгерімпаздығына 
кісі қайран қаларлық. Бір есептен таң қалатын да ештеңе жоқ. 
Табиғатынан С.Мұқанұлы әрбір шығармасына материалды мол 
жинап ұзақ ойланып-толғанып алып, тез жазатын мәнердегі жазушы 
еді ғой. Әлемдік әдебиет тарихында мұндай тәжірибелер бар. 
Зерттеуші Г.П.Макогоненко «Исторический роман о народной войне» 
атты мақаласында А.С.Пушкиннің «Медный всадник», «Анджело» 
поэмаларын, «О рыбаке и рыбке», «О мертвой царевне» ертегілерін, 
«Пиковая дама» повесін 1833 жылы бас-аяғы бір жарым айда жазып 
шыққанын айтады37. Демек, жазушы үлгерімі материалдың ойда 
қорытылып, пісуіне, қаламгер шабытына байланысты құбылыс!

Жалпы Сәбит Мұқанұлы әр шығармасына материалды әр қилы 
жолмен жиғанымен, қай-қай шығармасын да өте жылдам жазатын 
машықтағы қаламгер еді. Арнайы барып жолыққанымызда әйгілі 
әдебиетші, аудармашы В.Б.Шкловский де Сәбит Мұқанұлы үлгеріміне 
таң қала: «Аударма барысында («Өмір мектебі») айтқан кемшілікті 
түзетуге үйіне кеткен Сәбит Мұқанұлы таңертең тұтас бір тарауды 
қайта жазып әкелуге ерінбеуші еді»38– дегені бар.

Ал тікелей «Мөлдір махаббат» романы тұсындағы жазушы 
үлгерімпаздығына келсек, аталмыш туынды «Адасқандардың» 
(1931, 1935) үшінші нұсқасы. Күрделі жөндеуге түсті дегенімізбен де 

36 М.Жансаеваның жазушыға 1970 жылы, мамырдың 27-і күні жолдаған хаты 
С.Мұқанов музейінен пайдаланылды. Хаттың 2-3-беттері.
37 Пушкин А.С. «Капитанская дочка». Издание второе, дополненное, Наука, Л., 1984, 
с.207
38 Қ.Ергөбеков. «Қос ғасыр куәгері». «Қазақ әдебиеті» газеті, 1982ж., 1 қаңтар.  
І П.Вежинов, «Так же, как строим мост». «Обзор», 1984, №7, с.47.
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негізі қаланған, сұлбасы бар дүние! Орайында біздің есімізге болгар 
жазушысы П.Вежиновтың «Я пишу с легкостью, но не легко. Умею 
работать исключительно интенсивно. Между первым и последним 
вариантом существует огромная разница. Первый вариант пишу 
импульсивно, давая перу полную свободу. Именно после этого 
начинается подлинно писательская, я бы сказал, профессиональная 
работа» – деген пікірі ойға оралады. Олай болса 1931 жылғы алғашқы 
нұсқа – «Адасқандар» мен 1959 жылы қайта өңделген соңғы нұсқа 
– «Мөлдір махаббат» романы аралығында қаншама жыл жатыр? 
Әсіресе, шығарма қатты сынға алынған жылдары жазушы ұдайы 
іштей толғаныста жүрді емес пе?!

Асылында, шығарманың тез жазылған бір себебі, автордың іштей 
терең де, тегеурінді толғанып, шығарманы іштей пісіру әсерінен 
болады. «Мөлдір махаббат» тұсында С.Мұқанұлы да іштей солақай 
сыннан кейін күйзелісті, соған орай іштей терең толғанысты бастан 
кешкені хақ.

Қалай десек те, С.Мұқанұлының «Мөлдір махаббат романы» 
1959 жылы бір ай мерзімінде жазылып, аяқталды.

Әрі қарай роман әдеби сында әңгімеленді, зерттеу объекті- 
сіне айналды, «Мөлдір махаббат» деген атпен театр үшін инсцени- 
ровкаланып әлі күнге республика театр сахнасында қойылып жүр. 
Роман сан рет қайта басылды. Қазақ әдебиеті туындылары ішінен 
алғаш неміс тіліне аударылған «Адасқандар» кейін «Мөлдір махаббат» 
аталғанда да көптеген тілдерге аударылып басылды. Бұлардың қай-
қайсысы да шығарма өміршеңдігінің кепілі.

Қысқасы, «Мөлдір махаббат» романы жүріп өткен жол осындай!
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ӨМІРЛІК ДЕРЕК ЖӘНЕ КӨРКЕМДІК ШЫНДЫҚ

«Творческая лаборатория» писателя – понятие сохраняющее 
известную долю метафоричности, хотя содержание его совершенно 
ясно для нас. В таких случаях речь идет не о конечном результате 
писательской работы, а о процессе его достижения»39– деп жазады 
зерттеуші Н.Фортунатов. Әйтсе де осы процестің сарапшысы 
аяқталған шығарма болып шығатын сәттері бар. Неге десеңіз, 
жазушы бастан кешкен қандай да бір шығармашылық процесті 
белгілі бір шығарманың тағдырына қарай айқындайсың ғой. 
Мәселен, өмірлік материалдың көркем шығармаға қалай айналғанын 
аяқталған туындыны өлшем етпей қалай айқындай, қалай анықтай 
аласың? Мұндайда, әрине өмірлік деректің көркем шығармаға қалай 
айналуын да әңгімелеуге болады. Әйтпесе, аяқталған шығармада 
өмірлік материалдың қалай пайдаланылғанын да әңгімелеуге болады. 
Осы екі жолдың екеуі де жазушы шеберханасына бастап апарады. 
Айырмашылығы бірінде шығармашылық процесті хронологиялық 
жолмен бақыласа, енді бірінде өмірлік материалды игеру процесі, 
яки шеберлік кілті ретінде қарастырылады.

Айналып келгенде бар кілтипан жазушы шеберлігінде. Өмірдегі 
елеусіз құбылысты қалаулы кітап, өлмес, өшпес шығарма жазуға, 
немесе керісінше өмірлік ғажап соқталы материалдан түкке тұрмай- 
тын, тұлдыры татымайтын көкжасық бірдеңе жасауға әбден мүмкін. 
Бұл – жазушы дарын қабілетіне келетін шеберлік сабақтары. Осы 
орайда әдебиетші Ю.Тыняновтың өмірдегі тұрмыстық қарапайым 
оқиғаның уақыт өте келе әдеби құбылысқа айналуы, әйтпесе 
әдебиеттегі үлкен құбылыстың өзі уақыт өте келе азып-тозып жойылып 
кетуі мүмкін екенін айтқан пікірі еске оралады. Демек, өмірде де, 
өнерде де елеусіз көріністі елеулі құбылысқа айналдыратын дарын 
құдіреті. Ал сол өмірлік болмашы деректің өнерге айналу жолының 
баршасы – өнеге. Өнердегі өнегелі құбылыстардың қай-қайсысы да 
шеберліктен туады.

Мына бір жайға назар аударайықшы. 1928 жылы Қызылорда 
қаласында қызға таласып екі жігіт бірін-бірі өлтіріпті. Өкінішті 
әрине. Алайда, осындай оқиғалар аз ба өмірде? Екі жігіт түптеп 
келгенде қандас-қарын бөле ғой, дерсіз. Қарын бөлені қайтесіз, ері 
әйелін, әйелі ерін, әкесі баласын, баласы әкесін өлтіретін оқиғалар 
да бар ғой өмірде. Сонда 1928 жылғы бір қанды оқиғаның бізді 
ерекше ойландыра беретін себебі не? Бұның бар себебі, әлгі қанды 
39 Н. Фортунатов. «Творческая лаборатория Л.Толстого» М., Сов. писатель, 1983, с.3.
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оқиғадан Сәбиттей қазақ жазушысының «Адасқандар» («Мөлдір 
махаббат») аталатын роман жазуында. Дарынды жазушы кісі өліміне 
апарып соққан өмірлік оқиғадан таңдаулы роман жазды да, өмірдегі 
өткінші құбылысты, әдеби құбылысқа айналдырып жіберді. Сонау 
1928 жылдан бері әдеби жұртшылық та, шығарманы оқыған оқырман 
да қанды оқиғаны есіне алмай тұрмайды. Ал өмірдегі әлгіндей 
құбылыстың өнерлік құбылысқа айналу жолы әдебиетте зерттелуге 
тиісті маңызды мәселе.

Біз еңбектің алғашқы тарауында жазушының болашақ жазатын 
шығармасына тақырыпты қалай тапқаны, материалды қалай іздегені, 
кімдермен сөйлескені, жиналған материалды қалай екшегені хақында 
әңгімеледік. Енді, сол қат-қабат жиналған материалды қалай көркем 
шығармаға айналдырды? – деген сұрауға жауап іздесек. Бұл – өмірлік 
шындықтың көркем шындыққа қалай айналуын қадағалайтын 
эстетикалық категория.

Өмірлік материал – шикізат. Жазушы зерттеген оқиға, құбылыс 
әбден іріктеліп, сұрыпталып қаламгер жанына мейлінше етене 
сіңісіп кетпейінше ол шығарма болып ақ қағазға лақылдап құйылуы 
қиын. Жазушы көзбен көрген оқиға, құбылысты ойша талдап, 
қиялдай қорытады. Ойда қорытқанын оқиғаға белгілі бір концепция 
ұялатып оқырманға ұсынады. А.С.Пушкиннің, И.С.Тургеневтің, 
Л.Н.Толстойдың, А.П.Чеховтың, Ф.М.Достоевскийдің, М.Горькийдің, 
М.А.Шолоховтың шығармашылық шеберханасын зерттеушілер 
еңбегінен біздің ұғынарымыз осы жай.

Ал Сәбит Мұқанұлының өмірлік шындықты көркемдік шындық- 
қа айналдырудағы қаламгерлік концепциясы, шығармашылық прин- 
ципі қандай? Алдымен жазушы көркем шындыққа айналдырарлық 
өмір шындығының өлшемі не? Оны көзге қалай елестетуге болады?

Романға арқау болған өмірлік шындықты үш материалмен елес- 
тетуге болады: бірі – «Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима» дастаны, 
екіншісі – «Еңбекші қазақ» газетінде 1928 жылы сәуір, мамыр айла- 
рында жарияланған сот процесінің материалдары, үшіншісі – жазу- 
шының өзінің жеке басына қатысты материалдар. Міне, осы үш жүйе 
материалдарды ойша тұтастырып қарасақ – алдымен «Адасқандар» 
(1931), соңынан «Мөлдір махаббат» (1959) аталған романға арқау 
болған өмірлік шындықтың келбеті біршама айқындалып қалады. 
Енді осы материалдарды кезек-кезегімен жүйелей қарастырайық.

Бірінші жүйе – «Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима» дастанының 
романға қатысы хақында.

Кейіпкер түптұлғасы – Сұлтанбектің өз басынан кешкен тағды- 
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рын дастан етіп жазғанын алғы тарауда айттық. Дастанның үш нұсқа- 
сының «Адасқандар» ақиқаты» аталатын зерттеу-повесімізге орай 
келіп түскенін, редакция өтініші бойынша, оқушы хаттарына шолу 
ретінде жазылған «Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима» немесе тағы 
да «Адасқандар ақиқаты» жөнінде»40 аталатын мақалада айтқан едік. 
Енді дастанды жазушының «Адасқандар» және «Мөлдір махаббат» 
романында қамтылған өмір шындығы ретінде қарастырамыз. Ол 
үшін алдымен туындының өз басына тоқтала кеткеніміз абзал.

«Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима» – қазақтың ежелден жан 
серігі болып келе жатқан дастан формасында, қалыптасқан дәстүрде 
жазылған туынды. Авторы – Сұлтанбек Әбеуов. Дастанның лирика- 
лық кейіпкері – Сұлтанбек пен Бәтима және оларды қоршаған орта. 
Шығармада қамтылатын негізгі мәселе – Сұлтанбек пен Бәтиманың 
махаббат сүйіспеншілігі. Автордың (ол әрі лирикалық қаһарман) 
ертедегі махаббат дастандарын көп оқығаны аңғарылады. Олар 
өздерінің махаббат хикаясын «Жүсіп – Зылихаға» балай сөйлейді. 
Шынайы сезімді махаббат тартысқа түсіп, екі жас жанның тағдыры 
тәлкекке айнала бастағанда біз енді «Еңлік – Кебек» болмасақ нетті? 
– деп торығады.

Дастан – екі жастың бастан кешкен махаббат сезімдерін, араға 
ағайын араласып қиналған сәттерін баяндайды. Шығарманың 
сюжеттік желісіне ден койсақ мына жайды көреміз. Арғын ішінде 
Өтей аталатын бұтақтан Әбеу, Мақаш деген кісілер тарайды. Өсіп, 
өркендеп жеті-сегіз атаға жеткенімен өзара қыз алысып, қыз берісе 
қоймаған, бірін-бірі ағайын тұтқан тату-тәтті, араласы бар аталас 
кісілер. Сол Әбеудің Сұлтанбек аталатын баласы Мақаштың Бәтима 
есімді қызына ғашық болады.

Алғаш жігіт қызға он үш жасқа толғанда сөз салады. Бірақ қыз 
әзір жас екенін айтып, көне қоймайды. Он төрт жасқа шыққанда жігіт 
тілегін қайталайды. Қыз жігіт махаббатының шынайылығын сезіп 
көнеді. Расында екі жас бірін-бірі құлай сүйеді. Олардың бірін-бірі 
шын сүюіне қарамастан кедергі боларлық бірсыпыра мәселе бар. 
Жоғарыда айтқанымыздай, алдымен екеуі туыс, әлі қыз алыспаған 
ағайын. Екеуі үйленсе, ағайын арасы ашылады. Бұл – басты кедергі. 
Сонымен қатар Бәтима Жақсылық аталатын аталы жердің Сәлім 
деген таз баласына атастырылған жесірі. Қазақы жөнмен қарағанда, 
үлкен кедергінің бірі – осы.

Тығырықтан шығатын жолды таппай қос ғашық жүр. «Сыбыр- 
лағанды құдай естімей ме» дегендей, екі жастың арасындағы сырлас- 
қан жүрек, байласқан уәде сыбыр-күбірмен үлкендердің құлағына 
40 «Алматы аќшамы» газеті, №285 (735), 13 желтоқсан, 1990 ж.



502

жетеді. Әбеу Сұлтанбекке, Мақаш Бәтимаға райларыңнан қайтыңдар 
дейді. Сұлтанбек көнбейді де, Бәтима аздап былқылдайды. Бәтимаға 
екі қария екеулеп райдан қайттым дегізіп хат жазғызады. Орынборда 
оқып жүрген Сұлтанбек Бәтиманың хатын алып күйінішпен қызға 
хат жолдайды:

Япырмау өң бе, түс пе, бұл не ғажап,
Шынымен болғаным ба жұртқа мазақ? 
Арсыз-ау, жолыңда өлем демеуші мең,
Уағданы бұзғаның ба, тұрмай шыдап?41 –

деп бастап Бәтиманың жер-жебіріне жетеді.
Сүйектен өткен сөзге шыдамаған Бәтима «Қызыл отау» сотына 

арыз беріп, басына бостандық алады да Әбеуге келеді. Болашақ қайын 
атасы қинала-қинала мал сойып, батасын береді. Қыз Қызылордаға 
келеді. Мақсаты – оқу. Қызылордада бұл кезде қазақтың қалам және 
қоғам қайраткері Міржақып Дулатов бар-ды. Ол – Сұлтанбектің 
нағашысы. Қыз да осы үйге түседі.

Дастанда Бәтиманың Сұлтанбекке қосылуына Міржақып та, 
Сейдәзім (Кәдірбаев) де қарсы. Қарсы болуының себебі бар. Алдымен 
ағайын арасын ашпаңдар дейді. Содан соң Сұлтанбек оқуын аяқтасын 
дейді. Алда-жалда тұрмысқа шығу қажет болса оқуын аяқтап 
қалған, әрі алыс ағайын Мұстафа Көшекұлына шық дегенді айтады 
оқығандар.

Үлкендердің сөзін жыға алмаған Бәтима олардың айтқанына 
күйініп, мән-жайды түгел баяндап Шымкентте (Сұлтанбек бұл 
кезде Шымкент шаруашылық техникумында оқиды») оқып жүрген 
Сұлтанбекке хат жолдайды. Дастанда бұл сәтті автор:

Қойдым деп хат жазыпты қажығаннан,
Дос болмады сенен бөтен тірі жаннан.
Қосылсақ жала жауып екеумізді
Ағайлар құртамыз дейді қазынадан42 –

деп баяндайды.
Хатты алған қызуқанды Сұлтанбек енді хас масқара болдым, 

елді көрер бетім қалмады деп поездан құлап өлмекші болады. 
Өлер алдында ата-анасымен өлең тілінде қоштасады. Бәтима үшін 
өкпелеп, олармен қоштаспай кеткенін есіне алады. Содан кейін 
Бәтима екеуінің арасындағы махаббат хикаясын желілеп өлең етіп 
жазып бірге оқыған досы Қажым Жұмалыұлына қалдырады. Өзі 
үйде жоқ Қажымға ол: «Мен өлген соң арулап қой да, бұл «тарихты» 
41 «Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима». Ө.Қазиханов тапсырған нұсқа. С.Мұқановтың 
мемориалдық музей-үйі
42 Бұл да сонда
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журналдың біріне жөнелт» – деп хат жазып кетеді. Оқу жабдығымен 
жүрген Қажым үйге келіп, досының хатын тауып алады да, оны іздеп 
станцияға тартады. Станцияға жедел жетіп, өлу амалын қарастырып 
жүрген Сұлтанбекті ажалдан алып қалады.

Жаны күйзеліп жүрген күндердің бірінде Бәтима Мұстафаға 
тұрмысқа шығыпты деген хабар дүңк ете қалады. Қызды сүйген 
көңіл, оның өзгеге тұрмысқа шыққанына ашынған жүрек Сұлтанбекті 
Қызылордаға бастай жөнеледі. Ол енді Бәтиманы өлтіріп тынбақ. 
Сұлтанбек ұғымында уәдесіне жетпеген Бәтима опасыз. Келсе 
Мұстафа Мәскеу кеткен, Бәтиманың ыңғайына қараса әлі де өзін 
сүйеді. Қыз қылығынан шыға алмаған жігіт Бәтиманы өлтіруге қимай, 
енді Мұстафаға кектенеді. Бірақ ол Мәскеуде. Енді не істемек керек? 
Екі жасты ажыратуға себеп болған нағашысы бар емес пе?

Сұлтанбек өкпесін айтқалы нағашысы Міржақыптың үйіне 
барады. Барса, нағашысының үйінде Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар 
Әуезов, Сапа Жүсіпов отыр екен. Бәрі де Сұлтанбекті танып, біліп, 
оған басу айтады. Оңашалап алып қалып, жиеніне қыз деген әңгімені 
қойып, сабағыңды оқы деген ойды шегелейді. Міржақып сөзінен аса 
алмаған Сұлтанбек райдан қайтады. Сөйтеді де Мұстафаның жанына 
тиіп, қанын шығарып хат жазады.

Махаббат машақатымен жүргенде Сұлтанбектің сабағы әлсірейді. 
Екі жақты күйзеліске ұшыраған ол демалыс алуға мәжбүр болады. 
Демалыс алғаннан кейін Қызылордаға барып уақытша жұмысқа тұру 
жайын қарастырады.

Жарының соңынан Сұлтанбектің іздеп келгенін көңіліне дық 
алған, әрі бір қалада күнде көрісуден жаны жәбірленетінін сезіп 
(Бәтиманың да ыңғайын байқайды ғой) Мұстафа оған кектене қалады. 
«Бай баласы» – деп әшкерелеп «Лениншіл жас» газетіне жаздырады. 
Таптық тартыстың үдеп тұрған кезі. Бұлай әшкерелену, күні ертең 
оқудан кетумен бара-бар. Бұл – Сұлтанбек үшін ауыр соққы. Жауап 
жазып «Лениншіл жасқа» Сұлтанбек те барады. Бірақ, газеттегі 
жігіттер оның жауабын баспайды. Басу былай тұрсын, жақында 
жазаланатынын да есіне салады. Ұзамай «Сұлтанбек Мұстафаны 
өлтіргелі жүр екен» – деп «Лениншіл жас» газеті тағы жазады. 
Осының бәрін Сұлтанбек Мұстафадан көреді. Әрі сүйген жарын 
алдаусыратып алған, әрі өзін әшкерелеп күн көрсетпеуге айналған 
белсенді журналист бөлесін Сұлтанбек өлтіреді.

Міне, «Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима» дастанының желісі 
осындай! Бұл ешқандай қоспасыз, өмірлік шындық. Ақынталап 
Сұлтанбек өзі бастан кешкен хикаяны бастан-аяқ бір ырғақпен 
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баяндап шыкқан. Соншалық поэзиялық өрнегі көркем, өлеңдік қуаты 
мықты деуге келмейді, тым қарадүрсін де емес. «Сұлушаш» секілді 
лиро-эпикалық дастан дәстүрінде туған шығарма. Шығарманың 
құндылығы – шыншылдығында. Әрісі «Адасқандар», берісі «Мөлдір 
махаббат» романының дерек көзі, жазушының шығармашылық 
шеберханасына септесумен де бұл дастан әрі қызықты, әрі құнды 
құжат болып табылады. Жазушы Сәбит Мұқанұлы аталмыш 
дастаннан не пайдаланды?

Біздің пайымдауымызша, Сәбит Мұқанұлы, алдымен дастаннан 
махаббат драмасының шындығын таныды. Кәмелетке толар-толмас он 
бес-он алты жасар қос мұңдықтың бір-біріне деген зор сүйіспеншілік 
сезімін жете пайымдады. Қос жүректің аңқау лүпілі мен адал дүрсілін 
байқады. Аталық салт-дәстүрдің (әрине оны жамандауға да болмайды) 
ақ туын биік ұстаушы қос ата-ана қала берді қазақы ортаның қарсы 
күшке айналып кеткенін көрді. Өзі күнде айтысып-тартысып жүрген 
Міржақып Дулатов, Сейдәзім Кәдірбаевтың кос мұңдық хикаясына 
қатысы барын байқады.

Адасқан жастар тағдырынан «Адасқандар» деген атауды қалап 
алды. Шығарманың атауы жөнінде айтатын болсақ екі жорамал 
жасауға болады. Бірі – Сұлтанмахмұттың «Адасқан өмір» поэмасының 
ықпалы емес пе деген ой. Екінші – тікелей аталмыш дастан атын алуы 
мүмкін деген ой. Бұл ретте дастанның ықпалы анық.

Алайда, Сәбит Мұқанұлы «дастан» ізімен жүріп отыруды мұрат 
тұтпады («Дастан» деген ұғымды біз шартты түрде алып отырмыз). 
Біздің ойымызша, ол кезде кейіпкердің аталмыш туындысы осы 
аяқталған қалпында деп қабылдауға болмайды. Сүйген жарынан 
қапияда айырылған қапа Сұлтанбектің ашынған, күйінген күйдім-
пістім өлеңдерінің ұзына нобайы болғанымен ол кезде әлі дастандық 
формаға түспеген. Шығарма аяқталмаған. Кейіпкер-автор дастанды 
кейін түрмеде аяқтаған деп білеміз. Бұл – бір. С.Мұқанұлы дастан 
сюжетіне, қанды оқиғаға қаламгерлік үлкен зердемен қарады. 
Шындықтың өзі жазу барысында типтендірілу керек деп білді. 
Солай етті де. Енді жазушы қиялға ерік беріп, типтендірген жайларға 
салыстыру жасайық.

Дастанда Сұлтанбек Бәтиманың тұрақсыздығына ренжулі. 
Шығармада оны «опасыз» деп кінәлайтын себебі сол. Опасызсың деп 
оны жерден алып, жерге салады. Сөйте тұра сүйеді. Сүйе тұра оған 
ренжиді. Өйтетін реті де бар. Бәтимадан айнымалы мінез аңғарамыз. 
Мұстафаға тұрмысқа шыққанға дейін де, кейін де ол осалдық жасайды. 
Сұлтанбекке қосылып қойған қалпында Мұстафаға тұрмысқа шығуы 
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қаншалық ерсі болса, тұрмысқа шыққан, ерленген әйелдің ерінің 
сыртынан хат жазып, бұрынғы жігітіне ықылас білдіруі осындай 
байламға жетелейді. Сұлтан күйеуіңді өлтірем дегенде қарсы 
болмайды. Осы секілді босаң мінездерден кейін Сұлтанбек дастанын 
«Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима» атап отыр.

«Мөлдір махаббат» («Адасқандар») романында С.Мұқанұлы 
Бәтеске шаң жұқтырмайды. Романда ол – аяр ескіліктің құрбаны. 
Мүсәпір және оның ортасы оны алдап торға түсірген болып 
бейнеленеді. Дастанда жігіт әкесі – Әбеу де, қыз әкесі – Мақаш та 
соншалық ауыр кінәлілер қатарында жырланбайды. «Қызыл отау» 
соты арқылы басына бостандық алып келген Бәтима сөзінен аса 
алмай, мал сойып, қарсы алып, батасын беріп шығарып салатын 
шарасыз Әбеуді кім дерсің шынында? Әрі дастанда оның дәулеті 
орташа, сөзі өтімді, кісілікті ел ағасы.

Ал, романда Әбеу – сары шырмауықтай шырматылып жатқан бәле 
атаулының ұйытқысы, ірі дәулет иесі. Тіпті Қызылордада Жақыпбек 
Дәуітов, Әзімбай Қыдырбаев секілді оқығандардың екі жасқа қарсы 
білек сыбанып әрекетке кірісуінде негізгі түрткі – алыста жатқан 
Әбеу.

Дастанда Сейдәзім Кәдірбаев біршама кінәлағанымен, Міржақып 
Дулатов көпті көрген ақылшы, жанашыр қалыпта көрінеді. Ал 
романда Бәтестің бағын байлаушы, оның адасып барып, бағы күюіне 
себепкер – «ұлтшыл оқығандар».

Дастанда баяндалар бірсыпыра оқиға романда қамтылмаған. 
Айталық ата-анасына өкпелеп оқуға аттанып кеткен Сұлтанбектің 
қаражаты болмағандықтан Шалқардан поезға міне алмай қиналатын 
күйрек көңіл күйі, Нұртазаның жігіт хатын Бәтимаға бере алмай, түнде 
оның жеңгесі – Бәшенді оятуы, түнде жігіт оятты деген әңгімеден 
Бәшеннің жазықсыз күюі, дүниеден түңілген жігіттің (Сұлтанбек) 
поездан құлап өлгісі келуі романда жоқ. Шамасы жазушы сюжеттік 
желіні ірілендіруге септеспейтін қосымша материалдарға әдейі 
мойын бұрмаған. Есесіне романда махаббат машақатының сыртқы 
сферасын, тынысын кеңейту, ішкі тінін ширату, штрих, детальдарды 
байыту мақсаты бар. «Мөлдір махаббат» романының «Сүйген жер» 
(115 беттік) аталатын тоғыз тараудан тұратын бірінші бөлімі тыңнан 
жазылған. Бұл, біздіңше, екі мақсатта қажет болған: ойлап отырсақ, 
өмірлік оқиға сүйегі өте нақты да кейіпкерлер әрекет етер орта айқын 
емес. Сол себепті жазушы кейіпкерлер әрекет ететін әлеуметтік 
ортаны ертелі-кеш Торғай аталған қазақ даласының жиырмасыншы 
жылдардағы тарихи тынысын, саяси-әлеуметтік өмірін суреттеу 
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арқылы жасады. Демек, екі жасты қосқысы келмейтін әлеуметтік 
күштерді, олардың дүниетанымын біз осы бірінші бөлімнен табамыз. 
Ал ол күштер құлдыраған, бірақ сіріжанды ескілік болып романның 
соңына дейін тартысып барады. Бұлай ету романға үлкен әлеуметтік 
тыныс, рухани жүк артады. Сондай-ақ роман естелік-күнделік 
формасында жазылды. Егер, жазушы кейіпкерін оқиғаға кірігер сәттен 
бастап тұлғаласа әлде қайтер еді. Кейіпкердің жан диалектикасын 
ашып кісі өлтіруге дайындап үлгерер ме, жоқ па? Оқушы көңілінде 
осындай сұрақ қалдырмай, жазушы Бүркіт характерін оның бала 
кезгі ерке, тентек, өзімшіл мінезін суреттеуден желілеп бастайды. 
Дастанда баяндалар: «Ерке өсті бала жастан сөзге расы» – деген ойды 
тірілту, образбен ойлап, характер жасаудың бұл да бір жолы еді.

Дастанда кейіпкерлер қорасыны мол. Бекжан, Баяділ, Кбірия, 
Нұртаза, Бәшен, Райымбектің ұлы, Әуезхан, Қажым, Мұхтар... 
дегендей бірсыпыра адам аттары аталады. Ақынталап бозбала 
жазуында олардың қай-қайсысы да көңіл тоқтатарлық, көзге 
елестетерлік дәрежеге жете бермейді. Сахнаға қалай елеусіз шықса, 
тап солай елеусіз сахнадан түсіп кете барады. Тіпті сол аты аталған 
адамдардың сахнаға шығып, кейіпкер ретінде әрекет еткенін де білмей 
қала береміз. Ақынталап Сұлтанбектің жайы түсінікті. Ал Сәбиттей 
тегеурінді талант иесі осындай жауапсыздыққа барса не болар еді? 
Айтуға ауыз бармайды, онда бәлкім, роман болмас еді. Шығарма 
тарихын қарастырмас едік онда... Романда қуанышқа орай, аталмыш 
кейіпкерлер жоқ. Есесіне бірнеше кейіпкер әрекетін бір өзі көтерер 
өзге кейіпкерлер тыңнан қосылған. Олар қаламгер концепциясын 
арқалап жүр. «Қысқартты, тыңнан қосты» дегеннің өзінде «Мөлдір 
махаббатта» кейіпкерлер саны көбірек екенін, біразы тұлғалана 
бермейтінін жол-жөнекей айта кету жөн. Қарсақ, Күзендерден бастап 
пасық әрекет иелері, дұшпаныңды өлтір, әйтпесе жолыңды маған 
қи дейтін «жанашыр» құдаларына дейін қосақ арасында жүрген 
адамдар. Бірінің міндетін біріне жатыстырып, сілкіп-сілкіп, елеп-елеп 
елек көзінде қалатын бірлі-жарымын алып қалса жетерлік қосалқы 
кейіпкерлер.

Кейіпкердің (түптұлға) өлең дәптерін әрісі «Адасқандар», берісі 
«Мөлдір махаббат» романымен салыстырғанда түйген ойлардың 
кейбірі осындай!

Жиырмасыншы жылдардың аяғында, ыстық оқиғаның ізі суымай 
тұрып жазылған «Адасқандар» романында шығарма фабуласы, 
сюжеттік желі, кейбір кейіпкерлер мінез-құлқы жөнінен жазушының 
аталмыш дастанға иек артқаны рас. Ал кейін «Мөлдір махаббат» 
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(1959) романында жазушы өмірлік оқиғадан шығандап шығып кеткен. 
Одан оқиға қаңқасын, яки фабуланы ғана алып, әлеуметтік тынысы 
мейлінше кең, шалқып-тасып жатқан, ішкі өрнегі де әдемі үйлесіп, 
қисынды өрілетін шын өнер дүниесін көреміз.

Демек, оқиға желісі, кейіпкерлер әлемі, көркемдік компоненттер, 
махаббат драмасының мотивтері бәрі-бәрі де мейлінше кеңейтілген, 
мейлінше тереңдетілген, дастаннан алғанынан тыңнан қосқаны 
көп. Бұл – жазушы Сәбиттің өмірлік шындықты типтендіріп, 
жоталандырып көркемдік шындыққа айналдыруы. Сол жолдағы бір 
тенденция.

Сөйте тұра, бір жайды қадап айтпай өтуге болмайды. Ол – оқиға 
кейіпкерінің (Сұлтанбектің) «Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима» 
дастанының жазушы С.Мұқанұлы үшін жазбақ шығармасына дерек, 
материал басқыш болғаны. Осы ретте біздің есімізге А.С.Пушкиннің 
«Капитан қызы» романын жазуына ұлы мысалшы И.А.Крылов 
естелігі мен А.П.Крюковтың «Менің әжемнің әңгімесі» аталатын 
жазбасының себеп болғаны түседі. Сол секілді, оқиға кейіпкері 
Сұлтанбек Әбеуовтың дастаны жазушыға алдымен шығарманың 
атын «Адасқандар» қоюға, содан кейін, жоғарыда айтқанымыздай, 
фабула, сюжеттік желімен өрістету жолын бағдарлауға, сонымен 
қатар шығарма формасын табуға (шығарманы күнделік-естелік 
формасында жазуына) себепкер болды деп білеміз.

Екінші жүйе – сот процесі материалдарының шығармада пайда- 
лану сипатына тоқталамыз.

Өмір шындығын көркемдік шындық дәрежесіне көтеру үшін 
пайдаланылған материал көзі қайда? Әрине, бұл жерде ең басты 
мәселе суреткердің тегеурінді ойы, қаламгерлік байқампаз көз, дарын 
табиғатына байланысты. Бар көрген-білген өмір құбылысына құл 
болып қалмай оны көтере типтендіріп, толтыра таразылап өнерлік 
құбылысқа айналдыратын суреткерлік болмыс емес пе? «Мөлдір 
махаббат» («Адасқандар») жағдайында да біз осы суреткерлік 
құдіретке ден қоямыз. Сөйте тұра, ұлы суреткер Ф.М.Достоевскийдің 
«И запомните мой завет: никогда не выдумывайте ни фабулы, ни 
интриг. Берите то, что дает сама жизнь. Жизнь куда богаче всех 
наших выдумок! Никакие воображения не придумают вам того, 
что дает иногда самая обыкновенная, заурядная жизнь, уважайте 
жизнь!»43 – деген көреген пікірін қалай ұмытарсың?! Екінші бір ұлы 
жазушы М.Әуезов те төрт кітаптан тұратын «Абай жолы» эпопеясын 
жазуда ештеңені де ойдан шығармағанын айта келіп, бәрін де 
43 А.Г.Цейтлин. «Труд писателя». Сов. Пис., М., 1962, с.367. 
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өмірден алдым демейтін бе еді. Бұл пікірлер ұлы қаламгерлердің 
қарапайымдылығының кепілі. Шынына келсек, материалды өмірдің 
өзінен алу дегеніңіз де оңай шаруа емес. Оған да көре білетін көз, 
ақиқатты жалғандықтан айыра білетін зерде қажет. Орайында еске 
түсірейікші, М.Әуезов Абай өмірінің ақиқатын анық-қанық білу үшін 
кейде бір деректі әлденеше адамнан әр кезде сұрап кейде бір топ көз 
көргендерді қатар отырғызып қойып бірінің пікірін біріне жөндетіп, 
бірінің пікірін біріне дұрыстатып, мақұлдатып алмайтын ба еді?!

Жазушы С.Мұқанұлының «Адасқандар» («Мөлдір махаббат») 
романы жөнінде әңгіме әлдеқандай бір сот процесінен бастау алатыны 
бар. Мәселен, З.С.Кедрина: «Так, роман «Заблудившиеся» был написан 
Сабитом Мукановым непосредственно на основе судебных протоколов 
по делу сына бая, убившего из ревности возлюбленную»�� – дейді. 
Ал, Е.В.Лизунова: «Вспомним в основу романа Сабита Муканова 
«Адасқандар» («Заблудившиеся», в новом изданий 1959 года роман 
назван «Мөлдір махаббат» – «Светлая любовь»), написанном конце 
20-х годов, также легли реальные события, документы нашумевшего 
в свое время судебного процесса»�� – дейді.

Бәрі де дұрыс. Рас-ақ. Алайда күні бүгінге дейін ол қандай сот 
процесі, оның материалы қайда жарияланды, жазушы ол материалды 
қандай жолмен, қаншалық және не мақсатпен пайдаланды? – деген 
сұраққа жауап берілген емес. Мәселенің бұл қыры жабық қалып 
келеді. Әдебиеттану ғылымы үшін жазушы шеберлігін анықтайтын 
бұл мәселелер мейлінше принципті деп білеміз.

Сәбит Мұқанұлы, ілкі тарауда айтқанымыздай сот процесіне 
қоғамдық айыптаушы болып қатысты. Қатысты да тағдыры тәлкекке 
айналған екі жастың махаббатының күйреу себептерін анықтау, 
кейіпкерлердің жан-дүниесі, мінез-құлқын айқындау мақсатында 
қылмыскерлер мен куәларға көптеген сұрау беріп отырды. Сол 
сұраулар арқылы өмір шындығын зерттеді. Кейін ол материалдарды 
іріктеп, сұрыптап, типтендіріп көркемдік шындыққа айналдырды. 
Қалай айналдырды? Бұл сұраққа өмірлік материалды «Мөлдір 
махаббат» («Адасқандар») романында қалай сөйлеткенін дәлелдеу 
арқылы жауап берейік.

Романда «Қант» аталатын бір тарау бар. Онда Бүркіт пен 
Бәтестің ғашықтық хикаясына құлақтанып қалған жұрт екеуін оңаша 
қалдырмауға тырысады. Той-томалақ өтіп жатқан үйге жақын ағайыны 
болғандықтан Бәтес жеңгесімен келеді. Ұзатылар қалыңдықты әкетер 
�� З.С. Кедрина «Роман и время». В кн.: «Советский роман» (новаторство. Поэтика. 
Типология). Изд-во «Наука», М.,1978,с.77.
�� Е.В.Лизунова. «Современный казахский роман». А., 1964, с
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жігіттің күйеу жолдасы болып Бүркіт келеді екінші ауылдан. Аңдыған 
көз. Түрілген құлақ. Ашық тіл қатысарға дәрмен жоқ. Ынтызар екі 
жас тілдеспекке асық. Осы сәт шәй үстінде Бәтес қанттан бір тістеп, 
Бүркітке ұсынады.

«– Мына қантты Сіз жеңізші? – деп маған тістеген қантын берді.
– Мұныңыздың мәнісі қалай?
– Дәм татысайық дегенім ғой.
– Рас айтасыз ба?
– Рас.
– Әкел қолыңды!
Екеуіміз қол алыстық. Өзге жұрт не мәніс екенін түсінген жоқ 

шығар деймін. Бектас пен Жұман және олардың келіншектері жоқ 
еді»46– деп суреттеледі осы сәт романда.

Тартымды, оңтайымен табылған табысты характер ашарлық 
өткір диалог. Қос ғашықтың тар кезеңдегі тығырықтан шығар жол 
тапқандай оқиғаның өмірлік дерегі қандай?

Сот процесінің материалдарында бұл былай: «Жиырма алтыншы 
жылы, август айының аяқ кезінде Әбеннің қарындасы Ақмаңдай 
күйеуі Қасымхан дейтіннің баласымен бірге келіп, Бәтиманікіне 
түстік. Үш күндей сөйлесе алмадық. Үшінші күні шәй ішіп отырғанда 
(той кезінде) маған тастаған қантты алып қалып, өз қантын тастады. 
Мен:

– Әзірге дәмдес болатын күніміз жоқ қой, – дедім. Ол:
– Дәмдес болуымыздың алды осы, – деді. Қол алыстық. Ешкім 

түсінген жоқ»47.
Бұл – Сұлтанбектің сотқа берген жауабы.
Әрине, бұл өмірлік шындық пен көркемдік шешім арақатынасы 

тұрғысынан келіп, жазушы шеберлігін ашатын детальдың бірі. Алға 
тартылған материал өмірлік шындық ретінде де өткір емес пе?! Ал 
сол шираған шындықты жазушы одан әрі шыңдап береді шығармада. 
Өмірден көркем шығармаға көркейіп көшкен бұл эпизод, әрі 
Бәтиманың (Бәтес) қысылғанда қиыннан жол табар тапқыр қыз екенін 
танытады, әрі жазушының өмірлік шындықты көркем шындыққа 
қалай айналдырғанын айғақтайтын дерек.

Өмірлік шындық пен көркем шындық арақатынасын таразылар- 
лық және бір мысал келтірейік.

Шығармада «Қызыл отаудан» басына бостандық, ерік алған 
Бәтестің Қызылордаға аттанар сәті тәп-тәуір суреттеледі. Онда 
46 С.Мұқанов. «Адасқандар». Қазақстан, 1931, 81-бет.
47 «Мұстафаны өлтірген Сұлтанбекке сот». «Еңбекші қазақ газеті», сәуірдің 30-ы, 
1928ж.
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сүйгенінен айырып, қалыңмал құрбандығына шалып жібере жаздаған 
ата-анасына қанша өкпелегенімен аттанып бара жатқанда соңынан 
аңырап келген анасымен кездесіп қауышып мауқын басады. Осы 
көрініс өмірде басқаша.

Бәтима сотқа берген жауабында:
«Қызыл отау «Қызбел» деген жерде жатыр еді. Ертеңіне келді. 

Қызыл отау бастығы аласа бойлы сары жігіт. Келіншегі әдеміше 
аққұба кісі. Шешелерім бетімнен сүйем дегенде көңілім бұзылар 
деп есікті жауып отырып алдым. Екіндіде шешемді алдап аттанып 
кеттік»48 – дейді.

Ал романда бұл эпизод былай суреттеледі:
«– Мә, атсаң! – деген әйел даусы шар ете түсті.
– Неге жақындайсың, «жақындама» дегенде?..
– Балам бар осында!
– Шешем! – деп атып түрегеппін мен төсегімнен.
– Қайдағы? – деді Әсия да төсектен көтеріле берген дауыспен.
– Туған шешем... Жәния!... – деп, қараңғы үйдің ішінде әлденеге 

қақтығып-соқтығып, жығылған-сүрінгенге қарамай, жалаңбас, 
көйлекшең, жалаңаяқ қалпымда далаға шыға жүгірдім.

...Бәйбіше өгей шешемнің баласы боп, туған тоқал шешемді 
жатырқап, маңайына жоламай өскен мен байғұс анамның құшағына 
бұдан бұрын дәл осындай жабыса кіріп көріппін бе?.. Күңдік 
дәрежеде өскен бейбақтың жәй сөзі болмаса, мынадай айғай сап 
жылауын өмірде естіппін бе?.. Үні дәл құлақ түбімнен шыққандығы 
ма, немесе, шынында да солай ма, не деген өткір, күшті дауыс еді?.. 
Және жәй дауыс па ол?.. Сөздерін ұйқастыра жыр ғып айтқан дауыс!.. 
Сөздері қандай тамаша еді жырының!.. Бұрын естімек түгіл сезіп 
көрмеген бұнша өнер, бейшара шешенің бойына қалай жасырынып 
жүрген!».49

Өмірдегі шындық пен оның көркем әдебиетте бейнеленуін өзара 
салыстырсақ мына жайды көреміз.

Романда Қызыл отау бастығы Әсия Бектасова есімді келіншек. 
Сот процесінің материалында Қызыл отау бастығы аласа бойлы сары 
жігіт.

Романда Бәтес екі көзін жасқа бұлап аналық махаббатпен аңырап 
келген анасымен жолығысады. Ол сәтті жазушы тебірене суреттейді. 
Сот процесінің материалында Бәтима көңілім бұзылар деп, соңынан 
іздеп келген анасымен жолықпай, көзбайлана жасырынып аттанып 
кетеді.
48 Сонда
49 С.Мұқанов. «Мөлдір махаббат». А.,1959, 342-бет
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Келтірілген деректер, салыстырулар Бәтима (Бәтес) өр мінезді, 
бір бет қыз болғанын дәлелдейді. Ескілік шырмауында шыңырау 
құзға құлап бара жатқан қазақ қыздарының тағдырын жарыққа 
шығару, араша түсу, ірі қадамдар жасау, жаңа ой айтуда жазушыға 
Бәтес секілді өр мінезді қыздар керек еді. Жазушы іздегенін Бәтима 
бойынан тапты. Тапқанын типтендіріп суреттеді. Сондай-ақ, оның 
өрлігіне жан нәзіктігін байқататын штрих қосты. Қызыл отау 
бастығын ер адам емес, Әсия есімді келіншек етіп алудың да өзіндік 
міндеті бар. Бүгінгі азат Әсия кешегі қалыңмал құрбаны еді. Ал 
Бәтестің анасымен жылап қоштасуы қыз басына тән нәзіктік, ізгілікті 
көрсету талабынан туған.

Жоғарыда Мұстафа Көшекұлы жөнінде әдеби жұртшылық 
пікірінің өте жоғары екенін байқадық. Солай бола тұра, жазушы сот 
материалдарын қорыта келе одан типтенген Мүсәпір есімді ұнамсыз 
кейіпкерді тұлғалап шығарды. Жазушы трактовкасы оның өмірлік 
болмысынан көп басқаша. Демек, көркем образ ретінде Мүсәпір 
– жазушының адалдық пен аярлық жайлы кенеулі концепциясын 
арқалап жүрген күшті образдардың бірі.

Мүсәпір бейнесіне байланысты айтарымыз, С.Мұқанұлы әуел 
баста өзі қызметтес болған М.Көшекұлының дұшпан тапта кеткен 
кегін қайтару үшін қоғамдық айыптаушы болған жоқ па еді? Иә, тап 
солай! Қоғамдық айыптаушы райында С.Мұқанұлы Мұстафа кегін 
жоқтаушы. Мұстафаның қазасы үшін соттан әділ үкім талап етуші. 
Тіпті сот процесінің аяқталу барысында сөйлеген сөзінде де ол осы 
райынан қайтпайды. Сұлтанбекке Мұстафаны өлтіргені үшін аса 
ауыр жаза салынуын талап етеді. Бірақ сот процесінің материалдары, 
тағы басқалай материалдар логикасына жазушы ретінде үңілгенде ол 
өзі кегін қуып жүрген Мұстафа бойынан дәрменсіздік, бейшаралық 
көрді. Сөйтті де оны Мүсәпірге айналдырып бейнеледі. Бұл ретте ол 
жүргіш, қасиетсіз әйелді бейнелемек болып, ақыр-аяғы өз ойынан 
айнып, райынан қайтып, Анна Каренинадай қасіретті, бірақ қасиетті 
әйел образын жасаған Лев Толстойдың шарасыздығын бастан кешкен 
еді. Асылы, бұл орайда В.Шкловский айтқан: «Толстой говорил, что у 
таланта, если он даже хочет солгать, талант не позволит ему солгать»50 
– деген қағиданың кері келген. Мұстафаның міскін Мүсәпірге айналу 
сыры міне осында!

Үшінші жүйе – жазушы алда айтылған екі дерек көзінен тысқары 
материалдарды қалай пайдаланғаны жөнінде.
50 В.Шкловский. «Избранное в двух томах». М., Худ. Лит., 1983, т. 2, с. 632 
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Жоғарыда біз романда ізі бар кейбір жайларды ғана салыстырдық. 
Әйтпесе, кең тынысты туындыда сюжетті желіні күрделендіре 
түсер, кейіпкер жанына үңілуге сеп болатын қосымша оқиға, штрих, 
детальдар көп қой. Онда жанама оқиға, сурет, детальдарды жазушы 
қайдан алды? Өмірде ізі бар ма еді ондай материалдардың?

Сұраққа жауап беру үшін шығарма материалының ендігі бір тобы 
жазушы өміріне қатысты екенін айтамыз. Иә, тап солай. «Мөлдір 
махаббат» романының кейбір эпизодтарына жазушы өзі бастан 
кешкен өмір оқиғаларын қосқан. Бүркіттің жан сезімін терең толғар 
сәтте ол өз жан сезімінің мейір-шуағын төге сөйлейді. Материалдың 
бұл үшінші жүйесін жазушы «Мөлдір махаббат» романында қалай 
пайдаланғаны жөнінде айту үшін оның мемуарына үңілеміз.

Әдетте, мемуарлық шығарма – шығармашылық шеберхана 
сырын ашар кілттің бірінен саналады. С.Мұқанұлының «Мөлдір 
махаббат» романында сипатталатын оқиға, кейіпкерлерлер дерегін 
оның «Өмір мектебі» мемуарынан, жарияланбаған эпистолярлық 
мұрасынан іздейміз. Орайлас, ұқсас сюжет, табиғаттас кейіпкерлерді 
өзара салыстырып байқаймыз.

Асылы, еңбек көп сөзді болмай, нақты, деректі болуы үшін бірден 
салыстыруға жол бергеніміз жөн шығар.

«Мөлдір махаббат» романында Бүркіт алғаш көрген Бәтесті 
киіктің лағына балайды. «...Бәтесті мен, біздің үй Сыр бойында 
тұрған шақта, бірер жыл қолда асыраған киіктің лағына ұқсатам. 
Басында үрке қашып, маңына жан жоламайтын бұл лақ, үйрене келе 
ең сүйкімді жануар болып қалған: шақырсаң жүгіріп қасыңа келе 
қояды, өзіңмен сүзісіп те, қуысып та, қашып та ойнайды, өкпелей де, 
еркелей біледі. Мен осы лақты өзімнің туған қарындасымдай жақсы 
көрдім...»,51– дейді жазушы, «Мөлдір махаббат» романында.

«Өмір мектебі» романында баяндалғандай, Сәбит алғаш көргенде 
Мәриямды киіктің лағына балайды. «Уәде берік болғанмен, Баязиттің 
мына сақтандырған сөзінен кейін менің жүрегім қобалжи бастады. 
Себебі – қыз маған киіктің лағы сияқтанған еді: адамды кенет көргенде 
зыта жөнелетін тағы лақ, сол адамның қолына қапыда түсе ғап, бойы 
үйреніп алса, адамға үй хайуаны ешкінің лағынан әлдеқайда жақын 
болатынын, еркелеген бейнеде маңайына үйіріліп, соңына еріп 
жүретінін тұрмыста талай көргеніміз бар. Ал, сол лақтың, егер аз күн 
жоламасаң жатырқап қалатыны да, жолағың келсе қаша жөнелетіні 
де бар»52 – деп суреттейді жазушы.

51 С.Мұқанов. «Мөлдір махаббат» А., 1959, 136 бет.
52 С.Мұқанов. «Өмір мектебі». 3-кітап. А., 1970, 179-бет
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«Мөлдір махаббат» романында Бәтесті Қызыл отауға аудандық 
милиция штабының начальнигі – Найзабек Самарханов, кіші 
милиционер – Нұрбек Қасымов, болыстық қосшылар одағының 
төрағасы – Сақтаған Сағымбаев есімді жігіттер алып келеді.53 (Өмір- 
лік деректе Бәтес Қызыл отауға бармайды, Қызыл отау Бәтестің үйіне 
келеді – Қ.Е.).

«Өмір мектебі» романында Мәриямды сотқа аудандық милиция 
начальнигі – Самархан Жұмаділов, кіші милиционер – Қасым 
Садуақасов, бірінші ауыл кеңесі төрағасы Имақ Тоқпанов алып 
барады��.

Бірінде Самарханов, екіншісінде Самархан; бірінде Қасымов, 
екіншісінде Қасым... дегендей екі шығармада суреттелген өмірлік 
деректің негізі бір екенін осы салыстыру дәлелдеп тұр. Ол аз десек, 
«Мөлдір махаббаттағы» Нұрбек Қасымов атақты «Майра» әнін 
келістіріп шырқайтын әнші. Әншілігінің дәлелі шығармадағы мына 
диалог:

«– Азырақ «Майраңа» басып көңіл көтерсек қайтеді?
– Болады. Бірақ, естіген біреу, «жыты қараңғы түнде, айдалада ән 

салған бұл қай есер?!» – деп жүрмесе.
– Баса бер! Бұл маңайда дауыс жетер жерде ел жоқ. Жете қалған 

күннің өзінде де, бұл маңайда сенің даусыңды, әсіресе «Майраңды» 
танымайтын адам бола қояр ма екен?»��.

Бұл – Найзабек пен Нұрбек арасындағы әңгіме.
«Екеуі де көңілді, ойнақы адамдар. Қасым – әнші. Сол кезде 

біздің елге «Майра» дейтін ән тарап, ең жақсы орындаушы – Қасым 
болғандықтан, ел оны «Майра» деп кеткен»56– деп сипаттайды 
достарын С.Мұқанұлы «Өмір мектебі» мемуарында.

Өзара салыстыра берсек Бәтес бойынан Мәриям Мұқанкелінінің 
бірсыпыра қасиетін табамыз. Бәтес те, Мәриям да бала жасында 
еркекшора болып өскен. Бәтестің де, Мәриямның да туған шешесі 
мен әжесі – қос анасы бар. Бәтес те, Мәриям да туған анасы тірі 
тұрып әжелерінің қолында ерке өскен жандар. Екеуінің де бір-бір 
інісі бар. Бәтестің әжесінің портреті, мінез-қылығы Мәриямның 
әжесіне ұқсайды.

Біздің бұл өзара салыстырудан байқайтынымыз, жазушы «Мөлдір 
махаббат» желісіне өзі бастан кешкен кейбір өмірлік шындықты 
53 С.Мұқанов. «Мөлдір махаббат» А., 1959, 306-бет..
�� С.Мұқанов. «Өмір мектебі». 3-кітап. А., 1970,179-180-беттер 
�� С.Мұқанов. «Мөлдір махаббат» А., 1959, 310-бет.
56 С.Мұқанов. «Өмір мектебі». 3-кітап, А., 1970, 180-бет. «Алматы ақшамы». №285 
(735), 1990, желтоқсанның 13-і
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тұздық еткен. Романның Бәтестей ерке, бірақ ақылды, қайсар кейіп- 
керін тұлғалауда жазушы өзінің жары – Мәриям апайдың кейбір 
кісілік, мінез ерекшеліктерін пайдаланған.

Өмірлік материалдың көркем шығармаға айналуы жөнінен және 
бір дерек келтірейік.

«Мөлдір махаббат» романында Бәтесті Қызылордаға Балқаш, 
Жаңыл, Мүсәпір үшеуі ертіп келеді. Дастанда және сот процесі 
материалдарында Бәтиманы Қызылордаға Балқай Байтоғаев пен 
жары Дәмен ертіп әкеледі.

Әулиехан Кәкімжанов бізге жазған хатында Қызылордаға 
Бәтиманы Мұстафа мен Балқай әкелді дегісі келедіі. Біздіңше, бұл 
қате пікір. Негізінен, сот процесінің материалы шындық. Онда Балқай 
мен оның келіншегі Бәтесті Торғай даласынан алып келіп, елдесі ғой 
қамқор болар деген оймен Мұстафа тұрған пәтерге түсіреді.

Романда Бәтес, Балқаш, Мүсәпір поезға Қостанайда отырып 
Қызылордаға Кинель арқылы келеді. Ал, өмірде олар Шалқарға дейін 
атпен келіп, аталмыш станциядан поезға отырады.

Жазушы неге бұлай, шындықты «бұрмалады?». Қияс жүру неге 
керек болды? Әлде осы бұралаң сапардың кейіпкер тұлғалауда себі бар 
ма? Бұл бұралаң сапар жазушыға Бәтесті ойландырып, толғандыруға, 
жан дүниесіне үңіліп, жан сырын ашуға керек болған. Әрі Мұстафаны 
аяр әрекет үстінде көрсетудің бір жолы. Әрі бұл жолды С.Мұқанұлы 
алғашқы әйелі Рахима Қосшығұлқызымен бірге жүріп өткен.

Романда Кинельге келгенде Бәтестің «сәкпаяжы» жоғалады. 
Оны арнайы ұрлатқан Мүсәпірдің өзі екені шығарма соңында мәлім 
болады. Бұл деректің өмірдегі шындығы қандай?

Бәтима қолсандығын жоғалтпаған. Қолсандығын жоғалтатын 
жазушы жары – Рахима Қосшығұлқызы57.

Этнографиялық деталь ретінде Бәтестің жоғалған бірсыпыра 
қымбат заттары романда арнайы әңгімеленеді. Бұл жай Сәбеңнің 
Орынбордан туыстарына жолдаған хатымен сәйкеседі58.

Салыстырылған жайлардан нендей түйін түйеміз?
 Біріншіден, «Мөлдір махаббат» («Адасқандар») романының 

материалдық көзі– «Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима», сот 
процесінің материалдары, өзі мен жары бастан кешкен жайлар.

Екіншіден, қандай жазушы болмасын өмір шындығын қаз-қал- 
пында көшіре салмайды екен. Өмір шындығын көркемдік шындыққа 
57 Қараңыз: С.Мұқанов. «Өмір мектебі». 3-кітап, А., 1970, 6-62 
58 С.Мұқанов мемориалдық музей-үйі архиві.
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айналдыру – шеберлікке сын. Біз өмірлік шындық пен көркемдік 
шындық арақатынасын айқындау арқылы жазушы шеберлігін де 
әңгімеледік.

Үшіншіден, белгілі бір кейіпкерді көркем образ ретінде тұлғалау 
үшін жазушы бірнеше адам бойындағы мінез-құлық, іс-әрекетті бір 
кісінің басына жинақтайды екен.

Төртіншіден, мұндайда дарынмен бірге жазушы өмірінің бай 
болмағы жақсы екен. С.Мұқанұлының өзі бастан кешкен жайларды 
«Мөлдір махаббат» романына жымын білдірмей, әдемі кіріктіруінен 
біз осы жайды аңғарамыз.

Сөз түйіні – жазушы Сәбит Мұқанұлы әр қырынан келіп зертте- 
ген өмір материалын терең талдап, суреткерлік көзбен екшеп, өмірлік 
материалды жинақтай типтендіріп «Мөлдір махаббаттай» ішті-тысты 
қызықты шығарма жазды.
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ТҰЛҒА ЖӘНЕ ТҮПТҰЛҒА

Көркем шығармасы ынтықтырған жазушы атаулыға оқырман 
тарапынан ұдайы қойылар бір сауал бар. Ол – кейіпкерлерінің 
өмірде болған, әйтпесе ойдан шығарылғаны жөніндегі сұрақ. Көркем 
шығарма шынайы өмірге айналып кете ме, әлде көркем шығарма 
өмірдің көшірмесі деп ойлайтын оқырман түсінігінің шарғылығы 
ма, әйтеуір елеулі шығарма жазған қандай да бір қаламгерге осы 
рәуіштегі сұраққа жауап беруге тура келгені хақ. Мұндай сұрақтарды 
жалғанның жартысындай М.Шолоховқа, айдай әлем таныған 
Ш.Айтматовқа да сан рет қойған оқырмандар. Ал, әдебиетші қауым 
жазушыға қояр сауалдарын «кейіпкеріңіздің түптұлғасы кім?» деген 
ыңғайда жұптайды.

С.Мұқанұлы да оқушы хаттарынан да, өмірдегі кездесу, 
жолығысуларда да кейіпкер және түптұлға хақында сұрауларды жиі 
естіген. Айталық, «Мөлдір махаббатқа» жазушы мыңға тарта хат 
алған. Кеңес елінің әр шалғайынан келген қазақ, орыс, қырғыз, өзбек, 
қарақалпақ тілдерінде жазылған ол хаттарда роман кейіпкерлері, 
олардың кейінгі тағдыры жөніндегі сұраулар жиі қайталанады. 
Мәселеге нақтырақ келсек, барнауылдық Геннадий Журавлев 
«шамамен алғанда қазір Бүркіт 55 жаста болар еді. Ол тірі ме?» – деп 
сұрайды. Молдовадан хат жазған З.И.Грибиненко «Бәтес Ақпанға 
тұрмысқа шыққандықтан үйлесіп, үйреніп кеткен шығар-ау, бәрібір ол 
(Бәтес) Бүркітті әлі де сүйеді деп ойлаймын. Мен Ақпанның орнында 
болсам Бәтесті Бүркітке қияр едім» дегенге дейін барады. Актөбе 
облысы, Қобда ауданынан бір топ оқушы (Нұрғожин Орынғали, 
Базарова Күнсұлу т.б.) Бүркіт, Бәтес, Ақпан қазір тірі ме? Балалары 
бар ма? Бүркіт үйленді ме? – деп сұрайды59.

Жазушы оқырман қауымының бұл сұрақтарына бас-басына 
тоқталып, жауап берген жоқ. Ағымдағы баспасөзде жазған, 
жоғарыда аталған мақаласында «Мөлдір махббат» романының 
өмір шындығынан бастау алған шығарма екенін ишаралап айтумен 
шектелді60. Әрине, бұл «Мөлдір махаббат» өмірде болған оқиғаның 
көшірмесі деген ұғым бермейді. Демек, шығарма өмір шындығына 
табан тірей жазылғанымен жазушылық ойда қайта қорытылып, өсіп, 
түптұлғалар типтене тұлғаланып, өркендеп көркем образ деңгейіне 
көтеріліп барып туды.
59 Оқырман хаттары Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық архивінің Жеке 
қорлар бөлімінде. 1634-қор, 1-тізбе,233-істер бойынша сақтаулы.
60 «Қазақ әдебиеті», N43 (251), қазанның 23-і,1959 ж.
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Жазушының өмірлік материалды көркемдік шындыққа айнал- 
дыру принципі, қаламгер шеберлігін анықтау жолының бірі – 
кейіпкерлер мен олардың түптұлғасы арақатынасын салмақтауға 
саяды. Кейіпкер түптұлғасын айқындау – әдебиеттану ғылымындағы 
бір қиын мәселе. Өйткені жазушы кейіпкерін тіршіліктегі бір 
ғана адамның бойындағы бар қасиетін алумен тынбайды ғой. 
Оны жоғарыда баяндалғандай, өмірлік тіні берік саналатын 
Бәтестің бейнесінде жазушы жары – Мәриям кісілік сапасы аралас 
жүргенінен-ақ байқаған жоқпыз ба?! Бәлкім, қандай да бір жазушы 
кейіпкері түптұлғасының ақи-тақи анықтала бермейтінінің сыры 
да осында жатса керек. Ал бұл мәселені жазушы шеберлігіне 
қатысты қарамасаң жазушыны да арзандатып, өзің де техницизмге 
түсіп кетуің әбден мүмкін. Айтулы әдебиетші В.Б.Шкловскийдің 
«Увлечение поисками прототипов методологический неправильно и 
часто не столько проясняет, сколько запутывает вопрос о творческой 
истории произведения»61– деген пікірге барып қалатын себебі де 
содан. Алайда, өзіміз зор құрмет тұтатын әдебиетші айтқандай, 
белгілі бір шығарма кейіпкерінің түптұлғасын іздеу, табу, зерттеу 
қажетсіз деген ойға бой алдырудан аулақпыз. В.Шкловскийдің 
бұл пікірімен кезінде зерттеуші А.В.Чичерин де келіспеді62. Біз де 
келіспейміз. Неге? Олай болатыны, түптеп келгенде бұл – жазушы 
шеберлігіне бастайтын проблема. Әдетте, жазушы шеберлігі жөнінде 
зерттеушілер абстракцияға түсіп кетіп те айтысып жатады ғой. Ал 
оған қарағанда кейіпкер түптұлғасы хақындағы әңгіме әрі нақты, 
әрі затты. Сол себепті де кейіпкер мен оның түптұлғасын іздестіру, 
зерттеу қажет-ақ. Біз «Мөлдір махаббат» романы кейіпкерлерінің 
түптұлғасы деген әңгімені жазушының өмірлік шындықты көркемдік 
шындыққа айналдыру шеберлігі, характер жасау ұсталығы деген 
мәселелермен ұштастыра, сабақтастыра әңгімелейміз. 

С.Мұқанұлының өмірлік шындықты жинақтай типтендіруі 
хақындағы әңгіме түптұлға проблемасынан бастау аларын ұмытпаған 
абзал. Белгілі бір жазушының шығармашылық шеберханасын 
зерттеуші кім-кімнің де негізгі әңгімені көркем образдың алғашқы 
табан тірер тиянағы болып табылатын түптұлғадан (прототиптен) 
бастайтын себебі де содан. Ал түптұлға дегеніміздің өзі не? Бұл 
жөнінде әдебиеттану ғылымында айтыс соншалық көп емес. 
Әдеби терминдер сөздігінен бастап сөздік атаулы, теориялық еңбек 
біткеннің бәрі бұл мәселеге тоқталмай өтпейді. Бәрінің анықтамасы 

61 В.Б.Шкловский. «Избранное в двух томах».М.,Худ.лит., 1983, т.2,с.267.
62 А.В.Чичерин».Ритм образа».Издание второе. М., Сов.пис., 1980, с.86-87-88.
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бір арнаға құяды. Ол – көркем образға таяныш болған өмірдегі 
бір тірек, түптұлға. Алайда, түптұлға жөніндегі әңгімеде айтыс 
туындайтын кез бар. Ол – суреткер көркем образ жасауда түптұлғаны 
көшірді ме, әлде көркейтіп бейнеледі ме? – деген сауал. Бұл сауалға 
академик З.Қабдолдың бір сөзімен жауап беруге болар еді. «Ойдан 
шығару – образға барар жол»631. Әрі қысқа, әрі нұсқа! Демек, ойдан 
шығару жоқ жерде – көркем образ да жоқ. Демек, көркем шығармада 
түптұлғаны көшіру күнә!

Даңқты театр қайраткері К.С. Станиславский: «Законы искусства 
основаны на законах природы. Рождение ребенка, рост дерева, 
рождение художественного образа – явления одного порядка»642 
– депті кезінде. Академик З.Қабдол: «Әр жазушының творчестволық 
лабораториясын зерттеген адам оның өмір шындығын көркем 
жинақтау, яки әдеби бейнелерді типтендіру әрекеті, көбіне әр типке 
түптұлға табудан басталғанын байқар еді»65 – деп жазды. «Проблема 
образа героя и его түптұлғаа, проблема портрета, как мы видим, – 
категория историческая, связанная с общими тенденциями развития 
культуры и человеческой индивидуальности»66 – деп жазды осы 
проблеманың арнайы зерттеушісі, марқұм М.И.Андроникова. Ал 
Н.Фортунатов болса өзінің «Творческая лаборатория Л.Толстого»66 
аталатын кітабында ұлы жазушы жасаған көркем образдардың жеті 
атасын түптұлға тұрғысынан ыждағатты зерттейді.

Қысқасы, көркем образ және оның түптұлғасы хақындағы 
әңгіме әдебиетте аз емес. Біз соның кейбіріне ғана тоқталдық. Себеп 
– мақсатты талдаудан ауытқымау. Енді әңгіме бетін С.Мұқанұлының 
түптұлғаны көпшілік сүйінетін көркем образға айналдырудағы 
қаламгерлік машығына бұрсақ. С.Мұқанұлы түптұлғаға қалай 
қараған жазушы?

Асылында, түптұлғаға бұрыс қарайтын жазушыны табу қиын. Ал 
Сәбит Мұқанұлының түптұлға таңдау, оны көркем образға айналдыру 
тәжірибесіне ден қойсақ нендей жағдайдың куәсі боламыз?

Табиғатында С.Мұқанұлы қандай шығармасына да тіректі 
өмірдің өзінен алған жазушы. «Өмір мектебі» трилогиясындағы 
кейіпкердің бәрі дерлік түптұлға атымен аталады. Өйткені «Өмір 
мектебі» – мемуарлық шығарма. «Аққан жұлдыз» дилогиясының 
кейіпкерлерінің (түптұлғалары) дені өмірдегі атымен алынған. Себебі 
«Аққан жұлдыз» – тарихи шығарма. Осындай аналогиялық пікірді 
63 З.Қабдолов. Екі томдық таңдамалы шығармалары, II том, А., 1983, 101-бет.
64 К.С. Станиславский. «Работа актера над собой». М.-Л., 1948, с.307.
65 З.Қабдолов. Екі томдық таңдамалы шығармалары, II том, А., 1983. 
66 М.И.Андроникова. «От прототипа к образу». Из.Наука, М., 1974,с. 21.
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«Сәкен Сейфуллин», «Шоқан Уәлиханов», «Қашқар қызы», «Балуан 
Шолақ» секілді шығармаларына да айтуға болады. Өйткені, мұның 
баршасы өмірде болған адамдар өмірінен жазылған тарихи деректі 
шығармалар. Ал, көркем туындылары ше?

«Ботагөз» романындағы Амантайдың түптұлғасы – Амангелді, 
Асқардың түптұлғасы – Сәкен Сейфуллин, Мадярдың түптұлғасы 
– Міржақып Дулатов екенін зерттеуші С.Мақпыров анықтады67. 
«Сырдария» романындағы Сырбай қарттың түптұлғасы – күрішші 
Ыбырай Жақаев, «Күрес күндерінде» пьесасының кейіпкері – Жақып- 
тың түптұлғасы – Жақып Қыстаубаев. «Сұлушаштағы» – Сұлушаш 
түптұлғаларының бірі – М.Мұқанкеліні68.

Осы түптұлғалардың қай-қайсысының да көркем образға айналу 
процесіне үңілейікші. Жазушы Сәбит Мұқанұлы өмірлік материалды, 
оның ішінде түптұлғаны өмірдің өзінен алғанымен, оны терең зерттеп, 
жан-жақты тұлғалап алатынына көз жеткіземіз.

Жазушылық осындай тәжірибе, машық «Мөлдір махаббат» 
(«Адасқандар») романында да кездеседі. Түптұлға дерегін өмірден 
алды дегенімізбен бүның жүзеге асуы, яки көркем образға айналуы 
қиын процесс. Енді мәселенің осы қырына тоқталып, нақтырақ талдау 
жасайық. «Мөлдір махаббат» романының басты кейіпкерінің бірі 
– Бүркіт. Махаббат жолында кектенген кейіпкердің қолын қандауын 
бәлен деп айту қиын. Сөйте түра, адалдығына, бірбет өжеттігіне, 
қайсарлығына, жан құбылыстарына сүйсініп отырасың. Өзінің ойлау 
жүйесімен де, іс-әрекетімен де Бүркіт шығармада мейлінше кесек 
көрінеді. Алғаш «Адасқандарда» да жазушының осы кейіпкеріне 
бүйрегі бұратын. Оның кісілік мінездерін де көрсетпей тұра алмаған 
еді. Бай баласы деп сынай отыра әлгіндей кісілік қасиеттері жылт ете 
түскенде жазушы да шабыттанып, оқушы да сүйсініп отыратын. Ал 
кейін «Мөлдір махаббат» романында оның балалық шақтан бастап 
мінез-құлқын, жан-дүниесін біртіндеп, баспалай көрсетіп қанды 
оқиғаға дейін жан-жақты тұлғалап әкелді. Ірі тұлғаланған Бүркіт 
есімді көркем образдың түптұлғасы кім? Оның арғы-бергі тағдыр-
тарихында өзінің жеке басында атап айтарлық қандай ерекшеліктері 
бар?

Бүркітің түптұлғасы – Сүлтанбек Әбеуұлы. Жастайынан 
оқыған, ілім-білімі недәуір, өлең жазумен әуестенген бозбала. Алға 
озыңқырап айтсақ, қазақтың үлкен ағартушы қаламгері – Міржақып 
Дулатовтың жақын жиені. Әкесі Әбеу қария да, нағашысы Міржақып 
67 С.Мақпыровтың аталмыш кандидаттық диссертациясы.
68 Қ.Ергөбеков. «Жан жылуы». Жалын, 1981.
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та кезінде одан үлкен үміт күткен. Үміт күткен баласын бетінен 
қақпай, еркелетіп еркін өсіретін қазақтың әдеті. Сұлтанбек те бала 
жасынан бетіне ешкім жел болып тимеген еркебұлан. Оның өзі жазған 
дастанда мынадай жолдар бар:

Баласы Әбекеңнің бізге таяу,
Салмақты, мінезі ауыр, сөзге баяу.
Сұлтанбек он алтыда, жылы мешін,
Сауатты, оқып жүрген көңілі ояу.

Мол дәулет Әбекеңде болмағанмен,
Баласын деп көрген жоқ кейін тұрсын.
Зарығып ер баланы кейін көріп,
Өсірген еркелетіп бетіменен.

Қысқаша, Сұлтанбектің тәрбиесі,
Ерке өсті бала жастан сөзге расы.
Қатардан ішу, кию кем болған жоқ,
Атақты болмаса да бай баласы»69. 

Бұл – біз айтып отырған Сұлтанбектің дастандағы бейнесі. Автор 
(ол әрі кейіпкер) өзін-өзі осылай сипаттайды. Әрісі Торғай, Орынбор, 
Шымкент қалаларында оқыған, өлең жазатын талапты жігіт. Оқиға 
болған 1928 ол жылы Шымкент шаруашылық техникумының оқушысы. 
Газеттерге ауыл шаруашылығы жайында ептеп-септеп мақала да 
жазған. Бәтимаға жолдаған хаттарының бәрін өлеңмен жазады екен. 
Өкінішке қарай, Бәтима оқыған хаттарын кейін Мұстафаға тигеннен 
соң жыртып тастайды. Дастан дерегіне қарағанда, әрі сотқа берген 
жауабынан аңғарғанымыздай, ол Бәтимаға алғаш он үш жасында 
сөз салады. Қыз жастығын алға тартып алғаш пейіл бермейді. Араға 
жыл салып көңілін қызға қайта білдіреді. Бәтима бозбала ықыласын 
қабылдайды. Екеуінің арасында ғашықтық ғаламаты осылай 
басталады. Сұлтанбек пен Бәтима арасындағы ғашықтық әуел бастан 
шалаға оранып туған тартысты махаббат. Оның бірнеше себебі бар.

Ең алдымен айтарымыз, Сұлтанбек пен Бәтима жеті, сегіз атаға 
жаңа жеткен ағайын адамдар. Ағалы-қарындастай адамдардың 
ғашық-машық деп бірін-бірі алуы қазақы ұғымда ұят. Сол себепті 
екі жастың махаббаты алдымен Қызбелде, соңынан Қызылордада 
көп кедергіге ұшырайды. Ата-ана сыйлап өскен қазақ қызы – Бәтима 

69 « Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима». Ө. Қазиханов нұсқасы. С.Мұқановтың мему-
ориалды музей-үйі. 
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да бірде Әбеу мен Мақаш тілегінен аса алмай, енді бірде Міржақып 
пен Сейдәзім дүмпуіне шыдай алмай Сұлтанбекке арадағы махббат 
жібін үзейік деп жалынып хат жазады. Сұлтанбек өлеңмен хат жазып, 
сөзінде тұрмаған опасызсың деп тілдейді оны. Ақыры, Бәтима елдесі 
Мұстафа деген жігітке тұрмысқа шығады. Сұлтанбек өзіне қарын 
бөле болып келетін Мұстафаны өлтіреді.

Сұлтанбектің дастандағы (өмірдегі) характерлі сәттеріне көз 
жіберейік. Өйткені, жазушы Бүркітті түптұлғаның сондай мінездерін 
бетке ала отырып тұлғалады ғой.

Жоғарыда айтқанымыздай, Бәтима сөзінен тайған бір сәтте 
албырттығы шығар, мәрттігі болар, әйтеуір Сұлтанбек поездан құлап 
өлмекші болады. Өлер алдында Бәтима мен екеуінің арасындағы 
хикаяны дастан етіп жазады да, курстасы Қажым Жұмалиевке 
жасырын хат жазып, журналға жариялауды аманат етеді (Қажым 
Жұмалиев кейін қазақтың үлкен ғалымы болғаны мәлім – Қ.Е.). 
Сөйтеді де станцияға тартады. Бөлмеде бірге жатқан досы Қажым 
Сұлтанбектің қалтарысқа тықтым деген аманат хатын мерзімінен 
бұрын көріп қояды. Сөйтеді де албырт досын ажалдан аман алып 
қалады.

Бәтиманың Мұстафаға тұрмысқа шыққанын естіген бойда оны 
өлтірмек болып Қызылордаға келеді.

Әуел баста Бәтиманы алуына қарсы болғаны үшін ата-анасымен 
қоштаспай, Орынборға оқуға аттанып кетеді. Қаражаты жоқ ол 
Шалқарда көп қиналады.

Бәтиманың Мұстафаға тұрмысқа шығуына себепкер болды 
деген сыбысты естіген ол нағашысы, бүкіл қазақ халқы сыйлаған, 
Міржақып Дулатовтың бетіне келеді.

Оның өлеңдерінен де осы өжеттігі аңғарылады. Сұлтанбек сот 
процесінде «Прокурор, қоғам айыптаушысы қорытынды сөзінде 
маған жазаның ең ауыры 10 жыл түрмеде жатқызуды тілек етіп отыр. 
10 жыл бір кісінің өмірі, егер де 10 жыл жататын болсам, одан да 
атып өлтірсе екен деймін»70 – деп сөйлейді.

Сұлтанбекті сот сегіз жылға бас бостандығынан айырады. 
Қатысып отырғандардың бірі: «Тым көп қой. Жас бала емес пе?» 
– деп аяушылық сезім білдіреді. Сонда Сұлтанбектің даусы саңқ ете 
қалды деп еске алады сот процесіне қатысушы Мәриям Мұқанкеліні, 
– Кісі өлтірдік. Атылмағаныма шүкір. Қалғанын мойныммен көтеріп 
аламын. Қолмен істегенді мойынмен көтеру керек. Түк те емес. Мен 
риза! Рахмет, соттың әділдігіне! Әйтеуір дегенімді орындап барамын. 
70 «Мұстафаны өлтірген Сұлтанбекке сот». «Еңбекші қазақ» газеті, мамырдың 4-і, 
1928ж.
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Соған ризамын!71 Түптұлғаның түрмеде С.Мұқанұлына жазған хатын 
оқиықшы: «Сәбит! – дейді хатында, – есен-сау жүрсіз бе? Мен де 
әзірше бармын. «Күңге күле сөйлесең, көйлегіне жамау сұрайды « 
дегендей, өткен жыл Сәкең көңіл білдіріп ақыл айтқанға Сіздерден 
жаңалықты журнал, қымбатты асыл сөздеріңізді сабырсыз күтуші 
едім... Ойым буға айналған соң, жыным суға айналған соң бүгін 
газеттен адресіңізді көріп хат жолдап, хал білдіріп отырмын. Хат жаз, 
хабар бер қайдасыз? Қайда? Көрдің бе? Не дедің, не деп ең, не ғыпты? 
Айтқаным рас па екен?

Осы туралы, осыларды тегіс жаз. «Адасқандар «басылған, жоқ 
па? Шықса қашан? Қайда шықты?

Ашу мол, ақыл аз. Жастықта көрмей жаз, 
Хат жазған бір ақымақ, қайғыға болып мәз.
21/ХІІ-1929. Абуов С72

Осы хаттың өзінен Сұлтанбектің жалын атқан оттылығы байқа- 
лып түрған жоқ па?

Орайында айта кетейік, Бұл хаттың бетіне жазушы «Адасқандар» 
романының геройы – Сұлтанбек (Бүркіт) Әбеуовтен» – деп жазыпты73. 
Қазақтың көрнекті ақыны Әбділдә Тәжібаев: «Мен ол кезде 
Қарсақбайда газет редакторы едім. Бір күні Сұлтанбек келді арып-
ашып. Ол өзі өлең жазатын, әдебиет адамы боламын деп ойлаған 
жігіт еді ғой. От болатын. Содан біздің үйде жеті күн жатты» 74– деп 
еске алады.

Иә, ақын айтқандай, Сұлтанбек дарынды жас. Оның «Адасқан 
Сұлтанбек, опасыз Бәтима» дастаны осындай ұйғарым, осындай 
қорытынды жасауға ырық береді. Дастаннан өзге түрмеде жатып 
жазған «Жүректің айтқаны», «Жанның жүрекке айтқаны» («Жан мен 
жүректің айтысы»); «Прокурорға хат», «Жүзбаев Хамзаның хатына 
жауап» – деп аталатын бірсыпыра өлеңдері бар біздің қолымызда75.

С.Мұқанұлының архивінде «Адасқандар» романы қолжазбасына 
қоса жазылған бір дерек бар. Ол «Эпилог сияқты» деп аталады.

«Телефонның қатты сылдырлаған дауысымен оянып кетсем, 
айсыз бұлтты түнерген түнде, бөлмем тымық қараңғы екен. Шошып 
оянғандай есеңгіреп қаппын, шамның шнепселін әрең дегенде 
таптым. Телефон үздіксіз қатты шылдырлап тұр.

71 «Адасқандар ақиқаты». «Алматы ақшамы»газеті, №94 (544), сәуірдің 23-і, 1990ж.
72 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік архиві, 1634-қор, 1-тізбе, 7-іс, 24-бет.
73 Бұл да сонда, 24-бет.
74 Осы жолдардың авторы жазып алған естелік. «Алматы ақшамы» газетінде (№94 
(544) сәуірдің 24-і, 1990 ж.) жарияланды.
75 Ө.Қазиханов тапсырған дәптерден.
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– Ало!
– Қырық екі он бес пе? (42-15 менің телефон номерім– С.М.)
– Ие!
– Сәбитсіз бе?
– Иә.
– Сізбен Сұлтанбек сөйлесемін дейді.
– Әкел!
Сағатқа қарасам, түнгі төрт жарым, таң қараңғысы мезгіл.
Құлақ тосқан телефоннан ышқына дем алған сырылдаған дыбыс 

естіледі.
– Сәке! – деді осы дыбыс.
– Ие, мен.
– Мен Сұлтанбекпін (ол сөздерін бөлшектеп әрең айтты). Мен 

туберкулез едім ғой... Қыс ортасынан төсек тарта жығылғам... 
қысылып отырмын... Өмірімнің соңғы минуттерінде... Сізбен... х-х-
о-һ-һ-шы!..

«Хош»-тың «шы»-сы созбақтала айтылып еркін бітпеген кезде, 
телефонның Сұлтанбек ұстаған трубкасы әлденеге сылқ етіп түсіп 
кеткен дыбысы естілді.

– Ало! – дедім үрейленіңкіреп. Бір тың дауыс:
– Сәкеңсіз бе? – деді.
– Ие! Сұлтанбек қайда?
– Үзіліп кетті.
 Аяйтын адамның өлімі қандай ауыр! Тұнжырап аз отырғаннан 

кейін, романның қолжазбасын алып біраз ақтарып ауыр оймен 
отырдым.

...1928 жылы Сұлтанбекті сот сегіз жыл абақтыда отыру жазасына 
кесті. Бұл жазадан алты жылда құтылып, 1934 жылы ерік алды. Содан 
38-жылға шейін әрбір совет мекемелерінде қызмет атқарып, 1938 
жылы Алматыдағы екі жылдық мұғалімдер институтына оқуға түсті. 
Оқуды жақсы оқып жүріп, ол туберкулезбен ауырды. 39-жылы бір 
жылға демалыс ап, 40-жылы қайта оқыды. 41-жылға шыға сырқаты 
қайта меңдеп, бірнеше ай больницада жатып, одан шыға тынығуға елі 
– Торғайға кетті. Содан күз оралып кеп, тағы оқуға түсті. Ойдағысын 
орындамай тынбайтын жігіт еді ол. Ақыры «айналдырған ауру алмай 
қоймас» дегендей, қуған сырқат жыққан екен. Ер еді шіркін!

13-ІІІ-1942 ж., түнгі 5 сағат, 43 м. Алматы. Сәбит76 деп жазыпты 
онда жазушы.

76 «Сәбит Мұқанов архиві», 21-том, 424-425-беттер, «С.Мұқановтың мемориалдық му-
зейі» архивінен
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Бұл жазушының шығармасы кейіпкерінің өмірдегі түптұлғасы- 
мен қоштасуы. Ауыр тағдыр. Кейіпкер түптұлғасы туралы қызықты 
мәлімет. «Мөлдір махаббат» («Адасқандар») романындағы бір 
кейіпкердің түптұлға тағдыры міне осындай. Қызық басталып, 
қайғылы аяқталды қысқа ғұмыр. Өмірге дарынды болып келген ол 
ел есімінде жүрерлік өшпестей елеулі ештеңе бітіре алмай, тіпті ойға 
алған оқуының өзін аяқтай алмай өкінішпен өткен жан.

Сұлтанбек кейін Қазақтың Абай атындағы педагогикалық 
институты жанынан ашылған екі жылдық мұғалімдер институтына 
оқуға түседі. Сол кезде Сұлтанбекті студенттер даңқты кісідей 
көріп қоршалай қалып сұрау береді екен. Біз Сұлтанбекпен қатар 
оқыған әріптестеріне жолықтық. Соның бірі – Қаңтарбаева Үміткер 
былай дейді: «Сұлтанбек қанды оқиғадан кейін даңқты болып кетті. 
«Адасқандар» романын қызыға оқыған жастар оны қоршалай қалып 
түрлі сұрақтарды жаудырып жатушы едік. Бірде мен «Сұлтеке, 
кешіріңіз, Бәтима соншалық сұлу кісі ме еді, жолында кісі өлтіруге 
дейін баратын? Осы қазір де сүйесіз бе, Бәтиманы?» – деп сұрағаным 
бар. Балалық қой, әрине. Сонда ол: «Сұлу еді. Сүйген едім» – деп 
ауыр күрсінді».

Кейіпкер түптұлғасы бойындағы мінез-құлық ерекшеліктерін 
неге санамалап кеттік? Онда гәп бар. Түптұлға бойындағы мінез 
ерекшеліктерін жазушы көркемдік шығармада қалай пайдаланды,  
міне соны көрсетсек дейміз. Егер романда Бүркіт көркем образ 
дәрежесіне көтерілмесе оның түптұлғасын іздеп, оның мінез 
ерекшеліктерін санамалап жатудың түкке қажеті болмас еді. Әдеби 
жұртшылық бірауыздан қабылдағандай Бүркіт – толыққанды көркем 
образ.

Жазушы сол көркем образды тұлғалауда Сұлтанбек бойындағы 
мінез ерекшеліктерін ескеріп отырды. Әже баласы болып өскен 
Бүркіттің сәби шақта Әбеу тәрбиесіне көнбейтін шалдуарлығы, 
қашып кетіп адасатыны, бала кездегі өлеңге әуестік, Жұманға 
ауызбастырыққа берілмеген құнанның қарнын пышақпен есіп 
жіберетіні, бәрі-бәрі түптұлға бойындағы тентектікке, мінез 
қасарыспалығына ұласып жататын еркелікті, қайсарлықты ойдан 
шығарылған оқиға, детальдармен байытып, ұштап, типтендіріп беру 
– міне көркем образ тұлғалаудың жолдары.

Рас, алғаш «Адасқандар» романында «Бүркіттің бай баласы 
екеніне, әкесінің «алашордада» болғанына қарады да, оның басына 
зұлымдықты жинақтауға асықты. Жазушы ол кезде ата-тегі жат адам 
кеңестік бола алмақ емес деп қарайды»77. Содан да Бүркіт бейнесі 
77 Т.Нұратзин. «Жазушы және өмір». А., 1960, 343-бет.
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біржақтылау болып көрінетін. Ал «Мөлдір махаббатта» махаббат 
шырғалаңы мен әлеуметтік өмірдегі талас-тартыс құп жарасып 
қамшы өріміндей жымдасып өрілді. Кейіпкер әрекетінің әлеуметтік 
себептері, астары ашылған соң оның кісі қанын төгуге дейін барып 
қалатын әрекеттері заң жолымен бұрыс болғанымен моральдық 
тұрғыдан дәлелді шығып отырды. Махаббат дүниесіне адал қараған 
албырт жастың Мүсәпірді өлтіруі образ логикасынан шығып жатты.

Әрине, түптұлға мен кейіпкер бойындағы барша мінез құйы- 
лыстары, екеуі бастан кешкен барша оқиға хроникасын салыстырып 
жату, басы артық жүмыс. Өйткені, Бүркіттің балалық шағындағы 
«өмірбаян», яки шалдуарлығы, 1916 жылғы көтеріліске байланысты 
бой көрсететін сәттері Сұлтанбектің өңі түгілі түсіне кірмеген 
істер. Бәтеспен арадағы махаббат хикаяларының баршасы да жіпке 
тізгендей қалпында болған еді деп айту қиын. Жазушы ойдан қосалқы 
сюжет өріп, түптұлға бойындағы мінездерді іріктеп, сұрыптап бір 
адамның (кейіпкердің) басына жинақтады да Бүркіт аталатын образ 
тұлғалап шықты. Бүркіт түптұлға Сұлтанбектің көшірмесі емес, 
соның табиғатынан туған образ.

1966 жылы республикалық «Социалистік Қазақстан» газеті 
С.Нұрғалимов атты автордың «Кейіпкермен кездесу»78 – деген 
мақаласын жариялады. Редакция мақаланың Солтүстік Қазақстан 
облыстық «Ленин туы» газетінен көшіріп басылғанын ескерткен. 
Тақырып аясында «Мөлдір махаббат» романының ізімен» деген 
қосымша анықтама да бар.

Мақала авторы айтып отырған «кейіпкер» кім? Әрине, ой-
мақсаты дұрыс болғанымен, мақала авторының ұғымы қате. 
Өйткені, көркем шығарма кейіпкерімен кездесу мүмкін емес әсте. 
Шығарма кейіпкері – өмірде болған жанның көшірмесі емес, ол 
қиял қоспасымен жасалған көркем бейне. Ал, мақала авторының 
«Кейіпкер» деп отырғаны, кейіпкердің түптұлғасы. Мақалада автор 
С.Мұқановтың «Мөлдір махаббат» романының кейіпкері Бәтестің 
түптұлғасы– Бәтима Мақашқызы жайында поезда сапарлап келе 
жатып әлдебір жолаушыдан есітіп қалып, оның үйіне арнайы іздеп 
барып әңгімелескені жөнінде айтады.

Журналист дұрыс айтады, бұл Сәбиттің ел сүйіп оқыған «Мөлдір 
махаббат» романының бір кейіпкері Бәтестің түптұлғасы – Бәтима 
Мақашқызы. Жәй кейіпкер ғана болмай, әрбір оқушының сүйіктісіне 
айналған, сондықтан «Бәтестің адресін беріңізші, хат жазайық деп 

78 «Сәбит Мұқанов архиві», 21-том, 424-425-беттер, «С.Мұқановтың мемориалдық му-
зейі» архивінен
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едік» – деп жазушыны жан алқымға алуына себепкер болатын сүйкімді 
көркем бейне. Шынын айтсақ, Бәтиманың үйі-ішімен астанада қала 
бермей, Солтүстік Қазақстан облысына қыр асып кетіп қалу себебі 
де оқырмандардың осы ыстық махаббатына, сол ыстық ілтипаттан 
туатын көп-көп сұрауларға байланысты. Атақты «Адасқандар» 
романының кейіпкері астанада тұрады екен дегенді есітіп, оқырман 
біткен кезінде қазақ даласының әр қиырынан әуесқойлықпен іздеп 
келе берген. Жан ауыртар қайдағы-жайдағы сұрақтарды қоятыны 
белгілі ғой оқырман қауымның. Содан қашып Солтүстік Қазақстан 
облысына көшкен де кеткен. Алайда Мұқанұлындай мұғал дарын 
қаламымен көпке кеңінен мәлім, әрі сүйікті болып бейнеленген 
Бәтима Қызылжарға барып та оқырман әуесқойлығынан құтыла 
алмапты. Үйіне мектеп оқушылары топ-топ болып келіп от басында 
әрдайым «кездесу» өткізуге мәжбүр болған екен. Әлгі журналист 
жазбасы сондай кездесудің бірі ғана.

«Мөлдір махаббат» («Адасқандар») романының жұлын-жүйкесін 
тұтастырып түрған Бәтес есімді көркем образ. Ол жөнінде жазушы 
Ғабит Мүсірепов 1946 жылдың өзінде: «Адасқандарда» жазушының 
шын жан ашитын бір жері бар. Ол – қазақ қызы. Оның аты Бәтес 
болғанымен, заты қашаннан бері құмарлық болып келген қазақ қызы. 
Шынында әйел бостандығын теріс ұғынып, аяғы нәпсі құрбаны 
болған қазақ қызы аз болған жоқ, әлі де кездеседі. Азат заман дегеннің 
сырты емес, ішін ұқ дейді Сәбит қазақтың қызына. Бұл жөнінен 
Сәбит қазақ қыздарынан үлкен алғыс алуға тиісті»79 – деп жоғары 
бағалады. Романдағы Бәтес бейнесі хақында әрісі «Адасқандардан» 
(1931) бастап «Мөлдір махаббат» (1959) романына дейін, тіпті кейін 
де қызу да қызықты пікірлердің талайы айтылды. Бәтес тәтті, сәтті 
бағаланған көркем образдың бірі болды. Ал, осы әдеби жүртшылық 
жоғары бағалаған, оқырман ықыласы еш суымаған Бәтес образы қалай 
жасалды? Оның өмірдегі түптұлғасы (прототипі) кім? Ол қандай 
тағдыр кешті? Сұрақты әдебиеттану тілімен қайталап отырғанымыз 
болмаса мұндай сұрақ жазушыға өтініш ретінде кезінде оқушылар 
тарапынан талай рет көлденең тартылған. Сондай оқушы хаттарының 
бірін ғана алға тартып, бірге оқып көрейікші: «Сізге арнайы хат жазып 
отыруымда себеп те бар, – дейді Қостанай облысының Жангелдин 
ауданының тұрғыны (Шипі совхозы) Бидалбек Қарақұлов. – Әрине, 
ол үшін кешіріңіз де кейбір ағат кеткен пікірлер болса.

Атақты «Мөлдір махаббат» кім-кімнің де жүрегін мөлдір сезімге 
бөлемеді дейсің?
79 Ғ.Мүсірепов. «Суреткер парызы». Жазушы, А., 1970, 224-225-беттер.
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Айтпақшы, жақында біз сол романның басты кейіпкерінің бірі 
– Бәтеспен кездестік. Роман жайындағы кейбір көлеңкелі, түйық ой-
пікірлерді ортаға салдық (ол кісінің қызы бар-ды, соған келіп кетті, 
ол кісі)»80.

Куә болып отырғанымыздай, оқырмандардың бірі Бәтес, Бүркіт 
секілді кейіпкерлердің түптұлғасына қызығады. Дерегін сұрайды. Ал, 
кейбірі шығарма «кейіпкерлерімен» кездесіп көңіліндегі сұрауларын 
да беріп, жауап алып үлгереді. Мұның бәрі, алдымен шығарманың 
құдіреті. Шынайы көркем шығарма қашан да осындай қызықты 
тағдыр кешуге, кейіпкерлер өмірдегідей қабылдануға тиісті. Оқырман 
сауалына кезінде жазушының, иә әлгі «кейіпкерлердің» қалай жауап 
бергенін кім білсін?! Ал, шындығында оқырман сауалына ғылыми 
тұрғыдан келіп қана жауап беруге болады.

Сұлтанбектің «Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима» дастанының 
да бас кейіпкерінің бірі – Бәтима. «Мөлдір махаббат» романындағы 
Бәтестің түптұлғасы – осы Бәтима. Алғаш Сұлтанбек оны он үш 
жасында, піскен мәуедей мөлдіреп тұрған шағында кездестірген. 
Көріктілігі, кескінділігі шығар, сол алғашқы кездесуде-ақ Сұлтанбек 
бойында әлдеқандай балаң сезім бүршік жарып, ықылас білдірген. 
Екі жастың сүйіспеншілігінде айып жоқ, әттең қайғымен аяқталғаны 
болмаса. Ал осы Бәтестің түптұлғасы қандай кісі? Жазушы шығармада 
түптұлғаның қандай мінез ерекшеліктерін пайдаланды?

Бас-басына санамалап арнайы тоқталатын Бәтиманың басында 
бірнеше ерекшелік бар.

Екі жастың ата-анасының ауылда, қазақ оқығандарының астанада 
(Қызылордада) шала бүлінуінің сыры, Бәтиманы алдаусыратып, 
үгіттеп, қорқытып дегендей Мұстафаға икемдеу сыры – қазақшылықта 
жатыр. Ол қазақшылық Сұлтанбек айтқандай,

Құрыттың амалымды жақын болып,
Қалып тұр сол себептен көңілім солып.
Өмірлік жолдас болып сеніменен,
Жүретін күн болар ма көңілім толып,81

деп жырлайтын, жеті атаға жетер-жетпес туыстық. Мәселенің анық-
қанығына жетпек болып біз Сұлтанбек – Бәтима ісіне қатысы бар 
оларды білетін туыстарына жүгіндік. Шындығында Арғын ішінде 
Өтей руынан тарайтын бұл екеуінің жақындығы сегіз атаға жетіп 
қалған екен. Санамалай бастасақ, ол былай өрбиді: 1. Бекбауыл;  
2. Тілеу; 3. Жанқара; 4. Тантық; 5. Жылкелді; 6. Молдабай; 7. Жақып; 
80 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық архиві. С.Мұқановтың жеке архивтік 
қоры, 1634-қор, 1-тізбе, 233-іс
81 «Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима» дастаны. Ө.Қазиханов нұсқасы
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8. Әбеу; 9. Сүлтанбек; 1. Бекбаулы; 2. Жамбай; 3. Дәнен; 4. Жамбы;  
5. Қожа; 6. Бөлек; 7. Бірмағамбет; 8. Мақаш. Сұлтанбек – Әбеу баласы 
да, Бәтима – Мақашқызы82. Әрине түптұлғалар тегіне біз мәселенің 
анықтығы үшін барып жатырмыз. Әйтпесе, жеті ата десек те, сегіз ата 
десек те, бұл екеуі әлі қыз алысып, қыз берісіп өзара қүдандалыққа 
өтпеген ағайын адамдар.

Бәтиманың кескін-келбеті кісі қызыққандай сұлу. Ол жөнінде 
дастанда:

Он төртке жасы келді Бәтиманың,
Келбеті қызықтырады жанның бәрін–

делінеді. Тағы бірде:
Мақаштың бір қызы бар Бәтима атты,
Оқыған, өзі көркем, біледі хатты.
Қара көз, оймақ ауыз, қиылған қас,
Еріксіз қызықтырады жақын, жатты83– 

деп жырлайды Сұлтанбек. Дастан рухында жазылған өлең үшін 
статикалық қалыпты портрет.

Ал, «Мөлдір махаббат» романында Сәбит Бәтиманың портретін, 
Бүркіттің көзімен былай береді:

«Жұқа өңді, әдеміше кескініне, талдырмаш, сұңғақтау бойына, 
қамшы ұстаған ұзынша, жіңішке саусақтарына қарағанда, бұл, әрине, 
менімен тетелес, не болмаса менен бірер жас қана кіші қыз!.. Бұндай 
жастағы қызды қазақ қыздарынша төгілдіре киіндіріп қоюшы еді. 
Осынша жасқа дейін еркек балаша киіндірген бұл неткен қыз?!»84

Міне, бұл реалистік прозаға тән портрет. Әрі кейіпкер жазушы 
қаламы арқылы жасанып, жанданып әдемі көрінеді.

Араға бірсыпыра уақыт салып Бүркіт Бәтестің ауылына келеді. 
Сол сәтте жазушы Бәтес келбетіне мінез-қылығын, ерке назын, ой-
түсінігін, іс-әрекетін қосып толықтыра түседі. Образдың толығу 
процесінің бір сәтіне біз де үңіліп көрейікші:

«Бәтеспен де мен бұл жолы бұрынғыдан әлдеқайда жақынырақ 
таныстым. Қылығына, мінезіне тереңірек үңілген сайын, маған: 
«барлық қалпы қыздан және тұрпайы қыз емес, нәзік қыздан аумаған 
бұл байғұс, несіне ұлмын деп жүр?!– деген ой келеді де тұрады».

«Қызға тән қылығына, мінезіне қарап мен оны жаңа ғана 
бүршік түйген бәйшешекке ұқсатам. Қауызынан әлі ашылмаған 
бәйшешектей, бұл да ішіне қарай бұға бүрілген байғұс!.. Бұл да әлі 
82 С.Әбеуовтің шөбере інісі Ө.Қазихановтың шежіресінен.
83 Жоғарыда аталған дастаннан.
84 С.Мұқанов. «Мөлдір махаббат». А., 1959, 133-бет.
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бүршігінде бұғып күн көрмеген бәйшешектің жапырақтары сияқты 
тым жұқа, тым нәзік, тым қалтырауық. Ертең ішіндегі дәні толығып 
шешек атқан шақта қандай көрікпен жарқырар екен бұл?!»85 – деп 
бейнелейді Сәбит Мұқанұлы Бәтесті және бірде.

Жазушының көркем образ тұлғалау мәнері де қызық. Алдымен 
қалыпты портретті алға бір тартып алады да, кейін баспалап, 
біртіндеп іс-әрекет үстінде толықтырады. Алғашқыда «Адасқандар» 
романында Бәтес портреті көркем, бірақ салқындау сипатталатын. 
Есесіне іс-әрекеті қызу берілетін.

Жазушы Мұқанұлының архивінде Бәтиманың шамамен 1925-
26-жылдардағы бір фотосуреті сақталған. Ләззат есімді бір қызынан 
бірнеше суретін алып салыстырып қарағанда жазушы кейіптеген 
бейнеге жақын шығады. Жасында толық та емес, ұзын да емес, ортадан 
сәл жоғары сұңғақ, аққағаздай әппақ өте көркем қыз болыпты.

Жасында Бәтима бірбет, өжет мінезді қыз болыпты. Оның бала 
шақтағы бір беттігін екі-үш мысалмен дәйектеуге болады. Сұлтанбек 
бірде Бәтимаға жолығу мақсатымен Нұртаза деген жігіт арқылы хат 
жолдайды. Хатты Бәтимаға жеткізудің жолын таба алмаған Нұртаза 
түнде қыздың жеңгесі Бәшенді оятып, хатты соның қолына береді. 
Аңдушылар Бәшенді нақақ күйдіреді. Түнде жігіт оятты деген 
дақпыртпен Бәшен таяққа жығылады. Істің байыбына барған Бәтима 
ағасына мән-жайды ашық айтып, жеңгесін ақтап алады.

Сондай-ақ, Қызыл отаудан тендік алған Бәтиманың анасымен 
қоштаспай кетуі, қайын атасы Әбеуге келіп «Мені Сұлтанбекке 
жеткізіңіз, әйтпесе өлтіріңіз» – деуі де қыздың өжеттігін танытатын 
жайлар.

Өмірде Бәтиманың адам ретінде өзінің де осалдығы болған. 
Әуелінде Мұстафа сөз айтқанда ат-тонын ала қашатын Бәтима, кейін 
оқыған, ақсары реңді жігітті көргенде оған ықтиярымен тиген. Сөйте 
жүріп, Мұстафа сыртынан Сұлтанбекке хат жазудан да тыйылмаған. 
Екі жігіттің аранд қарын бөлелердің бір-біріне қару жұмсауына 
Бәтиманың тұрақсыздығы себеп болғаны жасырын емес. Ақиқатын 
айтсақ, бұл ажар-көркіне мас болған қыздың бір осалдығы.

Ал, романда Бәтес – ескіліктің құрған торына еріксіз түсіп қалған 
бейкүнә жан.

Әрине, біз әдебиеттегі Бәтес пен оның өмірдегі түптұлғасы 
Бәтиманың түр-келбеті, мінез-құлық, іс-әрекетін салыстырғанда 
біреуді ақтау, біреуді кінәлау, кұстаналаудан аулақпыз. Мақсат – 
жазушының өмірдегі Бәтима есімді қыздан Бәтес секілді типтенген 
көркем образды қалай сомдап шыққанын айту.
85 Сонда. 141-142-беттер
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Міне, осы жайлардан кейін профессор Т.Нұртазин пікірін 
қайталап: «Жазушы Бәтесті көрікті, сүйкімді жағымды-жарқын 
мінезді, сөйлесе сөзі бар, дос-жаранды сүйсіндірер келісімді мінезі 
бар, бір көрген тағы көруге құмартарлықтай парасатты қыз түлға- 
сында суреттеген. Бәтес образы – қазақ прозасындағы көрнекті 
образдардың бірі»86 екеніне ден қоямыз.

Бәтес образының табиғаты хақында айтқанда, әсіресе түптұлға 
дегенде табан тіреп тұрар бір дерек осы! Сонымен бірге, Бәтестің 
тағы бір түптұлғасы жазушы жары Мәриям Мұқанкеліні деген 
пікірді де алға тартсақ дейміз. Олай дейтін себебіміз – жазушы жары 
– Мәриямның сырт келбеті, жан нәзіктігі, еркекшоралығы, ақыл-
парасты секілді қасиеттерін, басынан кешкен кейбір оқиғаларды 
Бәтес тағдырына қатысты пайдаланды. Оны біз жоғар салыстырып 
көрсеттік. Демек, Бәтес – осындай екі кісінің қадір-қасиетінен, 
болмысынан типтенген тұлға.

Енді, осындай көрнекті көркем образға тұлға болған алғашқы 
түптұлға – Мақашқызы Бәтиманың жеке тағдыры хақыдында бірер 
сөз айта кетелік. «Мөлдір махаббат» романының «Бақыттың биігіне» 
(эпилог) аталатын тарауында өз бақытына мәз болған Бәтеске 
жолығамыз ғой. Қасында ері Ақпан, бауырында Бақыт есімді баласы... 
Бәтес көтерілген бақыт биігіне Бәтима (өмірде) көтеріле алды ма? 
Көтерілсе қалай?

Бәтима Мақашқызы ері – Мұстафа Көшекұлы қайтыс болғаннан 
кейін «ес жиып, етек жауып», қайғыға құлай бермей, қарсы тұрып, 
бақыты үшін күресті. ұзамай ол Жанахмет Ақпанбетов есімді 
журналистке тұрмысқа шықты. Романдағы Ақпан – сол Ақпанбетов. 
Көңілі толы ізгілік дерлік мейірімді жан екен Жанахмет. Осындай ерге 
тұрмысқа шыққан Бәтима бақытқа жолыққандай еді. Жанахметтен 
Ләйлә, Ермек, Жеңіс, Ләззат секілді ұл, қыз сүйген. Алайда 
«Жанымбет» деген бүркеншек атпен мақала жазатын Жанахмет 
Ақпанбетовты 1937-38 жылдың қара дауылы соғып өтті. Жарын 
соққаны, өзін де соққаны ғой. Жары көп жыл айдауда жүріп, азапты 
сапардан от басына аман оралды. Бәтима сондай қиын сәттерде 
балаларын әбіржітпей өсіріп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырды.

1982 жылы шілденің 8-і күні жазушы жары – Бәтестің бір 
түптұлғасы – Мәриям Мұқанкелінімен бірге Қапшағайда тұратын 
Бәтима Мақашқызына барып жолықтық. «Мөлдір махаббат» 
(«Адасқандар») романына қатысты бірнеше сұрақ беріп, бірсыпыра 
әңгімелестік. «Сырлы аяқтың сыры кетсе де, сыны кетпес» дегендей 
86 Т.Нұртазин. «Жазушы және өмір» А., 1960, 352-бет.
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жасында мейлінше ажарлы болған, ақылды кейуана келбетінде 
кездестірдік Бәтима апайды. Біздің бір білгеніміз, сот процесінің 
материалдары бар, «Адасқандар» романының жарық көріп, ел ішінде 
аса қызық оқылуы бар, соның бәрін қазақы ұғыммен қабылдаған 
Бәтима Мақашқызы сонау дәуір басында «Қызбелден» оқу іздеп 
Қызылордаға аттанып кеткеннен қайтып туған жер, туған еліне 
оралмапты. Және бір білгеніміз 1926 жылы Қызылордаға келген 
Бәтиманы оқуға орналастырған қазақтың қайраткер қызы – Сара Есова 
екен. Кейіпкер Бәтес күнделік-естелік жазғанымен, біз жолыққан 
Бәтима естелік-күнделік жазбайды екен.

Қаршадайынан тағдыр тәлкегін көп көрген Бәтима Мақашқызы 
1985 жылы шілденің 16-ы күні Алматыда көз жұмды. Өзі қандай 
ғүмыр кешсе де жазушы Сәбит Мұқанұлының «Мөлдір махаббат» 
(«Адасқандар») романындағы қызықты тұлғаланған көркем образ 
– Бәтестің түптұлғасы ретінде тарихта қалды...

Алғаш «Адасқандар» (1931) романы жарық көргенде күллі қазақ 
қауымы, 1935 жылы шығарма орыс тіліне аударылып Мәскеуде 
жарық көргенде орыс тілді оқырмандар қызыға, қызына оқып 
жатқанда азғантай қазақ зиялылары тоңторыстау күй кешті. Олардың 
наразылығы романның Мүсәпір аталатын кейіпкеріне байланысты еді. 
Неге? Себебі, қазақ зиялысы азғантай тобы Мүсәпірдің түптұлғасы 
– әдебиетші, журналист Мұстафа Көшекұлымен «Еңбекші қазақ» 
(«Егемен Қазақстан») газетінде жиырмасыншы жылдары қызметтес 
болған еді. Жаны жайсаң, каламы өткір, өзі алғыр азаматты жәдігөй 
кейіпкерге қимады олар. Мұстафаның көзін көрген аға буынның 
бірнеше өкілімен әңгімелесуге тура келді. Айталық, аяулы ғалым 
Бейсембай Кенжебаевтың күнделігіндегі ойлар осындай пікірге 
меңзейді87. Алайда, өмір басқа, әдебиет басқа. Кейіпкер түп-түгелімен 
түптұлғадан көшіріліп алынбасы әмбеге аян.

Өзінің аярлығымен ұнамсыз образдың әдемі бір үлгісіне айналған 
Мүсәпірдің түптұлғасы – Мұстафа Көшекұлы кім? Ол жөнінде қандай 
мәліметтер білеміз?

Мұстафа Көшекұлы жөнінде мәліметтер шектеулі. Санамалап 
айтар болсақ, Казақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық 
архивінде Мұстафаның өз қолымен 1921 жылы толтырған дербес іс-
қағазы бар88.

Сондай-ақ, «Еңбекші қазақ» газеті Мұстафа қайтыс болғанда 
суретін басып, қоштасу сөздерін жариялаған. Қаралы қазаға 
байланысты материалдың бірінде оның өмір жолы бірсыдырғы дұрыс 
87 ҚР Мемлекеттік Орталық архиві. Жеке қорлар архиві. 1739-қор, 11-тізбе, 35-іс. 
88 ҚР Мемлекеттік Орталық архиві. Жеке қорлар архиві. 81-қор, 1-тізбе, 1732-іс
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баяндалады. Абзалы сол өмірбаяндық материалды шып-шырғасын 
бұзбай қаз қалпында алға тарталық.

«Мұстафа жолдасымыз биыл 25-те еді. Бұрынғы Торғай уезі, 
Майғарау болысы, 2-інші ауылдың азаматы.

Марқұм ата-анадан жастай жетім қалып, кедейлік тепкісін 
көп көрген. Ағаларының арқасында ауылнай школды бітіріп, одан 
Торғайдағы болыстық мектепте бір жыл оқыганнан кейін төңкеріс 
дәуіріне кездесті де оқи алмай қалды. Содан 20-шы жылға дейін 
ауылда жүріп сол жылы үш айлық мұғалімдер курсын бітірді. Жұт 
(мешін) жыл Қараторғай болысында ауыл мұғалімі болды. 22-інші 
жыл қысты күні алты айлық мұғалімдер курсын тағы бітіріп шықты. 
Сол жылдың өз талабымен Орынборға келіп қазақ институтына түсті. 
Осы кезде институттың 3-ші негізгі бөлімінде еді.

Мұстафа 24-інші жылдан 26-ыншы жылға дейін комсомол 
ұйымында мүше.

1926 жылдың қысынан бері партияға кандидат болып келіп, 
жуырда толық мүшелікке өтіп еді.

Марқұм оқып жүргеннің өзінде артықша талапты, зерек, жігерлі 
жастың бірі болды. Бір жағынан оқып жүріп, бір жағынан қызмет 
қылып ауылдағы нашар туысқандарына қарасып тұрды. Қаламға 
төселіп, өзін жұртқа танытып келе жатыр еді. Көбінесе баспасөз 
жағымен араласты. 3-4 жылдан бері «Қызыл Қазақстан» журналында, 
«Лениншіл жас», «Еңбекші қазақ» басқармасында қызмет қылып 
келді. Соңғы кезде қызметке алаң болам деп оқуға кемшілік келіп 
барады деп, кызметтен өзі шығып еді, бірақ газеттерге үзбей жазып 
тұрды.

Оқушы жолдастар арасында артық белсенді жастың бірі 
болды, партия жолынан таймады. Тірі болса еңбекші елдің беделді 
азаматының бірі болуы анық, еді. Сөйткен есіл Мұстафа бір жауыздың 
қолынан өлімге ұшырап, арамыздан жоқ болды.

Қош, аяулы жолдасымыз Мұстафа!
Жолдастарың: Балқай, Қазибай,
Ақ-көл, Зейнолла, Айша»89.

Кезең психологиясы, сол кезең жазу мәдениеті үлгісі жете берсін 
деген оймен тарихи дерек ретінде мақаланың сөз жүйесін бұзбай қаз-
қалпында көшіріп ұсынып отырмыз. Мұстафа өміріне қатысты ең 
толық дерек осы!

Алғы бөлімде Мұстафаны жерлеу үстінде қазақ ақыны 
Қ.Әбдіқадыровтың оқыған өлеңін келтірдік. Халыққа білім беру 
89 «Еңбекші қазақ» газеті, №76 (1103), 1928ж., көкектің 4-і.
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институты (КИНО) ұжымы марқұмның жазған мақалаларын жинақ- 
тап кітап қылып шығарамыз деген игі тілек жетегінде жүр. Бұл 
деректер Мұстафа Көшекұлының өз ортасына қадірлі болғанын 
айғақтайды.

«Еңбекші қазақ» газетінде қызметтес жолдас, сырлас дос болған 
профессор Бейсембай Кенжебаев «Жиырмасыншы жылдардағы 
қазақ совет әдебиеті» және «Шындық және шеберлік» атты сын-
зерттеу еңбектерінде Мұстафа Көшекұлының бірнеше мақаласын 
атап өтеді. Жәй атамай жиырмасыншы жылдары жазылған сын 
мақалалардың елеулісі ретінде айтады. Расында да, жиырмасыншы 
жылдардағы газет тігінділерін ақтарғанда Мұстафаның көптеген 
мақала, рецензияларын көруге болады.

Айтылған жайларды қорытсақ, Мұстафа Көшекұлы – жиырма- 
сыншы жылдары қазақ әдебиетінде рецензия, сын мақалаларымен 
көптеп көрінген талантты жас қаламгер.

Адам табиғаты күрделі. Кісілік биязы мінезімен де, қалам 
тербесімен де әдеби жұртшылыққа мейлінше ұнаған Мұстафадан 
теріс қылық, жәдігөйлік шыға қояр-ау деп сірә да ойламайсың. Алайда, 
ажары жаннан асқан сұлу қызға деген құштарлық жеңді ме, жар тұтып 
бауырына басқан аяулысына үйренген әдетпен Сұлтанбектің қайыра 
көзін сүзуі жүрегін сыздатты ма, құшағында жатқан зайыбының 
балалық шақта көңіл қосқан бозбаланы ұмыта алмай хат жазысуы 
жанын жәбірледі ме, әйтеуір Мұстафа пендешілік әрекетке дес береді. 
Пендешілік аяғы өз ажалымен аяқталды. Ал, Мұстафа пендешілікке 
қалай барды? Мүсәпір есімді бейшара кейіпкерге қалай айналды?

«Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима» дастанында, сот процесінің 
материалдарында Мұстафа Көшекұлы үш түрлі әрекеті үшін 
кінәланады. Ауылда жүрген бозбала шағында Мұстафа Бәтимаға 
бөлесі – Сұлтанбек арқылы сөз салады. Обалы не, бөлесінің тілегін, 
сөзін Бәтимаға жеткізеді. Бәтима көнбейді. Кейін Сұлтанбек Бәтиманы 
қысқанда:

Өлімге мен де сені қия алмаймын,
Сырымды өзі біледі бір алланың.
Өлтірсең Мұстафаны өз еркіңде,
Атпа деп оған қарсы тұра алмаймын.

Мен оған жаным сүйіп тигенім жоқ,
Қорқытып, қобалжытып, қоймады көп.
Және де ертеректе өзіңіз де
Өтініп айтып ең ғой соған ти деп90 –

90 Аталмыш дастан.
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дейтіні де сондықтан. Бұл жерде айта кетерлік бір жай Мұстафаның 
Бәтимаға Торғайда жүрген кезден ғашықтығы. Ауылдан Қызылордаға 
келіп, оқуға орналасқан Бәтимаға Мұстафаның қайтадан ықылас 
білдіруі де сүйіспеншілік ісі деп білген жөн. Жігітті ел мақтаған, 
қыз жақтаған» дегендей, мақтаған Мұстафаға Бәтима бәлендей 
машақатсыз-ақ тиген. Сөйте тұра, Сұлтанбекке торғайлықтардың 
дүмпуіне шыдамадым, әрі Мұстафа алдап қолға түсірді деген сылтау 
айтады. Өйтпесе, Сұлтанбек Бәтиманы өлтіргендей сыңайы бар. 

Сот процесінде Бәтима Мұстафаға сүйіп тигенін айтады. Алайда, 
қызды Мұстафа алдап қолға түсірді деген мотив белең алып кетеді. 
Мұстафаның бірінші кінәсі осы.

Жазушы С.Мұқанұлы «Мөлдір махаббат» романында бұл 
мотивті мейлінше кеңейтіп Мұстафа өлімінің мотивировкасына 
айналдырады.

Екінші, Сұлтанбек дастанда да, сотқа берген жауабында да өзінің 
«Лениншіл жас» газетіне бай баласы деп қараланып жазылғанын 
ашына айтады. Сотқа берген жауабында ол:

«...Ақырында Батиманың Мұстафаға тигені рас болды. 
Қызылордаға келдім. Мен келген қарсаңда Мұстафа Мәскеу жағына 
кеткен екен. Үстіп жүргенде «Лениншіл жас» газетіне өтірік қара- 
ланып шығып қалыппын. Бұл Батимадан айырылғаннан да қиын 
болды»91 – дейді.

Бірақ, Сұлтанбек соттан бір жайды жасырған. Ол Шымкенттен 
әуел бастан Мұстафаға кектене келген. Тек нағашысы Міржақып 
Дулатов басың жас, жас басыңды әйелге шатқанша білім алғаның 
дұрыс деп ақыл айтқан соң, райынан қайтқан. Және райынан жәй 
қайта салса мейлі ғой, ол Бәтимамен кездесіп, соңына гу-гу өсек отын 
тұтатып, әрі Мұстафаға хат жазып қалдырады. Хатында:

«Сыйға-сый, сыраға бал» деген нақыл,
Деп едім бір ұрттармын қасық қаның.
Жақаңның92 аса алмадым ақылынан,
Жоқ енді саған етер еш амалым.

Бардай-ақ ертеректен әкең кегі, 
Айырбас бір қатынға еттің мені.
Көзіңе көрсетпекші ем көресіңді,
Қимадым Белгібай мен Әбекеңді93. 

91 «Мұстафаны өлтірген Сұлтанбекке сот». «Еңбекші қазақ» газеті, мамырдың 1-і, 
1928ж 
92 Жақаң – Міржақып Дулатов.
93 Белгібай – Мұстафаның ағасы, Әбекең - өзінің әкесі.
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Қош аман білгендігің осы болса, 
Кемиді өз-өзінен ай да толса. 
Жалғыз-ақ өтінішім білдірерсің, 
Әуелден маған қойған кінәң болса94, –

деп Мұстафаның жанын жәбірлейді. Бұл жайды Сұлтанбек сотқа 
берген жауабында жасырып қалған. Шынтуайтында «Лениншіл жас» 
газетінің Сұлтанбекті бай баласы деп «қаралай» жазуы осыдан кейін 
болған іс.

Сұлтанбек одан кейін де Бәтимаға келгенін қоймайды.
«Бір күні, – дейді Сұлтанбек, – сотқа берген жауабында – шала-

шарпы ішіп, аздап қызып Батиманы өлтіруге бардым. Батимаға 
өлтіре қоям деп айтқым жоқ. Күйіркелесіп сөзге сырласуға келген 
соң Батиманың әлі де сүйетіндігі сезіледі. Мойнымнан құшақтап 
жылады, бетімнен сүйді. Мен Батимаға – болар іс болды. Сенің бұлай 
болғаның мені қынжылтады. Үшеуіміздің екеуіміз жасап, біреуіміз 
жер астында жасауымыз керек. Мен саған таңдарға үш нәрсе берем. 
Сен мені қолыңмен өлтір, қанымды ұртта, иә Мұстафаны, болмаса 
сені өлтірем. Таңдауын өзің ал дедім. 

Батима баяғыдан жаман күрсініп жылады. Өзімді өлтірсең 
қолыңда отырмаппын ба? Қазір өлтірсең де өкпем жоқ. Сені өз 
қолымнан өлтіруге қимаймын. Мұстафаны өлтірем десең ерік өзіңде; 
жолаушылағаннан келген соң көресің ғой деді. Бұл күні өлтірем деп 
барған Батимамды өлтіруге қимай кейін қайттым.

Екеуіміз де жыласып-сықтасып қоштастық. Баяғы жазылған 
хабар туралы «Лениншіл жас» басқармасына жауап апарып едім. 
Оным басылмады».

Сүйген қызын алдаусыратып алып қойғанмен тынбай бай баласы 
деп әшкерелеп газетке жазуын Сұлтанбек Мұстафаны өлтіруіме 
себепкер екінші кінәсі деп қарайды. Ал, жазушы романда бұл детальға 
назар аудармаған.

 Үшінші, «Лениншіл жас» газеті «Сұлтанбек Мұстафаны 
өлтірейін деп жүр» деп және қаралап жазады. Сұлтанбек бұл жөнінде 
сотқа берген жауабында:

«...Мұстафаны өлтірем деген ниетім жоқ еді. Бір күні «Лениншіл 
жас» газетінде Сұлтанбек Мұстафаны өлтірейін деп жүр деп тағы 
жазып қойыпты.

Алғашқы жазылған «сөзді» де, соңғы жазылған «сөзді» де 
Мұстафадан көрдім. Батиманы алғанымен тұрмай қайта- қайта газетке 
жаза берген соң мынау маған күн көрсетпес деп енді Мұстафаны 
өлтіру мақсатына кірістім»95 – дейді.
94 Аталмыш дастаннан.
95 Сот материалынан
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Бұл жайларды Сұлтанбек Мұстафаға үлкен айып ретінде тағады. 
Өлтіруге себептің бірі, ең негізгісі деп дәлелдейді. 

Бір ғажабы, романда С.Мұқанұлы өмірлік бұл деректі пайда- 
ланбайды. Бұл сәттер, шындығында, Сұлтанбектің кісі өлтір- 
уінің, Мұстафаның кісі қолынан өлуінің шешуші психологиялық 
ноталары емес пе? Жазушы неге негізгі деректерге назар аудармаған? 
Жазушының бұл детальдарға назар аударғаны жөн еді. Сонда 
Мұстафаны қайдағы-жайдағы нанымсыз әрекеттерге апарғанша 
шымырқанған өмірлік шын дерек көркемдік деталь ретінде шығар- 
маның шырайын аша түсер еді.

Жазушы ойға алғаны – шытырман оқиғалы дедектеген детектив 
емес, әлеуметтік-психологиялық роман. Романда жазушы әр кейіп- 
керінің (түптұлғаның) барша әрекеттерін жіпке тізіп жатуды жөн 
көрмеген. Әр кейіпкеріне қоғамдық ойлар, әлеуметтік үлкен жүк 
арқалатуға тырысқан. Ол үшін кейіпкерлеріне азаматтық катего- 
риясымен қарады. Туған бөлесінің қалыңдығын алуы, онымен тұрмай 
Сұлтанбекті қайта-қайта газетке қаралап жаздырған жымысқы 
әрекеттер Мұстафаның азаматтығын арзандатады. Жазушы сот 
процесінде бөлеңе неге жолықпадың, сөйлесіп неге түсініспедің? 
– дегенде Сұлтанбек Мұстафаның қашқақтағанын айтады1. Мүсәпір 
бейнесіне жазушы осылай келді. Ал, түптұлға бойындағы қайсыбір 
детальды алу, қайбірін алмау жазушы еркі.

Әрбір көркем образ – дербес әлем. Әрбір көркем бейнеде жазушы 
концепциясы жатуға керек. Міне, осы тұрғыдан алғанда С.Мұқанұлы 
Мұстафа болмысынан азаматтығы қалғыған, аяр адам типін көрді. 
Көрді де Мүсәпір келбетінде типтендірді. Түптұлғаны таразылай 
толтырып көркем түлғаға айналдыруда бірді-екілі өмірлік деталь 
сөйлемей қалуы әбден мүмкін.

Жиырмасыншы жылдары талпынып өсіп келе жатқан жас 
әдебиетші өзінің аяр, арзан әрекеттері салдарынан түбіне жетті, әрі 
кейін қуатты суреткерлік қаламмен түрлене типтендірілген ұсқынсыз 
көркем образға айналды. Басқаша айтсақ, М.Көшекұлы өлімге ғана 
ұшырамады, моральдық тұрғыдан да өлді. Тек аярлық түбі – аяусыз 
арзан өлім деген концепцияны арқалап жазушы Сәбит Мұқанұлының 
«Мөлдір махаббат» («Адасқандар») романы бетінен сөйлеп қалды. 
Ол – арзан әрекетті, өзімшіл аяр жандардың жаназасын шығаратын 
көркем образ.

Егер кейіпкердің ұнамды қасиеттері көбірек көрінсе сүйінеміз, 
күшті көркем образ санатына жатқыза саламыз. Егер кейіпкердің 
ұнамсыз қасиеттері көбірек көрінсе жиренеміз, ол жөнінде мықты 
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образ деген әңгіме айта қоймаймыз. Ол дұрыс емес. Іс-әрекеті, 
құнты-пиғылы теріс аяр кейіпкерлер кілті табылып жатса, мықты 
көркем образға айналады. Осы тұрғыдан келгенде Мүсәпір қандай 
образ?Біздіңше, Мүсәпірдің өмірдегі образдық таянышы – Мұстафа 
Көшекұлы әлі алды-артын толық бағдарлап болмаған жас. Ол бәлкім 
жанымен сүйген Бәтима үшін алғаш бір қадамды жаңсақ басты. 
Ал, қалған әрекеттерінің бәрі қойнындағы сүйген жарының арын, 
намысын қорғау үшін жасалды. Алайда, ол жарының абыройын 
сақтау жолы оның бұрынғы көңіл қосқан жігіті Сұлтанбекті тұқырту, 
тіпті оқудан шығартып қудыру деп ұқты. Бұл әрекетінің аярлыққа 
бара бар, арамдық саналатын әрекет екенін бағдарлай алмады. 
Арамдық екінші бір аярлықты туғызатынын ол білмеді. Оның үстіне 
аяулы жары да Мұстафаны түсіну орнына, жар қосағының жанына 
үңілу орнына сыртынан Сұлтанбекке «айырбастады». Ақыры оқиға 
қан төгумен аяқталды. Әдебиет адамы боларлық талантты жас 
беймезгіл көз жұмды. Табиғатынан дарынды екінші бір жастың өмірі 
тас түрмеде өкінішпен өтті. Жан жалыны сөнді.

Мұстафа Көшекұлын замандастары қимас сезіммен еске алады. 
Оның талантты әдебиет сыншысы болғанын, театр; спектакльдері 
жөнінде қызықты мақалалар жазғанын замандас әдебиетшілері, 
әсіресе Б.Кенжебаев әрдайым айтып өтті, жазып өтті. Марқұмның 
қабірі басында (жоғарыда келтіргендей) жазған мақалаларын жинақ 
етіп бастыру тілегі жүзеге асқан жоқ. Әлі де жүзеге асырса кеш 
емес.

Көркем шығарманы оқып, ұнамсыз түлғаланған кейіпкердің 
өмірдегі түптұлғасын жек көруге болмайды. Әдебиет тарихында 
азды-көпті аты қалған сыншының бірі – Мұстафа Көшекұлы. Өз 
мақалаларымен де, С.Мұқанұлының «Мөлдір махаббат» («Адас- 
қандар») романы бір кейіпкерінің түптұлғасы ретінде де Мұстафа 
Көшекұлы тарихта аты қалды.

Ал, Мүсәпір ше?
Өмірлік шындық пен көркем шығарманы салыстыра отырып көз 

жеткізген жай жазушы трактовкасы өмірдегі оқиғадан көп басқаша. 
Замандастары пікірінің жоғары екендігіне қарамастан жазушы 
жинаған материалдарын қорыта келе, талдай отырып типтендіре келе 
одан Мүсәпір есімді ұнамсыз образ түлғалап шығарды. Жазушының 
бұл кейіпкері барып тұрған аяр адамның бейнесі. Демек, кейбір 
біржақты, бірыңғай қара бояумен бейнеленуіне қарамастан көркем 
образ райында Мүсәпір – жазушының аярлық пен адалдық жайлы, 
бұл екі қасиеттің қайсысының мұратқа жеткізерін, қайсысының 
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қасіретке жетелерін, айтқан ойларын арқалап жүрген күшті көркем 
образдың бірі.

Шығармада Қызыл отау арқылы басына бостандық алатын 
Бәтесті Қызылордаға алып келетін Балқаш есімді кейіпкер бар. 
Ол кісінің түптұлғасы – кезінде «Еңбекші қазақ» газетінде қызмет 
атқарған, кейін біржолата педагогикалық қызметке ауысқан Балқай 
Байтоғаев. Мектепте шәкірт тәрбиеледі. Ақмолада облыстық оқу 
бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарды. Педагогикалық қызметі 
жоғары бағаланып, Ленин орденімен марапатталды.

Романда сипатталатын Жаңылдан (түптұлғасы Дәмен) ажырасып, 
басқа отау қүрған. Қазақтың белгілі әншісі Абай Байтоғаев – осы 
Балқайдың алғашқы әйелінен (Дәменнен) туған ұлы. «Алматы 
ақшамы» газетінде жарияланған «Адасқандар» ақиқаты» зерттеу-
повесіне орай осы жолдардың авторына Рудный қаласының тұрғыны 
Әулиехан Кәкімжанов шығарма кейіпкерінің түптұлғасы хақында 
бірсыпыра қызықты мәліметтер жолдады. Ол Балқай Байтоғаевпен 
туыстық қатынастағы адам. Сондықтан да біздің аталмыш шығармада 
жаза басып, жаңылыс кеткен сәтімізді жанашырлықпен түзепті. Хат 
иесінің пікіріне ден қоялық.

«Байтоғаев Балқай менің қайынағам еді, – дейді ол. «Адас- 
қандарды» қайта өңдеп «Мөлдір махаббат» деген атпен жазарда 
Сәбең Балқаймен әңгімелескен еді. Бұл кісі ол кезде Ақмолада 
облыстық оқу бөлімінде қызмет жасайтын. Романдағы Қызбелді сол 
кісінің айтуымен суреттеген еді. Өйткені, Сәбең бұл жерге бұрын 
келген емес. 1957 жылы Торғайға келгенімен Қызбелде болмаған. 
Сәбең Қызбелде алғаш рет 1973 жылы Торғай облысына келгенде 
болған еді. Ол кезде мен Арқалықта қызметтемін. Сонда Сәбеңнің 
иМен роман жазғанмен Қызбелде бұл бірінші болуым» дегенін өз 
аузынан естіген едім.

...Екеуі құрдас еді. Және Орынборда бірге оқыған. «Мені неге 
қомағай, тамақсау етіп жаздың?» – дегенімде Сәбит күлді де қойды 
дейтұғын.

...Балқай Сәбеңдермен КазАПП-ты ұйымдастырушылардың бірі 
болған.

...Балқай 1971 жылы қыркүйек айында қайтыс болды («Қазақстан 
мұғалімінде», 23.09.71 ж. некролог басылды). Сіздің кейбір дерек- 
теріңізді анықтауыңызға болады. Өйткені бұл жөнінде шамалы 
қателіктер бар.

...Сіз Мұстафаны ажарсыздау жігіт еді дейсіз. Мен Балқай мен 
екеуінің суретін көрдім. Онда Мұстафа қыр мұрынды, қою қара шашты 
әжептәуір мүсінді жігіт еді. Бәкеңнің айтуы да солай болатын».
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Иә, хат иесі осылай дейді.
Сонымен қатар Балқай Байтоғаевпен сот процесі материалдарын- 

да да кездесеміз.
Романда Әбеу, Мәмбет, Қоңыр қожа, Сасық, Бүксік секілді 

қызықты кейіпкерлер бар. Бұлардың бірі Бүркіттің, бірі Бәтестің әкесі, 
қала берді бірі айтып, екіншісі көніп, қалың беріп құдандалы болған, 
бірін-бірі толықтыратын қызықты типтер тобы. Жуан топқа мейлінше 
кетіскен бейіл кекті көзбен қарайтын С.Мұқанұлы бұлардың сырт 
портреті мен ішкі бұзылған пиғылын астастыра шебер бейнелеген. 
Гогольдік ирония, ащы сарказмге дейін барып мысқылдап шенеп 
кететін кездері мол. Соның қай-қайсысында аңқаусыған Бүркіт 
көзімен көреді. Алуан түсті бояумен қызық бейнеленетін бұл образдар 
жөнінде айтар әңгіме аз емес, әрине. Бірақ, тап қазіргі әңгіме оларды 
көркем образ райында қызықтау жайында емес, сол көркем бейнеге 
алғаш баспалдақ болған түптұлға хақында ғой.

Уақыт желінің қалай құбылып соғарын күні бұрын біліп отыратын 
барынша әккі, мейлінше жырынды Әбеу түптұлғасы де Әбеу. Бірақ, 
өмірдегі Әбеу өнердегі Әбеуге үш қайнаса сорпасы қосылмайды. 
Өмірдегі Әбеу жаңаның жағдайын; оқудың қадірін білетін көзі ашық, 
көкірегі ояу жан. Сұлтанбекті (Бүркіт) жастайынан оқуға беруінің өзі 
сол ілгерішіл көзқарас көрінісі. Романда ұнамсыз кейіпкерге айналып 
соры қайнаған әкенің жалғыз жазығы – баласы Сұлтанбектің Бәтиманы 
жар етіп алуына қарсылығы. Туған тұтып жақын сыйласқан, арасы 
жеті атаға жаңа жеткен Мақаштың (Мәмбет) қызын алуға қарсылығы 
қазақы ұғыммен қарасақ, жазығы дерліктей де емес. Ақыры сүйіскен 
екі жас тегеурініне шыдай алмай, бір малын сойып батасын берген, 
Бәтиманы «Сұлтанбекке жеткізіңдер қайтейін енді?» – деп жанына 
он бес жігітті қосып беретін де мейірбан әке осы – Әбеу.

Алайда, романда ол бірін-бірі сүйе тұра қосыла алмай қынжылып 
жүрген қос ғашықты күйретуші зұлым топтың дем беруші жетекшісі, 
оларға қарсы ұсқынсыз іс-әрекет атаулыны ұйымдастырушы ұйтқысы 
болып бейнеленді. Бұл жерде жазушы түптұлғадан алшақ кетіп, өзінің 
концепциясына лайық өсіре типтендіріп, аумалы-төкпелі отызыншы 
жылдар шындығына лайық көркем образ жасаған.

Ал, Сасық – Жақсылық, Мақаш – Мәмбет болып өзгертіп 
алынған, өңделіп бейнеленген. Олардың өмірде екі жас тағдырына 
араласуы, ықпалы қандай аз болса, романда олардың көрінуі, әрекет 
етуі соншалық көп емес. Аталмыш эпизодтық кейіпкерлер жырынды 
Әбеу образын этнографиялық бояумен қоралас әрекет иелері ретінде 
толықтыра түсуге себепші ғана.
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Романда Жақыпбек Дәуітов, Жүсіпбек Мауытбаев, Әзімбай 
Қыдырбаев секілді алашорда өкілдері бар. Бұлардың түптұлғалары 
кімдер? Жалпы олардың романға кейіпкер ретінде кіріктірілуі жөн 
бе? Романның келешектегі тағдырына бұлардың кері ықпалы болмай 
ма? Сұрау көп. Көп сұрауға біртіндеп жауап берелік. Көркем образ 
райында типтендіріліп алынған бұл кейіпкерлердің қай-қайсысының 
да түптұлғалары өмірде болған, қазағым, елім деп еңіреп өткен 
аяулы адамдар, қайталанбас қайраткерлер. Атап айтқанда Жақыпбек 
Дәуітовтың түптұлғасы – Міржақып Дулатов, Жүнісбек Мауытбаевтың 
түптұлғасы – Жүсіпбек Аймауытов, Әзімбай Қыдырбаевтың 
түптұлғасы – Сейдәзім Кәдірбаев.

Өмірдегі оқиғаға аталмыш аяулы адамдардың қатынасы болған 
ба? Ақиқатын айту керек, бұл кісілердің екі жас тағдырына азды-көпті 
қатысы бар. Міржақьп Дулатов – Сұлтанбектің нағашысы. Жиені 
Сұлтанбекті (Бүркіт) оқу-білімге бағыттайтын да, не Мұстафаны 
(Мүсәпір), не Бәтиманы (Бәтес) өлтірем деп Шымкенттен тісін қайрап 
Қызылордаға келген кезінде басу айтып, ақыл айтып тоқтататын да 
Міржақып.

Мұстафаға тұрмысқа шыққан Бәтиманы жамандайтын (Сұлтан- 
ға) Жүсіпбек. Ал, Сейдәзім Кәдірбаев Бәтиманы айттырған Жақсы- 
лықтың жиені екен. Асылы, Бәтима мен Сұлтанбекті қоспауда 
бұлардың аянып қалмағаны рас. Бәтиманың Сұлтанбекке:

Болмаса көрем деген кісім бе еді, 
Үйімнен әкеліппең зорлап мені? 
Қорқытты осындағы торғайлық, 
Школдан шығартам мен, сені, мені.

Кетем деп ойда жоқ еді бөлек сенен, 
Таңым бар өзіме-өзім, болды неден?
Әлде де етегіңнен ұстар едім
Махаббат бұрынғыдай болады десең96 –

дейтін себебі, міне осында.
Бәтима да, Сұлтанбек те осы ойларын сот процесінде де 

қайталайды.
Сот процесінде де, дастанда да Сұлтанбек бұлардың ішінен 

Міржақьп Дулатовты ақтай сөйлейді. Қадірменді қайраткер жиенім 
жас басынан аяғын шырмағанша оқыса, білім алса деген ниетте 
көрінеді. Сұлтанбек техникумнан академиялық демалыс алғанда да 
үйіне шақырып жанашыр тілегін айтушы – Міржақып Дулатов.
96 Аталмыш дастан
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Бұл жөнінде дастанда былай делінеді:
«Шықты деп школынан естіп бұрын, 
Болды деп жүреді екен бұған қиын.
Шақыртты Сұлтанбекті бүгін үйге 
Бұл-дағы хабарланып келгендігін.

Үйіне шақырған соң келді түнде
Кім білсін жиылама бұлар күнде?
Жүсіпбек, Сапа мен Мұхтар97 отыр
Отырды амандасып Сұлтан бірге.

Бұлардың мақсаттары ортаға алып 
Сұлтанды жібермек қой жөнге салып.
Жайынан махаббаттың сөз қозғады
Жүсіпбек әзілменен іліп қағып.

Келінді көрдім кеше Сұлтан бала,
Сеніңше секілді еді-ау асқан дана.
Елдегі көрсе қызар көптің бірі
Жоқ онда, ұят, намыс, ақыл, сана.

Адамға сол секілді әуре болып 
Жастық-ау, етерсің бе көңілінді ала 
Алданған оқу тастап елден безіп 
Қайда жүр осы күні, ойлап қара.

Осылай біреуі іреп, бірі сойып,
Мысал ғып әрбір істің басын шолып,
Доғарды сөз аяғын оқуға әкеп 
Тарқасты тарқайтұғын уақыт болып.

Қалған соң оңаша боп Сұлтан үйде, 
Отырып жиені мен Жақаң бірге. 
Ақыл қып ұрсыңқырап сөз бастады, 
Түстің деп бір қыз үшін мұндай күйге»98

Ғашықтар трагедиясына қосалқы себептер осы жерден көрінеді. 
Сұлтанбек, әсіресе Бәтиманы айттырған Жақсылықтың жиені – 
Сейдәзім Кәдірбаевты екеумізді қоспауға «алты ай қыс» амал жасады 
дейді.
97 «Жүсіпбек»-Аймауытов, «Сапа»-Міржақыптың бажасы, «Мұхтар»-Әуезов
98 Аталмыш дастан
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Әрине, бұл деректерді алға тартқанда халқын сүйген арыстарды 
кінәлаудан аулақпыз. Қайталап айтсақ, жақындығы жеті атадан 
жаңа асқан ағайын адамдардың ұлы мен қызы қосылмай-ақ қойса, 
соған бола ел іші бүлінбесе, алда-жалда күйеуге тисе Мұстафаға 
тисін атасы басқа деп қазақы ұғымда ойлап жүрген алашорда 
қайраткерлерін кінәлауға жол жоқ. Әңгіменің ушығып кетуі махаббат 
шытырманының Мұстафаның өліміне апарып соғуынан.

Аяулы тұтып ақтап, әруағына бас ұрып жатқан аталмыш қаламгер, 
қайраткерлердің «Мөлдір махаббат» секілді берісі бірсыпыра ұлт 
тіліне, әрісі бірсыпыра шет тілдеріне аударылған шығармаға кейіпкер 
болып енуі дұрыс па?

Әрине, дұрыс емес. Дұрыс емес деп кесіп айта тұра біз жазушы 
хұқына қол сұға алмаймыз. Неге? Олар «Мөлдір махаббаттың» 
кейіпкерлері емес, бар болғаны кейіпкер түптұлғалары. Содан соң тап 
тартысынан безінсек, енді безініп жатырмыз. Дүние қақ жарылып, 
Кеңес одағындағы барлық ұлт зиялы қауымы ию-қию айтысып, 
керісіп, бірінің басын бірі жұтқан жиырмасыншы жылдардың 
шындығын тап күресінсіз қалай елестетеміз? «Мөлдір махаббат» – 
жиырмасыншы жылдардың шындығына құрылған шығарма. Таптық 
көзқараста тәрбиеленген С.Мұқанұлы өмірде өзі қабылдай қоймаған 
қаламдастарын романда бейнелеп жіберді. Олардың Сұлтанбек пен 
Бәтима арасына ұнамсыз істерімен араласуы жазушыға қосымша 
материал берген. Бұл айып па? Айып та болса ақиқат. Сондықтан 
С. Мұқанұлының ұлтшыл оқығандарды романында теріс бейнелеуі 
айып дей тұра, амалың қайсы деп өкінішке жол береміз.

Әлемдік әдебиет тарихында мұндай құбылыстар кездеседі. 
Некрасов, Толстой, Тургенев, Добролюбов арақатынасы туралы 
әңгімелер өз алдына бір жүйе. Одан өзге Некрасовтың Достоевскийді 
түптұлға ретінде повесіне енгізіп, сынайтыны да белгілі. XVIII ғасырда 
өмір сүрген жазушы, публицист, философ, тарихшы, кайраткер, 
бала тәрбиесінің әліппесіндей әлпештеліп, әлемнің әлденеше 
тіліне аударылған әйгілі «Ұлыма хатты» жазатын Честерфильдті 
ағылшынның көрнекті жазушысы Ч.Диккенс өзінің «Барнеби Редж» 
(1841) атты романына Джон Честер деген атпен карикатуралық 
образ ретінде енгізіп, портреттік келбетін көзге елестетерліктей 
дәл кейіптеп масқаралаған ғой. Ал, зерттеушілер Честерфильдтей 
аяулы адамның Джон Честер секілді жексұрынға айналуға тиісті 
емес екенін айтып, шыр-пыр болып қорғап, газет-журналға хатты 
карша боратып жазған. Әдебиетшілер өзара айтысқан. Тіпті сол 
әрекеті үшін Диккенс романын сәтсіз туынды деуге дейін барған. 
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Әдеби жұртшылық Честерфилд жөнінде алақұйын алыпқашпа сөз 
үйіріліп соғып жүргенде Г.Гетнер: «Нет сомнения что их знает едва 
ли один человек из десяти, повторяющих за старое мнение»99 – деген 
екен. Аналогияға жол беріп айтсақ, М. Дулатов, Ж.Аймауытов, 
С.Кәдірбаев секілді ұлтын сүйген ұлылардың «Мөлдір махаббат» 
романы кейіпкерлерінің түптұлғасы болғанын ілуде біреу біледі.

Айтылған жайлардан түйін түйсек, «Мөлдір махаббат» романы 
олардың аяулы есімдері мен ардақты еңбектеріне көлеңке түсіре 
алмайды.

Көркем әдебиет көп қабатты келетіні әмбеге аян. Демек, бұрын 
оларды жаңа өмірді жақтырмаған, кертартпа ескі жандардың образы 
ретінде қабылдаған болсақ, «Мөлдір махаббат» романының ендігі 
оқырманы оларды қазағын сүйген, халқының дәстүрін құрмет тұтқан, 
сол үшін күрескен кейіпкерлер райында қабылдайды...

«Мөлдір махаббат» романы кейіпкерлерінің түптұлғалары 
хақындағы әңгімені осымен тәмамдасақ та болады. Өйткені ойдан 
шығарылған, қосалқы кейіпкерлердің түптұлғасын іздеу соншалық 
маңызды емес қой. Сөйте тұра, Қызыл отау меңгерушісі Әсия Бектасова 
түптұлғасына аялдай кетуге тура келеді. Оған себеп – жазушының 
бір жазбасы. Шығарма жайлы ізденісте жүріп оның мынадай пікіріне 
кездестік. «Пионер» журналының тарихи бірінші номері. Онда 
«Нұн- апа» аталатын автордың «Әсия» деген әңгімесі жарияланған. 
1924 жылы желтоқсанда жазылған әңгіменің журналда басылған 
нұсқасына С.Мұқанұлы өз қолымен сыр дерлік бес алты ауыз сөз 
жазыпты: «Бұл әңгіменің тарихы былай, деп бастайды ол сырды, – осы 
журналдың ашылу мәжілісіне мен де барсам Нәзипа Құлжанова отыр 
екен. Мен апарған әңгіме (осы «Әсия») ред.коллегияға ұнады да, қол 
қоя келгенде мен: «Нұн-апа» дейін» – дедім. «Нұн-апа» – Нәзипа. Ол 
менің үйіне көп баратын, туған апамдай жақсы көретін апам болатын. 
Кейін «Адасқандарда» Қызыл отау бастығы болатын Әсияның осы 
Әсия прообразы. «Әміржан» – Әміржан Наурызбаевтың прообразы 
да. Менің жақсы досым: Көкшетау облысы және ауданынан. Честный, 
«дураковатый», қызық адам... «Сәбит Мұқанұлы. 4-Ш-1957»100 

Бұл – бір дерек.
Ал, Бәтестің басына бостандық беретін Қызыл отау жөнінде 

Бәтима Мақашқызынан сұрағанымызда ол: «Қызыл отаудың» 
99 Честерфилд. «Письма к сыну. Максимы. Характеры» (Литература памятники). Изд-
во «Наука», Л., 1971, с.279.
100 «Пионер» журналы. 1925, №1, 24-бет.
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бастығы ер адам, ал оның жас келіншегінің фамилиясы Смағұлова 
секілді еді» – деген болатын.

Жазушы өзі білетін «Әсия» әңгімесінің кейіпкерін пайдаланды 
ма, болмаса Қызыл отау бастығының жас келіншегін еске түсірді ме, 
әйтеуір ер адамның орнына Әсия Бектасова аталатын кейіпкер алуды 
жөн көріпті. Демек, роман кейіпкері түптұлғасы мен «Әсия» атты 
әңгіменің кейіпкерінің түптұлғасы бір кісі.

Жазушының бірсыпыра кейіпкерлерінің түптұлғаларының 
тағдыры, тарихы міне осындай.

Асылында, өмір шындығын өнер шындығына айналдыру оңай 
шаруа емес. Оңай емес дейміз-ау, тіпті қиынның қиыны. Шығар- 
машылық шеберханасын зерттеуші Ю.Оклянский: «Вопрос о соот- 
ношении писательской индивидуальности и художественного 
открытия, субъективного и объективного в самом процессе рождения 
образа принадлежит к числу малоизученных. Тому есть ряд причин. 
Один из них зависит от уровня знаний в той области, которую 
называют обычно психологией творчества»101 дейді. Жаны бар сөз. 
Шығармашылық процестің бұл құпиясы керек десеңіз жазушының 
өзі түйсінгенімен түбірлеп түсіне бермеуі мүмкін, түйсінгенімен 
түсіндіріп айтып беруі қиын құпия. Өмірдегі оқиғаның көркем 
өнерге, өмірдегі «ет пен сүйектен жаралған» қарапайым адамның 
қайталанбас көркем образға айналуы – суреткер тегеуіріні, суреткер 
дарыны, суреткер білімін қажет ететін, соның бәрінен бас құрайтын 
суреткерлік шеберлікті тілейтін құбылыс. Ал, сол құпияны ашу, ол 
құбылысты жіті талдау үшін зерттеуші шығармашылық психология 
сырын жетік білуі шарт.

Сәбит Мұқанұлы – қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі. «Мөлдір 
махаббат» («Адасқандар») – қазақ әдебиетіндегі дәуір психология- 
сын, адамдар жан-дүниесін недәуір сәтті ашқан әлеуметтік-
психологиялық роман. Жазушының осындай жетістікке жетуінде: 
а) өмірлік материалды; ә) оқиғаға қатысты адамдарды жете зерттеу; 
б) зерттеп, қорытқан материалды екшеп, адамдарды типтендірудегі 
шеберлігі үлкен роль атқарды. Шығармада қамтылған көркем 
шындықтың өмірлік материалын, кейіпкерлердің түптұлғаларын 
айқындау арқылы С.Мұқанұлының суреткерлік шеберлігінің кей 
қырын, «Мөлдір махаббат» («Адасқандар») романының кейбір 
шығармашылық құпиясын түсінуге болады.

101 Ю.Оклянский. «Рождение книги» (Жизнь. Писатель. Творческий процесс). Худ. 
Лит., 1973, с.6
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ШЕБЕРЛІК САБАҚТАРЫ

«Шеберлік» – кемелдікке тән кең ұғым. 
Ол жазушы ойға алған алғашқы шығармашылық мақсаттан қара- 

пайым оқушы қабылдауына дейін, қарапайым оқырман қабылдауы- 
нан әр кезең, әр ұлттың әр деңгейдегі әдебиетші ғалымдарына дейін 
әрқилы түсініп, қилы-қилы түсіндіруі, әр деңгейде талдауы мүмкін 
жай. «Шеберлік» хақында әңгімелеу үшін жазушы хас шебер болуға, 
оның қаламынан туған шығарма ғажайып шеберлік үлгісі болуға 
керек. Осы өлшеммен қарағанда Сәбит Мұқанұлы хас жүйрік пе? 
Жазушының біз әңгімелеп (талдап) отырған «Мөлдір махаббат» 
романы хас шеберлік үлгісі ме?

Сұраққа бірден жауап бермес бұрын аталмыш іс жөнінде ертелі-
кеш айтылған көп пікірдің кейбіріне көз жүгіртейікші.

«Адасқандар» – прозалық кесек туындыларымыздың ең алғашқы- 
ларының бірі және кезінде айтулы шығарма болды» (Б.Сахариев).

«Адасқандар» романы қазақ әдебиетінде С.Мұқановтың негізін- 
де проза жанрына көшуін аңғартып қана қойған жоқ, сонымен қатар 
профессионалдық әдебиетті жасау үшін адымы мол, тынысы кең 
прозаны ерекше өркендету тенденциясын тудырды» (Т.Кәкішов).

Бұлар – «Адасқандар» (1931) романы жайында пікірлердің бір 
шоғыры. Ал, роман кейін «Мөлдір махаббат» (1959) деген атпен 
қайта өңделіп, толықтырылып жарық көрді емес пе? Жаңарған, қайта 
туған роман жөнінде жұртшылықтың пікірі қалай өрістеді?

иМөлдір махаббат» шын мәнінде қоғамдық проблемаларды 
көтерген, оның күнделік өмір процесінде дамуын, негізгі беталысын 
айқындаған, совет заманында қандай күштер тозғындап, қандай 
күштер тұлғаланып нығая түскенін жанды тербер реалистікпен 
суреттейтін құдіретті шығарма» (Т.Нұртазин).

«Мөлдір махаббат» романы – өмірдің бетін қарпымай, терең 
түбінен алынған, нағыз шыншыл, асыл шығарма (Т.Әлімқұлов).

«Мөлдір махаббат» кең мағынада әлеуметтік роман. Мұнда 
негізінен ауылды советтендіру кезіндегі қазақ ауылындағы тап 
күресі, әлеуметтік тартыс терең суреттелген. Романның эпилогы адам 
махаббаттарын ардақтап, өздерінің бас бостандығы үшін күрескен 
жастардың су түбіне кетпей, советтік дәуірде жаңа жол тауып, өмірге 
араласқанын аңғартады» (С.Қирабаев).

«...кітапты («Мөлдір махаббат» – Қ.Е.) оқып шығып, ақырғы 
бетін жапқан соң күллі романның күрделі шындығын, қым-қиғаш 
тартысын, алуан түрлі адамдар тағдырын, әсіресе Бүркіт пен 
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Бәтестің махаббат хикаясын ойша тізбектеп, көз алдымыздан қайта 
бір өткізгенімізде «Мөлдір махаббат» тарлан жазушымыздың пішін 
жағынан тапқан тың өнері, мазмұн жағынан ашқан ірі жаңалығы 
екеніне шүбәміз болған жоқ» (З.Қабдолов).

Бұған, жазушының әрісі «Адасқандар», берісі «Мөлдір махаббат» 
романына бүкіл кеңес өкіметінің жер-жерінен, түкпір-түкпірінен, 
жүздеген ұлт өкілдерінен алған мындаған хаттарын қосыңыз. Сонда 
Сәбит Мұқанұлының кім екенін, «Мөлдір махаббаттың» қандай 
шығарма екеніне көз жеткізесіз. Осы пікірлердің бәрін жинақтап, 
күлбілтелемей, өз атымен атасақ, «Мөлдір махаббат» романы 
– шеберлік үлгісі, ұлттық классика. Ал, ондай шығарманы жазған 
жазушы Сәбит Мұқанұлы қазақ әдебиетінің хас жүйрігі, қайталанбас 
классигі.

Жоғарыда біз алғашқы «Адасқандар», кейінгі «Мөлдір махаббат» 
романы жөнінде тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні дерлік пікірлерді 
ойып алға тарттық. Сонда қалай, жазушының бұл шығармалары 
кемшіліксіз бе? Ілгері-кейінді бұл шығармалар жөнінде жөндеуді, 
өндеуді кеңес етіп айтқан сыншыл ой-пікірлер болмағаны ма? 
«Май қылдады» дерлік қылаудай кемшілігі болмаса, жазушы 
романды кейін жөндеп неге әуреге түседі? Әлбетте, олай емес. 
Қазақ әдебиетінде, бір «жақсысы» әдебиет керуеніне ілесе алмайтын 
нашар шығарма сыналмайды, әдебиет керуенінің өзін құрайтын үздік 
шығарма сыналады... Нанбасаңыз, әзірге алдымыздағы асқар биігіміз 
М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы бастан кешкен тағдырды еске 
алыңыз. Оның қасында «Мөлдір махаббаттың» сыналмауы мүмкін бе 
еді, тәйірі?!

Әр шығарманың өзіндік тағдыры болады. С. Мұқанұлының 
«Адасқандар» романы «Жаңа әдебиет» журналында 1929 жылы 
жариялана бастаған сәттен оқырманын қызықтырумен, тіпті табын- 
дырумен келеді. Керісінше, «Адасқандар» романы жарық көрген 
күннен бастап жөнді-жөнсіз сынға көп ұшырады.

Әсіресе, отызыншы жылдары жазушы «Адасқандарда» бай 
баласын дәріптеді. Бейшара Мұстафаны бай баласына өлтіртті, сонда 
жазушы қандай идеологияның адамы? – деген сыңаржақ сындар көп 
айтылды. Және мұндай сындар республика баспасөзімен шектелмей, 
бүкіл одаққа дейін жетіп жатты102.

Қазақ жазушыларын былай қойғанда, жазушылардың бүкіл- 
одақтық ұйымы да бұл шығарма жөнінде екіге жарылып сөйледі. Осы 
орайда бір дерек келтіре кетуді жөн көреміз. Ол мына хат:
102 Қараңыз: «Социолистік Қазақстан», 12-көкек, 1936; «Социалистік Қазақстан», 6-
шілде, 1937; «Лениншіл жас», 18 шілде, 1937; «Қазақ әдебиеті», 13 тамыз, 1937; «Ком-
сомольская правда», 6 қазан, 1935; «Литературная газета», 15 қазан, 1935 ж;
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«Артықша қадірлі, Сәбит!
Көптен бері мен бір майормен үйір-шүйір болып жүрмін. Ол 

Европа елдерінің бірсыпырасының тілдерін біледі екен. Онымен, 
бірінші рет, пленге түскен немістерден жауап алып отырған жерінде 
кездескен едім. Ол Сізді сұрады. «Адасқандарды» жақтаушылардың 
бірі едім дейді. Өзінің де кітаптары бар, әдебиет сыншысы... Марк 
Осипович Чегановский. ...Ол Сізге көп сәлем айтты. Өзі де хат 
жазбақшы. 

Жекен. 30/VI.43 ж.».103

Алға тартылған хат «Адасқандар» романының отызыншы жыл- 
дары бүкіл одақ деңгейінде қайнаған айтыс-тартыстың ортасында 
жүргенін, айтысқа себепкер болған шығарма екенін дәлелдесе керек.

Отызыншы жылдардың қалыптастырған көзқарасы ма, әлде 
шыны сол ма, «Адасқандар» романы жөнінде, оның кемшіліктері 
хақында бертінде де бірсыпыра пікір айтылды.

«1927-1928 жылдары С.Мұқанұлы, негізінен «Адасқандар» 
романын жазумен шұғылданды. Бұл жазушының көлемді прозаға 
етене жасалған алғашқы талабы еді.

«Адасқандар» романының елеулі қателері де болды» (С.Қира- 
баев).

«Совет өкіметінің алғашқы жылдарындағы қазақ ауылының 
бірталай зайыр көріністерін бере алғанымен, «Адасқандар» тұтастай 
алғанда, пісіп жетілмеген шығарма еді...» (Р.Бердібаев).

Ағымдағы осындай пікірлер жазушыны ойландырды, толған- 
дырды. Айтылған сын-пікірді тыңдай білетін жазушы, күтпеген 
жерден 1959 жылы мамырдың 1 күні «Социалистік Қазақстан» газеті 
бетінде: «Қазіргі уақытта баспаға, бұрын «Адасқандар» аталған, 
ендігі аты – «Мөлдір махаббат» романын даярлап жатырмын»104 – деп 
хабарлады. Айтқанындай-ақ, іле романның өңделген, толықтырылған 
нұсқасы 1959 жылы «Мөлдір махаббат» деген атпен, 40000 тиражбен 
жарық көрді. Ағымдағы баспасөз шулап кетті. Жазушы оқырман 
хаттары құшағында қалды. Оқырман талабымен араға жыл салар-
салмаста, 1961 жылы 30000 тиражбен қайта жарық көрді. Іле орыс 
тіліне аударылып «Светлая любовь» деген атпен шығарма орыс тіліне 
1962 және 1963 жылы аударылды. Одан бергі уақытта қанша рет, 
қандай тиражбен қайта басылғаны оқырман тарапынан қаншалық 
жылы қабылданғанын айтып жату артық. Соңғы отыз жыл беделінде 
жеті-сегіз рет қайта басылғаны хақ. Сөйтіп, «Адасқандар» «Мөлдір 

103 Мемлекеттік орталық архив. 1634-қор, 1-тізбе, 7-іс, 24-бет.
104 «Социалистік Қазақстан». 1959ж., мамырдың 1-і
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махаббат» болып қайта өңделді. Ал, осы шығарма жайындағы ендігі 
пікір қандай? Әсіресе романның өңделуі жөнінде әдеби жұртшылық 
нендей пікір айтады?

Жазушы, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Әбдіжәміл 
Нұрпейісов байырғы «Адасқандар» романын бертінгі «Мөлдір 
махаббаттан» жоғары қояды.

Зерттеуші Ш.Елеукенов: «Роман «Заблудившиеся» (1931) напи-
сан на остросовременном материале и заслуживает специального 
рассмотрения...», – деп жазды.

Бұл өңделген роман жайлы («Мөлдір махаббат») пікірлердің бір 
жүйесі.

«Егер бұрын кейіпкерлерінің қимыл-әрекеттері баяғы ығыр 
болған «үштік» шеңберінде, үш адамның басындағы мінез-құлық, ой-
мақсат арқылы ғана бейнеленіп, мәселенің әлеуметтік жағына көңіл 
бөлінбеген болса, романның жаңа нұсқасында автор шындығының 
нанымдылығына селкеу жасап, барлығын да әлеуметтік әуенге саюға 
тырысты». (М.Қаратаев).

Романды («Адасқандар» – Қ.Е.) биік талаптар тұрғысынан автор 
кейін қайта түзетті. Романның әлеуметтік мәні күшейген. Осы арқылы 
ескі заман күйреп, жаңа заман орнап жатқан өлара шақтағы ауыл 
өмірін, жастар, махаббат тағдырын баяндайтын «Мөлдір махаббат» 
романы туды». (Р.Нұрғалиев).

Бұл өңделген, жөнделген шығарма жайында айтылған пікірлер- 
дің екінші жүйесі.

Жоғарыда келтірілген пікірлерден қандай қорытынды жасауға 
болады? Біз қалай ойлаймыз? Жазушы романды қайта жөндегенде, 
өңдегенде ұтылды ма, ұтты ма? Бұл үшін жазушының қолжазбасынан 
тартып, шығарманың екі, тіпті үш нұсқасын салыстырып өтуіміз 
қажет.

Біріншіден, «Адасқандар» қазақ совет әдебиетіндегі тұңғыш 
роман деген пікірді айтқан бір Т.Әлімқұлов емес. Ондай пікірді 
бірсыпыра әдебиетшілер айтқан-ды. Әрине, бұл кеше бас изеткенімен, 
әдебиеттегі «ақтаңдақтар» ашылып жатқан бүгінгі күні қосылатын, 
қолдайтын пікір емес. «Адасқандар» қазақ әдебиетіндегі Қазан 
туғызған тұңғыш роман бола алмайды. Аталмыш романнан сәл 
бұрын, әйтпесе құйрық тістесе өмірге қатар келген романдар бар 
қазақ әдебиетінде. Демек, бұл арнадағы пікірлерге қосыла алмаймыз. 
Сонымен қатар, «Адасқандар» романы қанша кемшіліктері бола тұра 
да сол кездегі байшыл жазушылардың жазғандарынан анағұрлым 
жоғары еді» (Ғ.Мүсірепов) деген пікір де ұшқары.
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Екіншіден, «Адасқандар» қазақ әдебиетінде жиырмасыншы 
жылдардың аяғында туған, өз кезеңімен салыстырғанда «құбылыс» 
дерлік туынды еді. Өкінішке қарай, сыңаржақ социологиялық сын, 
махаббат тақырыбында туған лирикалық проза үлгісінен таптық 
тартыс, таптық көзқарас талап етіп, қате сынады. Роман «Адасқандар» 
қалпында тиісті бағасын ала алмады. Әлгі сыңаржақ солақай сындар 
«Адасқандарды» ғана қаралап қоймай, роман кейін «Мөлдір махаббат» 
болып өңделгенде, өзгергенде залалын тигізді. Отызыншы жылдары 
айтылған сынды ескеремін деп жазушы «Мөлдір махаббаттың» кей 
сәтін бүлдіріп алғаны бар. (Ол жөнінде алда арнайы әңгімелейміз).

Үшіншіден, «Адасқандар» – «Мөлдір махаббат» романынан 
артық еді деген пікірмен де келіспейміз. Жақсы мен жаманды, асыл 
мен жасықты ажырата алмайтындай жазушыға не көрініпті.

1931 жылы жарық көрген «Адасқандар» романын қабырғасын 
сөгіп, қайта жөндеу, өндеу арқылы Сәбит Мұқанұлы қазақ әдебиетінің 
бір асыл үлгісі дерлік «Мөлдір махаббат» романын берді.

Дей тұрсақ та әлі күнге «Адасқандар» мықты ма, «Мөлдір 
махаббат» мықты ма, бұлар бір шығарманың екі нұсқасы ма, 
болмаса әрқайсысы бас-басына жеке-дара шығарма ма – деген пікір- 
лердің айтылып жүруі бізді ойға салады. Сол себептен де алғашқы 
«Адасқандар» (1931) мен кейінгі «Мөлдір махаббат» (1959) 
романдарын өзара салыстыра жазушы ұтылысы қайсы, ұтысы қайсы? 
– деген сұрауға жауап беруге тура келеді.

«Адасқандар» романы мен «Мөлдір махаббат» романы бұрын-
соңды өзара салыстырылмаған ба? Жоқ. Салыстырылған. Профессор 
Т.Нұртазин «Жазушы және өмір» аталатын зерттеу еңбегінде, 
Р.Тұрысбеков «Сәбит Мұқановтың 20-жылдардағы прозасы» аталатын 
кандидаттық диссертациясында азды-көпті салыстыру жасады. 
Салыстырудан бірсыпыра пікір түйді. Кітап, мақала ретінде өз 
ойларын көпке жазып ұсынды. Бірақ, олардың қолында С.Әбеуовтың 
«Адасқан Сұлтанбек, опасыз Бәтима» дастаны жоқ еді. Сол себепті 
олар өмір шындығының қаншалықты екенін мөлшерлей алған жоқ. 
«Адасқандар» романының қолжазбасы дегенде айта кетер бір жай, 
кейбір зерттеушілер ұялмай-қызармай жазушы қолжазбасы туралы 
әңгіме айтады. Мәскеудегі Орталық Әдебиет және өнер архивінде 
(ЦГАЛИ) болып, арнайы жұмыс істегендей сөйлейді. Олары – жалған. 
Роман қолжазбасының бірі – жазушы музейінде, келесісі – аталған 
архивте (Мәскеуде) сақталады. Екеуін де көзімен көріп, қолымен 
ұстап, зерттеген зерттеуші әл-әзір жоқ бізде. (Әрине, менен өзге). 
Енді біз қолымызға түптұлға дастанын ала отырып, өңдеудегі негізгі 
принциптер, одан өзгерген басты тенденцияларға тоқталамыз.
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Жазушы шығарма кіндігін «Адасқандар» атап кесті. Бұл атты 
таңдауда кейіпкер (түптұлға) Сұлтанбектің дәптерінің ықпалы 
болғаны хақ. Жазушы шығармасын екінші рет түзегенде (1935 ж.) 
роман аты жөнінде, өзгертем бе, жоқ па деп біраз толқыған. 
Шығарманы орыс тіліне аудартқанда «Сын бая» (1935) деген атауға 
тоқтап жүрген себебі де осында. Ақыры,1959 жылы шығарма аты 
«Мөлдір махаббат» болып өзгерді. Қазақ әдебиетінде бұрын «Адасқан 
өмір» (С.Торайғыров) аталатын шығарма бар-ды. Әрі, Сұлтанбек 
дастанының аты да «Адасқан...». Сондықтан шығарманың «Мөлдір 
махаббат» болып өзгеруін қолдаймыз.

Шығарманың аты ғана өзгерді ме өңдеу барысында? Жоқ. Шығар- 
маның заты да өзгерді.

«Адасқандардың» фабуласы, сюжеттік желісінде түптұлға 
дастанның ықпалы мол болатын. «Адасқандар» өмір шындығына 
тым жақын жазылған шығарма. Ал, «Мөлдір махаббат» жазушының 
өмір, тіршілік, қоғам, адам тағдыры, махаббат жөнінде кенеулі ойын 
кемерлеп айтқан іргелі туындысы.

«Адасқандар» тар аялы, махаббат тартысына ғана құрылса, 
«Мөлдір махаббат» кең дүниені кемел тыныспен бейнелеген әлеу- 
меттік роман.

Профессор Т.Нұртазин салыстырып көрсеткендей, бірсыпыра 
кейіпкер аттары өзгерген, бірсыпыра кейіпкер тыңнан қосылған. 
Мәселе Жабағының – Жақыпбек, Тоқпақбайдың – Мәмбет болып 
өзгеруінде ғана емес, басы Бүркіт пен Бәтес болып кейіпкерлердің 
жан-жақты типтендіріліп, қайталанбас көркем образға айналуында. 
Ойша салыстырғанда «Адасқандардағы» Қалия қандай, «Мөлдір 
махаббаттағы» Қалиса қандай? Алғашқысы құлқынның құлы ғана, 
кейінгісі Бәтес пен Бүркіт жанын нәзік түсінетін сезімдар, жаны 
жайсаң адам! «Мөлдір махаббаттағы» «Үстеме салықпен сілеңді 
қатырам» – деген сөзді мәтелдей жиі қайталайтын Сақтаған ше? 
Уақыт, кезең шындығын көрсететін әдемі образ емес пе?!

«Адасқандар» романының композициясы шашыраңқы жататын. 
Жазушы шығарма тынысын кеңейту үшін қосалқы кейіпкері – 
Еркінге арнайы «дәптер» ашып әуреге түсетін. Онысы шығарманың 
етіне ет, терісіне тері болып етенелесіп кетпей, түсі, табиғаты бөлек 
жамау сияқты болып тұратын. Ал, «Мөлдір махаббат» композициясы 
дөңгеленген қалыпта, ұтымды болып шыққан шығарма. Тараулары 
бет-бетіне ыдырай жөнелгелі тұрған жоқ. Тіпті туған жер тарихын 
баяндасын, әйтпесе төрт жастағы Бүркіттің құм ішінде жоғалуы 
туралы әңгімелесін, соның баршасы композициясына табиғи кірігіп, 
құп жарасып жатыр.
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«Адасқандар» формасы күнделік пе, естелік пе, хат па, кісі 
ажыратып болмастай еді. Ал «Мөлдір махаббатта» Бүркіт дәптерін 
көрді де Бәтес те бастан кешкен хикаяларын естелік-күнделік етіп 
жазуға ден қойды. Ал, онысы ерсі сезілмейді. Қайта тың форма 
ретінде сөйлейді. «Мөлдір махаббат» – естелік-күнделік сипатында 
жазылған тың формалы роман.

Рас, қазақы тәрбиеде өскен Бәтестің күнделік жазуына күдікпен 
қарайтын сәттерің болады. Алайда, оқи келе екі күнделіктің бірін-
бірі қайталамайтыны, қайта бірін-бірі толықтыратынына көз 
жеткізесің. Кейде жазушы бір құбылысты екі адамның көзімен 
беретіні болады. Оның өзі қызық. Әрбір затты, құбылысты әркімнің 
әр түрлі қабылдайтынын көрсетуде бұл да табылған тәсіл. Тек, бір 
оқиға бір кісінің екі күнделікте екі түрлі аталып, екі түрлі сипатталып 
кетуі жарамсыз-ақ...

«Адасқандарда» кейіпкер әрекет етер орта өте жүдеу көрінетін. 
«Мөлдір махаббатта» тарихи-этнографиялық деректер, бояулар мол. 
Кейіпкердің әлеуметтік ортасы ретінде суреттеулер ол жай мынадай 
ыңғайда көрінеді: 1) оқиға өтетін өңір тарихы; 2) қазақ халқының 
этнографиялық ерекшеліктері; 3) қазақ ырым-сенімі. Егер, жазушы 
шежірешілдігіне бағып осының бәрін өз атынан баяндай жөнелсе, 
әйтпесе кейіпкер әңгімесі ретінде берсе, роман тәніне кірікпес 
еді. Жазушы олай етпейді. Тарих, этнография, мифология – бірде 
оқиға фоны, бірде алда болатын сәтсіздіктің алдын-ала байқалған 
хабаршысы, бірде этнодеталь ретінде жымы білінбей пайдаланылады. 
Айталық, Бүркіт Бәтеске жолығуға келе жатқанда аты үркіп ер-
тұрманы быт-шыт болады. Қазақы ұғымда, бұл жаман ырым. 
Айтқанындай, сол сапар сәтсіз аяқталады. Әйтпесе, Жұман мен 
Бектастың Бүркіт атының жал-құйрығын күзеп тастауы жамандық 
шақыртқысы ретінде сөйлейді.

Романның алғашқы нұсқасында пайдаланылған мақал-мәтел 
санаулы. Ал, өңдеуден кейін «Мөлдір махаббатта» жазушы үш жүзге 
тарта мақал-мәтел пайдаланған. Тарихи-этнографиялық детальдар 
мен орайын тауып қолданған мақал-мәтелдер шығарманы байыта 
түскен.

«Адасқандарда» халық өлеңін араластыра баяндайды. Оның өзі 
реалистік прозаға жараспай, кірікпей тұратын. Ал, «Мөлдір махаббат» 
таза реалистік проза баяндау үлгісінде жазылған.

Бұл айтылған жетістіктер, сөз жоқ, жазушы ұтысы.
Ал, қайта өңдеу талабында болған жазушының ұтылысы 

қандай?
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Атап айтар бір жай – «Адасқандар» жастық жалынмен оттылау, 
ширақтау жазылған еді. «Мөлдір махаббат» романында бір сарынды 
баяндау басым. 

«Адасқандарда» жастық мінез, балаң қылық, махаббат пернелері 
сезімге орап нәзік берілетін. Ал, «Мөлдір махаббатта» – салқын 
парасат басым.

«Адасқандарда» Бәтес пен Бүркіттің ажырасуына «Әзірше Бүр- 
кіттің әкеле жатқан милициясын хат жазып беріп қайтарт, соңынан 
екеуіңді қолдан қосалық» – деп Алла атымен ант етіп, құран ұстаған 
қарттардың сөзіне сенген Бәтиманың райынан қайтқаны жөнінде 
жазған хаты еді. Ал, «Мөлдір махаббатта» екі жастың ажырасуына 
Мүсәпір жіберген альбом себепкер. Альбом хикаясында әлдеқандай 
жасандылық жатқандай көрінеді бізге. Алғашқы нұсқадағы деталь 
кейінгісіне қарағанда сенімділеу шыққандай еді.

Төртінші, «Мөлдір махаббатта» Бүркітке кездесе кеткен жанның 
Мүсәпірді өлтір, әйтпесе жолыңды бер, мен өлтіріп берейін дейтін 
сәті бар. Бұл қайдан? Бұл кейіпкерін психологиялық күйзеліске 
түсіріп, талдап кісі өліміне алып бара алмаудан. Ал, кездесе кеткен 
Нұрбектің де, құрдасының да кісі өлтір деп кеңес беруі өте арзан, 
әрі нанымсыз әрекет. Одан да «Адасқандарда» баяндалатын Бүркіттің 
өзінің нар тәуекелі әлдеқайда артық.

Бұл – сөз жоқ, жазушы ұтылысы.
Қалай дегенде де, осы салыстырулардан «Адасқандарға» 

қарағанда «Мөлдір махаббат» анағұрлым ірі, ішті шығарма болып 
шыққанын айқын аңғарар едік.

Жазушы мұндай кемшіліктерге қалай жол беріп алды? Оның 
бірнеше себебі бар. Айталық, алдымен отызыншы жылдары сыңар- 
жақ социология сыншылары роман кеңестің идеяға жат деп тапты. 
Сонда да жазушы таптық тартыстарға көбірек орын беремін деп, 
көп сөзді баяндауға ұшырады, кейіпкер жанына терең үңіліп, 
психологиялық құбылыстар мен құйылыстарды тереңдету орнына 
оқиғашылдық басым түсті. Содан соң жазушы өмір шындығын 
«Адасқандардағыдай» қаз-қалпында алуға, оқиғасын шындыққа 
жақын қалпында пайдалануға барғысы келмеді. Нақты өмірлік оқиға 
төңірегінде тұсалып қалудан қашып нақтылықтан жалпылыққа 
ұмтылған жазушы шындықта болған шымыр деталь, шырайлы 
штрихтардан көз жазып қалды.

Эстет Ю.Борев «Художественно-творческий процесс состоит из 
звеньев: действительность – художник – произведение – читатель 
– действительность» – деп жазды өзінің «Искусство интерпретации 
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и оценки» («Опыт прочтения «Медного всадника») аталатын мето- 
дологиялық еңбегінде105. 

Осы бес буынды түгел қарастыру – белгілі бір шығарманың 
шығармашылық тарихын егжей-тегжейлі зерттеу болып шықпақ 
(әрине оны зерттеудің методологиялық толып жатқан жолдары 
бар). Расында, жазушы Сәбит Мұқанұлының 1928 жылғы қанды 
оқиғадан бастау алған шығармашылық ойының ізіне түсіп алып, 
қаламгерді ойландырған, толғандырған, материал жиған, жазған, 
сызған, өңдеген қиын да қызық процестерді баяндап келеміз. 
Тіпті шығарманың қалай жазылғанын, өмір дерегінің жазылған 
шығармада қалай пайдаланылғанын, сол шындықтың көркемдік 
шындыққа қалай айналғанын ол жолда жазушының қандай тәсіл 
қолданғаны, шеберлік сабақтарына шекті әңгімеледік. Осының бәрі 
не үшін? Жазушы шеберлігін зерттеу, шеберхана сырына қанығу, 
тәжірибесін үлгі тұту үшін әрине. Сонымен бірге, оқырман үшін. 
Егер, оқырман қабылдамаса шығарманың жазылу тарихы қаншалық 
қызықты дегенімізбен ол шығарманың, автордан өзге, ешбір адамға 
керек болмағаны. Ш.Айтматов айтқандай, автор мен редактор (кітап 
редакторы) оқитын роман болғаны106. Бұл ретте зерттеуші А.М. 
Левидовтың «Ценность художественного произведения в процессе 
его потребления»107 деген пікірі көңілге қонымды-ақ. Расында, 
шын көркем әдебиет өзінің бар табиғатымен оқырманын он-сан 
ойға салатын шынайы өмірге айналуы керек қой. «Литература – это 
судьбы людей, это сложность человеческих взаимоотношений, это 
действительность с ее противоречиями, это тонкость и глубина 
психологии персонажей, это творчество читателя»108 – дейді тағы да 
Левидов. Дұрыс байқау, қымбат пайымдау. Бұл көркемдік қабылдау 
процестерінің құпиялары, шынайы көркем өнер заңдылықтары.

Демек, шығарма көркемдігінің бір өлшемі – оқырман қабылдауы. 
Әрине, оқырманның қажетсінуі, кітапты оқуы, қабылдауы бар да, 
қабылдаудың пайымдау ретіндегі толып жатқан актылары бар. 
Бұл екеуі өзара жақын құбылыстар болуына қарамастан, бір емес. 
Әзірге бізге керегі өмірлік шындықтан бастау алған шығарманы 
(«Адасқандар») («Мөлдір махаббат») оқырманның қалай қабылдауы. 
Яки, көркем шығармашылық процестің бесінші буыны. Біз енді 
мәселенің осы бір түйінді жеріне тоқталайық.
105 Ю.Бораев «Искусство интерпретации и оценки (Опыт прочтения «Медного всадни-
ка»)». М., Сов. Пис ., 1981, с.7.
106 Ч.Айтматов. «В соавторстве с землею и водою...». Фрунзе, «Кыргызстан», 1979, 
с.104.
107 А.М.Левидов. «Автор – образ-читатель». Из. Ленинградского университета. Л., 
1977, с.34.
108 Сонда, 12-бет.
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Қайран қаларлық бір жай бар. «Адасқандар» алғаш 1929 жылы 
журналда109 үзінді күйінде жарық көрген сәттен бастап оқырман 
махаббатына бөленген. Әлгі бір тарау журналда жарық көрген бойда 
жалғасы қашан жарқ ете қалар екен деп оқырман асыға, ынтыға күткен 
«Адасқандардың» 1931 жылы кітап болып жарық көруі әдебиеттегі 
құбылысқа, оқырман үшін қайталанбас қуанышқа айналды (әрине 
әдебиеттегі құбылыс болған соң сөйтеді дағы). Жазушы отызыншы 
жылдары оқырман қауымнан көп хат алған екен, өкінішке қарай 
сақталмапты. Өйткені, жазушы ол кезде алдымен Санкт-Петербургта, 
соңынан Москвада оқуда болды ғой. Есесіне, сол кезеңде оқушы 
ретінде көрінген жандардың, кейін жазушы болып қалыптасқанда 
айтқан қызықты естеліктері бар. Солардың кейбіріне сүйенелік. 
Олқылық орнын солар толтырса керек.

«Одан кейін «Сұлушашты» жазған Сәбит Мұқанұлының «Адас- 
қандар романының» «Жұмбақ» деп аталатын бір тарауы басылған. 
Шағын ғана үзіндіге мейірім қанбай қалды. Келесі тарауларды асыға 
күтіп жүрдік»110 – дейді ақын-ана Мәриям Хакімжанова.

«Отыз екінші жылы жазға салым, институтта оқу аяқталар 
алдында «Адасқандар» романы туралы студенттер жиналысында 
баяндама жасауды факультет басшылығы маған тапсырды»111 – дейді 
жазушы Сейтжан Омаров. (Әрі қарай естелік авторы институт 
студенттері романды талқылап Мәскеуде оқып жатқан С.Мұқанұлына 
алғыс хат жолдағанын, араларынан бір студенттің зайыбы сол кезде 
босанып, оның атын «Сәбит» қойғанын баяндайды. Ол студент кейін 
көрнекті ғалым болған Нәжім Дәуқараев екен – Қ.Е.).

Осындай пікірді Ә.Нұрпейісов, М.Әлімбаев, С.Мәуленов, 
І.Есенберлин секілді жазушылар да айтқаны мәлім. Бәрін тізіп жату 
артық.

«Адасқандарға» әр буын қазақ жазушыларының лебізі, құрмет, 
махаббаты міне, осындай!

Бұл қаламгер қауымының ғана лебізі емес, бұл кезіндегі «Адас- 
қандар» романы оқушыларының махаббатқа толы пікірі. Аталмыш 
романды оқымаса, әсерге бөленбесе бұлардың кейбірі кейін 
жазушы болмауы да мүмкін-ау, асылы. Демек, «Адасқандар» 
оқырман тәрбиелеумен қатар қазақ әдебиетіне жазушылық кадр да 
тәрбиелескен туынды.
109 «Жаңа әдебиет» журналы. 1929, №1.
110 М.Хакімжанова «Азаматтық ажары». Кітапта: «Кәдімгі Сәбит Мұқанов». А., 1984, 
45-бет.
111 С.Омаров. «Шілде-тамыз-дүниенің жігіт шағы». Кітапта: «Кәдімгі Сәбит Мұқанов». 
А., 1984, 19-бет. 
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Оқырманның көркемдік қабылдау процесін жіті зерттеген ғалым, 
марқұм А.М.Левидов «Реакция человека на то или иное воздействие, 
его мысли, эмоции, поведение определяются социальными законо- 
мерностями»112 – деп жазады тағы бірде. Осы пікірге сүйене отырып 
ойланайықшы. Оқырман қауымының «Адасқандарға» соншалықты 
ықыласты болуының сыры неде?

Бірінші, М. Дулатовтың «Бақытсыз Жамал», Ж.Аймауытовтың 
«Ақбілек», «Қартқожа», М.Әуезовтің «Қилы заман» романдарын 
қандай талапқа да жауап берерлік үздік үлгілер деп білеміз. 
Бірінен кейін, кейбірімен қатар жазылған «Адасқандар» көркемдік 
жөнінен солармен қатарласты. Ол жиырмасыншы жылдар үшін де, 
С.Мұқанұлы үшін де, оқырман қауым үшін де үлкен жетістік еді.

Екінші, аталмыш туындылардың қайсысы да өткен өмір кешкен 
дәуір материалына құрылған. Ал, «Адасқандар» оқиғасы тым жаңа, 
кейіпкерлері оқырмандармен замандас қатар-құрбы. Олардың 
кейбірі 1928 жылғы қанды оқиғаны көзімен көрген, кейбірі естіген 
де болуы бек мүмкін. Демек олар «Адасқандар» романынан өз 
замандастарының сырын тапты, өз тағдырын солармен салыстыра 
безбендеп, өмір жайлы түйінді түсінікке келді. Әрине ондай шығарма 
оқырмандар үшін ыстық болады.

Үшінші, аталмыш туындыларда әлеуметтік ой басым-ды. Ал, 
«Адасқандарда» махаббаттың ыстық демі бар, онда бүлкілдей соққан 
жастардың махаббаттық жүрегі бар. Бұл бақытсыздыққа ұшыраған 
махаббат хикаясын өте сезімтал жырлаған алғашқы роман.

Төртінші, бұрын махаббат тақырыбы қазақ қызының көз жасына 
шыланып, теңсіздікке құрылатын, оқиғасы шартты, өлең мен қара 
сөз аралас романтикалық сарында келуші еді. «Адасқандар» оқиғасы, 
кейіпкерлерінің әрекет етер ортасы өте нақты, реалистік портрет, 
кейіптеу секілді тәсілдерді қолданып жазған реалистік проза үлгісі. 
Ал, мұндай үлгі ол кезең үшін жаңалықты еді. Жаңалық атаулы – 
қызықты.

Бесінші, романның формасы тың. Тың болғандықтан қызықты 
болып шықты. «Адасқандар» қазақ прозасындағы мемуарлық (естелік, 
күнделік, хат) форманы өте тиімді, ұтымды пайдаланған тұңғыш 
роман. Мемуарлық форма қашанда сырласуға бейім тұратыны мәлім. 
Сырласу – авторлық баяндауға нәр болып құйылды.

Қысқасы, «Адасқандар» өзінің осындай ерекшеліктерімен қазақ 
әдебиетіне көркемдік құбылыс болып келді. Көркемдік құбылыс 

112 А.М.Левидов. «Автор – образ-читатель». Изд. Ленинградского университета. Л., 
1977, с.47.
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болғандықтан әр буын оқырманның әлгіндей ыстық ықыласына ие 
болды, махаббатына бөленді.

Ал, қайран қалатынымыз оқырман қауым осылай ыстық 
ықыласпен қабылдаған (оқырманның бір парасы кейін жазушы болып 
қалыптасқан кезде де осы пікірлерінде қалды. Олар «Адасқандарды» 
«Мөлдір махаббаттан» әлі күнге жоғары қояды – Қ.Е.). «Адасқандарға» 
әдеби сын жатсына қарайды. Олардың көркем әдебиетті оқырман 
ретінде қабылдай алмау себебі, сыншылар ол кезде тап, таптық 
көзқарас жөнінде сыңаржақ социологиямен қаруланып үлгерген. 
Шығарма бай баласының сойылын соғады деп қарады. Бай баласы 
пролетарлық, кеңестік әдебиеттің пәні бола алмайды деп қателесті. 
Сыңаржақ сындардың тізімін осы тараудың басында бергендіктен 
оған тоқталып жатпаймыз. Тек бір дерекке аялдауды жөн көреміз. Сол 
кезең сыншылары психологиясын ашуға жақсы септесетін естелік.

Шығарма жарыққа шыққан қызу кезді еске алған академик 
М.Қаратаев жазушымен арада болған мынадай әңгімені айтады.

«Сәкеңе жүрексіне тұрып қойған мынадай бір сұрағым есте 
қалыпты:

– Сіз өзіңіз Бүркіт пен Мүсәпірдің қайсысын жақсы көресіз?
– Сен қайсысын жақсы көресің? – деп Сәбең маған кері сұрақ 

қойды, өзінің жымиған жылы жүзімен ернін жымқырып, көзін 
сығырайта түсіп.

– Мүсәпірді, – дедім мен.
– Не үшін?
– Кедей баласы бекер өліп кетті ғой.
– Кейіпкерді жақсы көру, жек көру тегіне қарап емес, ісіне, 

мінезіне қарай болуға тиіс»113.
Ғалым естелігіндегі бұл эпизод отызыншы жылдарда әдебиет 

сыншыларының шығармаға тек қана таптық тұрғыдан қарағанын 
көрсететін бір штрих дерлік.

Роман кейін «Мөлдір махаббат» болып өңделді, өзгерді. Жаңа 
романды, әйтпесе өңделген шығарманы оқырман қауым қалай 
қабылдады? Оқырман қабылдауы, көркем шығармаға өлшем 
боларлық бір фактор. Егер, оқырман хаттарына ден қойсақ, оны 
өлшем тұтсақ, «Мөлдір махаббат» қазақ әдебиетінің қайталанбас 
қызық туындысы. Жазушы «Мөлдір махаббат» романына көп-көп 
хат алды. Ол хаттардың денін кезінде Қазақтан Мемлекеттік Орталық 
архивіне тапсырыпты. Енді сол хаттарға ден қоялық.

«Құрметті Сәбит ағай, – дейді бірінші хатта. – Сіздің бірнеше 
113 М.Қаратаев. «Қайраткер». Кітапта: «Кәдімгі Сәбит Мұқанов». А., 1984, 36-бет.
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романыңызды оқып шықтым. Қызыққаным сонша базарға кеткен 
ағасы бар баладай тағы бір жаңа роман әкелетіндей қуанып 
күтудемін.

Сіздің «Мөлдір махаббат» деген романыңызды ертеде оқып  
шығып едім. Жақында және қайталап оқып шықтым. Кейін оқы- 
ғанымда ойымда мына төмендегі сұраулар пайда болып, тағы да 
жалғасы бар романдай болады да тұрады. Сол себепті мына сұрауыма 
қате жері болса да жауап берер деп жазып отырмын. 

1. Бүркіт тиісті жазасын өтеп шығып азамат қатарына қосылғаннан 
кейін бұрынғы оқуын аяқтады ма?

2. Болмаса бөтен себептермен институтты бітірмей қала ма?
3. Романды оқығанда Бүркіттің күнделігінен деп жазасыз, соған 

карағанда Бүркіт не жазушы, болмаса халыққа жұмысымен атағы 
шығып, бір белгілі адам қатарында атағы шықпайды

4. Менің қызығатыным Бүркіт қазір бар ма? Бар болса не қызмет 
атқарады?

Сіздің кітабыңызды қызығып оқушы Абдижамилов Абылайдан 
сәлем. 9.11.64ж.» 114

Екінші бір оқушының хатын да оқиық:
«Құрметті Сәке!
Шынын айтқанда мен «Мөлдір махаббатты» – «Адасқандардың» 

екінші рет басылуы ғана, тек аты өзгерген болар деп жүрдім. 
Сондықтан да оны баспадан шыға салысымен оқуға асыққан да жоқ 
едім. Олай емес екен.

«Адасқандар» кезінде жастардың сүйген романы болды. Әсіресе 
сол кезде мектепте оқып жүрген оқушылар құмарта оқыды. Олардың 
ішінде «Адасқандарды» оқымай қалғаны жоқ десек, жалған айтқан 
болмаспыз деймін. Өйткені романдағы басты кейіпкерлер жастардың 
құрбы-құрдастары болды, бастарына келген уақиғаның ұқсастығын 
солардан тапты. Осыдан аттай отыз жыл бұрын оқыған осы кітаптың 
екінші басылуын оқығаннан кейін алған әсерімді, пікірімді Сізге 
әдейі жазғым келді.

Әбуов Әбдуайт. Талғар қаласы».
«...Бүркіт, Еркін Ержанов, Бәтес әлі бар ма? Олар еліміздің 

қай жерінде өмір сүріп жатыр? Бүркіт үйленген бе? Қазір ол не 
қызметте?»115 – деп сұрайды жазушыдан Қарақалпақ АСР-інің 
тұрғыны Әлменов Тұрғанбай.
114 Хаттар. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық архивінің 1634-қоры, 1-тіз-
бе, 233-іс арқылы беріледі. Алда «Аталмыш қор»делінеді.
115 Сонда.
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«Сіздің «Адасқандарыңызды» оқып едім, соны өңдеп жазыпты 
деген соң «Мөлдір махаббатты» оқуға асықпаған себебім сол еді. 
Соның реті енді түсті. Ал кітап шынында тіпті басқаша болып 
өнделген. Тіпті тамаша!

Енді осы кітап туралы бірер сөз. Мен әдебиетші де, әдебиет 
сыншысы да емеспін. Оның бер жағында қай ақын-жазушының 
шығармасын оқымай жатырмыз?! Олардың ешқайсысына хат жазып 
көргенім жоқ. Өйткені олардың кейбіреулерін ұйқылы-ояу отырып 
оқып, апталап, ай өткен соң бітіреміз де бір жағын оқып жатқанда, 
бір жағы естен шығып жатады. «Мөлдір махаббатты» да оқығанда 
Сізге хат жазамын деп ойлаппын ба? Оқып болған соң роман оқиғасы 
бірнеше күнге дейін есімнен шықпай қойды. Кейбір кейіпкерлердің ісі 
өкіндіреді, кейбіріне риза боласың. Осылайша өзіммен-өзім ойша осы 
кітапты талдап әлекке түстім»116 – дей келіп, Шымкент облысының 
тұрғыны Асантай Әлімов, шығарманың бұрынғы «Адасқандар» деген 
атының қала бергені жөн еді деген тілегін жеткізеді.

«Бәтес пен Бүркіт осы күні тірі ме? Тірі болса 1-май мерекесімен 
құттықтаймыз!»117 – дейді Асқарова Сара, Исабекова Несібелді, 
Шубаева Жаңылша. 22/VII -63 ж.».

«Сіздің «Мөлдір махаббат» романыңызды оқып шығып, сол 
романның басты кейіпкері бар-жоғын білуге қызықтық. Сізден 
сұрайтынымыз басты кейіпкер Бүркіттің қай жерде және не 
істейтіндігін біздерге жазып жіберулеріңізді өтінеміз»118 – дейді 
Ташкенттен бір топ оқушылар.

«Сіздің «Мөлдір махаббат» атты романыңызды оқып, қызықтығы 
сондай, оқыған сайын оқығың келе береді. Осы романдағы басты 
кейіпкерлер – Бүркіт Жәутіков, Бәтес Мәмбетқызы, Еркін Ержанов 
– осы үшеуінің қазіргі кезде қайда, қандай қызмет атқаратындығын 
білгіміз келеді. Бүркіт келген соң үйленді ме? Егер үйленген болса 
сүйіспеншілігі бүрынғы Бәтес екеуінікіндей бола алды ма? Бәтес осы 
кезде Ақпан Адамбаевпен бір семьяда тұра ма? Кім болып қызмет 
істейді? Бәтестің Бақытжаны не жұмыста? Бүркіт пен Бәтестің 
арақатынастары қандай? Аласапыран кездегі осы үшеуінің кейінгі 
өмірлерімен танысқымыз келгендіктен осы хатты жазып отырмыз. 
Егер тірі болып Отанға қызмет етіп жүрген болса осы үшеуінің 
адресін білсек»119 – дейді Шымкент облысы, Сарыағаш ауданынан 
Дауылов Жүсіпбек, Әсемов Әмір, Әзімов Жақан, Тәжібаев Құрбан. 
1962 жылы, 5 сентябрь.
116 Сонда.
117 Сонда.
118 Сонда.
119 Сонда.
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«Сәбит аға! Неткен жансыз! Неткен адал жазушысыз! Шек жоқ 
менің рахметімде. «Мөлдір махаббат» үшін. Сіздің түгелге дерлік 
шығармаларыңызды оқығанда осы күнге дейін «Мөлдір махаббатты» 
оқымаған неткен оңбаған адаммын?!

О-о-о, өмір деген менің түсінігімнен әлдеқайда терең жатыр, 
әлдеқайда күрделі. Осы ұғымды маған Сіз үйреттіңіз!

Жауынбай Қайнаров.
Алматы. 29 апрель, 1963 жыл ‘120.

Біз әзірге тек қана қазақ тілінде жазылған хаттардан үзінді 
келтіріп отырмыз. Шындығында жазушыға орыс, өзбек, қарақалпақ, 
қырғыз тілдерінде де көп хаттар жолданған. Енді солардың сөлін 
алып, алға тартайық.

«Здравствуйте Сабит Муканов!
Я прочла Вашу новую книгу «Светлая любовь». Это книга не 

только понравилась мне, но многому научилась и многое узнала. 
Книга «Светлая любовь» написано о любви и дружбе. Мне 17 лет, я 
учусь в 9 классе. Конечно дружба переходит в любовь...

Мне была 15 лет, когда я стала дружить, но мои родители были 
против. Несмотря не на какие улики мы продолжали дружить!

Прочитав Вашу книгу я поняла, что стремиться к своей цели 
Сабит Муканович, я очень благодарна Вам за Вашу книгу. Я надеюсь, 
что не только я отозвалась на Вашу книгу, но и тысячи, тысячи таких 
же юношей и девушек отзовется»121 – деп жазыпты Томск қаласының 
Комсомол көшесінің 30-үй, 72-пәтерінде тұратын Кастьянова 
Галина.

«Меня сильно затронул написанный Вами роман, – деп жазады 
Молдовиядан Грибиненко З.И. Ол роман хақында өз ойларын, 
ризашылығын айта келіп: «И я верю, что Батес по прежнему любит 
Беркута, хотя она свыклась со своим мужем, любит сына, а я будь на 
месте Акпана уступила бы Беркуту, хотя чудес в жизни не бывает»122 
– дейді (Каужан ауданы, Родинач колхозы).

«Вот уже несколько раз читаю Ваше произведение «Светлая 
любовь». Я отлично знаю содержание этого романа. Его хочется 
читать и читать. ...Большое, большое Вам спасибо за Ваши хорошие 
произведения, за Ваши чудесные книги»123 – дейді екінші курс 

120 Сонда.
121 Сонда.
122 Сонда.
123 Сонда. 
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студенті Елагина Светлана. Тамбов облысы Жердяевка қаласынан 
жазған хатында.

«Прямо скажу замечательная книга пришлось мне по вкусу. Ваша 
книга раскрывает образ старого мира в Казахстане, – дей келіп, – 
Хочется знать, дорогой Сабит Муканов, дальнейшую судьбу Беркута, 
жив ли он внастоящее время, судя по возрасту ему где то 55 лет»124 
– дейді Барнауылдан Геннадий Журавлев.

Иә, аталмыш архивте мұндай оқырман хаттары мол. Әрине, біз 
жазушы шығармасына байланысты жазылған хаттардың кейбірін 
ғана келтіріп отырмыз. Әйтпесе алуан тілде жазылған хаттар 
жазушыға әрісі «Адасқандар» берісі «Мөлдір махаббат» романына 
байланысты еліміздің әр қиырынан-ақ келген. Мәселе оқырман 
хаттарын бастырмалатып келтіре беруде емес. Оқушы хаттарын араға 
жылдар салып алға тартуымызда мән бар. Бұл алдымен ол кезең 
оқушыларының көркем шығарманы көп оқитындығының айғағы. 
Содан кейін, оқыған шығармасы жөнінде жазушыға хат жазу да 
үлкен мәдениет белгісі. Бұл хаттар сонымен бірге, С.Мұқанұлының 
аталмыш шығармасының оқушылық ортада сәтті қабылданғанын 
көрсетеді. Сондай-ақ, оқырмандардың дені «Адасқандар» («Мөлдір 
махаббат») романындағы суреттелген жайлар сол қалпында өмірде 
болған, кейіпкерлері арамызда жүр деп ойлайды екен. Бір қызығы, 
қазақ оқушыларымен бірге орыс оқырмандары да тап солай ойлайды. 
Бұл бір жағынан, жазушы шығармасының нағыз өмір ретінде 
кабылдануының куәсі. Асылында, шынайы өнер туындысы ғана 
бастан кешетін құбылыс қой бұл.

Тіпті көркем образ өмірдің көшірмесі еместігін оқырман да 
біледі. Біле тұра сұрайды кейіпкерлер адресін. Сұрайтыны көркем 
шығарманы өмір, кейіпкерді нақты өмірдегі адам деп қала береді. 
Бұлай ету оқушының тап сол көркем шығарманың соңғы бетін жаңа 
жапқан оқырман психикасы үшін мейлінше заңды.

Жоғарыда оқырман хатын келтіре беруде тұрған мәселе 
жоқтығын айттық. Мәселе «Мөлдір махаббат» романының оқырман 
жұртшылықтың сүйікті шығармасына айналып кеткенін дәлелдеуде 
ғой. Ал, бірақ еліміздің әр қиырынан, әр алуан ұлт тілінде жолданған 
оқырман хаттарын қалай аттап кетерсің, оқырман ойларымен санаспай 
қалай тұра аларсың?! Өйткені, оқырман көркем шығарманы сырт 
бақылаушы ғана емес, оның тағдырын әрі қарай жалғап алып кетуші 
екінші бір шығармашылық процесс жалғасы. Эстет Ю.Борев айтады: 
«Произведение (и в этом своеобразие художественной рецепции) 
124 Сонда.
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интимно обращается к читателю, вступает с ним в личный контакт и 
взаимодействует с неповторимым личным опытом читателя. Поэтому 
у каждого читателя создается образ Наташи Ростовой и своя концепция 
«Войны и мира». В известном смысле, сколько читателей, столько и 
Гамлетов»125 – деп! Дұрыс сөз! Ендеше, әлгі қызығып оқып, қызына 
пікір айтып, хат жолдап жатқан оқырман қауымның әрқайсысының өз 
Бүркіті, өз Бәтесі бар емес пе?! Оны бақыламау көркем шығарманың 
қабылдануын (көркем қабылдауды) бақыламау болып шықпай ма? 
Тап солай! «Мөлдір махаббат» көркемдік қабылдаудың ғажап үлгісіне 
айналды. Оның куәсі оқырман хаттары. Демек, оқырман хаттарының 
бәрін тәптіштеп келтірмегенмен, ол хаттарға социологиялық жинақтау 
жасау қажет. Осы тұрғыдан алғанда оқырман хаттарынан мынадай 
қорытынды жасауға болады:

«Мөлдір махаббат» романы оқырмандар арасында шығарманың 
алғашқы нұсқасы «Адасқандардың» оқушылары да бар. Олар 
шығарманы өздері жастық шақта оқыған «Адасқандармен» салыс- 
тырады. Бірі «Адасқандарды», бірі «Мөлдір махаббатты» қолдайды.

«Мөлдір махаббат» романының оқырмандары тек қазақтар ғана 
емес, әр шалғайда тұратын әр алуан ұлт өкілдері.

Бұл ретте «Мөлдір махаббат» жеке-жеке оқумен бірге, ұжым- 
дық, отбасылық оқуға айналған. Бірі оқып, қалғаны тыңдаған. Бірі 
баяндама жасап, қалғаны шығарманы талқылаған. «Мөлдір махаб- 
батты» кезекке тұрып оқыған. Институт бойынша талқылау өткізіліп, 
жазушы атына ұжымдық хат қабылдаған сәттер де бар. Сол тұста 
туған қазақ балаларының аты – Бүркіт, қыздарының аты – Бәтес 
болып кеткенін де білеміз.

«Мөлдір махаббат» бірсыпыра оқырманға өмірлік сабақ алуға, өз 
тағдыры жөнінде түйінді шешім жасауға жәрдемдескен.

Оқырман хаттары «Мөлдір махаббатты» қазақ әдебиетіндегі соны 
көркемдік құбылыс деп қабылдауының айғағы.

Қарапайым оқырман хаттарын белгілі, білікті әдебиетші, 
сыншы, зерттеуші, жазушылардың пікірлері тиянақтай түседі. 
Қазақ әдебиетінде «Мөлдір махаббат» романы хақында пікір айтпа- 
ған әдебиетші, жазушыны кездестіру қиын. Роман 1959 жылы 
жарық көрген тұста ғана Б.Аманшин, Т.Әлімқұлов, З.Қабдолов, 
Қ.Бекбаев, Р.Бердібаев, Б.Сахариев, С.Дүйсенғалиев, Ә.Қалмырзаев, 
Ә.Нарымбетов, Д.Сапаров, Ж.Сәрсеков, Ж.Шайханов, З.Шашкин, 
Қ.Бекхожин секілді ақын, жазушы, журналистердің роман жөнінде 
125 Ю.Борев. «Проблемы художественного воспреятия». Кітапта: «Обшество. Лите-
ратура. Чтение» (Воспреятие литературы в теоретическом аспекте). М., «Прогресс», 
1978, с.11. 
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арнайы мақалалары бір кезеңде жарияланғанын айтсақ та жеткілікті. 
Кейін жазушының мерейтойына байланысты, әдеби процеске орай әр 
кезең, әр уақытта көптеген ақын, жазушы, әдебиетші, ғалымдар да 
«Мөлдір махаббат» романы хақында пікір айтты.

«Мөлдір махаббат» романының оқушылар үшін соншалық аяулы 
болуының өзіндік көп-көп сыры бар. Шеберлікке соғатын ол сырдың 
кейбірі роман қыры ретінде әр тұста әдебиетші, зертеушілер пікірінде 
төбе көрсетіп қалып жатты. Шығарма көркемдігі хақында ертелі-кеш 
айтылған ойларды жинақтай, әрі өз пайымдауымызды қоса айтсақ 
«Мөлдір махаббат» романының оқырман көңілінде де, әдебиетші 
жұртшылық үшін де аяулы шығарма болуының сыры мынадай:

Бірінші, С.Мұқанұлы қандай шығармасының да фабуласын өткір, 
сюжетін тартысты етіп құратын жазушы. Зерттеуші А.М.Левидов 
«Когда сюжет драматичен, а фабула остра, то при всех прочих равных 
условиях – такие произведения будут воздействовать скорее, чем 
скажем, роман, изображающий будничный, повседневный ход жизни, 
если к тому же фабула почти отсутствует»126 – дейді. С.Мұқанұлының 
«Мөлдір махаббат» романының фабуласы өткір, сюжеті драмалы. 
Сондықтан да ол оқырманын ерекше ықыласқа бөледі.

Екінші, Сәбит Мұқанұлының «Мөлдір махаббат» романы 
тың формалы туынды. Қазақ әдебиетінде естелік һәм күнделік 
формасында жазылған және формаға сай бай мазмұнмен тұтас 
құйылған туынды әл-әзір жоқ. Жазушы, бұл сәтте мемуарлық жанр 
формасының сыршылдыққа бейім екенін жіті пайымдаған. Ең 
бастысы, шығармасында сол жанр мүмкіндігін кеңінен пайдалана 
білген.

Үшінші, «Адасқандар» кезінде жаңа өмірдің ең соңғы материалы- 
нан алынып жазылғанымен де ардақты болған еді. Ал «Мөлдір 
махаббат» қазақ халқының жиырмасыншы жылдардағы тарихи 
тағдырын бейнелеуімен де, махаббат атты мәңгілік тақырыпта 
шынайы көркем шығарма жазып оқырман жүрегіне жол тапты. 
Шығарма оқырманы әр жаста болуы мүмкін. Әр жастағы оқырманның 
көркемдік қабылдауы әр түрлі болады. Демек, оқырманның бір 
парасын «Мөлдір махаббат» романында баяндалатын тарихи-
әлеуметтік жағдайлар қызықтырса, енді бір парасын Бүркіт пен 
Бәтес махаббаты ынтықтырады. «Мөлдір махаббат» бұл ретте екі 
жастың махаббатын бүтін бір халықтың белгілі бір тарихи кезеңдегі 
әлеуметтік ахуалына сабақтастыра суреттеп беруімен құнды. 
Бұл орайда, «Мөлдір махаббат» қазақ халқының жиырмасыншы 
жылдардағы әлеуметтік-рухани төлқұжаты дерлік туынды.
126 А.М.Левидов. «Автор-образ-читатель». Л., 1977, с.18.



563

Төртінші, С.Мұқанұлы табиғатынан ғажап әңгімешіл адам. Оның 
әңгімешілдігі жазушылығына нәр берген. Жазушы әңгімешілдігі 
баяндаудың қайталанбас бір үлгісі болып қалыптасты. Зерттеуші 
А.М.Левидов «Искусство рассказывать – особое искусство, которое 
требует, чтобы по ходу повествования интерес читателя все время 
возрастал»1272 – дейді. Сәбит Мұқанұлындай қазақ жазушысы 
шығармасына оқырмандық қызығушылықтың толастамауының бір 
сыры осында! Жазушы оқырманмен сырласып отырып баяндайды. 
Сөйте тұра, автор баяндауы оқырманын алға жетелеп, қызықтырып 
отырады.

Бесінші, «Мөлдір махаббат» сүйіспеншілік, махаббат хақында 
жазылған жалғыз шығарма емес. Қазақ әдебиетінде әрісі М.Әуезовтің 
«Еңлік-Кебек» пьесасынан бастап махаббат тақырыбына жазылған сан 
алуан шығарма бар. С.Мұқанұлының шығармасы соның ешқайсысын 
да қайталамайды. Бәлкім олармен іштей жарысқа түседі. «Ни одно 
произведение не оригинально в абсолютном смысле этого слова; 
оно всегда еще результат «полемики» с другими произведениями и 
их создателями. Между произведениями существует взаимосвязь, 
которая образует главную ось того, что мы называем литературным 
процессом, причем в своем отношении к этому процессу писатель 
выступает одновременно и как автор, и как читатель. Именно 
восприятие литературного процесса и обусловливает участие 
литературы прошлого в создании новой литературы»128 – деп жазады 
зерттеуші Манфред Науман. Демек, С.Мұқанұлы өзіне дейінгі 
тақырыптас туындыларға оқушы ретінде барып, эстетикалық –
шығармашылық тұрғыдан қанаттанады, оларға ұқсамас шығарма 
жазу талабына кіреді, осы сәттен бастап әлгі ілкі шығармалардың 
авторымен белгілі дәрежеде іштей бәсекеге, іштей жарысқа түседі. 
Ол бұл ретте оқушылықтан шығармашылық екінші бір күйге 
көшеді. Ал кейінгі толқын шығармашылық жастар С.Мұқанұлының 
«Мөлдір махаббат» романына да осындай қатынаста болады. Осы 
тұрғыдан алғанда, «Мөлдір махаббаттың» оқырман үшін айрықша 
әсерлі болу сыры оның өзіне дейінгі және өзінен кейінгі тақырыптас 
шығармалардың ешқайсысына ұқсамас дербестігінде.

Классик жазушының мектебі болуға тиіс, үздік шығарма дәстүр 
түзуге керек. Әрине, қазақ жазушысы Сәбит Мұқанұлының қазақ 
әдебиетінде мектебі барлығына ешкім де шүбә келтірмейді. Бәріміз 
де Гогольдің «Шинелінен» шықтық дегендей, қазақ жазушыларының 
127 Сонда, с.19.
128 Манфред Науман. «Введение в основным теоретические и методологические про-
блемы». Кітапта: «Общество. Литература. Чтение». М., «Прогресс», с.65.
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дені С.Мұқанұлының жазушылық мектебінің түлегі. Тек жазушылар 
ғана емес, қазақ әдебиетшілерінің ішінде де Сәбит Мұқанұлының 
зерттеушілік мектебінің шәкірті көп.

Қазақ кеңес әдебиетінің туып, қалыптасуынан әлемге танылуына 
дейін көшбасшылық жасаған Сәбит Мұқанұлының әр шығармасы 
қазақ әдебиетінде дәстүр қалыптастырған. Сондай дәстүр түзген 
шығарманың бірі – «Мөлдір махаббат».

С.Шаймерденовтің «Инеш», Ә.Нұршайықовтың «Махаббат 
қызық, мол жылдар», Ж.Жұмахановтың «Замана билігі», Д.Исабек- 
овтың «Қарғын», Б.Нұржекеевтің «Ерлі-зайыптар» романы тақыры- 
бымен тақырыпты игеруімен, драмалық қуаты, жастық сезім 
бояулары, кейіпкерінің тағдыры, ой кешуі, формасы жөнінен әрісі 
«Адасқандар», берісі «Мөлдір махаббат» романдарының әсер-
ықпалын еске түсіреді.

Сонымен біз шығармаға арқау болған өмірлік материалдан 
бастап, оның суреткер ойында қорытылып көркем шығармаға 
айналуына дейін, одан көркем шығарманың өмірге (адамдар өміріне) 
ықпал етуіне дейін әңгімеледік. Бұл процесс әр алуан аспектіде 
қарастырылады. Шынын айтқанда, бұл жеке шығарманың ғана 
тарихы емес. Шығармашылық актының басталуынан екінші бір 
сферасына өтуіне дейін, жазушы қарапайым оқушылықтан оқырман 
тәрбиелеген жазушылық жолға дейін өтеді. Мұндай айналымға 
түскен, мұндай талапты көтерген шығарма – өнерлік құбылыс. С. 
Мұқанұлының «Мөлдір махаббаты» да өнерлік құбылыс!

* * *
Сәбит Мұқанұлы – қазақ әдебиетінің классигі. Ол қашан 

көзі жұмылғанша казақ әдебиетіне еселей-еселей үлес қосып 
өткен қаламгер. Қазақ әдебиетінің әр жанрында, бар жанрында 
еңбек етті. Соңына бай мұра қалдырды. «Мөлдір махаббат» міне, 
осындай көрнекті казақ жазушысының елеулі бір романы. Жазушы 
шығармашылығы одақтық, республикалық түрлі әдеби, ғылыми 
проблемаларға катысты әр қырынан, түрлі аспектіде зерттелген. 
Арнайы зерттелмесе де, жазушының жалпы шығармашылық 
аңғарында «Мөлдір махаббат» романы хақында да сан алуан пікір 
айтылған. Алайда «Мөлдір махаббат» романы күні бүгінге дейін 
жазылу процесі, шығармашылық тарихы тұрғысынан арнайы 
зерттелмеген еді. Біз еңбекті осы шығарманың шығармашылық 
тарихын зерттеуге арнадық.

Белгілі бір шығарманың тарихын зерттеу – қазақ әдебиеттану 
ғылымында әлі кең өріс ала қоймаған, методологиясы жетілмеген 
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сала. Бұл ретте академик З.Ахметовтың «Абай жолы» эпопеясына 
орайластыра айтқан: «Совершенно очевидно, что зная текст романа 
лишь по окончательной редакции, трудно сколько-нибудь полно и 
отчетливо представить масштабы художественного поиска писателя. 
Фактам, связанным с творческой историей произведения, уделено 
в книге больше внимания, поскольку эти вопросы в казахском 
литературоведении, особенно в отношении жанра романа в целом, 
мало изучены»129– деген пікіріне ден қоюға болады.

«Мөлдір махаббат» романының шығармашылық тарихын қарас-
тыру, белгілі дәрежеде С.Мұқанұлының тұтас шығармашылық 
шеберханасын барлауға саяды. Ал С.Мұқанұлының шығармашылық 
шеберханасын зерттеу белгілі дәрежеде, бүкіл қазақ әдебиетінің ортақ 
даму заңдылықтарын, кейбір ортақ проблемаларын зерттеу деген 
сөз. Жалқы жалпыдан туады, жалпыны жалқы құрайды. Тақырып 
актуалдылығы мен маңыздылығы да осыдан келіп туындаса керек.

Жазушының бір романы тарихын қарастыру, айналып келгенде, 
сәбиттанудың бір бұтағы ғана. Ал сәбиттану басын М.Әуезов, 
Ғ.Мүсірепов, Ә.Тәжібаев секілді аға буын жазып, жазушының көзі 
тірісінде қалыптасқан ғылым. Бұл ретте Т.Нұртазин, М.Хасенов, 
Т.Кәкішев, І.Есхожин, С.Мақпыров, Б.Манасбаев, А.Нұрқатов, 
Қ.Жармағамбетов, С.Сейітов, Б.Майтанов, Р.Тұрысбеков сынды 
жазушы әдеби мұрасын арнайы зерттеген ғалым, әдебиетшілер 
еңбегін айырықша атау ләзім. Олар ғылыми еңбек жазып диссертация 
қорғады, кітап шығарды. Сонымен қатар жазушы өмірі мен 
шығармашылығын әр қырынан жан-жақты әңгімелейтін «Жазушы 
жолы» (1961), «Кәдімгі Сәбит Мұқанов» (1984), «Сәбит Мұқанов 
тағылымы» (1991) аталатын мақалалар мен естеліктер жинағы да 
сәбиттануды өрге бастыруда атқарылып отырған өнегелі істердің бір 
парасы. Әрине, бұл салада атқарылған істермен бірге алда атқарылар 
істер де қыруар. Жазушы қолжазбаларын оның әдеби-мемориалдық 
музейіне алу, ол қолжазбаларға ғылыми сипаттама, түсініктеме жазу, 
ғылыми экспедиция шығарып, жазушының көзін көрген кісілердің 
естелік әңгімелерін жазып алу, жазушы шығармаларына мәтіндік 
зерттеу жүргізіп ұлт әдебиетінің классигі ретінде академиялық 
шығармалар жинағын даярлау... міне алда атқарылар істердің 
кейбірі.

Айтылған ғылыми шаралар жүзеге асқанда ғана жазушының 
елеулі шығармаларының шығармашылық тарихын зерттеуге, жалпы 

129 З.Ахметов. «Поэтика эпопеи «Путь Абая» в свете истории ее создания». А., «Наука», 
1984, с. 254.
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жазушы шеберханасын ойлау жүйесінен бастап, шығармашылық 
машыққа айналған типтік деректер арқылы қарастыруға мүмкіндік 
туар еді. Бұл ғылым шарты.

Күні бүгінге дейін ғылыми тереңдік пен кемелдікке бастайтын, 
ғылыми мәдениеттілік болып табылатын осындай сала-сала істер 
жүзеге аспағандықтан жазушы шеберханасы, шығармаларының 
тарихын жіті қарастыру аса қиынға түседі. Бір ғана «Мөлдір махаббат» 
романының шығармашылық тарихын зерттеудің он бес жылға созылу 
сыры, шығарма жазуға септескен өмірлік материал мөлшері, кейіпкер 
түптұлғаларын айқындаудың күшке түсуінің мәнісі де осында! 
Академик З.Ахметовтың белгілі бір шығарманың шығармашылық 
тарихын қарастырудың кемшін екені жөнінде жоғарыда айтқан пікірі 
де осындай алғы шарттардың жасалмауында жатыр.

Әрине, тақырып көкейкестілігіне ешкім күмән келтірмес. 
С.Мұқанұлы – қазақ әдебиетінің классигі. Ол кезінде қазақ ауыз 
әдебиеті, орыстың XIX ғасырдағы реалистік әдебиеті, шығыс әдебие- 
тінің кейбір үлгі-өнегесінде тәрбиеленіп қалыптасқаны белгілі. 
Тіпті бүгін әңгіме арқауына айналып отырған «Мөлдір махаббат» 
романынан А.С.Пушкиннің «Белкиннің жазбалары», Л.Н.Толстой- 
дың «Арылу», Ф.М.Достоевскийдің «Қылмыс пен жаза» романдары- 
ның әсер-ықпалын мол аңғарамыз. Махаббат машақатына шатылған 
бозбала мен бойжеткен оқиғасынан дедектеген детективтік шығарма 
жазбай, қазақ халқының XX ғасырдың жиырмасыншы жылдарындағы 
қоғамдық өмірін жан-жақты ашатын әлеуметтік-психологиялық 
романға ден қоюының өзі XX ғасырдағы орыстың ұлы жазушылары 
өнегесінің әсері. Міне, осындай бір халықтың аса бір қиын, өлара дерлік 
өткелекті кезеңін тарихи, этнографиялық, ұлттық мифологиялық 
ерекшеліктерімен мейлінше қою, мейлінше бай етіп бейнелеу аса 
үлкен жазушылық дарынды, суреткерлік мол қарымды қажет ететіні 
хақ. Жазушы өмірлік материал жетегінде кететін тарихшы, не 
этнограф емес, «Мөлдір махаббат» тарихи-этнографиялық зерттеу 
емес. С.Мұқанұлы қоғамның феодалдық, капиталистік, социалистік 
үш кезеңін көзімен көрген, туған халқының тарихи-әлеуметтік 
өмірін, ұлттық, этнографиялық ерекшелігін жетік білетін жазушы. 
«Мөлдір махаббат» осындай тарихи өткелектерден өткен ұлттық 
планда қалыптасқан көнекөз жазушының ұлт тағдырын тарихи-
этнографиялық материалдарды кейіпкер бойына сіңіре, ұрымтал 
бейнелейтін кесек туындысы. Тарихи-этнографиялық ерекшеліктерді 
кейіпкер характерін ашарлық көркемдік деталь ретінде сөйлетуі, 
Бүркіт, Бәтес, Мүсәпір, Әбеу, Жақыпбек, Аралбаев, Сақтаған, Қалипа 
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сынды бірін-бірі қайталамайтын, бірін-бірі толықтыратын жанды 
образ сомдау, ол көркем образдар арқылы қазақ халқының болмысын 
барлау хас шеберлікті талап ететін жай. «Мөлдір махаббаттан» біз 
осы талаптарды табамыз. Осы талаптарды қайыспай көтеріп алып 
шыққан қазақ жазушысының хас шеберлігіне тәнті боламыз.

«Мөлдір махаббат» романының мазмұны бай екен. Бірақ бай 
мазмұн пішімді пішін, жұтынған түр таппаса еңбек еш болмас па?! 
Әрине! С.Мұқанұлы, әдетте интимдік сыр сыйғандай екі жастың 
күнделігіне бір халықтың тарихи тағдыр-талайына сабақтасып 
жатқан осыншалық бай мазмұнды оңтайын тауып, орайын келтіріп 
сыйғыза баяндады. Мұны шеберлік үлгісі демеске әддіміз қайсы?

Демек, бай мазмұн, жаңаша түрге оранып дүниеге келген «Мөлдір 
махаббаттай» романның шығармашылық тарихын зерттеу, жазушы 
жаңалығын жырлау, хас шебердің қаламгерлік тәжірибесін тәлім 
тұту, жұртшылыққа үлгі тарату. Зерттеу көкейкестілігі дегеніміз де 
осы болса керек!

С.Мұқанұлы өмірі мен шығармашылығы мектеп партасынан 
жоғары оқу орындары қабырғасына дейін арнайы пән ретінде 
оқытылады. Жас өркенге оқытылатын сол пәннің жуан ортасында 
«Мөлдір махаббат» романы бар. Демек, «Мөлдір махаббат» романы 
шығармашылық тарихын зерттеу, мектеп оқушылары мен студент 
жастарға өздері ұдайы қызығып оқитын шығарманың қыр-сырын 
ашып беру.

Бірақ, белгілі бір шығарманың шығармашылық тарихын зерт- 
теу қазақ әдебиеттану ғылымында методологиялық жағынан әлі 
жетілмеген ғылым. Сөйте тұра, еңбекті арнайы осы салаға бағыттау, 
«Мөлдір махаббат» романының шығармашылық тарихын қарастыру, 
ұлттық әдебиеттану ғылымын методологиялық жағынан байыту, 
кейінгі талапкер зерттеушілерге белгілі дәрежеде бағыт-бағдар сілтеу 
болып табылады.

Жалпы, «Мөлдір махаббат» романы өзінің көркемдік өресі 
жөнінен ғана емес, жазу мәнер-машығымен де қазақ әдебиетіндегі 
екінші бір туындыны қайталамайтын аса үздік шығарма. Тақырып 
табудан табылған тақырыпты зерттей қорытып, жазып аяқтауға дейін 
өзіндік ерекшелігі мол туынды.

Айталық, қызға таласқан екі жігіттің бірін-бірі өлтіруі, оған 
жазушының шығарма жазбақ болып қызығуына қарап бейне тақырып 
қаламгерді өзі іздеп тапқандай көресің. Бейне енді жазушыға 
материалды жинап, зерттеп, қорытып жазуға отырса, қиналмай-
ақ детективтік шығарма шыға келетіндей. Ал С.Мұқанұлы болса 
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қылмысты әрекет хроникасын қумай, сол қылмысты әрекетті туғызған 
жағдайды терең зерттеп, әлеуметтік мотивке ден қойып, әлеуметтік-
психологиялық кәделі роман жазды.

Күні бүгінге дейін әдебиетшілер арасында «Мөлдір махаббат» 
романының жиырмасыншы жылдары Қызылордада болған қанды 
оқиғаның ізімен жазылғаны ғана мәлім еді. Ал ол қандай оқиға? 
Өмірлік материалды жазушы қай қырынан зерттеп, көркем шығармада 
қалай пайдаланғаны жөнінде әңгіме бола қойған жоқ-ты. Сол себепті 
жазушының өмірлік материалды шығармасында көшіріп қана қоя 
салғандай келеңсіз пікір де кездесетін.

Енді шығармашылық шеберхана сырына бойлай келе аңғарсақ, 
жазушы ойына алғаш тақырыптың (замысел) оралуынан бастап, 
материал жинау, екшеу, жоспар түзу, өмірлік материалды болмыс 
сабағымен ұштастырып ірілету, түптұлғаны ұштап, типтендіріп 
көркем образға айналдыруы, жазып, аяқталған, кітап болып жарық 
көрген шығарманың екінші бір шығармашылық акты, көркемдік 
қабылдауға дейін толайым сырға толы жұмбақ екен. Шығармашылық 
процестің әрбір кезеңін атымен атап, түсін түстей бастасақ, тақырыпты 
зерттеу көзкөргендермен әңгімелесу, сот материалдарына ден қою, 
түптұлға дәптеріне үңілу арқылы жүзеге асқанына көз жеткіземіз. 
Зерттеу барысында жазушы жүздескен көнекөздердің біразымен біз 
де әңгімелестік. Жазушы қоғамдық айыптаушы ретінде қатысқан сот 
процесінің материалдарымен біз де таныстық. Зерттеу үстінде жүріп 
түптұлға Сұлтанбек дәптерін (көшірме түрінде) көп жылдан кейін 
қолға түсірдік.

Тұтастыра айтқанда, бұл материалдар жазушы шығармасына 
арқау еткен өмір шындығының ауқымын анықтауға, өмірлік 
шындықты көркем шындыққа айналдырудағы жазушы шеберлігін 
айқындауға өлшем болды.

Жазушы қолжазбасындағы жоспар оқиғаны талдап, материалды 
екшегендегі қаламгер дүниетанымы, шығармашылық мақсат аңғарын 
байқатқандай. Жоспар шығармашылық ойдың темір қазығындай 
бағыт-бағдар сілтейтін фактор ретінде сөйлейді.

Қаламгердің өмірлік материал, соқталы қанды оқиғаның құлына 
айналып, ізінен ере бермей, әлеуметтік іргелі ойлар жетегінде 
болуының кепілі Мұстафа (Мүсәпірдің түптұлғасы) тағдырына орай 
жарияланған материалдар сериясынан ештеңе алмағаны.

Қызға таласып бірін-бірі опат ететін екі жастың тар аялы 
оқиғасына әлеуметтік жүк арқалату үшін жазушы ойдан көп 
жайларды қосқанын көреміз. Ол кейіпкердің (Бүркіттің) балалық 
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шағы, осы ғасыр басындағы қазақ даласындағы әлеуметтік-саяси 
оқиғалар көрінісі. Ол аз десеңіз, Бүркіт – Бәтес – Мүсәпір махаббат 
тартысын байыта түсу үшін жазушы өзінің бастан кешкен хикаялардан 
тұздық еткенін айқындадық. Жазушының «Өмір мектебі» мемуары, 
эпистолярлық мұрасы өмірлік шындық өлшемі ретінде көп дерек, 
қызықты мәліметтер береді.

Кейіпкер мен түптұлға арақатынасы жазушы шеберлігін 
айқындайтын күрделі мәселе. Бүркіт – Сұлтанбек; Бәтес – Бәтима 
– Рахима – Мәриям; Мүсәпір – Мұстафа; Жақыпбек Дәуітов 
– Міржақып Дулатов және жиырмасыншы жылдардағы қазақ 
оқығандары дегендей, бірсыпыра кейіпкер түптұлғалары анықталды. 
Мәселе кейіпкер есімінің өзгертіліп алынуында ғана емес, белгілі 
бір кейіпкерге суреткер райында тегеурінді концепция ұялатуында, 
кейіпкерді көркем образ ретінде тұлғалау принциптерінде, көркем 
образ диалектикасында! Бұл ретте, көркем әдебиеттің аса жауапты 
категориясынан С.Мұқанұлының абыройлы шыққанын көріп, білеміз. 
«Мөлдір махаббат» романының әрбір кейіпкерін төрт-бес түптұлғадан 
тұлғалау – шеберлік белгісі. Өмірлік түптұлғалармен салыстырғанда 
кейіпкердің мейлінше парасаттылығы, әлеуметтік жүгінің молдығы, 
көркем образ ретінде қайталанбайтыны жазушының тегеурінді 
суреткерлік ойы, эстетикалық нәзік талғамының жемісі.

Мөлтек жоспардан басталып жазу процесіне ұласатын қолжазба, 
алғашқыда «Адасқандар» (1931), қайта өңделген, жөнделген «Мөлдір 
махаббат» романы шығарманың жетілу жолдары, жазушының ойлы 
суреткер райында өсу, түлеу жолдары. Жазушы жолы, шығарма 
тарихы, міне, осындай!

Әрбір көркем шығарманың тұтынушысы, алғашқы бағалаушысы 
сол кезең оқырманы. Әрбір көркем шығарманы безбендеуші 
– кезең әдебиетші, сыншылары. Кезінде, отызыншы жылдары, 
«Адасқандарды» оқырман қауымның сүйіп оқып, қызу қабылдауы, 
есесіне көзіқарақты саналатын әдебиетші, сыншылардың сыңаржақ 
социологияға беріліп тізе батырып сынауы, халық жауларына дем 
беретін идеологиялық қару деп табуы, шығарма тағдыр-тарихындағы 
«қара дақ» секілді, ақтаңдақ есебінен бүгін қайта қаралған 
мәселелер.

«Мөлдір махаббат» жөндеуден, өңдеуден өткен ақтық нұсқа. 
Ендігі оқырман қабылдауы мен әдебиетші, сыншылар байлам бірлігі 
шығарманың жетілгенінің, замана, уақыттың да түзелуінің көрінісі.

Алғашқы һәм кейінгі құбылыстар көркем шығарманың ғана 
емес, көркемдік қабылдаудың да проблемалары. Айналып келгенде, 
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бұл жазушы үшін шеберлік сабағы, әдебиет үшін көркемдік қабылдау 
принциптерінің орнығуының айғағы ретінде қарастырылды.

«Мөлдір махаббат» қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар, дәстүрі 
бар кемел туындының бірі. Арнайы зерттеу барысында романның 
кейбір кемшіліктерін де көрсетіп, сынап отырдық. Бұл кемшіліктер 
роман жарық көрген сәттері әдебиетші, сыншылар көзіне түсе 
қоймаған. Асылы, уақыт өте келе ғана аңғарылып, айтылатын 
кемшіліктер болады. Ондай кемшіліктер жөнінде әлем әдебиетінің 
классигі Франц Кафканың Берадт Мартиннің «Зайыптар» романы 
жөнінде айтқан: «Отдельные лица, хотя и не освещены новым 
светом, видны хорошо, настолько хорошо, что местами даже 
недостатки не мешают»130 – деген пікірін қайталап айтқың келіп 
тұрады. Өткір фабула, тартымды сюжет, еліктіре баяндау, сезім 
ноталарын дәл басу «Мөлдір махаббат» романы кемшілігінің 
өзіне кешіріммен қарататындай. Шығармашылық психологиясын 
зерттеу мектебін калыптастырған Б.С.Мейлах айтқандай, «Мөлдір 
махаббат» романының шығармашылық тарихын зерттеуге, жазушы 
қолжазбасы, тақырып табудан шығарманың жазылып аяқталуына 
дейінгі ізденіс жолдары – эскиздер, жоспар, жекелеген жазбалар, 
мөлтек толғаныстар қарастырылып, оларды безбендеуде логикалық-
ғылыми ойлау жүйесінің жетегінде кетпей, эстетикалық критерийлер 
жүйесімен қаралды131.

Бәрін жинақтай келгенде түйген пікіріміз (концепциямыз) – 
шығарманың алғашқы нұсқасы «Адасқандар» (1931) қазақ әдебиетіне 
құбылыс болып келген туынды. Ол ұлт әдебиетінде роман жанрының 
профессионалдық деңгейге көтерілуіне және қалыптасуына ықпал 
етті. Ұлт романы проблемасының тұңғыш рет бүкілодақтық деңгейде 
талқылануына мұрындық болды. Шығарманың соңғы нұсқасы 
«Мөлдір махаббат» (1959) елуінші жылдардағы қазақ әдебиеті үшін 
құбылыс болып келді.

Бұл күнде «Мөлдір махаббат» – қазақ әдебиетінде дәстүр түзген, 
дәстүр басы саналатын шығарма.

«Мөлдір махаббат» – жазылу, жаратылу тарихы қызық, тағдыры 
күрделі туынды. «Мөлдір махаббат» – халқымыздың өткеніне ғана 
қызмет ететін өтпелі шығарма емес, бүгінгі оқырманмен қызу 
сырласып жүрген, ертеңгі оқырманға да еркін жол тартатын өміршең 
шығарма. Оның өзі ғана емес, жазылу тарихы, жаратылу құпиясы да 
келешекке өнеге бола алады.
130 Франц Кафка. «Избранное». М., «Радуга», 1988, с. 399.
131 Б.С.Мейлах. «Психология художественного творчества: предмет и пути исследова-
ния». В кн.: «Психология процессов художественного творчества». «Наука», Л., 1980, 
с.22.
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БІр ХИКаЯТ
ҚараКөзаЙЫМ сҮзГЕ, КөзаЙЫМ аҒаЙЫН!

Жазушы Шәрбану Бейсенованың 
«Сүзгенің соңғы күндері» повесіне талдау

Көркем шығарма тақырыбынан бастап талданады. Талап 
қойылса – тақырыптың қалай игерілуінен бастап әңгіме болады. 
Өйткені, тақырып – жазушы ойға алған ниеттен бастап, жинақталған 
материал, материалдың ойша қорытылып, игерілуі... Тап осы жүйемен 
келсек, тақырып – шығарманың һәм тәні, һәм жаны! Ал, тақырып 
үдебарасынан шығу – шығарма пішімі мен көркемдік шешімі, жан-
жүйесіне бойлау – шеберлік мәселесі.

«Сүзгенің соңғы күндері...» – жанры хикаят, тақырыбы не? 
«Сүзгенің...» тақырыбы – Сүзге!.. Осы орайда сұрақ туады, көркем 
шығарма тақырыбына айналарлық Сүзге кім?

Сүзге – ХVІ ғасырда өмір сүрген Сібір ханы Көшімнің 
әйелі... Әйелі болғанда да бір мәліметте екінші әйелі, екінші бір 
мәліметте сегізінші әйелі.Сібірге іргесін беріп отырған қазақ байы 
– Сүйіндіктің қызы – Сүзге. Ібір-Сібір жұртын билеген, бір мәліметте 
арғы атасы Хорезмдік, Көшім ханның Бас бәйбішесі болса мейлі 
еді, бәленбайыншы әйелі Сүзгенің тақырыпқа айналу сыры неде? 
Бүгінгі жұрт Көшімнің басқа әйелдерінің бірінің атын білер ме екен? 
Тарихтың мына талқысына қараңыз. Білмейді-ау. Ал, Сүзгені біледі. 
Сүзге ХVІ ғасырдан бүгінге аңыз болып жеткен. Шежірешілердің 
жазбаларында хатталған есім. Тіпті өзіміздің қазақ әдебиетінің 
тарихын түріктік ортақ алтын бастауға қарай сүйрелеумен өткен 
профессор Бейсембай Кенжебайұлының өзі: «Орыстың ХІХ ғасырда 
жасаған Тобольдық жазушысы, атақты «Конек-Горбунек» деген 
поэманың авторы, П.П.Ершов баяғы Сібір ханы Көшімнің әйелі 
Сүзге туралы поэма жазған екен. Сүзге ақылды, сұлу болыпты, ақын 
соны дәріптепті». ( Б.Кенжебайұлы. Күнделіктер. 1-ші дәптер, 35 бет) 
– деп сұқтана жазыпты күнделігіне. Бейсекеңнің айтып отырғаны 
– «Черноглазая Сузге»! Демек, біздің Сүзге қызымызға сұқтанушы 
бір Бейсекең емес екен, орыс ақыны да өз мадақ поэмасын арнапты. 
Арғы анасы (әжесі) Баянаулдық П.П.Ершов «Тұлпар тай, сұңқар 
тай» («Конек-Горбунек») поэмасы жайында сыр жарғанда «Қазақ 
даласынан бала кезімде қанатты аттар көріп едім. Бала қиял кейін 
мені осы шығарманы жазуға итермеледі» – деген. Тарихқа еніп, 
әйгіленіп кеткен шығарма жайында артық айтып жатпай-ақ қоялық. 
Ал ақынның «Сүзгесі...» ХІХ ғасырдың межесінен аспай қалып 
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қойған шығарма! Демек, Ю.Тынянов тілімен айтсақ П.П.Ершовтың 
«Сүзгесі...» – әдеби факты ғана. Ал, өзге не орыс жазушысы, не қазақ 
жазушысы қызығып көрмепті-ау бұл тақырыпқа. Енді міне, Шәрбану 
Бейсенова «Сүзгенің соңғы күндері» аталатын хикаят жазып отыр. О, 
бәрекелде!

«Сүзгенің...» тақырыбы – Сүзге екен сонымен. Аяулы қазақ 
аруының көркем шығармаға тақырып болу сыры неде? Әлде Шәрбану 
Бейсенова – тарихи тақырып жазушысы ма? Жазушыны 1595-96 
жылдары (Миллердің мәліметі) көз жұмған Сібір ханы – Көшім, оның 
бәленбайыншы әйелі – Сүзге тақырыбына жетелеген не нәрсе? Тарих 
па? Шәрбану Бейсенова тарихи тақырып жазушысы емес. Оны жалаң 
тарих қызықтырмайды. Экзотика ма? Экзотика қызықтырарлықтай 
Ш.Бейсенова беллетрист жазушы емес. Әйел жазушының әйел 
табиғатына сұқтануы ма? Бәлкім, Көшім ханның өзге әйелдері 
тарихта қалмай, бәленбайыншы тоқалы – Сүзгенің бүгінгі ұрпаққа 
аңыз болып жетуі қызықтырса қызықтырған да шығар. Басты мәселе 
бұл да емес деп ойлаймыз біз. Осындай шып-шырғысыз бір деммен 
жазылған оймақтай шабытты туындының Сүзге тақырыбында 
жазылуының өзгеше бір себебі бар сияқты. Жазушы бұл ретте Сүзге 
тақырыбына жалаң тарих та, экзотика да іздеп бармаған. Сүзгенің 
Көшім ханның ең соңғы әйелі бола тұра, қатардағы көп әйелдің бірі 
емес, шын мәнінде ханға жар бола білгені, хан жарының хандық 
қоғамнан ойып тұрып алатын орны туралы философиялық ойды 
талдау үшін барған. Қазақ (түрік) қоғамындағы ханым ролі туралы 
өзі түйген философияны Сүзге табиғатына үңілу арқылы айту, Сүзге 
образына сіңіру үшін барған деп білеміз.Бір қарағанда трагедиялық 
тұлға болып саналатын Сүзге табиғатына үңіле отырып оның ақылға 
құрылған ақық өлімінің оптимистік сипатын ашу үшін барған атаулы 
тақырыпқа! 

Тақырып қалай ашылған?
Қазақтың қастерлі қарасөзі соңғы кездері иіні түсіп кеткендей 

көрінер еді бізге. Сол күдігіміз жоққа шыққалы отыр. Оған қуануымыз 
керек әрине. Қуана отырып біздің өз пікірімізді өзіміз жоққа 
шығаруға бастаған себеп жазушы Шәрбану Бейсенованың «Сүзгенің 
соңғы күндері» аталатын хикаяты! Ағымдағы баспасөзде сиректеу 
жарияланып жататын әңгіме, хикаяттарын оқып, қанағаттанғандық 
сезіммен қарап жүретін Шәрбанудың аталған шығармасын соншалық 
сүйсініп оқып шыққанымызды айтуымыз керек. Сүйсініс шығарма 
табиғатынан туындап отырғаны хақ. Көркем шығарма оқырманын 
әрқилы баурап, қилы-қилы қабылданатыны бар. Сонда бір шығарма- 
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ның тақырыбы тың болады, енді бір шығарма бұрын қалам тартылған 
тақырыпта туа тұра соны бір рухани көркемдік әлемін ашып, жан 
байлығына кенелтеді. Осының қайсысы да жазушылық дүниетанымға 
байланысты. Дүниетанымнан тақырып туып, тақырыптың сюжеттік 
өрістеуі, ішкі өрмегі қалай тоқылары шеберлік мәселесіне барып 
тірелері хақ әрине. Тақырыптың тарқатылуы, кейіпкер әлемі, фабула, 
сюжет проблемалары жинала келе жазушының стилін орнықтырмақ. 
(В.Гусев) 

Шығарма тақырыбы – Сүзге ханымның өр тағдыры, ерлік өлімі!
ХVІ ғасырда қазақ даласынан ханаралық қарым-қатынастың 

құралына айналып уыз жас Сүзге Сібірдің кексе тартқан көкшуланы 
Көшім ханға қатынүстіне ұзатылып кете барады. Аз уақыт тұрып, 
өзінің ақылымен қадірін асырған, бірақ перзент сүйіп үлгермеген 
Сүзге. Сібірді жаулаушы Ермактың жасауылдарының шабуылынан 
Көшім хан шегіне қашып, оның екі ордасының біріне айналған 
«Сүзге-турада» ханшайымдық етіп тұрып жатқан, асқан сұлулығымен 
аты шыққан Сүзге халқы үшін құрбан болар еді. Шығарма фабуласы 
осы ғана. Аз күндік оқиға. Ғұмырлық қасірет.

Шығармада Сүзгені соншалықты аяулы етіп тұрған – оның 
айналасындағы қарашасын қиын-қыстау сәтте тастай қашпай, 
солардың жолында құрбан болуы. Ол – Сүзгедейін әйелдің қасиетінен 
туған қасірет. Шынын айтқанда кермеге келіп қалған жаудан сытылып 
шығып, ығысып кете баруға барша мүмкіндігі жетіп-ақ тұр. Алайда, 
ол жеке өз басын күйттемей, өзіне сенген, тіпті ханша деп тіршілік 
етіп жатқан кіші орданың қараша халқын қоршаған жаудан құтқарып, 
құтқару жолында айласын асырып, жанын тонатпай, тәнін қорлатпай, 
өзін солар үшін құрбан етуі – қасіретті өлімін қасиетті өр рухты 
өлімге айналдырып даңққа бөлеп тұр. Ол осы ақық өлімімен өзі өле-
өлгенше төбесіне көтеріп өткен Көшім ханнан да биіктей түседі көз 
алдымызда. «Түйедей тас, түймедей асыл тас...» дегендей шап-шағын 
дүние, шып-шыпыр туынды ойға орап жаратылыпты.

Сүзге – бұрын-соңды қазақ жазушылары көзіне түсе қоймаған, 
көңіл аударып, жан тартып жазылмаған тағдыр. Алайда, тақырыптың 
бұрын қалам тартылмағанымен оның барша көркемдік шартын 
ақтап шыққымыз келсе – онымыз жөн болмасы тағы да белгілі. 
Мәселе – әйел тағдыры тақырып райында Шәрбанудей жазушының 
әзелден індете, із тастап әр қырынан алып қарап, жазып келе 
жатқан тақырыбы. Бұрын да талай қазақтың талайлы, талайсыз 
мұңдық қыздары жайында тартымды шығармалар жазған қаламгер 
Шәрбану. Егер күллі әйел тағдырын бір ғана тақырып десек жазушы 
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бір тақырыпты шиырлап қояр уағы да болғандай. Алайда, ондай 
кепті кию – әл-әзір Шәрбанудың жазушылық тағдырында жоқ. Әр 
шығармасында тосын тағдырлы бір әйелді кейіпкер ретінде ала 
отырып, оның жанарына қарап, жанына үңіліп, жан-қазынасына 
шым-шымдап бойлай еніп, тереңдей талдап бізге әйел жанының сан-
қилы құпиясын ашып берумен келеді. Солай шеберлік асуларынан 
өтіп, солай шығарма сайын өсіп келеді. Тұтастыра алғанда әйелдің 
жан әлемі атауға болатын ол туындылар жазушының кейіпкерлердің 
жан-дүниесіне енуінен бастап, оны соны қырынан ашып беруімен 
бірін-бірі қайталамайды. Енді міне, Сүзге ханым, Сүзге мұңдық...

Сүзгенің сұлулығы аңыз. Сүзгенің ақыл-парасаты аңыз. Ал, қысқа 
ғана өмірі толы мұң. Мұң болғанда да еңсені езетін басылыңқы мұң 
емес, оптимистік рухқа толы, кісіні қанаттандырар тәтті мұң. Мұң 
әдетте кермек татыса керек-ті. Ал Сүзге мұңының жөн-жосығы бөлек. 
Керек десеңіз, Сүзгенің мұңы өзгенің (Айталық бәйбішелердің) 
бақытына бергісіз. Өйткені, ол парасатты адамның мұңы. Аяулы 
арудың мұңы біртүрлі ақылды мұң. Шәрбану аталмыш тақырыпқа 
Сүзге трагедиясының тосындығы үшін де барған болуға тиісті. Бара 
отырып ақылды әйел жанының трагедиясын тәтті мұңға айналдырып 
жырлап бере біліпті.

Сүзге қазақ сахарасынан Көшім ханға жасау-жабдығымен 
ұзатылып барды. Оның жалын атқан жастығы, асқан сұлулығы мен 
бейкүнә аңғалдығы...бәрі-бәрі айналасына күдік ұялата бастады. 
Кәдімгі күнді көре алмайтын байғызбейілдік, көреалмаушылық, 
күндестік, қызғаныш. Күндестерінің көз алдында жүрсе көзтүрткі 
боларын білді Сүзге. Содан да бір алабы өзінің төркін жұртына 
ұласып кете баратын Ертістің бір жарлауыт қабағындағы биік шоқыға 
Хан иесінің көңілін тауып қалашық салдырды. Ол «Сүзге тура» 
(кей мәліметте «Сүзген») аталды. Өзін-өзі алдауға жарады. Жанын 
жегідей жеген Жалғыздықты алдауға жарады. Өсек-ғайбаттан аулақ 
болуға жарады. Хан иесінің көңілін өзіне аударуға жарады. Алайда, 
атақты Сібір жаулаушысы Ермактың шабуылы Көшімді «Үлкен хан 
ордасынан» жел көтерген қаңбақтай ауа көшуге мәжбүр етті. «Сүзге 
тураға» қарайлауға, Сүзге сұлуға қайырылуға мұршасы болмады 
Көшімнің. Ермактың тарихтан белгілі екі қолбасшысы Иван Кольцов 
пен Иван Гроза болса, Жармақ тапсырмасымен Иван Гроза «Сүзге 
тураға» қол бастап келді. Жау ниеті белгілі. Көшім үшін «Сүзге 
тураны» шаппақ. Көшім үшін Сүзгедейін сұлуды қолға түсіріп, 
патша ағзамға сый етіп тартпақ. Осы бір қысылтаяң сәтте басқа-
басқа, хан иесі – Сүзге Көшім жасай алмаған ерлікке барды. Хан иесі 
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қайырыла алмай кеткен халқын аман алып қалып, ақылды айласымен 
оларды құтқарып, өзін өлімге қиды... Сүзгенің бір қарағанда шағын 
ғана ерлігін тарихтағы талай ұл-қыздың патетикалық тұрғыдан 
нұсқаланған ерлігімен салыстыруға да болар бәлкім. Бірақ, бірақ 
жазушы Шәрбану бейнелеуінде Сүзге ерлігінің табиғаты олардан 
бөлек.

Шәрбану оқиға қуа жазуға зауқы соқпайтын қаламгер. Ол үшін 
оқиға – бар болғаны кейіпкерін әрекетке бастап сюжет өруге әкелетін 
қосымша компонент қана. Ол үшін шығармада оқиға өрімі емес, 
кейіпкер жан-дүниесі өрмегі қымбат. Кейіпкерінің жан-әлемін қаза 
отырып ашпаса, оқиға өткірлігін малдану – оған жат. Кейіпкер жан-
дүниесінің бүгіліс-түгілісі, абдыраудан абыржуға дейін жететін, 
одан қайта ширап қатайып ширығуға жететін ішкі жан ағысы 
– психологиялық шарпысуларды ашу – міне, қаламгерлік мұрат! 
Қаламгерлік мұратқа ыңғайлы ұрымтал сәт – басқыншылардың келіп 
«Сүзге тұраны» қоршауы. Міне, осындай өмір мен өлім арпалысқан 
қысылтаяң сын сәтте – Сүзгенің таңдауы – өлім шіркін! Бірақ, бірақ 
Сүзгенің өлімі – қарашаны (халықты) құтқару жолына бас тіккен өлім. 
Сонысымен де қастерлі өлім! Алайда, көркем шығармада Сүзгені 
санасын сансыратып ойын – онға, санасын сансыз жан арпалысынан 
өткізіп жеткізу оңай дейсіз бе? Жазушының кейіпкер психологиясын 
ашудағы шын шеберлігі осы бір сәттерде әдемі көрініс береді. 

Шығарма көп желілі емес, бір желілі. Кіші орданы басқыншы 
жаудың қоршаған үрейлі сәтінен басталып Сүзге өлімімен аяқталады. 
Олай болса, шығарманы – Сүзгенің жан байлығына құрылған десе 
де болады. Ол: «Сүзге ханым тұла бойын зіл басқандай еңсесін 
жанышқан азапты күйден ұзақты күнге еш серпіле алмай қойғаны», 
(4 бет) – деп психологиялық ауыр күйден басталады. Ол сөйлемді 
«Абажадай сарай іші, міне, тапа-тал түсте күңгірт тартып, зілмауыр 
ауа ұйып қалғандай» (4 бет) – онан сайын ауырлата түседі.

Сүзге басындағы ахуалды енді бірде оның айналасы көңіл 
ауанымен былай береді: «Бұның қабағына кірбің ілінгелі нөкерлері 
де, қызметшілері де тайсақтап, бетіне тіке қарамай, жанарларын алып 
қаша береді». (4 бет).

Шығарма осындай психологиялық алаңдаулы ауыр ахуалды 
берумен өрістейді.

Әрі қарай Сүзгенің жан-әлемін жөргемдей түседі жазушы. Сүзгенің 
тағдыры шиыршық жіптей суыртпақталады кеп. Бірыңғай баяндауға 
ден қоймай, Сүзгенің көңіл күйімен, ішкі жан бұлқынысымен 
сюжет өзара сабақтас өріледі. Ыңғайында табиғи өріліп, ширай 
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түсіп өрістейтін шығарма – таза психологиялық талдауға құрылған 
шығарма! Хикаят – бірыңғай лирикалық шегіністен тұрады десе де 
болғандай. Бірде түс көруі, келесіде ішкі монолог, тағы бірде бір 
жанның екіге жарылып айтысуы (періштесі мен сайтаны) сипатында 
көрінеді. Оның жанын жегідей жеп бара жатқан Жалғыздық оқ 
жыландай бас көтереді. Сүзгені жан қайғысы – жалғыздық қинайды. 
Өзі де байқамаған. Ал шындығында Жалғыздық – Сүзгені бір сәт те 
тастап кетпепті, бейтарап қалдырмапты бір сәт те. Жалғыздықтың 
жанына тереңдей ұя салып алып, ажырамастай жандасып, тіпті 
мұң кеулеп тұрар жансерігіне айналғанын тек өзі білмеген. Сол, сол 
Жалғыздық әрдәйім ішінен бұлқына бас көтереді. Жанындағы жара 
болып мазалайды Сүзгені.

Сүзге Жалғыздықты жан-жарым деп таныған хан иесіне деген 
ақ-адал ықыласпен тұншықтырып тастағысы келеді. Ол қиын-қыстау 
сәтте де хан иесін ауызға алдымен алып, соның тілеуін тілеп отырады. 
«...Япырай, осы уақытқа дейін хан иемнен бір дерек (хабар деп 
алғаны жөн еді. Қ.Е.) болса керек еді. Үн-түнсіз ұзақ кеткені қалай? 
Әлде қосындарын ертіп, жер шетінде, қидаласқан майдан шебінде 
жүр ме екен? Солай шығар... Алтын басы аман болса игі еді!?» (4 бет) 
– дейді ол. Кейіпкердің осындай ішкі дауысынан біз хан иесі басын өз 
басынан артық қадірлеген, оны дүйім жұрттың басы тұтып, өзін оның 
жолына құрбан етуге дайын Сүзге ханымды көреміз. Тіпті өз бойын 
кеулей екпіндеп, өз жанын жегідей жеп бара жатқан Жалғыздықты 
жеңу жолында да Сүзгенің жалғыз құралы – Хан иесін ойлау, соны 
медет тұту, соның амандығын тілеу!

Сол жолда Сүзгенің еркіне бағынбай, іштен күдік болып бас 
көтерер «хан иесі бұған қайырылмай кеткені неткені?», «бір хабар 
бермей тым-тырыс жатып алғаны несі?» секілді сауалдарды жан-
дәрмен хан иесіне деген құрметпен, шексіз сеніммен асыға-аптыға 
жедел басып жаншып, тұншықтырып тастауға тырысатынын көреміз 
Сүзгенің. Өйткені, хан иесі – Сүзгенің ішкі жан өзегі, өмірінің бар 
мәні. Оған күдік ұялатып, оны «өлтіріп» алса – Сүзге өмірінде мән 
қалмақ емес. Бізге Шәрбану Сүзгені «алтын басты әйелден, бақыр 
басты еркекті артық көретін» мың жылдық қазақы философияға орап, 
осылай көрсетеді.

«Ханды қарайлатпаған үлкен ханымдардың ісі ме екен деп 
топшылайды».(18 бет). Күндестік көңілдің күдігі бұл. Хан иесіне 
тигізбей кіналау.

«Хан иесінен жаман-жәутік болса да бір бала сүйгенде, бұл 
үшін болмаса да өз қанынан жаралған ұрпағын аждаһаның аузында 
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қалдырмауға келері хақ еді ғой...». (18 бет). Жар арманы, перзентсіз 
ханымның ішкі күйігінен туған күдік. Мұнда да хан иесін кіналау 
жоқ. Қайта кінәні өзіне аудару басым.

«Хан алдында қадірі болмағаны ма? Бұл хан үшін, бөбектің 
қызықтап ойнайтын, ойнап-ойнап жалыққан кезде лақтырып тастай 
салатын әдемі қуыршағы есебі екен-ау. Анда-санда келіп, құмарынан 
шығып кетер қуыршағы ғана. Иә, иә! Бұл өзі албырттықпен ханның 
бір сәттік мейірім-мерейін шынайы кәусар сезімге балап жүрген екен-
ау. Ханның бір сарайы мен санаулы түндеріне ғана уақытша хұқы 
бар жас иіс қана екен. Одан артық ешнәрсеге ұмтылма, ештеңеге 
дәмең болмасын... Көшкен жұртында жападан жалғыз қалуы соның 
дәлелі емес пе? Бұл ғой соны ұқпай жүрген, соншама көзсіз болар 
ма?» (19 бет). Кінәні өзіне арта отырып хан иесіне өкпелеуі бар.
Әйел жанының ішкі запыраны бар. Ол өмірі кінәлап көрмеген 
Хан иесіне деген көңіліндегі асқынған күдікті туғызды. Бұл – Хан 
иесіне деген шексіз сенімдегі ханымның сенімінің тас-талқан болып 
күйрейтін сәті, күдіктің психологиялық тұрғыдан шарықтап шегіне 
(кульминациясына) жетуі.

Осыдан бастап Сүзге өзін-өзі қайта тергеп, ысынған көңіл суына 
бастайды, шамырқанған көңіл «сап көңілім, сап» – деп барып сабасына 
түседі. Енді Сүзге ханым Хан иесін ақтауға көшеді. «Ханның үлкен 
орданы құтты орнынан қозғағанына қарағанда келген (шапқан деп 
алғаны жөн еді.Қ.Е.) жаудың қаһары осал болмағаны ғой. Елге жау 
шауып, хандығына қауіп төнген қысылтаяң шақта осылай ойлауға 
қалай дәті барады. Ордасы ойсырап жеңіліп бара жатқан тұста оны 
құтқару орнына кіші ханымым, нақ сүйерім қалып барады деп қалай 
қайырылсын?!» (19 бет). Хан иесін кінәлай тұра оны ақтап алу, 
ақтап алуға себеп болар ақыл табу – кейіпкерді биіктете түседі. Ол 
енді Хан иесі тілегіне енеді: «Хан иесінің алтын басы аман болса, 
ерте ме, кеш пе әйтеуір бір іздеп келері шүбәсіз. Оған көңілі кәміл 
сенгендей. Оған дейін тек мына іргеге келіп алып, масайрап жатқан 
кәпірдің зобалаңынан құдіреті күшті Тәңірдің өзі сақтасын...».  
(19 бет) – дейді Сүзге.

Бір желілі хикаятта Сүзгені осылайша сезім шарпуына салып, 
іштей шарпыстыру – табиғи қалыпты адам-пендеден табиғи бояумен 
жасалған көркем образ дәрежесіне көтеріп алып бара жатады.

Асылы сюжет өрімінде кейіпкер психологиясын орайын келтіріп 
ашу бар да, шығарманың бар болмысын психологиялық талдауға 
құратын шығарма бар. Шәрбану мына қолымыздағы шығармасын 
бастан аяқ психологиялық талдауға құрған дер едік. 
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 «Терезеден сыртқа телміріп қарай-қарай көзі талып, сілесі қатқан 
шақта төсегіне барып қисайған. Көзі ілініп бара жатыр екен, әлде бір 
шудан, үздіксіз дүрсілден шошып оянғаны. «Қалың кәпір ат ойнатып, 
қалаға басып кіргеннен құдайым сақтағай! Бұл неғылған шу, не деген 
тарсыл?» Қатты шошынған ол ызы-қызы шудан тұнған құлағын екі 
алақанымен баса қойды. Алайда толастар емес. Сөйтсе, шулаған өз 
құлағы да, дүрсіл – кеудесінен шығып кетердей атқақтай соққан өз 
жүрегінің соғысы екен. «Қорыққанға қос көрінеді», – деген осы да. 
«Бисмилләһи» – деп үш қайталап, білетін дұғаларын оқып, суылдаған 
көңілін әрең тоқтатқаны». (5-6 беттер). 

Сарайды жау қоршаған қиын сәттегі Сүзге психологиясы. 
Қатерді күту – қатерге берілу! (Әбул Фараж) Ел шетіне жау тигенде 
үлкен орданы алып ішкі аймаққа шегініп кеткен Хан иесінен пәрмен 
жоқ, пәрмен түгілі хабар жоқ шарасыз ханымның жаумен бетпе-бет 
келіп қиналып тұрған сәтіндегі Жалғыздық психологиясын жазушы 
осылай береді. Сүзге психологиясындағы барынша шарықтап, 
психологиядан психикалық құбылысқа айналып бара жатқан сәт те 
Сарай сыртындағы тегеурінді жау дүмпуі мен шарасыз күйдегі ханым 
тірелген тығырықты ситуация арқасында табиғи көрінеді. 

Кейіпкер жанын жазушылық талдаудың аса бір шарықтап 
шырқап шыққан сәті ретінде Мұхаметқұлдың Сүзгені таяп келіп 
қалған жау қоршауынан алып шығып кету үшін келген сапарындағы 
кіші ордадағы жүздесуін айтар едік. 

Бұл да бір Сүзгені сүйіндірген де күйіндірген, сүйіндірген 
де опындырған, ақыр аяғы періште өлімге душар еткен, ақ өлім 
абыройға кенелткен жағдай болып шығады. Кейде өмірге бергісіз 
өлім болатыны сияқты, Сүзгенің өлімі де анау-мынау кісіңнің өміріне 
бергісіз. Жә, мәселе Сүзге мен Мұхамедқұлдың кездесуі сәті, оның 
көркем шығармада психологиялық ішкі иіріммен беруі жөнінде еді-
ау.

Ханым мен ханзаданың кездесуі бір сәт ханымның есіне алғаш 
Көшім шаңырағына түскен кезіндегі ойын көрсету үстінде қызыға 
қарап, оны күндестері байқап қалып, қарадай кінәсіз кінәлі, күнәсіз 
күнәлі болып қала жаздаған бір қиырға ала жөнеледі. Расында жас 
ханымның ханзадаға көңілі кетіп-ақ қалған екен. Оны Сүзге Үлкен 
ханымдардан жасырғанымен өзінен жасыра алмады. Өзі мойындап 
та мойындамай сытылып кеткен сол бір сезімі құрғыр мына кездесу 
тұсында лыпып көңіл төріне қалқып шыға келгені. Заматында 
сытылып кеткенімен біржолата құтылып кетпеген екен.
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«Мұхамедқұлдың атын естігенде жүрегі оқыс шоршып, солқ ете 
түскендей. «Неге келді екен?» Ол орнынан ебелектей ұшып тұрды. 
Ханымға тән байсалдылығынан айырылып, жеңіл етек әлдекімдер- 
дей шошаң ете қалғанына өзінен-өзі қуыстанып, қысылып қалды» 
(21 бет) – деп суреттейді осы бір сәтті.

Іле есін жиып, өзіне-өзі келген Сүзге өзін ханым биігіне көтеріп 
ұстайды. Тіпті «Мұхамедқұл ханзада, – Сүзге оның есімін тұңғыш 
рет дауыстап атады. – Сізді біздей әлсіз жанға хан ием жұмсады ма?»  
(28 бет) – деп сұрау тастады.

Осы сәтте психологиялық иірім Мұхамедқұлды тығырыққа 
тірейді. Оны жазушы былай береді: «Сұрақ жауапсыз қалды. 
Ханзаданың тура жауаптан тайсақтаған түрі бар, үнсіздігі содан. Хан 
жіберді дейін десе, ол жалған. Өз ықтиярыммен келдім дейін десе, 
ол да хан ағасына жасаған опасыздығындай. Екі жауаптың да Сүзге 
ханымға оңай тимесі аян». (28 бет).

Кейіпкерін аса бір тығырыққа тіреп қойып, оны соншама нәзік 
тарату – кейіпкердің ішкі дүниесін бай жарату! Сөз жоқ, риза 
боласың!

Сүзге ойының астан-кестең болуы, «басқа ұрғандай есеңгіреуі» 
ендігі жерде табиғи психологиялық ахуал.Оны жазушы есілген әдемі 
тілмен былай жеткізеді: «Әлгінде естіген зұлматтарын ой сорабынан 
әлденеше өткізгенде де, келер күнін анық-қанық елестете алмаса да 
жаны қарадай шошынды. Төңірегі – тұман, ертеңі – күмән. Алаңсыз 
өткізген ханымдық қызық дәурені бұдан ақырын-ақырын шегініп, 
алыстап бара жатқандай. Кімге ақыл салмақ? Кімге арқа сүйемек? 
Көкірегі толы жамыраған жетім сауал, жауабы таптырмайды»  
(29 бет).

Одан әрі Сүзгенің жан күйзелісін, сезім шарпысуын Әзәзіл мен 
періште елесті өзара айтыстыру арқылы шебер жеткізіпті. Әрі диалог, 
әрі монолог дерлік шарпысулар соншалық табиғи, соншалық нәзік 
психологиялық тебіреніске ие. Өзара тайталасқан шарпысуға басу 
айтар кейуана сөздері ше? «Сезімге ерік берген солқылдақтықтың 
аяғы сор болмасын десең, намысыңды ойла». «Айбынды хан иеңнің 
абыройына дақ салып қана қоймай, артыңдағы өзіңнің қалың еліңді 
де жерге қаратқаның». «Сен таза періштең бар жансың, періштеңді 
қорлатпа...» секілді ойлар орайы табылып айтылып, қалауы табылып 
қолданылып жатады. Сүзгені әзәзілдің азғыруынан аман алып шығар 
осы үн, осы дауыс (Марқұм күтуші кейуана кейпі) Кейуананы тың 
кейіпкер-елес етіп көрсетеді. Ол Сүзге қасиетіне қасиет үстейді, оны 
көркем образ райында көркейте түседі. 
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Шәрбану шығармасын оқып отырғанда әйел рухының мықты- 
лығына қайран қаласың. Сүзгені қиын-қыстау ситуацияда ой 
ойпаңына түсіріп, одан шырылдатып алып шығып оны ең ақыры 
өзін бәленбайыншы тоқалдыққа алған Көшім ханнан да азаматтығы, 
халықтық ойы мықты әйел етіп тұлғалап отыр. Ол Көшім хан секілді 
ел-жұртын жауға тастап бой тасалап қашпады, қиын-қыстау сәтте 
өзінің сұңқар басын өлімге тігіп халқын құтқарды. Әрине «Етімді 
шал сипаған құрт жесін деп...» өзін мерт ететін қыздар образы бар еді 
қазақ әдебиетінде. Ол өз басы үшін ғана күрес. Ондай кейіпкер бүгінгі 
таңда бізді қанағаттандырмаған болар еді. Тәуелсіздіктен кейін қазақ 
прозасының кәсіптік деңгейі қайта төмендеді. Міне осындай шақта 
туған «Сүзгенің соңғы күндері» бізді ерекше сүйсіндірді. Тарихи 
белгілі бір кезеңде(ХҮІ ғасырда) өмір сүріп, халық жадынан шығып 
ұмыт болған есімді қайта оралтуымен бір қуантса, екіншіден, қазақ 
прозасында тамаша психологиялық ішкі иірімдерге толы туынды 
жаратып қазіргі қазақ прозасының кәсіптік деңгейін көтеруімен 
ерекше сүйіндіріп отырған жайы бар, Шәрбану Бейсенованың!

Сүзге рухы, шынында, сұмдық мықты рух! Сібірдің Көшім 
ханына жетінші әйел болып алты әйелдің үстіне келіп отыр. Уыздай 
жас қыз бала, ай дидарлы ажар қандай, көрікті әйел, заты әйел демесең 
ақылдың кені дерлік Сүзгені... хан иемнен алты «бәйбіше» бірдей 
қызғанбағанда қайтсін?! «Екі әйел – екі ел!». Ал Сүзге тағдырында 
алты әйел енді жетінші жас қалыңдық және бар. Жайшылықта 
бақкүндес алты әйел енді келіп бірігіп кетіп жас тоқалды таламақ. 
Бейне жас тоқал олардың ері – Көшім даңқы мен байлығына қызығып 
келгендей-ақ. Әйтпесе ай дидарлы ажарымен Көшімді бөлектей иіп 
алып кетердей-ақ. Сүзге – «бел құда – белді құда» аталатын қазақы 
билік институтының құрбаны. Сүзгеден Көшімнің алты әйелінің 
үстіне әйел болып барасың ба? – деп сұраған жан бар ма екен, 
сірә?! Жоқ қой. Алты әйелдің үстіне келген Сүзге сұлу и болып 
кетер жер осы еді. Тығырықтан нұрлы ақылы алып шықты. Әйел 
психологиясын жете білетін, әйел психологиясына бойлай еніп, нәзік 
пернелерді басып, нәзік жан иірімдеріне тереңдей бойлап, талдай 
жазатын жазушы Сүзгені осы тығырықтан кейіпкерін зерек те ерек 
ете тұлғалап тамаша алып шығады. Өзге кісі болса Сүзгенің сұлу 
келбеті мен тән азабын қызықтап мәселені «төсектің» айналасында 
шешер ме еді, қайтер еді?! Шәрбану мәселені басқаша шешкен. Ол 
мүсіндеген Сүзге тән азабынан бұрын жан азабымен арпалысып 
жүрген мұңдық. Жан азабы Сүзге үшін алдындағы алты бәйбішенің 
мұның артықшылығын күндеп өсектеп, жанын шоққа қаруы, ері – хан 
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иемнің мың-сан елдік шаруадан бұған уақыт таппауы.. міне осының 
бәрі Сүзге жанын Жалғыздық болып қариды, айналасы толы нөкер, 
күтуші келіншектер, күзетушілер... солай бола тұра Сүзге Жалғыз. 
Бәрі бар, тек жан шәрбаты жоқ. Жан қалауының жоқтығы ел шетіне 
жау тигенде Сүзгеге қайырылуға шамасы келмей алты әйел, бала-
шағасымен «Хан ордасынан» шегініп ала жөнелуі тұсында (осындай 
ұрымтал тұстарда) бір селт етіп шыға келіп, біразға дейін жанын алау-
далау етіп алаң күй кештіреді, жанын табаға салып қуырғандай күйге 
ендіреді. Соның бәрін де жеңеді. Жеңетіндіктен де Сүзге рухына 
қайран қалып, оны көркем образ райында қалап отырмыз. Ол жазушы 
қаламының құдіреті. Жазушы қаламының құдіреті бізге Сүзгені сан 
қырынан көрсете біледі.

Сүйіндіктің сүт кенжесі – сұлулықтың символы – Сүзге!
Асқан парасаттылықтың эталоны – Сүзге!
Хан күту, оны жар тұту – патшайымдықтың тап-таза үлгісі – 

Сүзге!
Ханшайымның көшпелі хандық қоғамдағы алар орнын өзін 

құрбан ете жүріп аса асқақ биікке көтерген – Сүзге!
Өзін ғана ойламай, айналасындағы қараша мен алашасын 

ойлайтын, не ойласа да хан иесі – Көшім ханның асыл басының 
амандығымен сабақтастыра, сонымен ғана байланыстыра ойлайтын 
Сүзгені бай сүйіп байыптанбаған, бала тауып ана атанбаған қалыпта-
ақ ел анасы биігіне көтерілген көркем образға балаймыз.

Ойлап қараңызшы, бір нәзік тұлға басына қаншама қасиет 
дарыған?! Ал ақылың сәл қалғып, сезімің сәл самарқау тартты ма, 
әлгі қасиеттерді аңдып қасірет тұр. Әп сәтте қыз бойындағы қасиет 
қасіретке айналып жүре беруге даяр. Соның баршасын Сүзгедей 
ханымды өзімен-өзін айтыстырып, жаны мен тәнін қайшыластырып, 
жанын жегідей жеген Жалғыздықпен айқастырып, хан иемді 
жанындағы Жалғыздықтан, жайшылықта жеке дай-дай, сұлу 
тоқалға келгенде өзара бас біріктіріп ала қоятын бәйбішелердің 
жанын күйдірер өсегінен қорғайтын қорған етіп, қоғамшыл ой 
биігіне көтере тұлғалау үшін жазушыға қаншама шеберлік керек?! 
Қасірттің уын жұтып, өзімен-өзі «майдандасқан» Сүзгенің жап-
жас басына осыншама қасиет дарыта отырып, оны жіңішке жіп 
суыртпақтағандай етіп түрлі жағдай, түрлі ситуацияға орай ой 
кештіріп көшпелі қоғамдағы ханым орнына орай сезімін бүркеп 
ұстайтын, өзін тежеп ұстайтын, өзінің жан сезімін жеңіп, адалдық, 
пәктік, тазалыққа жеңдіріп ұстайтын, сондықтан да іштей арпалысты 
күй кешіп өтетін Сүзгедейін кейіпкер қомдау, оның жанына табиғи 
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еніп, қойма ақтарғандай аяусыз ақтарып, жанының қылын өте нәзік 
шертіп кісі сүйсінерлік жан қалтарысы мол көп бояулы көркем 
образға айналдырып алып шығу, соны көркем образ сомдау – сөз жоқ, 
сирек суреткерлік. Бұл жерде Сүзге бойындағы барды талдау ғана 
емес, ол өмір сүрген ХVІ ғасырдағы көшпелі қоғамға тән, сол қоғамға 
сыйымды іс-әрекет, мінез-құлықты Сүзге бойына жинақтау арқылы 
оны оқып отырып риза болатын, жаны жадыраса бірге жадырайтын, 
жаны күйсе бірге күйрейтін шарықтау шегіне жеткізе бейнелей білу 
– сөз жоқ, шын шеберлік үлгісі. Кейіпкер бойына абайлап апарып 
қондырар қадыр-қасиет алдымен өз бойыңнан табылуы керек. 
Кейіпкер жанына үңілгенде одан іздеп отырған сан-қилы мінез 
құйылыстары алдымен өз бойыңнан табылмаса – оны көре алуың – 
екіталай! «Бабари ханым – мен!» – дейтін Флобердің өзі әйел жанын 
ашуды жеңіл іс демегені әмбеге аян. Әйел жанын ашу – ләззатты азап 
деген ол. Тіпті кейіпкер түптұлғасы тарихта болған, соңына аңызға 
айналған тарихи іс қалдырып өткен әйел болған күнде кейіпкерін сол 
әрекетке апару үшін жан байлығына үңілу керек те, оны көре білетін, 
оны аша білетін жан байлығы жазушы ағайын алдымен Сенде болуы 
керек. Өйткені, кім болғанда да кейіпкердің тал бойындағы бар 
мінез, бар қасиет бір есептен – Сенікі де. Тек оның тал бойындағы 
мінез құйылыстарын табиғи бере білу – шеберлік мәселесі. Жан 
азабы мен тән азабы шарпысып жүріп ел анасы биігіне көтеріле 
білген Сүзгені бір қалыпты емес, сан қилы етіп тұлғалау жолында 
осы аңдымпаз да, танымпаз мінездің табылуы, Сүзгенің бойына 
лайық ой-толғанысты орнымен жасап, оның сын сәттегі шешіміне 
психологиялық мотивировка тауып, оның ішкі жан-дүниесінің 
арпалысты аласапыран күйін нәзік те, бірінен бірін туындата 
қисынды табиғи бере білушілік, қажетті жерінде әйел бойындағы 
нәзіктікті ситуацияға орай босаңсытып алып келе жатып қайтадан қыл 
шылбырдай қатайтып ала қоюшылық та Шәрбанудың қолынан келіп-
ақ жатыр. Оның суреткерлік көзінен Сүзге бойындағы жанарындағы 
жалт еткен жарқыл да, жанын оттай қарып түсер мұң-нала да, соның 
бәрін жеңіп шығар, сөйтіп өзін құрбан етер рухани қайрат та мүлт 
кетіп, қапы қалдырып отырған жоқ. Оның суреткерлік көзі сәттік 
сипатты (көріністі) қағып түсіп, оны әйел жаны, әйел табиғатынан 
туындайтын сезім шарпуы, мінез байлығымен астастырып әйел 
әлемін психологиялық тұрғыдан ашарлық нәзік иірімдерге түсіріп, 
оны бір сәтте биіктете көтеріп алып шығар тегеурінге ұласып отыр. 
Біз соған қуандық. Әдетте қайрат тұрған жерде нәзіктік тұра бермесі 
мәлім. Ал Сүзге жанындағы нәзіктік оны қайратқа бастап алып 
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барады. Ол қайрат – өз сезімін өзі тежеп ұстау, ол – жанын жегідей 
жеген Жалғыздықты хан иесіне деген сенімі мен сезіміне арқа 
сүйей тұншықтырып отыру, ол – қайсар да батыр тұлғалы ханзада – 
Мұхаметқұлға деген ішкі бұлқынысты сүйіспеншілікті байлап ұстау, 
байлап ұстау аз, қолдан зорлап тұншықтыру, ол – қиын-қыстау сәтте 
(жау шапқанда) – өзін құрбандыққа шалып, өзіне ақ-адал қызмет 
еткен қарашасы мен алашасын құтқаруы... Осының бәрі Сүзгенің 
бойындағы нәзіктіктің қайратқа ұласуы. Әйел жанындағы нәзіктік 
өзін сан рет алдап-арбайтын, сезім жетегіне ертіп желеңдетіп,сендіре 
де, төндіре сөйлейтін өз ішіндегі әзәзілге жол берсе сайтаназғырған 
әйел болар еді де шығар еді. Бір тән екіге жарылып, сайтаны мен 
періштесі өзара арбасып, ырғасқанда да нәзік те қайратты парасатты 
өзіне жан серік етіп ала біледі Сүзге! Өте нәзік, жаны жаралы, көңілі 
қаралы әйел бойындағы нәзіктіктен қайраттылық осылай туып еді. 
Егер кейіпкер бойындағы өзін жалт етіп шарпып түсіп өнебойын 
от-жалынға орап ала жөнелгісі келіп тұратын ішкі сезімді еркіне 
жіберіп нәпсінің құлына айналмай, өн бойын от-жалын болып 
шарпыған сезім алауын ақылға жеңдіріп ақырын-ақырын суытуға, 
сөйтіп суынуға апара алмаса біз Сүзгенің жау жағадан алғанда өзін 
құрбандыққа шалып халқын құтқарар ақыл қайратына сенбеген болар 
едік. Абай айтатын «өзін-өзі жеңіп ұстамаған – құлдың» қапысыз 
шындық екеніне осы сәт тағы бір рет көз жеткізесің. Өзін-өзі жеңіп 
ұстау... Апыр-ай, басқа-басқа, тап Сүзгедейін ер мейіріне мелдектеп 
қанбаған, балаусан бойжеткеннен келіншектік кейіпке, келіншектік 
кейіптен байырқаланған ханымдық өреге сезім дариясын жанымен 
ғана емес тәнімен де жүзіп өтіп жетпеген жанға тіпті қиын-ау. Қиын 
деп шамалайсың… Солайы солай! Адамға тән – сүйіну мен күйіну – 
оған да тән. Ол сан рет тамыры тұтанып, ішкі дүниесі өртеніп барып 
басылмас па?! Солай! Сөйте тұра, Сүзге өз бойындағы сезім атаулыны 
өзін хан иесінің жары – қазақ қоғамындағы, Сібір жұртындағы 
бәйбішенің роліне енгізді де, өз бойындағы тәнін шарпыр ыстықты да, 
жанын қарыр суықты да сол рольді ойнай жүріп, парасатқа жеңдіре 
білді. Біз бұлай дегенде тарихи Сүзгені талдап отырған жоқпыз. Біз 
бұлай дегенде жазушы Шәрбану Бейсенова отқа салып ысындырып, 
суға салып суындырып, жан азабымен айқасып, іштей шарпысып, 
өзімен өзі шекісіп те бекісіп бітетін, сан рет босаңсып (ол табиғи жай) 
сан рет қайта қатайған, содан да сезімі от пен суға бірдей суарылған 
Сүзгедейін көркем образды талдап отырмыз. Сүзге тақырыбына 
Шәрбану тарих үшін барған емес. Сүзге тақырыбына Шәрбану – 
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қазақ қоғамындағы шын әйелдің орнын анықтау үшін, көшпелі қоғам 
берекесінің әйел затына байланысты екенін айту үшін, әйел жанын 
қаза түсіп, одан төсекті қаузайтын емес, қоғамдық, әлеуметтік, адам 
әлеуетіне қатысты ойларды қозғайтын, қозғауға себепкер болатын 
көп бояулы, табиғаты жұмбақ, рухани ерлік жасаған, рухани ерлігінің 
қайнар бастауында әйел бойындағы еріне берілгендік, әйелдік тазалық 
жатқандығын айту үшін, шырайын шығарып жазу үшін барған Сүзге 
тақырыбына. Тарих – Шәрбану үшін кейіпкерін сынға салар тарихи 
мекен ғана. Тарихқа ден қойсақ өмірінің ақыр-аяғына дейін аузы 
түкті кәпірмен айқасып өткен Көшім хан атқарған тарихи міндет 
үлкен. Алайда Сүзгенің ерлігінің рухани пәрменінің күштілігі Көшім 
ханды қимай отырып опасыздың орындығына отырғызуға дейін жетіп 
қалады. Иненің жасуындай саңлау қалдырмай Сүзге бейнесін сезім 
құйылыстары мен ақыл ағыстарын жарыстыра, жарастыра бір ырғақ, 
бір деммен соншалық табиғи жарату, сөз жоқ, жазушы шеберлігі. 
«Сүзгенің соңғы күндері» – қайнарын пәк тазалықтан алатын, қандай 
жағдайда да адалдықтан айнымас, айнытпас ақылдылық, нәзіктіктен 
туар қайрат жайындағы жыр, парсат жыры. 

 Біз көбіне сырт ерліктің құрбанымыз. Сырт ерлікті туғызар жан 
қайнары қайда? Онда шаруамыз бола бермейді. Содан да сырт ерлікке 
құл бола, бас ұра отырып батырымызды да құлатамыз, өзіміз де 
құлаймыз. Қаламгер бәсі төмендер сәт – осы! Қаламгер бәсін түсірмеу 
шарты, әлгі сырт ерлікті туғызатын ішкі өрлікті аша білу! Ішкі өрлік – 
кейіпкер психологиясына ене алғанда ғана ашылмақ. Жиырмасыншы 
жылдардың аяғында Смағұл Садуақасовтың қойған алты сұрағына 
жауап бергенде Мұхтар Әуезовтің: «..орыс жазушыларында анық 
сүйетінім Лев Толстой, Феодор Достоевский. Адам жанын соларша 
қойма ақтарғандай ақтармаған соң жазушылықтың мәні де жоқ. 
Прозаға психологизм араласпаса оның бәрі сылдыр су, жабайының тақ-
тұқ жолы. Мына екеуіне қарағанда өзің де ұяласың, жан құдайының 
алып жұртын көргендей болып кішірейіп, тапталып ұяласың. 
Жазушылықтың асқары деп сүйемін». («Өз жайымнан мағұлымат» 
өмірбаяндық жазбасынан) – деген жап-жас баланы даналыққа бастап 
тұрған керемет сөзін ұмытып кете береміз. Ұмытшақтық. Жазушыға 
ұмытшақтық жараспайды-ақ. Ал қалам қимылында Әуезовтің, әмсе 
жас Мұхтардың мәнері бар Шәрбану Бейсенова Сүзге ерлігінің 
рухани қайнарын кейіпкердің сезім шарпысуынан туатын жан 
диалектикасынан тауыпты. Орынды-ақ. «Сүзге…» – психологиялық 
иірімді туынды. 
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 Әркім өз орнында елін, жұртын, тым болмағанда айналасын ақ 
сүйіп, адал қорғаса, соларды қорғау жолында құрбандыққа барса 
– сонікі ерлік. Сүзгенің ерлігі – парасат ерлігі. Шәрбану суреттей 
талдауында Сүзге – өзін жеңіп ұстайтын әйел. Жасқа тән іші толы 
жайнаған шоқ, көмейі толы ақ жалын. Сүзге іштен жанып түгел 
тәнді билеген сезім отын да Көшімдей ерін еске ала отырып, іштей 
арпалысып жеңеді, жаны мен тәні арпалыса, шарпыса келіп өртеніп 
барып, өртеніп отырып өшіре біледі. Аңдысқан жауға да ері Көшімді 
алға ұстап, ол болса қайтер еді?– деген сауалдың өзегімен ойланып, 
тоқсан толғанып барып жауап береді. Ол өзінің қызметшілеріне де ері 
– Көшімнің көзімен қарайды, сөйте отырып өзінің күтуші, қорғаушы 
қызметшілері өмірін тұтас халық тағдырына балап барып өзін 
өлімге байлайды. Өзінің осындай саналы әрекеті арқылы Сүзге өзін 
сан-саққа жүгіртіп өсектейтін күндестерін былай қойып ел-жұрты 
аузына қараған Көшім ханнан да көш ілгері кетіп қалады. Әрине, 
мұның баршасы алдымен кейіпкердің жан-қоймасы қазыла талдану 
мен жазушылық психологиялық суреттеудің нәтижесі. Демек, айтуға 
оңай болғанымен Сүзгедейін кейіпкерді сыртқы пішімін сүзілтіп, ішкі 
иірімін сызылтып бейнелеу оңай емес. Өйткені, Сүзге Көшім ханға 
бәленбай әйелдің үстіне ұзатылып келуінен бастап көзтүрткі, ұзатылып 
келуінен бастап жаннан асқан ажар-көркі, ажар-көркіне құдай берген 
жаннан асқан ақыл-парасаты қосылып, соның баршасы «әйел» деген 
бір ауыз сөздің құрбанына жүрген, төменетектіктен қашан дүниеден 
өтіп кеткенше өзін өр ұстап өту жолының бәрі де трагедия шақыратын 
жағдай. Ал жазушы соның баршасын әйел кейіпкердің жанына үңіле 
отырып, оны сырт ғайбат сөзден бастап, сыртқы ықпалды былай 
қойып, адам ретінде өзінің ішкі жан-дүниесімен арпалыстырып, оны 
талдай отырып әлгі трагедиялық тұлғаны оптимистік шырқауға алып 
шығады. Осы орайда, Шәрбану бойынан кейіпкердің әрбір нала ой 
ойпаңына түсіп, батып, қайта күнесті шуаққа қайта қалқып шығарар 
психологиялық құйылысты титтей де дүдамал қалдырмай көз жеткізе 
талдайтын жазушылық қиял байлығы да, оны мөлдірете суреттейтін 
сұлу тіл, стильдік әдемі мәнер де табылып отыр. Содан да оймақтай 
ойлы туынды композициялық бітімі дөңгеленіп дүниеге келіп отыр. 

 Біз әлгі әзірде Шәрбануды – тарихи тақырыптың жазушысы емес 
дедік. Бірақ, Шәрбануда – тарихи таным жоқ демедік. Тіпті де олай 
емес. Шығарма ішіне бойлай ене келе аңғарғанымыз – Шәрбанудың 
тарихи танымы мықты. Шығарма кейіпкерлерінің ныспы, Сүзге көрер 
түс те, Мұхаметқұлдың Көшім ханға жақындығы да, хан ордасы 
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туралы тарихи мәліметтер де бәрі де тарихи деректермен сәйкес 
шығып отырады. Ана бір тұстағы, шығармадағы психологиялық 
тебіреністі қабындата түсер ақ қасқыр мен қара қасқыр (Шәрбануда 
көкжал. Қ.Е.) айқасы тарихи деректерде – бақсы-құшынаш болжауы, 
көркем шығармада Сүзгедейін кейіпкердің түсі. Қара қасқырдың 
көкшуланға айналуы (Көшім ханның жас шамасын тұспалдауы), әрі 
соның бәрінің Сүзге түсі арқылы берілуі – шығарма шынайылығын 
арттырып, психологиялық иірімін тереңдете түседі. Біз бұлай дегенде 
«Сүзге…» тарихи туынды дегелі отырған жоқпыз. «Сүзге…» авторы 
тарихи шығарма жасауды әуел бастан мұрат тұтпаған. Алайда, тарихи 
туынды болмаған күннің өзінде сүйегін ХҮІ ғасырда өмір сүрген 
Көшім хандығы тағдырынан нұсқалаған соң қиялға ерік берерлік 
көркем шығармада белгілі дәрежеде тарихи негіздің сақталуы, оны 
жазушының ұстануы – ол да бір әдебиет деген әдепке құп жарасып-
ақ тұр. Бұл салыстыруды нәсілі неміс, ертеректегі орыс тарихшысы 
Миллердің (Мюллер) «Сібір тарихы» үш томдығы бойынша жүргізіп 
отырмыз.

Әңгімені тарихтан бастап тарихқа жақындай аяқтағалы тұрмыз. 
Көшім хандығы – қазақ тарихшылары тарапынан жете зерттеле 
қоймаған тақырып. (Соңғы кездері ғана қолға алына бастады). 
Жазушылар тарапынан аңсар аумады. Әйтеуір назар салмады. Енді, 
міне сол олқылықтың орнын Шәрбану Бейсенованың «Сүзгенің соңғы 
күндері» аталатын хикаяты толтырып отыр. «Сүзге...» әдеби туынды 
райында әдемі пішім. Пішімге сай мағыналы мазмұн. Іші-сырты 
(пішімі мен мазмұны) бірдей үйлескен бүтін бітім. ХҮІ ғасырда қазақ 
сахарасынан құдалық қана емес, құдандалық мақсатпен Сібірдің 
көкшуланы Көшім ханға жасау-жабдығымен ұзатылған, Сүйіндіктің 
мұңдық қызы – Сүзге оптимистік мұңға оранып, көркем образға 
айналып арамызға бес ғасыр салып оралды. Сол жап-жас сұлу 
қалпы. Отызға да жетпеген. Сол жас та болса ақылды қалпы. Қазақ 
әдебиетіндегі соңғы кездердің жемісі болып психологиялық жан 
тебіренісімен туған соны бір образ – қаракөзайым Сүзге! Көзайым 
ағайын, ендеше, көзайым!

 Қаңтар 2011 ж.
 Түркістан
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БІр ӘҢГІМЕ 
«ЧЕ?»-НІҢ ТарИХЫ

Жазушы Дидахмет Әшімханұлының 
«Тасқала» аталатын әңгімесін талдау

«Жас алаш» газеті кей-кейде «Бүгінгі күннің әңгімесі» айдарымен 
айтары өткір, ықшам да ойлы әңгіме жариялап отыратыны бар. 
Әрине, көркем туындыны бүгінгі күннің әңгімесі, ертеңгі күннің 
әңгімесі деп жатуда шарттылық орын алады. Дей тұрғанмен кейбір 
әңгімелер бүгінгі қазақ өмірінің ащы шындығын арқау ете отырып, 
шиқанын қасып алатын болса керек те оны біздің баспагер ағайындар 
арнайы шығармашылық айдармен жариялауды жөн көретін болар. 
Гәп бұл жерде – әңгіменің саяси-әлеуметтік салмағында жатса керек. 
Әйтпесе, көркем туынды – белгілі бір уақыттың ғана үніне айналар 
болса оның шын мәнінде «көркем дүние» болмағаны.

Д.Әшімханұлы ұлттық болмысты жазушы. Мейлі кеңестік 
кезеңде жазған шығармасын назарға алыңыз, әйтпесе соңғы кездері 
жазылған туындысын оқып қараңыз жазушының не жайында, кім 
жайында жазса да қазақ елінің, қазақ ұлтының бойындағы, ойындағы, 
тіліндегі, діліндегі тұтас болмысындағы өзгеріс атаулыны қиядан 
шалып, қисынын тауып шынайы көркем дүниеге айналдыра ащы 
жазарына куә боларыңыз хақ.

Ол шағын жанр мүмкіндігін мейлінше игерген қаламгер. Шағын 
ғана әңгіме. Ал шағын ғана әңгімеде қамырдан қыл суырғандай 
етіп өмір суретін көз алдыңа тартып кеп жібереді. Қарапайым 
өмір көрінісі. Оқып отырып кенепке тартылған бейнелеу өнері 
туындысын көргендей боласың. Кітап бетінен кемпір, шал, бала 
дегендей ауыл адамдары аңқау, адал, енді бірі – аяр, алаяқ кейіпте 
саған қарап тұрғандай болады. Ал, сен кітап оқып отырып осындай 
тірі де ірі алуан мінезді ауыл адамдарына бақылай қарап отырғандай 
боласың. Ол – суреткерліктің белгісі. Суреткерлік – сөзбен сурет 
салар суретшіліктен бастау алары ешкімге құпия емес. Тамылжыған 
сурет, қапысыз бояу, боямасыз өмір астары – қазақ қоғамының ащы 
шындығы болып шығып жатады... Зілмауыр салмақ тартып жатарлық 
ой қарапайым ғана айтыла салғандай табиғи өріліп отырады, өрістеп 
барады. Қарапайым. Бірақ қарабайыр емес. Бетімен кеткен бір сөйлем, 
бостекі бір сурет, міндетсіз жалқы мәтін болсайшы шіркінде?! Жоқ! 
Жоғы жақсы. Қара сөз нақтылықты талап ететін әдебиеттің затты 
тегі. Кемі – кем. Ол да кемшілік. Артығы – артық. Ол да кемшілік. 
Ал Дидахметтің шағын туындыларында бәрі өз орын-орнында! Міне, 
бұл кәнігі шеберлік!
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Тәтті-тәтті десең де, ащы-ащы десең де ауызға дәм келмесі хақ. 
Тәттіліктің дәмін, ащылықтың зәрін байқату үшін нақты талдауға 
қарай ойыссақ. Жөні – сол! Жазушыда «Тасқала» аталатын әңгіме 
бар. «Тасқала» прототипі (түптұлғасы) – Усть-Каменогорск аталып 
келген Өскемен болуы әбден мүмкін. Не жасырары бар, орыстанған 
қала. Дидахметтің Тасқаласы да орыстанған қала. Тасқаланы – бір 
қалаға теліп қойып, жазушы шығармасына негіз болған бір шаһардың 
бәсін асырып, туындының тынысын тарылтудың да қажеті шамалы. 
Шынтуайтына келгенде, «Тасқала» – тұтас қазақ қоғамы. 

Әңгіме бірінен-бірі аумайтын, архитектуралық айырмашылық- 
тан жұрдай, көшірме үй, күйсіз жандар тұрағы – тасбауыр қаланы 
сынайтын киношебері Эльдар Рязановтың «Жеңіл буыңызбен...»  
ирониялық көркемфильмін еске түсіргендей.

«Тасқала» – кеңестік кезеңнің жаназасын шығаратын уытты 
шығарма. Қазақ қоғамының келешегіне күмән келтіретін запыранды 
шығарма. Кешегі кеңестік кезең ғана ма? Олай десек «Бүгінгі 
күннің әңгімесі» атауына дүдәмалданғанымыз секілді жазушының 
қаламгерлік өрісін тарылтқан, шынайы жазушылығына күмән 
келтірген боламыз да шығамыз. Шығарманың полифониялық 
сипатына сенсек, туындыдан қазақ қоғамының бүгіні де ертеңі де шет 
қалғалы тұрған жоқ. Иә, қазақ қоғамы! Кейіпкер және оның әлеуметтік 
фонына көз жүгірткенде әңгіме – қазақ қоғамы жайында деп қадап 
айтамыз. Неге екенін, Дидахметтің осы «Тасқала» аталатын әңгімесін 
оқып отырып кешегі кеңестік кезеңнің өзінде қаймықпай қасқайып 
тұрып ұлттық мүддені қорғаған басынан бәшәйіне дейін ұлтшыл 
болып өмірден зарлап өткен профессор Бейсембай Кенжебайұлының 
«Зар» атап жазып қалдырған өсиет сөзі есіме түсе кеткені. 

«– Қазақ өшіп бара жатқан, жойылатын халық.
– Неге?
– Тарихтан, ғылымнан мәлім, халық өзінің жан мінезімен, тілімен, 

дәстүрімен, ар-намысымен, тарихымен, мәдениетімен халық. Өзіне 
хас жан мінезі, тілі, дәстүрі, ар-намысы, тарихы, мәдениеті жоқ халық 
болмайды.

Ұлттық игілік, нышан белгілердің тағдыры сол халықтың 
азаматтарына, ұрпақтарына, ұлы-қыздарына байланысты, солардың 
қолында.

Олар әлгі игіліктерді ілгері дамытып отырса, халық өсе 
береді, жасай береді. Ал, азаматтар, ұрпақтар халықтың халықтық 
қасиеттерін, халықтығын қадірлемесе, сақтамаса, ілгері дамытпаса 
халық өшеді, жойылады». (Б.Кенжебайұлы архивінен) – дер еді өзінің 
«Зар» аталатын аманат сөзінде аяулы ғалым.
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Дидахмет әңгімесін оқып отырғанда Бейсекең жазбасындағы осы 
ой көңілімнің көгіне қалқып шыға келгені. Жәй сөз емес, кеңестік 
қоғамнан теккі жеген сынық адамның аманат сөзі, ұрпағына айтып 
кеткен зары.

Бұл – 1966 жылғы жазба. Сырқаттан қатты жығылған ғалым бетін 
О дүниеге бұрып соңғы сөзін жазған. Соңғы сөзі – бауырынан өрген 
бала-шағасына емес, тұтас ұлтына арналып отыр. Жарық дүниемен 
хоштасармын деп қайғырмапты ғалым, ұлтым жойылады, қазақ ел 
болудан қалып барады деп қамығыпты. Ұлтжанды десеңіз де, ұлтшыл 
десеңіз де – сол!

Бейсекең жазбасы, жазбасындағы басты уайым – ұрпағының 
уайым-қайғысыздығы, барға мәз, ішкенге тоқ, тек ас ішіп, аяқ босатар 
– хайуанша күн кешіп, өз ана тілін ұмытып, ұлтының ұлы мұраттарын 
әлдеқашан аяқасты еткені! Рухсыз ұрпақтан тұратын ұлт келешегі 
жоқ. Ол жойылады. Міне, қыранжүрек ғалымның басты уайымы. Ал 
Дидахмет әңгімесі ше? Ол да тұп-тура осы тақырыпта. Ол да қазақ 
ұрпағының ұлтының «ескілігін» ұмытып, салт-дәстүрін, ең бастысы 
– ана тілін қадірлемей, қадірлей алмай қасірет шегіп отырғаны 
жайында. Ең бастысы – ұлт басындағы осы қасіретті қазақтың үлкен-
кішісі білмей, аңғармай аңыс тіршілік кешіп жатыр. Қазақ басындағы 
осы қасірет әңгімеде Сәнтай аталатын атасының бауырында өскен 
ауыл баласы көзімен беріледі.

Әңгіменің фабуласы екі ауыз сөзге сидырып айтарлықтай тіпті 
қарапайым. Кішкентай Сәнтай «ағасы» аталып кеткен (шын мәнінде 
әкесі) әкесінің машинасына жармасып балалық әуестікпен Тасқалаға 
келген. Осы бөлмеден шықпа, адасып кетесің дегеніне қарамай 
қара басып көшеге шығып кеткен Сәнтай шоферлар тоқтайтын 
жатақханадан адасып қалды қапелімде. Айнала бірдей пошымды сұп-
сұр тас үйлер, тұтас-тұтас тас үйлерден тұратын Тасқала. Сұрайын 
десе орыс тілін бұл білмейді, қазақшаны тасқаланың орысы тұрмақ 
қазағы білмейді... Бары – осы.

Осы фабуланы асқан суреткерлікпен сюжет өріп, өз елінде, өз 
жерінде өз ана тілінде жөн сұрап жол таба алмай жатсыраған бала 
кейіпкердің жан-дүниесіндегі аласапыран күйді суреттеу арқылы 
қазақ кешіп отырған қасіретті соншалықты шынайы жеткізіпті 
жазушы!

«Ауылда айдарынан жел ескен бала еді, қалаға келіп бір-ақ 
күнде қор болды ғой, сорлады ғой Сәнтай сормаңдай болып. Бірдің 
атын, мыңның түсін білмейтін мына қайнаған қалың ортада иесінен 
адасқан күшіктей қаңғып қалса – қор болмаған, сорламаған несі 
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қалды Сәнтайдың? Таңертеңнен бері табанынан тауысылып жүріп 
таба алмаған үйін енді екі кештің арасында таба қояр деймісің? Сонда 
бүгін қайда барып түнейді? Қара түнде қай есікті қағып тұрады? Есігін 
қаққанмен ешкім бұны есіркей қоймасы белгілі. Түсіндіріп айтуға не 
«тілі» жоқ, не «тілін» түсінетін тірі пенде жоқ. Жаутаң қағып кімге 
жолықса да, еститіні «че? че?.. говори по-русски...». Бұның бар «по-
рускиі» – «там-там...дом нет...».

Біреулер иығын қиқаң еткізіп, жүре береді. Енді бірі маңайына 
бажайлап қарап алады да, бұ шіркіннің тілін сен түсінетін шығарсың 
дегендей «қаракөздердің» біріне жөн сілтей салады. Сәнтайдың одан 
да еститіні – «че? че?.. говори по русскому...». Әй, қор болды ғой, 
сорлады ғой Сәнтай сормаңдай болып».

Әңгіме бастауы. Осы бастаудан-ақ қозғалар әңгіме, талданар 
тағдыр қылаң береді. Ә дегеннен бар айтарын лық еткізіп айтып салар 
ашық ауыз жазушың – Дидахмет Әшімханұлы емес. Өмір көрінісін 
де, кейіпкер әлемін де бипаздап отырып жеткізер, әр деталь, әр сөзді 
өз орын-орнында шебер пайдаланып, салмақ салар тұсты еселей 
екпін түсіре қайталап, олай ету арқылы шығарманың композициялық 
шешіміне айналдырып, диалогқа баяндау міндетін арқалатып жазу 
тән оған. Әлгі бастау сөзден Сәнтайдың «сорлау» тарихының «че?» 
тарихымен сабақтасатынын көреміз. Тасқаланың орысы түгілі 
қазағының өзі «че?...», – деп ажыраяды балаға.

Адасып кетіп аңғалаңдап келе жатқан Сәнтай көзімен қала 
мынадай кейіпте бейнеленеді: «Сондағы жұмақтай көрген қаласының 
сиқы осы ма? «Бәрі сұрғылт, бәрі сұсты – Тасқала десе – тас қала. 
Бензин иісі мүңкіген көшесі де, біріне бірі мінгескен биік үйлері де, 
жапырағын шаң басқан ағаштары да, тіпті екі иықты басып тұрған 
аспандағы бұлттары да – сұп-сұр. Неге екені белгісіз, күн кешкірген 
сайын адамдардың бет-жүзі де Сәнтайға бір түрлі сұрғылт, сұсты 
көріне түскендей. Манағыдай емес, оларға маңайлауға да жасқанады. 
Бойында әлдеқандай үрей бар. Тосын шыққан әр дыбыс жүрегін дір 
еткізеді де, артынша арқа-басы сұп-суық болып кетеді. Қазіргі жайы 
осындай, ал түндегі күйі не болмақ? Япырау, бүгін қайда түнейді, қай 
жерден бір қуыс табылады бұған?.. Әй, қор болды ғой, сорлады ғой 
Сәнтай сормаңдай болып!»

Сәнтай бала әбден адасқан, дымы құрып, болдырған. Оның 
адасуы – ұрпақтың адасуы деңгейіне көтеріледі. Оны Тасқаланың 
жатсырауы – ұлтты жатсыруы деңгейіне көтеріле суреттеледі. Бала 
қаланы жатсырайды, қала баланы жатсырайды. Қалада адасқан ауыл 
баласы – әрі нақты өмірдегі құбылыстай, сонымен қатар ауылды 
өркениеттің жатсырауындай!
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Дидахметтің «Тасқала» аталатын әңгімесін оқығанда қараптан 
қарап отырып Бейсекең жарықтықтың әлгі «Зары» есіме еріксіз 
түскені екі жазбаның рухтастығынан болар сірә! Екеуі бір қоғамдағы 
ең тыйымнан кеткен бір проблеманы көреді. Көреді де біреуі өлер 
алдындағы ұрпағына аманат сөзі етіп айтып, жазып қалдырады. 
Келесісі «Тасқаладай» әңгіме жазып сорлы қазақ, Тасқалаға 
құмартып, сұп-сұр үй, сұрқай тұрмыс билеген тасқалада тұрып 
жатқан, бабатұрмысы әбден бұзылған, бүлінген, ана тілін өзге түгілі 
өз ұрпағы түсінуден қалған мәңгүрттенген тасмаңдай ұрпақ өсіп 
келе жатқан қазақ қоғамының зарын әдемі әдіптеп, көркем көмкеріп 
запыран-идеялы әңгімеге айналдырып айтып отыр. Бейне бір екеуі 
ақылдасқандай. Екі буын ұрпақтың екі зиялы қаламгерінің бір 
проблема – «ұлтсыздану» проблемасына көзі түскеніне қарағанда 
бұл – қазақты әбден меңдеген, әбден жайлап алған, жайпап бітіруге 
айналған жегі құрт, әлеуметтік салмағы зіл батпан тегеурінді тақырып. 
Ұлтжанды, тіпті ұлтшыл ғалым үшін соңғы демі таусыларда ұрпа- 
ғына аманат етіп айтар сөзіне айналған, ұлттық болмысты жазушы- 
сы үшін жылап отырып жазатын тақырыпқа айналған – ұлттың 
жойылуы аталатын уытты тақырып.

«Қазақ жойылады» – деп. «Қазақ жойыладыға» жол болсын? 
Аргумент қайда? Парасатты ғалымның айтуынша оның өзіндік 
мынадай себептері бар:

«Осы заманға қазақ азаматтары, бүгінгі қазақ ұрпақтары қазақ- 
тың халықтық қасиеттерін, қазақтың мінез-құлығын, әдет – салтын, 
тілін, мәдениетін, тарихын қадірлемейді, сақтамайды, қолданбайды. 
Көбі оларды ұмытты, білмейді. Білсе, қазір кейбіреуі еміс-еміс, 
шала – пұла ғана біледі. Ұзамай әбден ұмытылады, мүлде білмейтін 
болады.

Бүгінгі қазақ өз бала-шағасына үй ішінде қазақ тілін үйретуге 
ерінеді, жалқау. Тіпті бала-шағасының ана тілін білуі қажет деп 
ұқпайды; баланың ана тілін білуі мақтаныш екенін білмейді, тек орыс 
тілін білсе болады деп қарайды. Халықтың болашағы саналатын 
ана тілін білмеуді жастардың өздері де, ата-аналары да ұят, намыс 
көрмейді». – деп зарлай, жарлай жылапты қайран Бейсекең! Рас еді 
ғой. Ұлтсыздануға, ұлтсыздану арқылы ұлтты жоюға барып қалып 
едік қой. Енді міне Дидахмет Әшімханұлы әңгімесі!..

Уытты тақырыптың кейіпкер әлемі арқылы тарқатылуын «Че?»– 
деген бір сұрақтың тарихының ізімен жүріп бақылау – авторлық 
идеяға апарары хақ.

«Көк үйшікке жете бере көшенің арғы бетіне көзі түсті де, кілт 
тоқтады. Екі үйдің ортасындағы жас теректер арасында екі шал 
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арқалы ұзын орындыққа шалқая түсіп, әңгімелесіп отыр. Қолдарында 
таяқ. Бергі шеттегісінің шошайған қара сақалы мен дөңгелек көк 
тақиясына дейін ап-анық көрінеді. Атасының да дәл осындай қара 
сақалы мен көк тақиясы бар еді. Әлденеге жүрегі ысып жүре берді. 
Күні бойы іздегенін енді ғана тапқандай. Күні бойы ешкім түсінбеген 
тілін осы шалдар ғана түсінетіндей».

Ауылдағы (бауырында өскен) атасын көргендей ындыны құрып 
ынтыға ұмтылған бала жүгіре жөнеліп, жолды кесе өтемін деп 
машинаға қағылып қала жаздайды. Сәнтай алқына демігіп «атай» 
дегенше болмай, көк тақиялы шал таяғын жерге тоқ-тоқ еткізіп:

«– Ты че, слепой что-ли! – деді қырылдап». 
Тағы да алдынан «ЧЕ?» – шыға келді. 
 Осы сәтті жазушы былай жеткізеді:
«Сәнтай сілейді де қалды. Шалдың қолындағы қара таяқ қапелім- 

де қақ маңдайына тигендей. «Атай-атай» дегісі келді демігіп. Бірақ 
дей алмады. Дей алмаған сөзі көмейіне кептеліп, өзегін өртеп барады. 
Сосын жаутаң қағып жанындағы ши қалпаққа бұрылған. Ол тұздай 
шегір көздерін көк тақияға қадап «Ау, өз тіліңде бірдеме сұрасай» 
дегендей болады. Сәнтай сәл дәмелене қалып еді, көк тақия қыртыс-
қыртыс мойнын жерге ілмите созып, тамақ жырта қақырынып алды 
да:

– Из-за таких шалопаев не за что шофера страдают,– деді.
Бұл жалт бұрылып жүре берді. Жүріп бара жатып өксіп-өксіп 

жылап жіберді. Жылап бара жатып «имансыз!» деді. Атасының сөзі 
аузына қайдан түскені белгісіз». Марқұм Бейсекеңнің де зарлап айтып 
отырғаны осы емес пе?! Ұрпағына алаңдар көк тақиялы, таяққа 
сүйенген, төрінен көрі жақын ақсақалыңның түрі міне осындай!

«Қара сақалды», «көк тақияны» – этнодеталь ретінде сәтті пайда- 
ланған жазушы осы бір сәтті қазақтың ұлтсыздану сиқын асқындыра 
бейнелейді. Бұл – әрі бала үмітінің үзілуі.

Дәл осы сәттен жазушы қала мен ауыл сипатын салыстырып 
Сәнтай көзімен бейнелей бастайды. Қалалықтар үшін адам емес 
техника ардақты екен, қалалықтар үшін бала емес жетектегі ит аяулы 
екен...

Бұл – бала кейіпкердің қалаға, жәй қалаға емес, орыстанған 
қалаға деген бала сенімін тас талқан етіп, адамға, адамдарға деген 
түсінік тұнығын шайқап, ұғымын шайқалтып кететін бір сәт.

«Че?» – кейіпкер қатынас тілі, әрекет сферасының кілті. Осы 
«Че?» (что?) орыстанған тасбауыр қаланың ауыл баласын жатсы- 
рауын көрсететін көркемдік деталь міндетін атқарады. Осы «Че?» 
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Тасқаланың үлкен, кішісінің, қазақ-орысының бәрінің бірдей аузынан 
шығуы, бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай-ақ бәрі бірауыздан 
Сәнтай бала қазақ тілінде жөн сұрай бастағанда «Че?» – дейді. Онысы 
дәп бір қақ маңдайдан қойып кеп жібергендей болады да шығады.

«Көп өтпей-ақ қолына сарғыш сандықша ұстаған ұзын бір жігіттің 
қара бұйра шашы сонадайдан көзіне оттай басылды. Тура Омаш 
ағасы сияқты. Сол ағасын көргендей, бұл арсалаң қағып алдынан 
шыға келді де:

– Ағай! – деді оның қоңырқай көзіне тік қарап. – Ағай осы маңнан 
шопырлар жатақханасын білесіз бе?

– Че? – деді ол түк түсінбегендей.
– Шопырлар жатақханасын білесіз бе деймін?
– Не понимаю. Говори по русскому».
Үлкеннен сұрады. Алған жауабы «ЧЕ?» Кішіден сұрады. Берген 

жауабы «ЧЕ?». Көк тақиялы шалдан сұрады. Естігені сол бір «ЧЕ?». 
Бала үмітінің үзілуі – сенімінің өлуі. Бұл – баланың орыстанған 

өркениетті жатсырауы ғана емес, қазақ еліндегі әбден орныққан 
орыстілді өркениеттің баланы жатсырауы болып қабылданады. 

Сонымен, басына тақия кигенімен жаны орыстанған қазақ шалы 
жөн сілтеуден қалған, тазалықшы орыс кемпір ит басқан көк шөпті 
бала басқанда баж етіп сыпыртқысын ала жүгіреді, ақырында ит қуған 
бала беті ауған жағына безіп келе жатып балабақша ауласындағы 
үйшікке түнейді. Ұйықтап кеткен. Таңазанда қаланың зиялы жас 
өркені өспірімін жетелеп бала бақшаға әкеледі. Қазақтар. Осы сәтті 
жазушы былай суыртпақтайды:

«Сәнтай сыртқа шығып, саңырауқұлақ секілді дөңгелек 
қалқайманың астына келіп отырды. Аспан мөп-мөлдір. Күн недәуір 
көтеріліп қалған. Желке тұсынан қоңыр салқын жел еседі. Рахат! 
Бұның алдында ағайлар мен апайлар балаларын жетектеп, бақшаға 
әкеліп жатыр. Әне, көк көйлекті бір қазақ апай үш-төрт жасар ұлын 
үй бұрышына дейін жеткізіп салды да, өзі кері бұрылды. Бала аяғын 
санап басып, бері қарай тыпыңдап келеді. Қолында бір тал бақбақ. 
Бақбақ басындай өзі де үлбіреп тұр. Қандай сүйкімді еді! Келе ғой...

– Балақай, мұнда келші! Келе ғой...
Бала Сәнтайға жақындап келді де, селтиіп тұрып қалды.
– Кел, кел бері. Қорықпа.
– Че? – деді бала көзі жыпылықтап.
Сәнтайдың созған қолы сылқ етіп түсіп кетті...
Іші іріп жүре берді...
Ойына кешегі ағайлар мен апайлар оралды...».
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Тосын сахна! Тосын финал. Шығарма осылай аяқталады. Күтпеген 
бұрылыстар жасау – Дидахметтей жазушының қаламгерлік дағдысы. 
Атасының бауырында өскен ауыл баласы Сәнтайдың бүкіл жан-
дүниесі айран-асыр. Сәнтаймен бірге сенің де жан-дүниең жайсыз 
күй кешеді. Кешегі қазақша білмейтін ағайлар мен апайлардан да 
мына қарғадай баланың, уыз сәбидің «ЧЕ?»-сі жаныңа қатты батады. 
Өйткені бала – ұлт болашағы. Ұлтыңның болашағы балабақшадан 
саған қарап: «ЧЕ?»– деп тұрғандай... Ішің уілдеп жүре береді... Бұл 
не? Бұл – келешегі жоқ ұлттың көрінісі. Бәлкім «ЧЕ?» – деп тұрған ол 
бала бүгінде Елбасының «Болашақ» бағдарламасымен шет елде оқып 
келген, орыс тілімен бірге, ағылшын, неміс, француз, тіпті испан тілін 
меңгеріп оралған, биліктің бір тізгінін ұстап отырған шығар. 

«Адамның ойы арам». «Кісінің ойы жүйрік»... деген ұғымды 
біздің оңтүстікте осылай «адамның ойы арам...» дейтінін қайтерсің. 
Ойың сан-саққа жүгіріп кете барады. Мен ұлтшыл, қыранжүрек 
оқымысты профессор Бейсембай Кенжебайұлының «Зар» аталатын 
аманат сөзін қайта оқығандай әсерде боламын. 

Бейсекең... Тағы да Бейсекең... Не деп еді ол пірадар?
«Осы заманға қазақ азаматтары, бүгінгі қазақ ұрпақтары қазақтың 

халықтық қасиеттерін, қазақтың мінез-құлығын, әдет – салтын, тілін, 
мәдениетін, тарихын қадірлемейді, сақтамайды, қолданбайды. Көбі 
оларды ұмытты, білмейді. Білсе, қазір кейбіреуі еміс-еміс, шала – пұла 
ғана біледі. Ұзамай әбден ұмытылады, мүлде білмейтін болады.

Бүгінгі қазақ өз бала-шағасына үй ішінде қазақ тілін үйретуге 
ерінеді, жалқау. Тіпті бала-шағасының ана тілін білуі қажет деп 
ұқпайды; баланың ана тілін білуі мақтаныш екенін білмейді, тек орыс 
тілін білсе болады деп қарайды. Халықтың болашағы саналатын 
ана тілін білмеуді жастардың өздері де, ата-аналары да ұят, намыс 
көрмейді.

Халықтық қасиет, ұлттық игіліктерді ілгері дамытатын жазушы- 
лар мен ғалымдар. Олар өз шығармалары мен еңбектерін көбіне орыс 
тілінде жазады, қолынан келгенінше орысша жазуға тырысады. Қазақ 
тілінде жазған күнде орысша ойлап қазақша жазады, орысша қазақша 
шүлдірлейді. Қазақ тілінің сөз тәртібі бұзылды, сөз қоры жойылып 
барады.

Қазақтың қазіргі бірқатар жазушылары мен ғалымдары шығар- 
мамды, еңбегімді қазақ тілінде жазсам, атым шықпайды, орыс тілінде 
жазсам, атым жер жүзіне мәлім болады деп ойлайды.

Яғни олар мәдениетін өркендетіп, халық атын шығаруды ойламай 
өз атын шығаруды ойлайды, халық аты шықсын демейді, өз атым 
шықсын дейді. Атаққұмар.
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Халықтың ар-намысын, правосын жақтайтын, халықтың 
халықтығын, тілін, мәдениетін, тарихын қорғайтын, уағыздайтын 
газеттер, журналдар, баспа орындары. Олар халықтың халықтығын, 
тілін, мәдениетін, тарихын насихаттау – ескілікті дәріптеу, 
ұлтшылдық болады деп қпрпйды. Және қазақ азаматтары бірін-бірі 
солай айыптайды, қудалайды. Оның ескіні дәріптеу, ұлтшылдық 
емей, халықтың халықтығын сақтау, халықтың мәдениетін өркендету 
жолында қызмет ету екенін бірі білмейді, білгісі келмейді, бәрі 
бейшара, қырт.

Осы бейшаралығынан, қырттығынан газет, журнал, баспа 
қызметкерлері халықтың осы бейшаралығынан, қырттығынан 
газет, журнал, баспа қызметкерлері халықтың халықтығын, тілін, 
мәдениетін, тарихын уағыздасақ, ескілікті дәріптедің, ұлтшыл болдың 
деп орнымнан, қызметімнен алып тастайды деп қорқады. Халық 
қамын ойламай, өз мансабы, өз қамын ойлайды, мансапқор. Яғни 
бүгінгі қазақ халықтық намысы жоқ, халық қамын, оның болашағын 
ойламай, өз қара басының ғана қамын ойлайтын тоғышар, жалқау, 
атаққұмар, мансапқұмар адамдар. Сондықтан қазақ халық ретінде 
өшіп барады, бара-бара жойылады. Әкесі өлгенді де естіртеді!

Сонымен басқа бәле тілден дегендей, халықтың халық болып 
жасауы да, өшіп жойылуы да оның өзінен, оның азаматтарынан.

Азамат, ұрпақ, ойлан! Ойлан! Ойлан! 
3 июнь 1966 жыл» (Б. Кенжебайұлы архивінен. Қ.Е.)
Ал керек болса?! Бейсекең сонда ұлтының келешегінен безініп 

отыр ма? Олай болмас. Қазақ қоғамының беталысынан қорқып, қазақ 
ұлтсызданады, қазақтың ұлтсыздануы – өшуі деп қауіп ойлап сөйлеп 
отыр. Ал Дидахмет ше? 1966 жылы жазылған бұл жазбалардың 
Бейсекеңнің бел баласынан кіші Дидахметке не қатысы бар? 
Әбден-ақ қатысы бар. Әңгімені оқып отырып ғалым жазбасын еске 
алуымыздың да өзіндік сыры осында болса керек. Оу, Бейсембай 
Кенжебайұлы ұлт мүддесі жолында әбден айтыса-айтыса уақыттан 
опа, қоғамнан қайырым көрмей аттанып кетті емес пе, бақилық 
дүниеге?! Ал Дидахмет Әшімханұлы – тәуелсіздікке аман жетті, 
алшаңдап арамызда жүр... Бірі – ғалым, бірі – жазушы дегендей 
аталған екі адамның жазған туындылары – бір тақырыпта туған. Екеуі 
де қазақ ұлтының тағдырына алаңдаулы. Сезімнің сыртқа шықпас 
түсі бар ма?

Оны жасырар адамның күші бар ма?
Біреу күй, біреу пішін, біреу сөзбен
Көрсетпейтін жүректің іші бар ма?-
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деп жыр сұлтаны – Сұлтанмахмұт айтқандай, екі азаматтың жазбасы 
екі жанр, екі пішінде. Бірі – аманат сөз, келесісі – көркем әңгіме. Екеуі 
де иманыңды қасым қылғандай...

Мағжан Жұмабайұлы мен Жүсіпбек Аймауытовтың орта жанр 
прозасында бір ортақ мотив болатын. Ол сұраулы сарын. « Болшевизм 
заманында біз осы қандай ұрпақ тәрбиелемекпіз?» деген сұрақты 
екі боздақ емеурінмен айтатын өз шығармаларында. Шығарма 
астарында «Большевизм – тәрбиелейтін ұрпақтың болашағы жоқ» 
деген астарлы мұң жататын. «Шолпанның күнәсі» мен «Күнікейдің 
жазығы» хикаяттарын өз басым осылай түсінемін. Бұл – ХХ ғасыр 
басындағы жағдай. Ал Дидахмет Әшімханұлы ғасыр аяғында ма, 
ХХІ ғасыр басында ма бірнеше буын ұрпақты алға сала ұлт келешегі 
туралы толғап отыр. Бір жағы бұл – боямасыз өмір де, екінші 
жағынан Дидахметтің М.Жұмабайұлы мен Ж.Аймауытұлының ХХ 
ғасыр басында қойған жазушылық сұрағына ғасыр аяғында берген 
шығармашылық жауабы болып шықты. «Мәңгүрт» ұрпақ, жоқ одан 
да сорақы «көзқаман» ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз деген жауап!

Әрине, әңгіме қазақ мәселесіне, қазақтың ұлтсыздануына 
бағытталған туынды. Орыс мәселесі де жоқ демеспіз. Бірақ, жазушы 
үшін басты мәселе ол емес. Әңгімеде адасқан Сәнтайды рахыммен 
күтіп алған қазақтан қайыр көрген, қазақ тілін судай сапыратын орыс 
қариясы емес пе?! Солай! Олай болса жазушы акцент салатын басты 
мәселе басқада. Қазақтың еренсіздігі, намыссыздығы, ұлттық мүддеге 
немқұрайлы немкетті қарайтын тоғышарлығы. Содан туындайтын 
ұлтсыздануы. Ол тіпті Сәнтайға қамқорлық жасайтын орыс шалының 
аузымен былай айтылады: «Әке-шешені «кулак» деп қылғытқанымен 
қоймай, кәрі-құртаң, бала-шағаны да сорлатқан заман болды ғой. Сол 
уақытта дәм-тұзын алға тартып, төрінен орын, іргесінен қоныс берген 
ауыл адамдары еді. Бүгінде бірі тілін, бірі құдайын ұмыта бастаса 
– тоқшылықты көтере алмағандары шығар».

Міне, мәселе қайда? Демек, қазақтың ұлтсыздануы – өзгеден 
емес, өзінен!

Олай болса бұл – қазақтың ұлтсыздануы жайлы шығарма. Майда-
майда өмір көріністері мен бүтін мен бөлшектерді өзара үйлесімде 
тұтынып қазақ ұлтының ұлтсыздануын барынша шынайы суреттеп 
бере білген өршіл рухты өрелі шығарма! 

Бірі – өз мүддесінен ұлт мүддесін жоғары қоюмен, кеңестік 
қоғамнан қаншама теперіш көрсе де мойымаған, ұлт мүддесі 
жолында ұстанымынан қайтпай өткен қыранжүрек ғалым да келесісі 
ауыл суреті мен қала сипатын салыстыра, кейіпкер әлемі мен оның 
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әлеуметтік аясын (фонын) мейлінше шынайы суреттей келе қазақ 
ұлтсыздануын тамаша айтып бере білген замандас шебер жазушы. 
Екеуі де кешегі кеңестік кезеңде ұлтсызданудан ұрпақты сақтандыру 
мақсатында сөйлеген болса, ол бүгінгі жаһандануды бастан кешіп 
отырған қазақ қоғамына шетін емес.

Көп жазушыдан мойны озық тұрған, рух жоқшысы дерлік 
замандас Дидахмет әңгімесін оқып отырып Мұхтар Шаханов бастаған 
жігіттердің ана тілім деп шырылдап жарғақ құлағы жастыққа тимей 
жүруінің шын сырын ұққандай боламын... Өйткені балабақшада 
Сәнтайға «ЧЕ?» – деп шүлдіреп тұрған ана тілінен мақұрым сәби – 
қазақ қоғамының болашағы еді... Балаңда болашақ болмаса ұлтыңда 
болашақ қайдан болсын?!

Д.Әшімханұлының «Тасқала» әңгімесінің тұспалы – тасқала емес, 
адамгершіліктен жұрдай кеңестік тасмаңдай қоғам ғой... Одан бүгін 
де толық айығып кете алдық па? Жоқ. Олай болса, «мен қазақ» деген 
рухты азаматтарға, жалпақ жамиғатқа Міржақып Дулатовша «Оян, 
қазақ!» – деп, әйтпесе Бейсембай Кенжебайұлынша «Азамат, ұрпақ, 
ойлан! Ойлан! Ойлан!» – деп мұңдана жабамыз дә Дидахметтей 
ұлттық рухты жазушы кітабын!

 Түркістан
 Маусым 2010 ж.
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авТОрҒа – аҚ ТІЛЕКТЕр... ЛЕБІзДЕр
 
Қымбатты Құлбек!
Орталық Азия мәдениеті Ассамблеясы Бас кеңесі басшылығы 

атынан біз – сенің достарың, қанаттас қатарластарың – бүгінгі 
мерейтойың күні Сені қызу құттықтап құшақтап сүйеміз.

Сен, өкінішке қарай, бар әдебиетші пешенесіне бірдей жазыл- 
маған ерекше қасиет – сөз өнерінің қадір-қасиетін терең түйсінетін, 
стильдік нақыштарын нәзік сезінетін талантты оқымыстысың. 

Айырықша атап айтар тағы бір тамаша қасиетің, сен бір ғана 
туған ұлтыңның әдебиетімен шектеліп қалмай, тұтастай Орталық 
Азия халықтары әдебиетінің көркемдік кестесін терең түсініп, әділ 
бағалайтын үлкен жүректі, нәзік талғамды білімпаз сарапшысына 
айналып жемісті еңбек етіп келесің. Біз сенің осы біліктілігіңді құрмет 
етеміз. Біз соған қуанымыз, бек сүйсінеміз. Сен солай болғансың, 
солай болып қала бересің деп ойлаймыз.

Сені және сенің отбасыңды осы бір шаттықты күндері құшағы- 
мызды айқара ашып құттықтаймыз!

Алға тарта бер осылай! 
Шыңғыс айтматов

Брюссель
2003 ж.

Ергөбековті Ергөбековтей бақайшағына дейін жіліктей шағып, 
жіліктей зерттеп, жіліктей түсіндіру үшін тағы бір Ергөбеков керек.

...таңқалдыра біледі. Тамсандыра біледі.
Әбіш Кекілбайұлы.

2012 ж.
 
 
Қазақ әдебиетінің сыншысы Құлбекпен жақын танысуыма 

«Ұлықбектің қазынасы» аталатын романыма жазған талдау 
мақаласы себепші, Көбей досым (тәржіман) дәнекер болды. Әдетте 
жазушыға керегі – көркемдік ойлау дағдысы. Сол сияқты жазушы 
ойын оның өзімен жараса танып, шығармасын жарыса талдау үшін 
сыншыға көркем шығармашылық ойлау машығы керек дер едім. 
Құлбектің бойында сол қасиет молынан барына қуанамын. Ол 
шығарманы мазмұндап беруден аспайтын қасаң сыншыдан емес, 
ұңғыл-шұңғылына еніп, туындыны бүкіл қан тамырын қуалай тани 
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талдайтын, танығанын төгілдіріп жазатын нағыз көркем сын сарбазы. 
Құлбектің ойлау машығы мен шығарма талдау мәнеріне ерекше 
сүйсінемін. Ол сияқты сыншылар бүкіл Орта Азияда некен-саяқ.

адыл Яхубов
Ташкент

Сын жаза беруге болады. Бірақ шынайы сыншы болып қалыптасу 
қиынның қиыны. Құлбек досым қай жанрға қалам тартса сол 
жанрдың шынайы маманы болып сөйлейді. Поэзияға салсаң – өлеңді 
ақынша таниды, прозаға салсаң – жазушыдайын тайпалып жорғалап 
жөнеледі. Балалар әдебиеті, деректі-ғұмырнамалық әдебиет, сатира 
бәрінде бірдей бесаспап маман. Қазақ әдебиетімен бірге біздің 
Мұстай Кәрім, Зейтуна Бикбулатова жайында жазған мақалалары 
Башкортстанда үлкен абыройға ие. Құлбектің жалпы түріктік дүние 
танымына, ерекше еңбекқорлығына тәнті қаламын. Ол талантты, 
білімді, қанатты тұлға.

Мирас Идельбаев
Өфе

Сырдария бойының тумасы, шопанның баласы, университеттің 
вице-президенті Құлбек Сәрсенұлы Қ.А.Ясауйдей күллі түріктің ұлы 
ойшылы рухы тербеткен Түркістандай шаһарда түрік дүниесінің 
түріктанушылары армандаумен жүрген, түсінде көретін, «Түріктану 
музейін» экспозициялап, «Түрік тілдес халықтар кітапханасын» 
жасақтап, түріктанушыларды таңқалдырған сабаз, әдебиеттің қай 
жанрының да білгір де эстет сыншы сарбазы, түріктану сардары. 
Халықта «Где родился, там и пригодился» деген қанатты сөз бар. 
Қазақ ұлтының даналық үрдісі мен мәдени үдерісін бойына жинқтай 
білген ол ұлтының кәдесіне әбден жарады. Қазақ халқының ғана ма? 
Жоқ. Ол қазақпен бірге қырғыз, өзбек, татар, ұйғыр, башқұрт, шауаш, 
шор, тіпті алыста жатқан ағайын саха әдебиеті, саха қайраткері 
(Амосов) жайында да тебіреністі қалам тербеді.

Өзінің «Түрікстан жинағы» аталатын сериялық тындырымды 
көптілді көптомдық еңбегімен және түріктану кітапханасы, түріктану 
музейімен күллі түрік халқына қызмет етуден танбай келе жатқан 
Құлбек әлем таныған түріктанушы. Біз оны түрік жұртының ортақ та 
талантты перзенті көреміз.

 Н.И.васильев
 Саха



600

Бұдан 20 жыл бұрын бір жұқа сары бала Ташкентке келіп, 
менен ұлы қазақ жазушысы Сәбит Мұқановтың 10-15 хатын үйіме 
қона жатып алып кеткен еді. Сол жылы «Жұлдыз» журналында әлгі 
хаттар жарық көрді. Ол – көрнекті ғалым, профессор Құлбек Ергөбек 
болатын.

Сол кезден бері мен Құлбектің әдебиеттегі қаламын қадағалау- 
мен келемін. Құлбек мақаладан мақалаға, кітаптан кітапқа өсіп  
келеді. Мен соған сүйсінемін.

Мен Сәбит Мұқановтың бірсыпыра шығармаларын өзбек тіліне 
тәржімаладым. Өзімен араластым, жарықтықтың. «Сары бала» деп 
еркелетіп, баласындай жақсы көруші еді. Сәбит ағаның мен оқымаған 
шығармасы жоқ. Мен ол кісіні өте жақсы білемін деп ойлайтынмын.

Менің осы тұнық ойым Құлбектің зерттеу еңбектерін оқығаннан 
кейін шайқалып кетті. Сәбит ағаны білмейді екенмін ғой дедім өкініп. 
Құлбек – С.Мұқанов творчестволық лабораториясын егжей-тегжей 
зерттеген өте білімдар ғалым.

Сәбит Мұқанов қана ма? Жоқ, Құлбек – қазақ әдебиетінің 
білгірі. Қазақ әдебиеті ғана ма? Жоқ. Құлбек – Орта Азия халықтары 
әдебиетінің білгірі. Ол қырғыз Шыңғыс Айтматов жөнінде кітап 
жазды. Біліп жазды. Бейне оны Қырғызстанда – қырғыз, Өзбекстанда 
– өзбек әдебиеті зерттеушісі деп қалғандайсың.

Құлбек қалай көркем жазса, сөйлегенде солай көсем сөйлейді. 
Өзбекстанда үш мәрте – М.Әуезовтің, С.Мұқановтың, Ғ.Мүсіреповтің 
100 жылдық тойларында баяндама жасады. Біз тәнті болдық. 
Қазақстанда мерейтойларды басқарғанына талай куә болдық. 
Қиыннан қиыстыру, жұртты игере, ұйыта сөйлеу, шешендік, көсемдік 
көрсетуден бір танбайды-ау, сабазың!

Өзім тағдырымды сабақтастырған қазақ әдебиетінен Құлбек 
Ергөбектей сараман ойшыл, білімпаз қалмгер, құшағы кең бауырмал 
әріптес іні тапқаныма қуанамын! Әрдайым іні тілеуін іштей тілеп 
отырамын! «Қанатың талмасын, қарағым!» – деймін бүгінгі күні.

Насыр Фазылов,
Өзбекстан

Республикасы Мемлекеттік 
сыйлығының екі мәрте, 

Қазақстан Республикасы
Президентінің татулық және рухани

келісім сыйлығының лауреаты
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Орта Азияға да ортақ әдебиетші

Құлбек Ергөбек – біздің қырғыз әдебиетіне де дос қолын созып, 
қолғабыс жасаған үлкен әдебиетші. Оның заманымыздың биік 
жазушысы, шоң Шыңғыс Айтматов творчествосы жөнінде жазған 
«Шыңғыс шыңы» аталатын эссе кітабы қырғыздар арасында үлкен 
құрметке ие. Қушубек Омуралиев қотармасында (аудармасында) 
Құлбек Ергөбек еңбектері еркін қабылданды.

Ол – әдебиет мәселелерін Орта Азия бойынша ортақ та өзара 
байланыста қарастырып жүрген шоң ғалым. Орта Азия халықтары 
ғылымында жазушы еңбегін творчестволық лаборатория тұрғысынан 
қарастыру – кенже қалып келе жатқан сала. Құлбек өзінің еңбектерін 
осы салада жазып, творчество психологиясына дендей еніп жүрген 
зерттеуші. Оның Сәбит Мұқанов творчестволық лабораториясын 
терең қарастырған «Жазушы шеберханасы» аталатын кітабын қызыға 
оқып, «Адаби кезит» бетінде сүйсіне пікір айттым. Біз осындай 
досымыздың барын мақтан тұтамыз.

абдылдажан акматалиев
Қыргыз ғалымы, академик, 

Қырғызстан Республикасы Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты

Қазақ университетінің шәкірті, шартты болса да, эстеттікті 
Зейнолладан, тарихилықты менен үйренді деп қойған күннің өзінде 
шығарманың кейіпкері мен прототиптерінің ғұмырнамасын, өмір 
шындығы мен көркемдік шындықтың ара жігін қиналмай ашып, 
күшенбей жазып, ешкімге жалтақтамай баяндаған, ана тілінің 
байлығын емін-еркін пайдалана алатын құдай берген қасиетін 
айрықша танытқан. Дертпен тең тіл өнерінің ең шыңына шықты 
демегенімен, ел-жұрт, әсіресе зерттеуші ғалымдар қызығатын ажарлы 
да ойлы тілін тек көкірегі соқырлар ғана көре алмайды. Ер қаруы – 
бес қарудың Құлбектің талдырмаш, тәпелтек бойынан табылғанына 
жалғыз мен ғана емес, қазақ әдебиеттану ғылымына еңбек сіңірем 
деп жүргендердің үлкенді-кішісі түгелдей қуануға тиіс.

Тұрсынбек Кәкішұлы
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Қадірлі Құлбек!
«Елге ердің адал жүрегі қымбат» деген ғой Мағжан ақын. Сіз адал 

жүрек, ақ ниет, елге деген шынайы жанашырлықпен қай мәселеге де 
азаматтық парыз тұрғысынан қарайтын көрнекті әдебиет сыншысы, 
ғалым, жазушы, педагог ретінде Алаштың көшбастар серкелері 
қатарынан теңдессіз орныңызды таптыңыз. Бұдан былайғы жерде де 
ойыңыз ұшқыр, қаламыңыз жүйрік, қадамыңыз қарымды болсын. 

Шерхан Мұртаза
ҚР Парламент Мәжілісі депутаты

20.12.03. 

Қадірлі Құлбек!
Менің пайымдауымда ұлттың тарих аясында өзіндік орны мен 

қадір-қасиетін оның аса дарынды перзенттері айғақтайды. Сен атаның 
ғана ұлы емессің, халқыңның адал да ардақты перзентісің! Бұл елудің 
бодауына айтылған сөз емес, бұл сенің ұлт болмысын ұлықтау мен 
ұлт ғұмырын ұзарту жолында тындырған ерен еңбегіңнің лайықты 
бағасы. Елдік істерге деген сенің құрбаншыл қасиетіңе айырықша 
сүйсінемін және тілеуқорыңмын. Тәңірім саған жүрегіңдегіні 
армансыз айтуға мүмкіндік беріп, ұзақ ғұмыр сыйласын! 

Қаламдас, қанаттас ағаң 
ақселеу сейдімбек

18.12.2003

Құрметті Құлбек!
Сенің ғылыми еңбектерің, сын саласындағы туындыларың қазақ 

филологиясы мен әдебиетіне үлкен үлес болып қосылған құнды 
дүниелер. Жұртшылық, зиялы қауым сенің сабырлы талантың мен 
адамгершілік қасиетіңді жоғары бағалайды. Бұдан артық азаматқа 
бақыт бар ма?!

Төлен Әбдікұлы, 

Аса құрметті Құлбек інім!
Сен қаршадайыңнан әдебиеттің қара солдаты боп қалыптастың. 

Архив ақтарып, шаң-тозаңның ортасында отырдың. Әдебиет тарихына 
қатысты бір де бір құнды факт сенің назарыңнан тыс қалған жоқ. Бәрін 
жаздың, ерінбей тердің. Өзге зерттеушілер елең қылмайтын ұсақ 
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боп көрінген детальдардың өзі сенің қойын кітабыңа түсіп жатты. 
Соның нәтижесінде сен бүгін баршаны мойындатқан, баршаның 
ыстық лебізіне бөленген ондаған құнды кітаптардың авторы болдың. 
Әсіресе, Сәбит Мұқанов, Бейсембай Кенжебаев сынды қазақ көркем 
сөзі мен әдебиет зерттеу ғылымының майталмандары жайлы, балалар 
әдебиеті мен қазақ прозасының айтулы шеберлері жайлы зерттеу 
еңбектерің өзіңді танымал ғалымдардың қатарына қосты. «Арыстар 
мен Ағыстар» атты кітабың тереңнен сөз қозғаған, балалар әдебиетін 
нағыз ғалым ретінде жан-жақты зерттеген аса құнды еңбек деп 
білемін. Қазақ балалар әдебиетінің классигі Өтебай Тұрманжанов 
жайлы жазған тарауың нағыз ғылыми, нағыз көркем шығарма.

Таза бюрократиялық кеңсе қызметі мен ұстаздық қызметтердің 
ыстығы мен суығына жүз күйіп, мың тоңып жүрсең де өзіңнің басты 
мақсатың – әдебиетші, зерттеуші деген асыл борышыңды ұмытпай, 
сол жолда ел таныған, жұрт мойындаған ғылыми еңбектеріңді бір 
сәтке де ұмыт қалдырмай, өнімді еңбек етіп келе жатқаның бәрімізге 
мақтаныш!

сәлеммен, ағаң 
Дулат Исабеков

 
Құлбектің сын еңбектерін оқып отырып таң қаласың, қазақ 

мәдениетінің ғасырларға кететін қабаттарын ақық ақтарып, талдау 
үшін, талдағанда да әлем және орыс әдебиеті контекстінде қопара 
талдау үшін әдебиет сыншысына қаншама архив ақтарып, нешеме 
теориялық кітаптар мен мемуарлық еңбектер қотаруға тура келді 
екен?! Оның еңбегі таңдай қағып таңдануға да, тамсана құрметтеуге 
де әбден лайықты!

Герольд Бельгер
«Казахстанская правда» 
№453-455 (27272-27274)

29.12.2012 г.

Сәбит Мұқановтың «Мөлдір махаббат» (бұрынғы «Адасқандар»), 
«Ботагөз» («Жұмбақ жалау») романдарын алғашқы басылымдарымен 
салыстыра отырып, олардың неге қайта жазылғанын, қай жері қалай, 
не үшін өзгергенін анықтау – уақыт шындығын ашуға көп септігін 
тигізер еді. Әрине, бұл жөнінде Сәбеңнің өзі әр жаңа басылымның 
алғысөзінде түсінік берген. Бірақ олар қай уақытта жазылды? Автор 
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ол түсініктерінің өзін де заман тынысына қарай ыңғайламады ма 
екен? ...Әдебиетші Құлбек Ергөбеков «Алматы ақшамы» газетінде 
биылғы жылы (№94-107) «Адасқандар» төңірегінде біраз ой қозғады. 
Әдебиет үшін, ақиқат үшін ендігі кезеңде осындай зерттеулер керек-
ақ.

Дидахмет Әшімханұлы

Қ.Ергөбеков не жөнінде, кім жөнінде жазса да, біліп жазады, 
білмей сөйлемейді. Ол үшін сыншы ғалым көңіл көзін тіккен 
объектісін жан-жақты, әр қырынан зерттеп тануға жалықпайтыны 
жазғандарынан анық байқалып отырады. Ол шығармасы жайында 
да, шығармашы жайында да неғұрлым көбірек, неғұрлым жітірек 
танып, танығанынан ой қорытып, тұжырым-түйіндерінің сөлін ғана 
ұсынатын сияқтанады. Жалпы эрудициясы мен ой – өресінің биіктігі, 
білімдарлығы автор көзқарасының көкжиегін кеңіте түсетініне куә 
боламыз.

Мұзафар Әлімбайұлы
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