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Мəжит СЕЙФУЛЛИН

ҚЫРАН ҰШҚАН ҰЯ

І

Мен өзімнің төменде жарияланып отырған Сəкен жайын-
дағы естеліктеріме кіріспес бұрын оқушыларға біздің ата-
ана, туыстарымыз бен туып-өскен мекеніміз турасында аз-
дап əңгіме қозғамақпын. Мен жазушы емеспін. Сөзімнің ар-
тық-кемі болса, оқушы қауымнан кешірім сұраймын.

– Бұл – өмірбаяндық мəлімет қана. Оқыған жұртты қы-
зықтырады деп емес, анықтамалық қажеті болар, керек ет-
кен жолдастар пайдалана жүрер деген оймен осы мəліметті 
ұсынып отырмын.

Қуандық – Қарпық Қаратоқа руынан Мырзамбет деген 
кісіден сегіз бала болған, бірі – Ескене. Ескенеден Бай-
бек, одан Жаныбек туады. Міне осы Жаныбектен бес бала 
өрбіген: үлкені Мұстафа, екіншісі Мақажан, үшіншісі 
Ақмолда, төртіншісі Омар, кенжесі Оспан – біздің əкеміз 
Сейфулланың əкесі.

Сейфулланың əкесі Оспан 23 – 24 жасында қайтыс болған-
да, бесіктегі Сейфулла мен төрт жастағы анасы Шəрбан 
жетім қалған. Оспаннан қалған бұл екі баланы жəне олардың 
мал-мүлкін Мақажан қолына алады да, əкеміз Сейфулла сол 
Мақажанның қолында өсіп, ержетеді.

Əкем 19 – 20 жасында үйленген, Алсай руы ішіндегі Ты-
шамбай дегеннің қызы Жамалды алады. Сəкен де нағашысы 
жақтан, анасы Жамалдан ауысқан қасиет көбірек еді. Ты-
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шамбай деген адал, еліне абыройлы, əділ, бір сөзді адам екен. 
Елдің аузында ол бетінен қайтпайтын, қара нардай қайыспас, 
жүзі суық, ызғарлы, жөн-жосық білетін, тілі орамды ер адам 
еді деп айтылады. Сол Тышамбайдан төрт ұл, төрт қыз тараған. 
Ұлдары – Асқар мен Жақай, Əбіш пен Жақия.

Солардың ішінде Əбіштің көп жері Сəкенге ұқсайтын 
еді: мұрын бітісі, мұрты мен көзі. Əбіш көп сөйлемейтін, 
сөйлесе тауып сөйлейтін. Домбырашы жан еді. Біздің үйге 
келгенде қазақтың талай-талай ескі күйлерін шертіп беріп, 
ол күйлердің тарихын əңгімелеп беретін.

Əбіштен тараған Рахымжан қазір Алматы облысындағы 
бір мектептің директоры.

Əкемнің бірге туған жалғыз апасы Шəрбан қазіргі Шет 
ауданындағы Қаракесек руының адамы Омар дегенге ұза-
тылды. Омардың əкесі Тышқанбай. Тышқанбай Тарпаң ба-
ласы. Ол кісіден бала болмады, 1933 жылы дүние салды.

Шешеміз Жамалға үйленісімен Сейфулла жеке отау тігіп 
шығады. Анамыз Жамалдан жеті бала тарадық – төртеуі ұл, 
үшеуі қыз.

Сəкен (Садуақас) шешемнің тұңғышы, екінші Мəлік 
(Мəлікаждар), үшіншісі Əбен (Əбумүслім), төртіншісі Мəжит 
(Ғабдулмəжит). Менен кейінгілердің үшеуі де қыз – Рахима, 
Қалима, Сəлима. Рахима тұрмысқа шығып, барған жерінде 
қайтыс болды, Қалима мен Сəлима ертеректе, тұрмысқа 
шықпаған, жас кездерінде дүние салды. Сондықтан сол бір 
үш қарындасымыздан да қалған ешкім жоқ.

Əбен деген менен үлкен ағам да жасында өлген. Сəкеннен 
бала жоқ. Мəліктен бір қыз бар – Күлзағипа, қазір Қарағанды 
қаласында тұрады.

Менің алты балам бар: үшеуі ұл, үшеуі қыз. Олардың жа-
сы кішілері оқуда, жасы үлкендері түрлі қызметтерде.

Сəкеннен соң көп ұзамай əкеміз Сейфолла да, туысқаны-
мыз Мəлік те қазаға ұшырады.

Сəкеннің бойына ақындық өнерді бала жастан құйған 
мөлдір бастаудың үлкені, асылында біздің туып-өскен, кір 
жуып, кіндік кескен жеріміз шығар деп ойлаймын.
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Біздің бабаларымыздың, аталарымыз бен əкелеріміздің 
қыс қыстауы, жаз жайлауы Ор, Аба, Көктің көлі деген жер-
лер еді. Біздің қыстау сол Абаның «Қарашілік» деген бір 
алабында. Ол бір Сарыарқаның самал да салқын, жазда көк 
шалғынды, ойлы, сулы мүйісі.

Аба мен Ор тауларының арасында Жаман деген кішкене 
өзен, жылға бар. Көктің көлін Мұстафа, кейін оның баласы 
Жəкен қыстайтын еді. Қазір ол жер – совхоз. Ор мен Абада 
да осы күнде біздің Жаңаарқа ауданы совхоздарының мал-
дары жайылады.

Біздің бұрын жаз жайлауымыз болған Сарысу, Есен, Нұра 
өзендерінің бойларында не көп, көлдер көп: Жаманкөл, 
Ағаштыкөл, Сұлукөл болып келеді.

Біздің ауылдардың жайлауының бір шеті Иманақ тауы-
ның шығыс жағындағы Қараөзек деген өлке. Сол жерге 
май айында аздап егін салып, күзінде сол егіннің өнімін 
жинап, өзінше астыққа қарық болып, көшпелі ауылдар кү-
нелтетін.

Сəкеннің туып-өскен ортасы да, мекен жайы да бұл күнде 
құлпыра өзгеріп, өркендеп алға басты. Ел мен жер өзінің 
ақын перзентін əрқашан сүйіспеншілікпен құрмет тұтады.

* * *

Бірге туған аяулы ағам Сəкенге бүкіл совет жұртшылығы 
құрмет көрсетіп, 1964 жылы оның жетпіс жасқа толуын бар-
лық жерде атап өтті. Оның жетпіс жылдық мерекесі Алматы-
да, ақынның туған жері – Қарағанды облысының Жаңаарқа 
ауданында аса үлкен салтанат, той болып өтті. Жер-жерде, 
республикада, облыстар мен аудандарда, ауыл-селоларда, 
жеке коллективтер мен ұйымдарда өткізілген Сəкен салтана-
тының қорытындысындай, сол жылдың аяғында ақынның 
туған күніне арналған мереке Отанымыздың астанасы Мос-
квада, колонна залындағы советтің мəдениет қайраткерлері 
мен əдебиетші қауымының үлкен жиынымен түйінделді.



8

Сол мерекелердің бəрінде Сəкеннің бір кездегі револю-
ционер жолдастары – қарт большевиктер, еліміздің белгілі 
жазушылары, ақынның қаламдас достары жылы сөздер 
сөйлеп, Сəкеннің халық алдындағы еңбегіне жоғары баға 
берді, Сəкен болған бірсыпыра жерлерге ескерткіш жазба-
лар орнатылды, оқу орындарына оның аты берілді.

Елдің оған деген үлкен құрметін көргенде, оның револю-
циялық жолы, творчестволық еңбегі туралы шығып жатқан 
əрбір əдеби жазбаларды оқығанда, мен іштей зор қанағат 
сезіміне бөленемін, Сəкен артында қалып бара жатқан біз-
дерге қарап: «Жасымаңдар! Мен советке жақсылықтан басқа 
түк істегенім жоқ жəне совет үкіметінен де тек жақсылық, 
əділдік күтемін», – деп қайрат бере қош айтысқан еді. 
Оның сол күткен жақсылығы мен шынайы əділдік біздің 
елімізде қазір, Ленин партиясы Орталық Комитетінің дана 
басшылығымен, баянды да берік орнап отыр.

Əкеміз Сейфулланың, анамыз Жамалдың бір кездегі көзі-
нің ағы мен қарасындай болған жеті баласынан бұл күнде 
көзі тірісі жалғыз мен екенмін. Сол бір аяулы үлкен жанұя 
атынан, Сəкен атынан, өз атымнан мен бүгін: – Рақмет со-
вет үкіметіне, рақмет лениндік партияға! – деген алғысымды 
адал көңілден айта аламын,

Бір əке, бір шешеден өрбіген жеті баланың үлкені осы 
Садуақас еді. Садуақасты үй-іші, ел-жұрты еркелете атап, 
Сəкен деп кетті.

Сəкеннің өмір тарихын жазу менің міндетіме кірмейді. 
Мұны өзінен артық ешкім жаза алмас та деп білемін. Өмірбая-
нын арнайы жазбағанымен де, өзінің өткен күрес жолын, 
революциялық мектебін, асқан белестерін сипаттаған «Тар 
жол, тайғақ кешу» романында ол өмір жолындағы өзінің 
өшпес ізін айқын да ақиқат бейнелеп кетті. Менің бұл жолғы 
міндетім қадірлі оқушыларыма өзім бастан-аяқ қасында 
болған аяулы ағам Сəкен өмірінің кейбір ғибратты, мағыналы 
көріністерінен, аттамалы түрде болса да, мағлұмат беру.
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ІІ

Сəкеннің жолы – күрес жолы. Оның сапалы өмірі ыстық-
суығы, дауылы мен толасы аралас, рақаты мен мехнаты 
алмасқан, аласапыран тартысқа толы өмір еді. Əсіресе 1917-
18 жылдардағы оның Ақмоладағы күрес күндері, 1919 жылы 
Колчактың азап вагонынан қашып шығып, Түркістандағы 
Совет өкіметімен жалғасуы əрбір күні хикая боларлық ұзақ 
əңгіме. Мен ең алдымен сол бір кезден аз-ғана сөз қозға-
мақпын.

Əкем Сейфулла екеуміз 1917 жылдың тамызында Ақмола-
дағы күзгі жəрмеңкеге бардық. Сəкен онда сол қалада мұ-
ғалімдік қызметте, Бірмұхамед Айбасов, Жұмабай Нуркин 
үшеуі бір пəтерде тұрады екен. Бізді олар қуана қарсы алды. 
Əсіресе Сəкен: «Бүкіл біздің ауыл көшіп келгендей болды 
ғой» деп, əкесіне сəлем беріп, қайта-қайта шешеміз Жамал-
дың жай-күйін сұрастырып, мəз-мейрам болып қалды. 
Сəкен сол кездегі орыс мұғалімдерінің формасында киінген: 
қара сюртук, ақ жаға, ішінде сары түймелі семинариялық 
китель, қара шашы тып-тығыз, бөріктей дөңгелене біткен. 
Көздері ұялы, мөлдір, қылшылдап тұрған 23-тегі жас жігіт. 
Əкеміз ауылға қайтарда Сəкен екі адамға – бірі өз шешеміз 
Жамалға, екіншісі бəріміздің ауылдағы кіндік шешеміз Бол-
ған кемпірге көйлек-жаулық, шай, қант, конфет, мейізі бар 
арнайы сəлемдеме жіберді. «Бəріміздің» дейтін себебім: жа-
сы сексенге келген, Атабай мен Сатайдың шешесі Болған 
бəйбіше кезінде біздің əкеміздің кіндігін кесіпті, кейін Сə-
кеннің де, Сəлима қарындасымның да кіндігін сол кісі кес-
кен. Осы адамды Сəкен елден ерек жақсы көретін еді. Халық-
тың ауыз əдебиетін, ертегі, қиссаларын, тарихи хикаяларын 
жасында Сəкеннің зердесіне құйған екі адамның бірі – өз 
анамыз болса, екіншісі – сол Болған қария.

Ол жылы мен 15-темін, Сəкен: «оқытамын, Мəжитті қал-
дырып кет» деп əкемнен өтініп, мені Ақмолада өз қасына 
алып қалды. Аз күннің ішінде мен де тік жаға көйлекті 
белдікпен буған, қисық табан етікті қала жігіті болдым да 
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шықтым. Сəкен қасында мен қалған соң басқа пəтерге шық-
ты. Мені сондағы екі класты орыс мектебіне оқуға түсірді. 
Қазақ жастарынан ол мектепте Жұмабай Орманбаев оқиды 
екен. Сол мектепте сабақ беретін мұғалімдердің ішінде Сə-
кен де бар еді, тағы бір ұмытылмас жақсы адам Говузов де-
ген орыс тілінің оқытушысы.

Сол бір кезеңдегі Сəкеннің жұмысы бастан асады, күн-
діз-түні тыныштық жоқ: мектептегі сабағы, үйдегі жазу 
жұмысы (сол кезде «Бақыт жолына» деген пьеса жазып жү-
ретін), жиналыстарға қатынасып, сөз сөйлеуі, пікірлес жол-
дастарымен бас қосуы – бəрі-бəрі жарыса өтіп жататын. Бір 
сөзбен айтқанда, сол айлардағы Сəкен Сейфуллиннің, Бəкен 
Серікбаевтың, Абдолла Асылбековтың жəне басқа да қазақ-
тың еңбекшіл интеллигенттерінің сөзі де, ісі де Ақмолада со-
вет өкіметін орнату жолындағы күрес еді. Бұларға жергілікті 
жерде З.Катченко сияқты орыс большевиктері қолма-қол 
басшылық етеді, арысы Петроградтан, берісі Омск мен Қы-
зылжардан астыртын нұсқаулар да келіп жататын сияқты. 
Айтыстарының тым қызу өтетінін бірер рет көргенім де бар. 
1918 жылдың қысында Сəкенді іздеп барып жиналыс болып 
жатқан үйге кіріп кеткенім əлі есімде. Дүйсенбаев деген 
шағын бойлы, шегір, сары кісі сөз сөйлеп, совет өкіметінің 
болашағы туралы, бостандық пен теңдіктің жайынан жап-
жақсы əңгіме қозғады. Сонда Төлеубай Нұралин дегеннің: 
«Адокат Дүйсенбаев неправильно говорит...» деп қызылөңеш 
бола айқайлағаны көз алдымда.

Төргі жақта отырған Сəкен бір мезетте мені көріп қалып, 
қатты ренжіді. Есік күзетіп тұрған біреулерге ескертпе жаса-
ды. «Үйге қайт, жиналысқа бұдан былай келме!» – деді маған. 
Сабақтан бос кезімде Сəкеннің тамағын əзірлеп қоямын, үйді 
күтемін, қала шетінде тұратын неміс əйеліне жудыртуға кір 
апарып беріп, алып қайтамын. Жиналысқа қатыстырмағаны-
мен үйде оңаша қалғанымызда, Сəкен өздерінің жүргізіп жүр-
ген үлкен істерінің ұзын-ырғасын маған сездіртіп те отырады. 
Владимир Ильич Ленин жайында, большевиктер партиясы, 
Совет өкіметі туралы жақсы-жақсы əңгімелер айтады.
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Ақырында, сол жылы Ақмолада Совдеп орнады. Оның 
председателі большевик революционер Бочек деген болды, 
орынбасары Серікбаев, президиум мүшелерінің құрамында 
Сəкен де бар. «Жұмысы енді азаяды» деп жүрсем, оным 
мүлде қате екен. Совдептің жұмысының көптігі, қиындығы 
сонша, енді бұлар талай түндерді ұйқысыз өткізетін бол-
ды. Көктем туа мен өзіміздің ауылдан қалашылап келген 
Ұйтыбек Жұрқабековпен бірге, Сəкеннің рұқсатымен елге 
қайттым. «Ауылға сəлем айту – деді Сəкен, – жас Совдеп 
нығайып алған соң, өзім де елге барып қайтпақшымын, ау-
ылды əбден сағындым» – деді.

Бірақ, қанша сағынғанмен, ауылға Сəкен қайта алмады. 
Бір күні, жазғы бір ертеңгілікте Ақмолада Совдеп құлапты, 
Колчактың баскесерлері жер-жерде ылаң салып жатыр 
екен деген суық хабар бұрқ ете қалды. Сəкеннің тұтқынға 
алынғанын, Колчак сойқандарынан соққы жегенін естідік. 
Зар күйін тартып, от басында уһлеп, жылап шешем отыр. Үй 
ішінде сыр бермей, өзін қайратты ұстайтын əкем ғана. Ол 
қасына ағайыннан Дəулетпек Мұстафа баласын жəне мені 
ертіп, Ақмолаға тартты. Үшеуміз алдымен Сəкеннің тұрған 
пəтері Мұқай дегеннің Есілдің жағасындағы қоңыр үйіне 
келіп кірдік. Үй иесі кемпір Сəкенді айтып, басын шайқап-
шайқап көп жылады, колчакшылардың Сəкенге көрсеткен 
айуандығын айтқанында жүрегімізге қан толғандай, төбе 
құйқамыз шымырлайды.

Сəкендер қала шетіндегі ұзыннан созылған, темір торлы 
терезелері батысқа қараған бір қабатты түрмеде екен. Сырт-
та əрлі-берлі күзетте жүрген солдаттар мылтық кезеніп, 
əрқайсысы атамын деп айбар шегіп, түрме қабырғасына 
жақындатпайды. Тұтқындар да терезеден ауыл адамдарын 
көріп қалыпты. Солдат мылтығынан сескеніп, жалтақтап əр-
лі-берлі жөңкіле берген бізге, күзетші солдаттардың үстінен 
баса-көктей келіп Сəкеннің даусы жетті.

– Амансыңдар ма, қашан келдіңдер, кімдер келді? – деп 
қалды. Біз де дауыстап, тіл қатыстық. Сəкен: – Алаңдамай 
берік болыңдар! – деп қайрат беріп тұр, – біздің ісімізді 
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қуып, əуре болмаңдар, бұл – ұрлық-қарлық емес, бірдің 
емес, мыңның, миллионның ісі...

Сəкендердің ісін қарайтын «соғыс трибуналының комис-
сиясы» екен, комиссияның бір мүшесі мұсылманнан, Мəнтен 
молда деген екен. Əкемдер өздерінше сол молдаға «қазақы 
жолмен» сөз салып көрген еді. Ол:

– Қолымнан келмейді, бұл жеке кісінің қылмысы емес, 
Руссиядағы өкімет тағдырына байланысты іс, – депті. Сонда 
да молдекең құрбан айты күні тұтқындар 15 минутқа сыртқа 
шығарылады, сонда көздесіп, тілдесіп қалуға рұқсат болады 
десе керек.

Айт күні абақты айналасы ығы-жығы адамға толып кетті. 
Қолдарына, аяқтарына кісен салынған, арықтап-тұралап, жүдеп-
жадаған, ақшыл беттерін ісік жайлай бастаған тұтқындарды 
далаға айдап шықты. Шынжырлары салдырлап, олар найза бо-
йындай жерде қатар түзеп тұрды. Олар мен ел адамдарының 
арасында мылтық кезеніп, жалаңаш қылыштарын ұстап сол-
даттар мен офицерлер тұр. Танып тұрмын, Абдолла Асылбеков 
тым жүдеп кеткен, аяғын баса алмай, теңселе береді. Шағын 
денелі Бəкен Серікбаев сыр берер емес, шынардың бұтағындай 
қатып қалған, Сəкен екеуі тым қайратты, ызғарлы тұр.

– Елге қайтыңдар, совет өкіметінің тез арада орнайтынын, 
мыналардың күні бітетінін халыққа хабарлаңдар, қош, есен 
болыңдар! Мəжит, сен шешеңе демеу бол! – деген Сəкеннің 
сөздері үздік-үздік естіліп тұрды. Берген тамағымызды алған 
көрінеді, қымызды бермепті. Ұзақ тұрғызбады, тұтқындарды 
мылтықпен ұрғылай айдап, бұғауларын салдырлатып, шұ-
бырған топты ығыта қуып қайта алып кетті.

Біз ауылға қайттық. Ішкеніміз у, жегеніміз желім, төсегіміз 
тас болғандай күндерді бастан өткердік. Шешеміз жылай-
жылай көруден қалды. Ақмола жақтан əр алуан дақпырт же-
тіп жатады: Сəкендер Қызылжарда екен, Омбыда азап ваго-
нында екен десе біреулер, енді бір алыпқашты хабар: жол 
бойы атып тастапты, қашып шыққанда қайта қолға түсіп, 
таяқтан өліпті деседі. Жайлаудағы жарқыраған жаздың сол 
жылы қалай өткенін де аңғарғанымыз жоқ.
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Күз болды. Ауыл тауға көшті. Сібірдің сұрапыл қысын 
Сəкен Колчактың тұтқынында «азап вагонында» өткізді. 
«Гөй-гөйдің күйін тартып, үміт күтіп, біз елде жаттық. Қыс 
өтті, қайтадан жаз келді. Ауыл Аққұдық деген жерде отыр-
ған. Ауыл жанында түйе көрінбес дүлей қараған бар. Сол 
қарағаннан тұрымтайдың балапанын ұстап əкеп, қойдың 
жабағысына орап, қолдан өсіруді ауыл балалары əдет етіп 
алғанбыз. Бір күні таңертең мен сондай бір балапанды жем-
деп, шешеміз ұршық иіріп отырған, суыт жүрісті салт атты 
адам келіп, тура біздің үйге ат тұмсығын тіреді. Ділмағамбет 
Жиенбеков деген ағайын екен. Үйге кіріп, сəлемдесіп, жан-
жағына қаранып, шешемнің қасына барып отырды.

– Жол болсын, қайдан келесің, Ділмағамбет?
– Жыландыдан келемін (Самарское деген поселкені жер-

гілікті ел солай атайды), – деді.
– Не хабар ол жақтан?
– Кімнен?
– Менің Сəкеннен басқа сұрайтын кімім бар? – деді ше-

шем.
– Сəкеніңді қазір көрсетсем, не бересің, Жамал? – дейді 

Ділмағамбет күліп.
Біз бəріміз оны бас салып, шын айтасың ба деп, шуылда-

сып қалдық.
– Сəкен анау қырқаның арғы жағында арбамен келе жа-

тыр. Əкеле жатқан Айдабол – Сүйіндік руындағы нағашысы 
Мұқай. Дабыра болмасын, – деп Сəкен мені алдымен жібер-
ді, – деп отыр Ділмағамбет.

Қайдағы дабыра болмасын! Желі басындағы биеге, 
белдеудегі атқа, тай-байталға міне-міне жөнелген жұрт Сə-
кенді қарсы алуға лап қойды. Ділмағамбетті жаяу қалды-
рып, оның қара жорғасын мініп Жамал шешем кетті. Бір 
ауыл емес, қанаттас отырған басқа ауыл да сол сəтте естіп 
қалып, тайлы-таяқтысы қалмай Сəкеннің алдынан шықты. 
Бүлкек-бүлкек торы ат жеккен бір арбалы келеді. Жайдақ 
таймен жетіп барсам, арбада екі адам. Божы ұстап отырған 
сары кісі – нағашымыз болуға тиіс. Екіншісі, əрине, Сəкен, 
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бірақ танып болмайды, қара сақалды. Жыртық шапанды, кө-
нетоз тымақ киген біреу арбадан домалана түсіп, бізге қарсы 
жүрді. Бұл Сəкен еді.

– Сəкенім, айым, күнім! – деген шешемнің даусы кең да-
ланы басына көтерді.

Елге келгенмен, бұл жақ əзір «Колчак үкіметінің» қара-
уында болатын. Сəкеннің өмірі мұнда да қылыштың жүзінде 
болатын. Сейфуллин дегенді іздеуші отрядтар маза берер 
емес. Сəкеннің үйде қонуынан гөрі далаға кетіп, не бұта ара-
сына, не бейіт ішіне түнеуі көбейді.

...Дала күні қызарып ұясына төмендеген, жылқы түнгі 
өріске бет алған кешкі уақыт еді. Қанаттас отырған ауылдан 
біздің ауылға құнанға мінген жылқышы Əреш деген жігіт 
келді. Қоласы түскен құнаны ақсаңдап желіп келе жатыр, 
жан-жағына бұрылмай, сезік бермей сөйлеп те келеді:

– Біздің ауылға үш солдат қуғыншы келді, сені іздейді, 
Сəкен! Қазір осы ауылға келетін ыңғайлары бар. Мен түсіп 
қалайын, мына құнанға мініп, бой тасала... Беттері суық, те-
зірек жасырын... Көздері шалса, тура саған қарай шабудан 
тайсалмайды, сені жылқышы екен десін, сонау жылқыға 
қарай бетте.

Үй маңында тұрған бəріміз қатты абыржыдық. Əреш жер-
ге түсе қалып, Сəкен құнанға лезде мінді де, сойыл сүйретіп, 
жылқыға қарай бет қойды. Аяңмен кетіп барады, желсе, шап-
са сезіліп қалатынын біледі. Ауыл арасындағы жылқыға бара 
жатқан жай адамның түрін көрсетеді. Сөйткенше болмай, 
бастарында елтірі бөріктері бар, мылтық асынып, қылыш 
байланған Колчактың үш баскесері əлгі Əреш келген ауыл-
дан шығып, біздің ауылға шауып келді. Ауылға кіре сала:

– Сейфулланың үйі қайсы, Сəкен Сейфуллин қайда? – деп 
ығырып айбар шекті. Біздің үйдің есігі түрулі тұрған. Үшеуі 
де шауып барып, ашық тұрған есіктен үй ішіне көз жіберісті, 
əрі қарады, бері қарады. Бірақ аттарынан түспеді. Заты Колчак 
баскесерлері үйдің ішіне кіруге, бой салып тінту жасауға, не 
дегенмен, қорқатын сияқты. Өздерінің уақытша əмірші еке-
нін сезеді, халықтың жасырын күшінен тайсақтайды. Үйге 
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кірмегені жақсы болды, кірсе, тінту жасаса, Сəкен оқыған 
большевиктік бағыттағы газеттерді, листовкаларды, журнал-
дарды, маркстік кітаптарды көріп қалулары да ықтимал еді. 
Олар: «Сейфуллинді тауып беріңдер, ол осында қашып кел-
ген» деп əлек салды. Біз: «Сейфуллин деген келген жоқ, ол 
Омскіде түрмеде болса керек»... деп жауап бердік.

Қаншама сұрастырып, түк шығара алмағаннан кейін, кол-
чакшылар болыстың ауылын сұрады. Біз оларға болыстың 
ауылын нұсқадық. Əлгілердің Нілді болысының ауылына 
қарай тартқан жолында Ит азу деген қырқаның бауырында 
жатқан жылқыға қарай бет қойғанын көріп, зəреміз зəр түбі-
не кетті. Бірақ Сəкен жылқы ішіне кірісімен, құнанды қоя 
беріп, жаяулап барып, бұта арасына жасырынған көрінеді. 
Баскесерлер солайша, Сəкенді таба алмай өтіп кетті.

Сол үшеуі бірнеше күн бойы Нілді болысына қарайтын 
ауылдардан кетпей қойды. Бір күні болыс хабар жіберіпті:

– Сəкенге айтыңдар, үшеуіне пара беріп, аттандырып сал-
сақ қайтеді, – депті.

Сəкен сондай қысылтаяң кезде де байсалды, сабырлы 
қалпынан ауған жоқ.

– Пара беретін мен ұры-қары емеспін, – деп болысқа сəлем 
айтты. Елдің, қауымның тауқыметін ескерген болыс Колчак 
жалдаптарына Сəкен осында келіп еді дегенді айта алмаса 
керек. Бұл оқиға осылай аяқталды. Бірақ мұндай оқиғаның 
табанда қайталана беруі ықтимал еді. Сəкеннің өмірі оқтың 
аузында, қылыштың жүзінде болды. Сондықтан одан ары 
ауылда жата беруіне болмады.

Жаз өтіп, күз келгенде Тарақты, Тама деген рулардың 
Шу бойына көшетін ауылдарына ілесіп, əкеміздің бөгеннен 
құйрығы түскен шолақ жиреніне мініп, Сəкен Əулиеата 
қаласына (қазір Жамбыл) бет қойды. Ол жақта – Совет өкі-
меті. Бүкіл ауыл болып, біз оны сарғая күтіп сағынған Совет 
өкіметіне қарай шығарып салған едік.

Ағайын ішінде ізгі жақсы жандар да көп. Сонымен бір-
ге, дəулетті ағайындар арасында пиғылы нашар адамдар 
да кездесуші еді. Дəулетті ағайындарға Сəкен сөз салып, 



16

ұзақ жолға мініске жарайтын ат сұрастырды. Бірақ отарлы 
жылқы иелерінің ешқайсысы ат майын беруге жарамады. 
Колчактың қашқынына ат беруден қорыққан да болар, мал 
жандылық психология тағы бар.

Сонымен, Сəкен əкеміздің жалғыз шолағына мініп, ауыл-
дан жүдеу аттанды. Жирен шолақтың өзін де жол бойы, бір 
түнде ұрылар қағып кетіпті.

Сол кеткеннен Сəкен ауылға 1920 жылдың мартында қа-
сына төрт қызыл əскер ертіп, совет өкіметінің өкілі ретінде, 
салтанатпен оралды. Əлгі ат бермеген бай ағайындар бұл 
жолы Сəкенге бір ат сұраса, екі ат беруге əзір еді. Солардың 
осыншалық төменшік халін айтып, Сəкен өз-өзінен күліп 
отыратын еді. Ондай адамдардың түр-сиқын, мінез-құлқын 
өзінің «Тар жол, тайғақ кешу» романында ақын сықақтап 
жазды.

Ауылда он күн болғаннан кейін көп адаммен Сəкендер 
Ақмолаға кетті. Онда жас совет өкіметінің күтіп тұрған қыз-
меті, Колчак лаңының кезінде уақытша үзілген, енді қайта 
жандандыруды керек етіп тұрған игі істер бар еді.

ІІІ

Ағалы-інілі Сəкен екеуміздің арамызда тату-тəтті, сыйлы 
да тəлімді талай-талай кездер өтті. Інілері ол кісіні əкедей 
құрмет тұтты, ойындағысын қабағынан түсініп, тіршілікте 
соның дегенін қалт еткізген кезіміз болған жоқ. Əрқашан оған 
көмекші, қосшы болуға тырыстық, оның қоғамдық өмірдегі, 
творчество майданындағы ізгі істеріне жəрдемдесіп тұрдық. 
Əсіресе мені Сəкен əрқашан көмекшілікке алатын. Осының 
бір мысалы ретінде, мен енді Сəкенмен бірге өткізген 1930 
жылдың күзіндегі бір сапарым жайында əңгіме айтсам дей-
мін.

Сол жылдың жазында ол Қазақстан өлкелік партия коми-
тетінің тапсырмасымен Шет ауданында болды, жолындағы 
Қоянды жəрмеңкесі маңында бір жеті аялдаған. Содан кейін, 
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қазіргі Жаңаарқа ауданындағы «Айша» деген хикаясында 
толық сипатын тапқан Есен деген өзеннің бойында отырған 
10 – 15 үйлі өз ауылына келіп, 15 күндей дем алды. Бірақ 
ол қандай «дем алыс» еді десеңізші! Сол күндердің бəрінде 
ол өзен жағасына келіп, жаңа отырықшылана бастаған ке-
дей ағайындардың үйлерін салысты, өз қолымен балшық 
құйысты, кірпіш қаласты, қара жұмыстың қандайын болса 
да бəрімізбен бірге жадырап, жарқылдай жүріп істеді. Ауыл 
адамдары жабылып кетіп, күніне бір үйдің қабырғасын 
тұрғызамыз. Сəкеннің жақсы көретін адамдары етікші Ах-
метбектің, қарт Сатайдың жəне басқалардың үйі бірінен соң 
бірі ірге көтерді. Тамағымыз қымыз бен айран, ортамызда – 
Сəкен. Дамыл кезі əңгіме-дүкен болып өтеді. Сəкен біздерге 
жаңалық өмірдің, жаңа еңбектің мəн-мағынасын айтады. Ол 
бір мен үшін естен кетпес дəурен еді.

Еңбектің, əрекеттің, күрестің, шыдамдылықтың адамы еді 
Сəкен. Қолына алған іске құныға берілетін, асқа да, шөлге де 
тағаты бəрімізден күшті. Көлемі қанша шағын болғанымен 
жаңалық атаулының бəрін қуаныш санайтын. Жұрттың 
ұйымдасып, отырықшылана бастауы да, кооператив таратқан 
көк соқа да, сүт тартатын сепаратор машинасын да бəр-бəрін 
келешегі үлкен, өрісті істің қайнар көзі деп білетін. Оның 
«Сепаратор» деген өлеңі өзінің туған ауылында болған осы-
нау сапарының əсерімен жазылған еді.

Отызыншы жыл болғанымен, Сəкен мінемін десе машина 
да, самолет те табылады. Бірақ Алматыға атпен қайтқысы 
келді. Жер көремін, ел көремін, Бетпақдаланың, Балқаштың 
үстін басып, Алатауға дейін табиғат аралап барамын деген 
ойы болды. Тегінде атпен жол жүру, далада түнеу, даланың 
жаздағы ыстығын, самалын, жаңбырын, күздегі бозқырауы 
мен қысқы боранын, қарын өз басынан кешіру Сəкен үшін 
қызық бір өмір еді. Менің мектебімнің бір үлкені қырдың 
табиғаты ғой деп отыратын ол.

Сəкеннің табиғат көркін, адамдардың қарым-қатынас, 
мінез, сөзін, тіршілік көрінісін қалай тамашалайтынын мен 
осы Арқа мен Алатау арасындағы ұзақ жолда да əбден көріп 
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білдім. Қазанның төртінде Есен өзені бойындағы ауылдан 
Алатауға бет алдық.

Сəкеннің мінгені қамыс құлақ, оқтаудай жұмыр «аяңы ты-
мақты алшы кигізген» теңбіл қаракөк, үстінде қынама бел 
қалың шапан, басында түлкі тымақ, аяғында саптама етік, 
сырты қырша, іші қалаша киінген. Менің астымда жирен бие, 
жетегімде азық-түлігімізді артқан шудалы қара бура бар.

Ауылдан шыққанда, менің жолдан адаспаймыз ба деген 
сұрағыма, Сəкен: «Сұрай-сұрай Мекені де тапқан» деп жа-
уап қайтарған... Онысы рас та болды: бір елді қонысқа келсек, 
екінші елді қонысқа, ауылдан ауыл қандай жолмен баруды 
сұрап білеміз. Жол қай жерге дейін барады, айырық жолдың 
қайсысына түсу керек, қай тұста құдық, бастау, бұлақ бар, 
осының бəрін кездескен адамнан сұрап, біліп, жазып алып 
отырамыз. Жолымызда кездесетін «Айдарлы», «Шеңгелді» 
деген құдықтар да, «Күйлі», «Қашқан теңіз», «Ит ішпестің 
ала көлі» деген көл-өзендер де, Балқаш жағалауындағы Бу-
рылбайтал балық заводы да сол бір қалыптарымен көз ал-
дымда тұрады.

Əуелі жолдағы Успенскі кенінде аялдап, Сəкен жұмысшы-
лардың тұрмысымен танысты, олармен небір қызық əңгіме-
лер өткізді. Əңгіме өзегі Совет үкіметінің саясаты, жұмысшы 
табының сол кездегі рөлі туралы болды. Бірақ небір сая-
си тақырыптағы сөздің өзі дастанға бергісіз тартымды бо-
лып өтеді. Ақын Сəкен бұл сапарында шынайы үгітші еді. 
Ылғи ғана солтүстікке бұрылып тұратын компастың тілі 
сияқты, Сəкеннің бүйірі де жұмысшылар қауымына қарай 
үнемі бұрылып тұратын. Бұл мінезін ол Бурылбайталдағы 
балықшылармен өткізген əңгімелерінде де анық аңғартты. 
Тұрмысы, жұмыс жайы əлі жолға қойыла қоймаған балықшы 
қауыммен бірер күн ішінде бауырласып кетті. Балықты əзір-
леп, тұздаудағы олардың жіберіп отырған кемшіліктерін де 
беттеріне айтты.

Біздің жолымыз суыт сапар болған жоқ. Суыт кеткенде 
Алматыға 12 – 13 күн шамасында жетуге болар еді. Олай 
емес, бұл өзі Сəкеннің Арқадан Алатауға дейін жасаған үгіт 
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шеруі, ел өмірін зерттеуі, туған өлкенің табиғатын көруі 
еді. Бір елді қоныста 2 – 3 күндеп қалатын да кездер бол-
ды. Сəкенді сүйген жұрт қонбасына да қоймайды. Есеннен 
30 – 35 шақырым жердегі Успенскіде жұмысшы, Тарақты 
руының қазағы Сыздық Дəулетбаевтың үйінде екі қондық, 
Шұбыртпалы еліндегі баяғы Ағыбай батырдың ауылында 
Босаға деген жерде ұзақ аялдадық.

Күндіз көріп, білген əсерлерінің екшелген көріністерін 
кешкілікте Сəкен не үйде, не далада, өзге жұрттан оңаша 
отырып, өзімен-өзі болып, дəптеріне жазып қоятын еді. Ал-
матыға дейін қалың бір дəптер Сəкеннің ұсақ əріптермен, 
қарындашпен жазған сөздеріне толды. Осындай əрбір əсер, 
көріністің алғашқы нұсқасы түскен дəптерлер К.Маркс көше-
сіндегі Сəкен үйінде тұрушы еді. Сəкеннің қыр киімдері: 
шапаны, тымағы, саптама етігі, жанындай жақсы көретін 
домбырасы да кабинетінде дайын тұратын. Соның бəрі кейін 
жоқ болды.

Ауылдан шыққанда ағалы-інілі екеу ғана едік. Жолда Сəкен 
тобы көбейе берді. Ілескен адамдар екінші ауылға дейін, тіпті 
бір-екі көштік жерге дейін Сəкенді шығарып сап, кейін оралып 
отырады. Алматыға дейін ілескендер де табылып, жолаушы 
саны келе-келе сегіз адам болдық. Бізге қосылған алтаудың 
бірі Жақия Рахымбеков еді. Астанаға жеткеннен кейін Сəкен 
оны «Комвузға» оқуға түсірді. Қазір ол астана маңындағы бір 
колхоздың председателі. Үй жолдас сол жолаушылардың ішін-
де есімде көбірек сақталғандары Серік Өдешев, Ақытай 
Сəкенов, Баспақ Жүсіпбеков. Əсіресе осы Жүсіпбеков əңгімеле-
рін жол-жөнекей Сəкен ықыластана тыңдайды. Бұл ел аузын-
дағы хикаяларды, ертегі, əзіл, сықақ сөздерді көп білетін, білге-
нін келістіріп айта алатын ойнақы тілді, ойлы адам еді.

* * *

Жүріп келеміз. Көбіне аяң, ара-тұра бұлаң құйрық, бүлкек 
араласады. Бірақ бұлаң құйрық та, бүлкен желіс те, ұзақ жол 
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да серік емес, оған адам да, ат та шыдамайды. Ұзақ сапардың 
жүрісі де ұзақ, біркелкі, мимырт аяң. Бүгінгі бетіміз, қонар 
бағдарымыз Қызылшоқы болмақ. Онда Бақыр деген кісі бар. 
Сəкен де, бəріміз де ол кісіні Бəкең дейміз.

Қарагерді сылай қамшылап, кейде аяңға, кейде жорғасына 
басып келе жатқан Тəлікке қарап Сəкен:

– Сен аяңмен отыр, Тəлік! – деп күлді, – жорғалата бер-
ме, онда бізден қара үзіп кетесің, «жорға мінген жолдастан 
айырылады» деген қазақ. Аяңмен отырып-ақ кешке қарай 
Қызылшоқыны маңайлап қалармыз.

– Қайда қонамыз сонда, – дедім мен де сөз араластырып.
– Қайда қонушы едік, Бақырдың өз үйіне, əрине, – деді.
Бəріміз де осыны мақұлдадық.
Күн батуға айналғанда Қызылшоқының басы да көрінді. 

Біз суыт жүріспен жағалап келіп ауылдың шетіне де іліндік. 
Ауыл шетінде суға бара жатқан бір əйел кездесті. Мен 
Бақырдың үйін сұрадым. Əйел бес үйден кейінгі бір үлкен 
қоңыр үйді Бақырдікі деп нұсқады. Жолдағы үйлерді айна-
лып өтіп Бақыр ағаның үйіне аттың басын тіредік. Үйден 
бір бала жүгіріп шығып, бізді көріп үйге қайта еніп кетті. 
Кешікпей Бəкеңнің өзі шығып, Сəкенді құшақтап көп қысып 
тұрды. Қарасам, Бəкеңнің көзінен жас тамып тұр екен.

Сəкен: – Бəке, неге босайсың, аман-есен көріскен қуаныш 
емес пе деп Бəкеңді жұбатты.

Бақыр туыс болғанмен қоныс шалғай болып сирек кездес-
кендіктен де босап тұр. Бақыр аға Сəкенге қарап, Сəкенжан, 
осы жерде кідіре тұрайық, жеңгең төрге көрпе жайсын, – 
деді.

Тəлік үшеуміздің де атымызды ашаға байлап, кейін ше-
гініп тұрдық.

Ауыл күздің амалына толық қамданғандай. Бала да, үлкен 
де қыс киімін сайлап киінген. Ауыл айналасында жайылған 
төрт түлік мал да ашқарақ, жер бетінің шөбін қалдырмай 
жеп қалғылары келетіндей бастарын жерден алмай жалмап 
жұлып барады. Сəкен мендегі дүрбіні алып жан-жаққа қарап, 
айналаны шолып бола бергенде Бəкең:
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– Қарағым Сəкен, үйге еніңдер, – деді де, өзі алдымен 
есікке келіп, киіз үйдің есігін ашып бізді үйге кіргізді. Ауыл-
дың амандығын сұрап болғаннан кейін, Бəкең Сəкенге қа-
рап, – сені Қоянды жəрмеңкесінде көрдік деп ауыл жəрмең-
кешілдері айтып келіп еді, Алматыдан шыққаныңа көп бол-
ды ма, Сəкенжан, – деді.

Сəкен Алматыдан Қазақстан өлкелік партия комитетінің 
Шет ауданына жібергенін, онда тапсырманы орындаған 
соң, Қоянды жəрмеңкесін көргенін, одан елге соғып, ауыл-
да болғанын содан енді Алматыға атпен сапарлап бара 
жатқанын айтты. Бəкең:

– Сəкен қарағым-ау, сонау Алматыға осы атпен барам 
дейсің бе? Алматың сондай жақын ба? – деп таңданғандай 
болды. Сəкен Бəкеңе қарап күлді де, атқа жер алыс болмай-
ды ғой. Мен Бетпақдаланы Балқаштың көлін жағалап сол 
жолдағы елді, жерді, суды көргім келді. Поезбен жүрсең көп 
ештеңе көре алмайсың. Сондықтан осы ойымды орындайын 
деп, атпен шыққан сапарым осы деді.

– Тəлік пен Мəжит те бара ма? – деді Бəкең. Сəкен өз ше-
шімін айтты:

– Тəлік осы арадан кейін қайтады, Мəжит менімен; бірге 
барады.

Мен ішімнен қуанып отырдым. Ұзақ жолдың бейнетіне 
қарамастан, Сəкенмен бірге сапар жасау мен үшін бір дəурен 
еді.

Ұзамай осы үйге ауыл адамдары да жиналып келіп, бəрі 
де Сəкенмен бірі құшақтап, бірі қол ұстасып амандасып оты-
рысты.

Амандық сұрасып болған соң Бəкең Сəкенге қарап, сапа-
рың оң болсын, осында Жақия деген інің бар, шешесі өз ше-
шеңмен бір елдің қызы. Соны ілестіріп ала кет, оқуға ынта-
лы бала, шаруа жағдайлары онша емес, – деді.

– Бəке, айтқаныңыз орындалады, Жақия бірге жүрсін, өзі 
қайда, осында келсін, – деп Сəкен Өдешке қарады.

Ақмадия, Өдеш тағы басқа отырғандар да Сəкеннің сөзіне 
риза болғандай бастарын изеп қойды. Ақмадия Сəкенге қа-
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рап «ауылдың қазір берекелі бір кезі, асықпа, біраз жатып 
кет», – деп көп атынан тілек білдірді.

Сол ауылда 4 – 5 күн болып, Бəкең тапсырған Жақияны 
қасымызға ертіп, Алматыға беттедік. Сəкен сол Жақияны 
оқытып, кейін өз үйінде үйлендірді.

Қазір Жақияның Алматы маңындағы озық колхоздың 
председателі екенін мен жоғарыда айттым. Бұл күнде ол 
да енді бала өргізіп, немере сүйіп отырған қарттардың бірі 
болды. Ол өз өміріне риза, 21 жыл бойына үзбестен колхоз 
жетекшісі болып келеді, еңбегі абыройлы.

– Менің тағдырымды жарқын жолға бастаған əу баста 
Сəкен аға ғой, – деп отырады Жақия.

Жақияны Сəкен əуелі кəсіподақ мектебінде оқытты. Оны 
бітірген соң ол Алматының облыстық атқару комитетінде 
Ораз Жандосовтың қарауында қызмет істеді. Одан кейін 
«Комвузға» түсіп оны бітірген соң агроном болған. Кейін кол-
хоз басшылығына жоғарылаған. Жақияның өмірі – Сəкеннің 
жастарға деп жасаған қамқорлығының көп мысалының бірі 
ғана.

Сонымен біздер Қызылшоқыдан аттанып, Алматыға бет 
ұстап тағы да сапарға шықтық. Енді Тəліктің орнына қасы-
мызда жас Жақия.

Бұл кездегі жол онда жоқ. Біздің алған бағытымызда 
көптен-көп меже етеріміз Ақмола мен Піспек (Фрунзе) ара-
сындағы қырғыздың көпесі Қали дегеннің салған жолы еді. 
«Қали салған қасқа жол» дейміз біз оны. Ол адастырмайды, 
Фрунзеге тура тартады.

Қоналқаға түскен жерімізде күн ұзаққа ат соқты болған 
Сəкен аз уақыт дем алады, шай-пүй ішкен соң жұртпен əңгі-
меге беріледі, содан кейін ұмытып қаламын ба деген жайлар-
ды дəптеріне түсіруге кіріседі. Біздер жазуға кіріскен Сəкенді 
оңаша қалдыруға, ойын бөлмеуге тырысамыз. Жазу үстінде 
өте байсалды, жадыраңқы отырады, өзгедей əрекеттің бəрін 
тоқтатып, өз ойымен ғана болады.

Сəкен өзін өзгеден бөліп ұстамайтын, далаға қонып, ерте-
мен аттанғанымызда атын өзі ерттеп мінеді, тек елді қоныс-
та қонғанда ғана амал жоқ (Сəкеннің атын қошеметпен ерт-
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теп жатқан адамдардың қолын қағуға болмайды ғой). Ерек-
ше жағдай да тілемейді, жолдастары не ішіп-жесе, мұның да 
ауқаты сол.

Сəкен сол тұста көмірдей қара шашын тымақ ішіне сый-
ымды етіп, қысқа ғана өсірген, шет-шетін ұстарамен іріккен 
қою қара мұрты бар, жаудыр қара көзді, қасы мен қабағы, 
маңдайы сұлу да сүйкімді райымен адамды өзіне тартып 
тұратын, адамға ойлы көздерін төңкеріп тура қарайтын ер 
тұлғалы жігіт еді. Бəріміз аға санап, аға емес-ау, əке санап, 
сыйлап, ұйып тұратын едік. Сол сапарда Сəкен бірде қыр-
дың астау жон, аласа төбесінің басында жазу жазып отыр-
ды. Жігіттер ойпатта от жағып кешкілік ас əзірлеп жүр. 
Жүсіпбеков екеуміз көліктерді отқа жіберу қамында едік. 
Күздің қызыл күні осы маңға, ойпаттағы шоқ-шоқ тоғайға, 
қоңыр қырқаларға, ойдағы бізге, төбедегі Сəкенге қызыл 
арай нұрын еркін төгіп, ұясына еңкейіп бара жатқан кез.

– Біздің осы Сəкен де табиғаттың берген нұрлы перзенті 
ғой. Көрмейсің бе, табиғат сəулесінің құшағында, анасының 
аймалауында отырғандай бал-бұл жайнауын, – деген сондағы 
Жүсіпбеков сөзі əлі құлағымда.

Сəкен жылқыны, соның ішінде өзінің астындағы атын 
азаматқа серік санап, жанындай жақсы көретін. Балқаш бо-
йындағы Мыңарал деген жерде қамыстан басқа өсімдік жоқ. 
Қырдың көк шалғыны мен жоңышқасына, қияғы мен тарла-
уытына, көдесі мен бетегесіне үйренген біздің аттарымызға 
Мыңарал маңында қиын болды. Қамыстың үлпілдек собы-
ғын талшық етті. Бірақ бұдан көліктеріміздің іші бұзылды. 
Жері де құмайт, тастақ болғандықтан аттарымыз тосырқап, 
жол бойы тағалатып алуымызға тура келді. Осындай бір кез-
де Сəкеннің теңбіл көкке ер салып жатып, онымен кəдімгідей 
«тілдесіп» тұрғанын байқадым.

– Гауһар көзіңді жарқырат, қабағың түспесін, – дейді ол 
атының маңдайын сипап, алақанымен көзін сүртіп, – Алматыға 
да жетеміз, сұлыға қоямын сені. Əзір сыр білдірме!

Сөйтіп, төртінші қазанда Есен өзенінің жағасынан ат-
танған біз 4 қарашада Қаскелең жақтан Алматы көшесіне де 
келіп кірдік.
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Енді ойласам, Сəкенмен өткізген сол бір сапар тым қызық 
та сағынышты екен. Ол поэзия сапары, ақындық ізденіс, елді, 
жерді көзбен көріп, сезіну сапары еді. Сəкеннің бұл шеруінің 
бүгінгі жазушы ұрпаққа айтары да мағыналы: туған еліңді, 
табиғатты сүйе біл, аралап көре біл, бай қазына халық орта-
сында,– дейді ол.

ІV

Ол жылдары Сəкен жанұясы Алматыда К. Маркс көшесін-
дегі 81 үйде, екі ғана бөлмеде тұрды. Пеш отпен жылына-
ды, үйге кешкісін ондық керосин шамы жағылады. Пешке 
от жағу, үй ішінің ондық-мұндық шаруасын істеп тастау 
Сəкеннің əдеті еді. Қысқы кештерде ала көлеңке үйде, маз-
дап жанып жатқан пештің алдында тізесін қыздыра отырып 
қасындағылармен əңгімелесу Сəкен үшін қызықты бір шақ 
болатын. Тіпті пеш алдында көңілінің шарты келіп, домбы-
расына қол созып «Сары жайлау», «Қосбасар» сияқты небір 
сазды күйлерді де шертіп отыратын. Сол, 1931 жылдың 
қысында, Сəкен үйінде, бізбен бірге өзіміздің ауылдың 
адамы Өдеш Биқанов тұрды. Ол палуан денелі, қайратты 
жігіт еді. Аз сөйлейді, көп тыңдайды. Ал көңілінің шарты 
келіп, сөйлей қалса, əңгімені қиыстырып, шешіліп кететін ер 
келбетті, ақын жанды адам еді. Сəкен осы адамды өте сый-
лап, оның сөзін зер сала тыңдап отыратын еді. Биқанов екі 
айтып, бір айтып, біздерге оқудағы Серік деген баласын тап-
сырады, соған бас-көз, ақылшы болыңдар дейді. Биқановтың 
бұл аманатын Сəкен де орындады, Серіктің оқу бітіріп сана-
лы азамат болуына көмектесті.

Сəкеннің жазу кабинеті де, дем алып, ұйықтайтын орны да 
бір бөлме. Ол кезде ауыл шаруашылық институтында оқуда 
жүрген мен де Сəкенмен бірге бір бөлмеде жатамын. Кешкі 
астан соң, дастарқан басындағы əңгіме-дүкен тоқтаған кез-
де, сағат түнгі ондардан бастап Сəкен жазу үстеліне отыра-
ды. Анда-санда, оянып кеткенде көз қырымды тастаймын, 
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жазуға кіріскен Сəкен бас алмай, мойын бұрмай, өз ойымен 
өзі, қаламымен ғана сырласып, сағат таң алдындағы үшке, 
не тіпті төртке дейін жұмыс үстінде болады. Ол жылдары 
«Қызыл ат» поэмасын жазып жүрген кезі. Сол тұста «Қызыл 
сұңқарлар» пьесасын да қайта өңдеген еді. Таңертең мен 
тұрғанда оның ұйықтап жатқанын көремін. Кейінірек ағам 
Мəліктің қызы Күлзағипа да Сəкеннің қолында тұрып, Ал-
матыда оқу оқыды. (Қазір ол Қарағандыда тұрады.) Ол үй 
ішінде тақ-тұқ басып, қатты жүреді. Мұнысымен кейде ол 
Сəкенді ойынан бөледі. Сəкен оған ренжіп те қалатын:

– Сен жерді ойып кеткендей, сарт-сұрт басасың. Мынау 
Мəжит қыстай менімен бірге тұрып келе жатыр, бір рет сы-
тырын естіртпейді, – дейтін. Бəрі де үйдің тарлығынан еді. 
Одан кейін тұрған Красин 22-дегі пəтеріміз де оңған жоқ, 
екі бөлмеден аспады. Сəкен жанұясын өзінің 1937 жылдың 
қыркүйегіне дейін тұрған, соңғы пəтері К. Маркс кешесіндегі 
97 үйге көшкенде, біз сол Красиндегі үйде қалып қойдық. Біз 
дегенде, бұл кезде əке-шешеміз де көшіп келіп, бірге тұрған 
болатын. Анам Жамал 63 жасында, 1933 жылдың шығысын-
да, 1934 жылдың кірісінде, қыс ішінде қайтыс болды.

Өмірімде Сəкенді талай қайғылы, қатал шақтарда көріп 
жүріп, тіпті сонау бір Колчак қылышының астында, өлім ау-
зында көргенімде де көзіне жас алғанын, көңілі босағанын 
көрген жан емес едім. Анасының қазасы үстінде Сəкеннің 
ұялы қара көздерінен моншақ-моншақ жас парлап, ұзақ жы-
лағанын көрдім.

* * *

Анаға деген аяулы көзқарас, өз анасын артықша қадір 
тұту Сəкеннің азаматтық тұлғасын аша түсетін жарқын бір 
жағы екенін де осы тұста айта кеткім келеді.

Анамыз Жамалдың жас кезіндегі тағдыры да қиын бол-
ған. Бірақ қаншама қиыншылықта, тапшылықта жүрсе де ол 
өз тұңғышы Сəкеннің азамат болып қалыптасуына аналық 
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тəрбиесін сіңірді. Келешек революционердің, ел азаматының, 
дарынды ақынның бойына ана тəрбиесінен ауысқан сапалар 
да көп. Сəкен бертін келе біздерге: мені адам еткен де, ақын 
еткен анам ғой, – деп мақтанышпен айтып отыратын еді.

Өгей əкенің қолына келін болып түскен шешеміз жасын-
да көп қиындық, кемшілік көреді. Талай ауыр жағдайды ба-
сынан кешіреді. Ішерге асы болмай жоқшылық, тапшылық 
көрген жас ана тұңғыш баласы Сəкен туып, қуанғанынан өмір 
азабын да ұмытады. Бар ойы, бар үміті, жұбанышы Сəкен 
ғана болады. Тұңғышы Сəкен ес біле бастағанда анасының 
ауыр азабын көреді, қаршадайынан анасының ауыр халіне 
көңілмен арашашы боп, жанашырлық сезімі оянады. Ананың 
осы ауыр халі жас Сəкеннің жүрегінде шер болып қалған. 
Сол өмірді еске сақтаған Сəкен кейін «Ананың хаты» деген 
өлеңінде, сол күндегі анасының тілегін, ойын, жүректегі қа-
сірет мұңын ақындық тілмен кестелеген:

Балам едің емшек берген,
Түн ұйқымды төрт бөліп,
Анаң едім жапа көрген,
Сені өсіру дерт болып.

Жас күніңде көп ойлаушы ем,
Сені əлдилеп тербетіп,
«Арманым жоқ» деп ойлаушы ем,
Қалқам өссе ер жетіп...

Талай жылап жүруші едім,
Сенің бала кезіңде,
Неге екенін білуші едің,
Қалқатайым, өзің де. 

Алданышым қалқам едің,
Сонда менің қуатым,
Сен тұңғышым – марқам едің,
Бар қайғымды жуатын.
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Көрмеп едім жар қызығын,
Бір сен едің тілегім,
Бір сен едің бар қызығым
Шыбын жаным, жүрегім.

Бала едің сен жыламайтын,
Еркелікті білмеуші ең,
Жоқты бер деп сұрамайтын,
Жəне орынсыз күлмеуші ең..,

Осылайша ана жүрегінің тілегін, өмірінде есіне сақтаған 
Сəкен «Анаға жауап» деген өлеңінде оған деген өз сүйіспен-
шілігін дəл де, əдемі де келтірген:

Əлі есімде мені талай,
Аш бауырыңа басқаның.
Ұмытылады, айтшы қалай,
Талай тамғаң жастарың.

Мені басып аш бауырыңа.
Ыңыранушы ең, ырғаушы ең,
Домалаушы ед жас бауырына,
Қасірет мұңын жырлаушы ең.

Жадымда əлі мені тербеп,
Талай айтқан жырларың,
Жүрегімде қатқан шер боп,
Қасіретіңнің сырлары.

Сонда-ақ білгем талай сырды,
Сол заманның жалғанын,
Қасірет көріп жас өмірді,
Көңілің сөніп қалғанын.

Сол уақытта-ақ əр сөзіне,
Имандай-ақ нанғамын,
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Маған шаққан зар сөзіңе.
Мен де күйіп жанғамын.

Шындап сүйген жанның сыйын,
Сенен ғана алғамын,
Кемшіліктің зарлы күйін
Сенен естіп қалғамын.

Шын сүюді сенен көріп,
Сенен ғана білгенмін,
Күлсең мен де саған еріп,
Қуанғаннан күлгенмін.

Кемшілікке ызаланып,
Кейде отырып жылаушы ең,
Жоқшылыққа назаланып,
Көктен жауап сұраушы ең...

Сенің жасың маған шер боп,
Балдырым-дақ күйгенмін.
Теңдік алсам, өсіп ер боп,
Жүрекке ант қып түйгенмін

Ананы құрметтеуді Сəкен өмір бойы есінен шығарған 
емес. Оқудан дем алыс кезінде ауылға келіп, бір ай жарым-
дай болып жүрген күндерінде, ананың аясында болып, оны 
ылғи құрметке бөлеудің жолында болатын.

Бір жылы көп ауыл қатар-қатар «Есен» деген мекенде 
отырған. Менің жас кезім. Сəкен оқудан дем алысқа келген. 
Біздің бір бойдақ қой жоқ болып кетті. Шешем ренжіп, «мына 
көрші ауылдың қойларынан қарау керек еді, пілдей бір қой 
босқа жоғалып кеткені-ай, қарайтын кісінің жоқтығынан-
ау», – деп еді.

Сəкен маған қарап: «Сен танимысың қойды?» – деп сұра-
ды. Мен танимын дедім. Сəкен шешеме қарап: «Мен ертең 
ерте түйеге мініп, мына Мəжит екеуміз барлық ауылдың қо-
расындағы қойлары өрмей тұрып қарап шығамыз» деді.
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Ертеңінде таң атысымен тұрып, мені оятып екеуміз түйе-
ге мінгесіп, көрші ауылдардың қорада жатқан қойларын ара-
лап шықтық, өзі маған «қой ішін əбден қара» деп қояды. Екі 
ауылдан таба алмай, үшінші ауылға келдік. Тани кеттім, сол 
ауылдың қойында жүр екен.

Тұсақты ұстап алып, Сəкен түйеге өңгерді, солайша үйге 
келдік. «Шешеміз Сəкенжан болмаса, бұл қой жоғалып ке-
тетін еді» – деп, қуанып қалды. Осындай ананың қабағын 
шыттырмауға тырысып, ол əрқашан ұсақ шаруада да оған 
қолғабысын тигізетін еді.

Алыста жүргенде, хат жазғанда алдымен Жамалекеме 
деп жазатын.

Бертінде, Сəкен демалысқа ауылға келіп бірнеше күндер 
жатып кететін. Бірде төр алдында жантайып жатып, мұртын 
сипап қойып, шешеме жымиып күліп қарап: «Мен кімге 
тарттым, Жамалеке?» – деп қалды.

Жамалекем: «Сəкенжан, сен нағашыңа тартқансың» деп 
еді. Ойлаған жерімнен шықты дегендей болды. Сəкен шеше-
сін аса жақсы көргендіктен бе, нағашысына тартты дегенді 
ұнататын.

Расында нағашымыз Тышамбай, халық аса сыйлаған, 
шыншыл, бетті, ер, турашыл, шешен адам болған көрінеді.

Түс бейнесі, дене тұлғасы да сол əкеме тартқан деп Сəкенді 
шешем мақтанышпен айтатын еді. Шешеммен бірге туысқан 
Əбіш деген інісі бертінде өлді, ол да Сəкен бейнелес еді, əсіресе 
мұрны, мұрты дəл келетін, домбыра тартқаны да ұқсайды. 
Мінезі де келісті, орынсыз сөйлемейтін жан болатын.

1933 жылы əкем, шешем, біз бəріміз Алматыға келдік. 
Сол 1934 жылдың басында ұзақ аурудан кейін анамыз қай-
тыс болды дедім. Бұл қаза бəрімізге де ауыр болды. Бірақ 
Сəкеннің назалануы өзгеше еді. Ұзақ уақыттар анасы оның 
ой санасынан, көз алдынан кетпеді. Анасының өлімін ой-
лап көңілі құлазып кеткен шақтарында домбыра шертіп, 
жұбаныш табатын.

Анасының өлімі ауыр тиіп жүрген сол бір шақтарда «жұт 
жеті ағайынды» дегендей, кейбір солақай сындар да ақын-
ның мазасын алып жүрді.
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Қазақстанның ол кездегі белгілі əдебиет сыншылары-
нан Ғаббас Тоғжанов «Қызыл сұңқар» пьесасын сынап, 
Ілияс Қабылов «Қызыл ат» поэмасын сынап мақалалар жаз-
ды. Өз атына айтылған небір теріс сөздер кетіп жатса да, 
Сəкен елең қылмай, іштей ширығып жүретін. Тіпті Ғаббас 
«қазақта Еркебұлан деген кісі аты болмайды» дегенге дейін 
барғанында, Сəкеннің оған қайтарған жауабының мысқыл 
əжуаға толы болғаны əлі есімде. «Тоғжан деген есім тоқ 
адам деген екі сөзден екен. Тоқшылдықты арман етіп осы-
лай ат қойған қазақ даланың бұланындай əм еркін, əм ерке 
болуды неге арман етпесін! Еркебұлан сондай тілекпен, екі 
сөзден құралған есім» деген болатын.

* * *

Бұл естелігімде, жоғарыда айтқанымдай, мен Сəкеннің 
қоғамдық қайраткер, аса көрнекті ақын-жазушы ретіндегі 
рөліне тоқталмадым. Себебі бұл жағы осы жинаққа кірген 
арысы бүкіл елімізге, берісі республикамызға аттары белгілі 
əдебиет қайраткерлерінің, мемлекеттік жəне қоғамдық ұйым-
дар өкілдерінің пікірлерінде жеткілікті сөз болып отыр. 
Мен болсам, оның өміріндегі, үй ішіндегі, көп алдындағы 
жекеленген азаматтық санасын, адамгершілігі биік əрекет 
көріністерін баяндауға тырыстым.

Осы қатарда мен Сəкеннің адал адамдарға деген рақым-
шыл қасиетін айта кетпесем, ол туралы айтқанымның бəрі 
олқы болып шығар еді. Бұл тұста да мен оған жай мінездеме 
беріп, жалпы айтудан аулақпын. Сөзімді мысалмен жеке бір 
жарқын көрініспен түйіндесем деп ойлаймын. Сəкеннің өзі 
де біреуге жай, құрғақ мінездеме беруді, жалпылап сөйлеуді 
өмір бойы жақтырмай кеткен адам.

1934 жылы Секербек Жақыпбеков деген адам жаламен 
сотталып, аяқ астынан еңбек-түзеу лагеріне жіберілді.

Ол заты біздің елдің қазағы болатын, сол кезде Алматы 
іргесіндегі бір колхозда председатель болып тұрған. Өштес-
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кен бір жандардың жаласымен көз алдымызда жазықсыз жа-
заға тартылып кете барды.

Секербектің əйел Жұқаш емшектегі баласын көтеріп, 
сол бір ауыр халдің кезінде, біздің үйге көбірек келетін 
болды, бірнеше күн болды, үнемі Секербектің жазықсыз 
кеткенін айтып жылай береді. Секербектің ағасы Əуеспек 
Құлатаев та сол кезде қала іргесіндегі Чапаев атындағы кол-
хозда жұмыс істейтін. Ол да біздікімен жиі қатынас жасап 
тұрды. Сəкен бұл адамды: «Сауатсыз болғанымен, қарадай 
жүйріктің нағыз өзі, еңбекқұмар, көңілі кең сарайдай кісі» – 
деп сыртынан мақтап, «Əуке, Əуке!» деп сыйлап отыратын. 
Міне сол Əуеспек бір келгенінде Сəкенге мұңын шақты, 
біртіндеп отырып Секербекке тағылған кіналардың, бəрін 
жоққа шығарды. Сəкен ол кісіні байыппен тыңдап алды, 
сөздерін еш бөлген де жоқ. Тек əбден дəлелдеп болғаннан 
кейін, мұртын ширата отырып, қалжың айтты:

– Əуке! – деді ол, – оқуыңыз болса, нағыз қоғамдық қор-
ғаушы болатын түріңіз бар ғой!..

– Қарағым, Сəкенжан, – деді ол да күліп, – жасымда оқу 
түгілі, тіршілік етудің өзі қиын болды, енді, мына заман 
түзелген шақта, жас өтіп кетті, кеш қалдым.

Əуеспектің Секербекті ақтап айтқан сөздерін тыңдаған-
нан кейін, оның өтінішін көкейге қондыра отырып, Сəкен 
көп ойланып отырып қалды.

– Ертең бір соғып кетерсіз, Əуке! – деп жауап берді. Əу-
кең кетісімен Сəкен əдеттегісінше жақсы киініп, қолына 
таяғын алып шығып кетті де Қазақстан Жоғарғы сотының 
мекемесіне барды.

Ертең түс ауа Əукең де айтқандай-ақ атпен келіп үйге 
түсе қалды. Сəкен шай қойғызып, Əукеңмен шай үстінде 
əңгімелесіп, ұзақ отырды. Əукең кетейін деп оқталғанда 
ғана:

– Кешегі жұмысыңыз орындалды, Əуке! – деді, – көп ұза-
май Секербек ініңіз үйіңізге келеді!

Əукең: «Рас па, бауырым, Сəкенжан» деп Сəкенді құшақ-
тай алды. Қарасақ, Əукеңнің сақалынан көзінің жасы 
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ағып тұр екен. Қой, Əуке, – деп қойғыздық, бізге қарап: – 
Шырақтарым-ай, қуанған да, қорыққан да бірдей деген емес 
пе, – деп атына мініп алды да, ауылына қарай шаба жөнелді.

Айтқандай, 15 – 20 күннің шамасында Жақыпбеков Секер-
бек аман-есен келіп, өткен күн бір күндей болмай, жанұясы 
мəз-мейрам болды да қалды. Сол Əуеспектің қазір жасы 
сексеннің жоғары жағында. Ақадыр станциясында тұрады. 
Жақыпбеков Секербек бала-шағасымен Қарағанды облысы, 
Жаңаарқа ауданы, Успенскі совхозында тұрады, пенсионер. 
Жұбайы Жұқаш та балаларымен жақсы өмірдің құшағында 
жүріп жатыр. Күні бүгінде бұл екі кісі Сəкенге дəн риза.

* * *

Бірге де, көпке де қолынан келгенше жақсылық етуді, аз-
ды-көпті өз рақымын тигізіп отыруды Сəкен көп мұраттары-
ның бірі санайтын.

Сəкен көптің арасында жиі болуды, ала-шұбар қалың топ 
ішінде көзге түспей, адамдарға көз салып, əр алуан мінездерін 
көріп, сөздерін естіп зерттеуді сүйетін. 1937 жылдың жазын-
да Сəкен Талғардың бергі жағында киіз үй тіктіріп, сонда 
дем алды. Түнде киіз үйдің сыртында, алма ағаштарының ая-
сында, ашық аспан астында ұйықтайды. Қасындағылармен, 
өте-мөте ел адамдарымен ұзақ əңгімелеседі. Демалыс күн-
дері жұпыны киініп, мені ертіп Талғардың базарын аралай-
ды, ел қатарлы асханаға кіріп, көптің арасында отырып ау-
қаттанады.

Сондай жүрістерінде өзін жұрттың елемей, көңіл аудар-
мағанын мақұл табатын, неғұрлым ешкім танымаса екен 
дейтін. Ел өмірінің əрбір көрінісіне солайша, қарапайым 
адамша көз жіберіп, көңіл қоюға тырысатын.

Сəкенді салтанатты мерекелі жағдайда да талай көрдім. 
1936 жылдың жазында Алматыда Сəкеннің творчествосы-
ның жиырма жылдығы аталып өткен үлкен тойы болды. Қа-
зақстан үкіметі оған жеңіл машина тарту етті. Москвадан 
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омырауына Еңбек Қызыл Ту орденін тағып қайтқанында, Ал-
маты 1 станциясында Сəкенді жұршылық үлкен құрметпен 
қарсы алды. Ілияс Қабылов, Нығмет Сырғабеков, Жанай-
дар Садуақасов, Хамза Жүсіпбеков сықылды азаматтар 
алдынан шықты. Соның бəрінде Сəкен асып-тасқан жан 
емес, қуанышты күндерде шамадан аспайтын, қиыншылық 
күндерде абыржып-саспайтын байсалды бір жан ед. Ол ар-
дақты ақын, күрескер азамат, халқының революционер ұлы 
ғана емес, ағайын-туған, дос-жаран ортада тəлімді-тəрбиелі, 
аяулы аға да болған еді. Оның нұрлы жүзі, айтқан əңгімесі, 
жазған сөзі əрқашан да өшпей, көз алдымызда тұрады.

V

Енді Сəкенді қанаттандырған екі ұя туралы айтпақшы-
мын. Сəкеннің бойындағы азаматтық биік қасиеттердің 
бəрі де оған өзі өскен ортадан, халықтың қалың еңбекші 
бұқарасынан ауысқан үлгі демекпін. Жас күнінде оған 
өнер өнегесін, ерлік пен еңбек үлгісін көрсеткен орталар, 
біріншіден – өзінің ауылы болса, екіншіден – Успенскі кенін-
дегі жұмысшы қауымның ортасы болды. Бұл екеуі қыранның 
балапанын қанаттандырған екі ұя сияқты еді. Бірінші ұядан 
оған өнер, ақындық нəр, шешен тіл ауысса, екінші ұядан оған 
қанаушы тапқа, оның қорғаны болған патшалық құрылысқа 
қарсы күрес ұғымы, революциялық мұрат ауысты.

Біздің ауыл сыншыл көз, ойлы сөздің кені еді. Қазіргі 
Жаңаарқа ауданының Ор-Аба деген тауының бөктерінде, 
Қарашілік деген жерде қыстауымыз, Есеннен өтіп келіп қо-
натын Маржанкөл, Жаманкөл, Ағаштыкөл деген кең алапта 
жайлауымыз болған. Қыс қыстау, жаз жайлау əнші, күйші, 
айтысшыл ақын, орақ тіл шешен жандарға толы келеді. Ар-
ғысын айтпағанымның өзінде, біздің тұсымызда ауылымыз-
да Тұрысбектің Əзімханы, Омардың Құсайыны, сияқты қис-
саны, өлеңді, дастанды жаттап алып, махамына келтіріп, 
əндетіп орындайтын өлеңшілер болды. Сəкен бұл екеуімен 



34

де сырлас дос еді. 1915 жылы, жазда каникулға келгенінде 
Əзімхан оның күндіз-түні қасынан қалмайтын серігі болды. 
Онда Сəкен қиылған қара қасы бар, тығыз қара шашты, ұялы 
мөлдір көздері дүниеге оймен қарайтын, талдырмаш бойлы 
ақсұр жігіт. Алтыбақан, шілдехана, үйлену тойы сияқты 
ойын-сауықта Сəкен Əзімханмен, Құсайынмен ылғи бірге 
болады, олардың кəдімгі осы заманның əртістеріндей ажа-
рын келтіріп, бейнелеп орындайтын өлеңдерін, қисынымен 
келетін əңгімелерін тыңдайды. Жақсы сөзді, кербез əнді Сə-
кендей құмарта тыңдап, рухани лəззат алатын адамды мен 
оған дейін де, одан кейін де тым сирек кездестірдім. Ауы-
лымызда Сейітбек дегеннің əйелі Тəуірбала есімді келіншек 
əнші-ақ еді. Бас қосыла қалған жерде Тəуірбаланың əн шыр-
қауы өмірдің бір қызығы болатын. Тəуірбалаға əн салдырып, 
Сəкен оны ұйып тыңдайтын. Ойын-сауықта Тəуірбаланы 
құрметпен шақыртып алып, əндерін бас алмастан тыңдаудан 
Сəкен де, басқалар да еш жалықпайтын. Осы күнде мен екі 
Розаның, Бибігүлдің, басқа да сахна саңлақтарының əнде-
рін тыңдап отырып, қара торы, нəзік бойлы, бұлбұл жан 
Тəуірбаланы еске түсіремін, қазіргі күнде жасаса, шіркін-ай, 
ол да сахнамыздың көркі болар ма еді, қайтер еді деп ойлай-
мын.

Өзінің жасында көп əсер алған адамдарын, өнер үлгісін 
шашқан жандарды Сəкен кейін де ұмытпай, олардың кейбі-
рінің бейнесін шығармаларына енгізіп те жүрді. Жоғарыда 
мен айтқан Əзімхан өлеңші – қасынан екі елі қалмаған сері-
гі болды, сол Əзімханның бейнесі кейін Сəкеннің «Жер қаз-
ғандар» деген повесінде өз бояуын тауып, бас кейіпкерлері-
нің бірі болып сипатталған.

Ауылдан алыстап кеткен шақтарында да ол жас күнінде 
өзіне өнерден сусын берген ұясын ұмытпай, сағынышпен 
еске түсіріп отыратын. Колчак үкіметінің түрмесінде отыр-
ған кездерінде шығарған өлеңдерінде де елді, оның жақсы 
дəстүрін, оның өнерін сағыну сарыны басым болып отыра-
ды. «Терезеде отырып – сөйлесті көңілім елменен» деген 
өлеңінде қаншама сағыныш, ауылды қадір тұту бар десеңіз-
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ші! Сонау, жас шағындағы Кəдіштің көп өлеңін мен Сəкеннің 
аузынан бертінде де бірнеше естідім.

Сəкеннің жүрегі жастайынан ауыл кедейлерінің жағында 
болды, өз басы да кедейшілік тақсыретін көп тартты. Бірақ, 
ол дəулетті адамдардың ішінде де адал пейіл, ізгі адамдардың 
болғанын көрмей қалған жоқ. Біздің көрші ауылда Аман де-
ген дəулетті адам болды, оған кезінде тəуір мал бітті. Сұра-
ған жаннан көлік күшін аямайтын қайырымды жан еді. Бұл 
адамның үй-ішімен Сəкен де жақсы қарым-қатынаста бол-
ды. Сəкен ауылды жерде, қаншама характерді, қаншама қай-
шылық арқалаған, түрлі-түрлі адамдарды көріп өсті. Оның 
бойына халықтың өнері, өлеңі сіңді. Бұл ұя Сəкеннен келе-
келе белгілі ақын, азамат шығаруға себепкер болды.

Ауылдан басқа, ес білген кезінен бастап Сəкен жұмысшы-
лар қауымының қанаудағы тұрмысын да, олардың есе-тең-
діктен жұрдай, езгідегі хал-ақуалын да көріп, көкірегіне 
түйді. Успенск қалашығы біздің ауылдан жүз шақырымдай 
жерде. Сəкен сол Успенскіде орысша мектепте оқыды. 

Ағылшын капиталистерінің орыс пен қазақ кеншілеріне 
көрсеткен зорлық-зомбылығы, бұл шетелдік мырзалардың 
жергілікті орыс капиталистерімен, қазақ байларымен ауыз 
жаласып, жұмысшы халықты бəрінің бірлесіп қанауы Сəкен-
нің көз алдында өтіп жатты. Сəкен Успенск руднигінде, 
Ыбрай деген ұстаның үйінде тұрды. Оның баласы Нұрғали 
Сəкенмен қатар өсті. Осы екі балаға Ыбрай жұмысшылардың 
бастан кешіріп келе жатқан қайғы-азабын жыр етіп айтып 
беретін. Ол кезде кен қазу жұмысында ешқандай техника 
күші деген жоқ, барлық ауыр жұмыс қолмен атқарылады. 
Жұмыс уақыты таңның атқанынан күннің батқанына дейін. 
Осындай ауыр еңбек атқарғанда кеншінің алар еңбек ақысы 
өлмес ауқатқа ғана əзер жетеді. Жұмысшылар арасын-
да бостандыққа талпыну, қанаушы қапиталистерге қарсы 
күресу, патшалық құрылысты жек көру талабы күшті бол-
ды. Россиядағы социал-демократ бағытындағы жасырын 
əдебиеттер де Успенскіге жетпей қалған жоқ, саяси бағыт-
тағы үгітші революционерлер де кеншілер арасында жұмыс 
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жүргізді. Мұның бəрі Сəкеннің бойына жастай дарыған үл-
кен күрес мектебі, келешек революционердің қалыптасу 
мектебі еді.

Қазақтың ауыз əдебиет үлгілерін, орыс əдебиетінің клас-
сиктерін оқып сусындаған Сəкен енді марксшіл əдебиетпен 
де таныса бастайды, бірте-бірте француз революциясының, 
Париж коммунасының, Батыс Еуропадағы революциялық 
қозғалыстар тарихымен танысады, олардың жетекші қаһар-
мандардың ерлікке толы өмірін өзіне үлгі тұтынатын бол-
ған. Осылайша келіп, Сəкен 1916 жылғы көтерілісті бас-
тан өткерді. 1905 жылғы бірінші орыс революциясының са-
бақтарын көңіліне тоқыды. Лениннің ұлы жолына беріліп 
өле-өлгенінше сол лениндік сара жолдан айнымай кетті. 
Меніңше, осы күнге дейін Сəкен творчествосы, оның ақын-
дық жолы біршама зерттелінгенімен, оның революцияшыл 
жауынгер боп қалыптасу жолы тым аз сөз болып келгенге 
ұқсайды.

Міне, сонда, Сəкеннің революционер-күрескер ретіндегі 
тұлғасы сөз болғанда, бала жасынан бастап қашан, заңсыз-
дыққа ұшырап, мерт болғанға дейінгі бүкіл өмірінде оны-
мен бірге болған менің көз алдымда Успенскінің кеншілері, 
ондағы жұмысшы табы перзенттерінің ерлігі мен еңбегі 
тұрады. Жоғарыда өзім айтқандай, балапан қыранға қанат 
бітірген екі ұяның бірі – Успенскі жұмысшыларының өмі-
рі. Бүкіл өмірінде Сəкен Сейфуллин өзін саналы күреске 
баулыған жұмысшы табының ісі мен мұратына адал болды, 
Коммунистік партияның ісі мен жолына адал болды.

VI

Ендігі бір сөзді мəдениет майданындағы Сəкеннің ақын 
жанды қарындастары жайында айтқым келеді. Саналы өмі-
рінің алғашқы қадамынан бастап-ақ Сəкен арысы бүкіл шы-
ғыс əйеліне, бергісі қазақ əйеліне жанашырлықпен қарады. 
Ол қазақ əйелінің қапастағы тағдырын ел ішінде, ауыл 
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өмірінде өз көзімен көрді, олардың қайғы-мұңына іштей 
ортақтасып өсті. Сəкен əйелдерге ақ сүтімен азамат өсірген 
ана, өмірдің түп төркіні, дүниенің көркі деп қарады.

– Ақындық маған анамнан келген қасиет, – деп отыра-
тын ол. Шынында, ауыз əдебиетінің ел ішіндегі небір тама-
ша нұсқаларын – ертегілерді, жырларды, шежіре, шешендік 
сөздерді Сəкен бала жасынан бастап өз анасының аузынан 
естіді.

Сəкен əйелдердің өнеріне де ерекше баға беріп, тіпті со-
лардың өнерінен ақындық əсер алып, үйренуші еді. Біздің 
ауылда Айша Нұрымқызы, Тəуірбала Меңлібек келіні деген 
жас əйелдер асқан əнші болды. Сəкен бұл екеуінің əндерін 
ақындық əсер ала, тəтті зейінмен тыңдайтын. Ауылдағы 
сауық-сайран, ойын-тойда бұл өнерпаз адамдарға құрмет 
көрсетіп, басқаларды да осыған баулитын еді.

Əйелге тең праволы азамат, өнердің, ақылдың иесі деп 
қарау Сəкен санасында ерте оянған, 1916 жылдың жазын-
да Сарыарқадағы Шұбыртпалы елінде кездескен Хабиба 
қыздың əншілігін ақындық асқақ сөздермен «Тар жол, тайғақ 
кешу» романында əсерлі етіп жазды. Қыз салған «Əупілдек» 
əнінің қайдан шыққанын, əннің қасіретті сырын баян-
дай келіп, əйел тағдырына байланысты жан тебірентерлік 
жайларды көркем сөздердің кестесіне түсірді. 1918 жылы 
Ақмола совдепі арқылы бостандық алып, сүйгеніне барған 
Хабиба əлі бар көрінеді.

Сəкеннің «Бақыт жолына» деген пьесасы тұңғыш рет 1918 
жылдың бірінші майында Ақмола сахнасында қойылған. 
Пьесаның да алға тартар негізгі бір өзегі – əйел теңдігі мəсе-
лесі. Осы пьесаның бас кейіпкерінің рөлдерінде Жаңыл 
Шашдəулетова мен оның күйеуі Хұсайын ойнаған еді. Сол 
Жаңыл да қазір тірі, Алматыда тұрады. Қазақ əйелінің сонау 
1918 жылы сахнаға шығуы, бостандыққа ұмтылған кейіпкер 
тұлғасын бейнелеп, көп алдында көрінуінің де зор саяси 
тəрбиелік мəні бар-ды.

Совет өкіметі орнаған соң бақытқа ұмтылған еңбекші қа-
зақ халқының, оның əйелдерінің еркін тіршілігін көргенде, 
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Сəкен бұл үлкен əлеуметтік өзгерістен жаңа шығармаларына 
шабыт алып отырады. «Тоқыма фабрикасында» деген өле-
ңінде жұмысшы əйелдердің еңбегі мен шеберлігін, техни-
каны игеруін бейнелесе, «Вагон терезесінен» атты, Сара 
Есоваға арнаған өлеңінде өшпес өмірдің тұлғасын лирика-
лық сөзбен жырлайды. Сара Есова, Нағима Арықова, Нəзипа 
Құлжанова секілді қоғам өміріне белсене араласқан білімді 
əйелдердің жемісті істеріне Сəкен қуанатын, оларды барын-
ша қолдайтын.

Орынборда тұрғанда Қазақ АССР Халық Комиссарла-
ры Советінің председателі Сəкен мемлекеттік үлкен жұмыс-
тарының арасында уақыт тауып, поэзияның əйелдерден шық-
қан алғашқы қарлығашы Шолпан Иманбай қызына өлең 
жазудың шеберлігіне жететін жолдар мен тəсілдерді айтып, 
кеңес, ақыл беріп отыратын.

Революциядан бұрынғы өмірі аянышты болған Шолпан-
ның кейбір өлеңі шерлі, мұңлы сарынға құрылушы еді. Осы-
ны байқаған Сəкен ақын қызға:

– Поэзия дегеніміз – өмір. Қайғы-шердің өмірге келтірер 
зияны сияқты, поэзияны да мерт етуі ықтимал. Ақын өз мұ-
ңы мен қуанышын қағазға түсіргенде де алдында оқушысы 
тұруы керек. Оқушысын тым қайғыға көме берген шығарма-
дан гөрі, бізге бүгін оған рухани серік бола алатын, көңілін 
көтеріп, жанын сергітетін, күрес пен еңбекке баулитын шы-
ғарма керек, – деп ақыл берді. Өзінің əдеби мақалаларында 
Иманбаеваны жаңа поэзиямыздың қарлығашы деп атап, 
оның ақындық қасиеттерінің қалыптасуына, ақындық даңқы-
ның тарауына Сəкен үлкен себепші болды. Шолпан да ақын 
ағасын артықша қадір тұтып, өле-өлгенше оның алдында 
өзін қарыздар санап өтті.

Менің қолымда Сəкеннің Ғайша Шариповаға жазған 
бес хаты сақтаулы. Мұнда ол өз шығармаларының Ғайша 
аудармасымен орыс тілінде жариялануы жайынан əңгіме 
қозғайды. «Қымбатты, Ғайша ханым!» деп басталатын бұл 
хаттардың мазмұнынан да үлкен ақынның кішіпейілдігі, 
əдебиеттің əйел қайраткерлеріне деген мəдени ілтипаты, сы-
пайы көзқарасы анық көрінеді.
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Сəкен Қазақстанның сол кездегі атақты жазушыларының 
бірі бола тұра, менмендікке салынып, өзін коллективтен, 
қаламдас жолдастарынан жоғары ұстаған жан емес. Ол 
кісі, əсіресе, əйел азаматтардың алдында сыпайы, жоғары 
мəдениетті еді. Оның бұл биік қасиетін Москва жазушысы 
Галина Серебрякова өзінің Сəкен туралы естеліктерінде ше-
бер көрсете алған. Сəкен Сейфуллиннің 70 жасқа толу мере-
кесін Отанымыздың астанасы Москвада өткізген комиссия-
ның құрамында Серебрякова да болды.

Сəкен Сейфуллин əйел бақытын, оның бостандығы мен 
еңбектегі рөлін жоғары бағалап, мұның өзі еңбекші халықтың 
Совет өкіметі жылдары ішінде қолы жеткен табысы деп 
білді. Сəкеннің əйелдерге көзқарасы нағыз коммунистің, елі-
нің, қоғамның мүддесін əр істе жоғары санайтын күрескер 
азаматтың көзқарасы еді.

VII

Сəкен əн мен күйді өте сүйетін еді. Əнші, домбырашы 
ауылға келе қалса, яки ел маңынан өтсе, оларды тыңдау, 
шақырып əкеліп қонақ қылу оның əдеті болатын дегенді 
айттық.

Домбыраны Сəкен жақсы тартатын. Əкем Сейфолла да 
күйші еді. Шешеміз əн салатын. Ал, Мəлік бəрімізден де 
домбырашы еді.

Əлі есімде, Мақаш деген жігіт қонаққа келді. Қасына 4 – 5 
əнші, күйші жігітті ертіп алыпты. Сəкен оларды асыға күтті. 
Əсіресе, белгілі күйші Əбікен Хасеновтың өнері оған қатты 
ұнаған еді. Күйшілер біраз уақыт домбырамен кезектесіп күй 
тартысты да, бəрі бірін-бірі қайталамады, Сəкен қуанып:

– Осындай өнері бар күйшіден айналмаспысың, күй ту-
ғызған халықтан айналмаспысың! Арқа тұрған бойы күй да-
ласы ғой. Оны көргенде Құрманғазының да арқасы қозып, 
«Сарыарқаны» берген жоқ па! – деді.

Сəкеннің домбыраға арнап жазған мына бір өлеңі жəне 
бар:
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Домбырам, күйлер қоссын
   пернелерің
Тарқатшы көкіректегі кектің
    шерін.
Қабағын қарыс жауып
   тұнжырайды,
Түнеріп түгі шығып, қайратты
    ерің.
Домбырам күйлегенде шыққан сарын,
Көкіректен əн салғанда шыққан жалын.
Күйдіріп, бір мұздатып жан мен тəнді
Əлемге біздің халдің айтшы
    бəрін, –

дейді.
Демалысқа келгенде Сəкен үйде отырмайтын еді. Ол кез-

де Есіл бойы қалың жыңғылды көк тал, жағасына тұнған 
шие-жидек өсетін. Өзенге шомылу, көл ортасындағы аққу 
құсты тамашалау, бозторғай мен бұлбұл əнін тыңдау, аққу 
құстың қанатының сазын есту, орман аралау, аңдар тірлігін 
барлау, ағаш арасының жұпар иісіне қану, бұлақ басында 
отыру, жер, су тау, орман жайлы халық аңызына құмарту, 
тыңдау, жазып алу Сəкеннің мінезіне тəн қасиет еді.

Табиғат туралы лирикасында, «Көкшетау» поэмасында 
Сəкен сол қасиетін өзі де танытады ғой. «Аққудың айры-
луы» деген балладасы осыған дəлел емес пе? Немесе аққуға 
арнап:

Келеді мұңлы дауыс құлағыма,
Япырмай, бір сорлы əйел жылады ма!
Сағынып əлде қымбат бір адамын –
Көл қылып көздің жасын бұлады ма?
Жоқ! Əне, саңқылдаған аққу екен,
Тапсырсам сəлемімді айтар ма екен!
Ей! Аққу! Сəлем деші жолыққанда,
Сарыарқа сансыз сұлу біздің мекен.
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Сəкеннің екі сөзінің бірі Көкшетау болатын еді. Ол: – Мен 
Көкшенің жерін ғашық жарымнан кем сүймеймін. Көкшетау 
елімнің үкілі бөркі, сəнді қиімі, əдемілігінің белгісі, ғажап 
қиялы, – деп отыратын еді.

«Арқаның кербез сұлу Көкшетауы» деп басталатын поэма-
ның жолдарын оқушылар жақсы білетін де болар. Өйткені:

Көк торғын Көкшетауды мұнар басқан,
Бастары көкке бойлап бұлттан асқан.
Бір шың бар етегінде тіп-тік найза
Адамзат жасағандай құйып тастан.

деген жолдармен:

Бурабай желді күні толқындайды,
Ысқырып, дауыл соқса, бұлқынады.
Жайындай найза тиген ойран болып,
Соқтығып, кырға шашып жұлқынады, –

деген шумақ бəріміздің есімізде емес пе?
Əрине, Сəкеннің бұдан басқа да қасиеттерін айтып беру-

ге болар еді. Оған шағын ғана естеліктің көлемі көтермей 
отыр. Менің айтпағым: жас буын ел өмірін Сəкенше сүйіп, 
əн-күйді Сəкенше тыңдап, əдемілікті Сəкен аталарынша 
құрметтесе екен дегім келеді.

Жылдар жылжып өтер. Жас буын аталарының мұрасын 
əлі де оқи біле, тани түсер. Сонда олар аталарының анаға, 
елге, Отанға деген махаббатынан нəр алар.

VIII

Сəкен жалғыз менің ғана емес, барша жастарымыздың 
ардақты ағасы. 

1923 жылы Сəкен Сейфуллин жас Қазақ Республикасы 
Халық Комиссарлары Советінің Председателі болып таға-
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йындалды да, орасан зор қуат пен жігерді талап ететін мем-
лекеттік жұмысқа кірісіп кетті. Жаңаарқада жатқан маған: 
«Орынборға кел, рабфакқа түсіп оқы» – деген сəлемін 
жолдады. Естуімше, ол сол кезде «Еңбекші қазақ» (қазіргі 
«Социалистік Қазақстан») газетінің де бас редакторы.

Ағамыздың 28 жасында Қазақ Республикасының бас-
шысы болғанын іштей мақтан тұтып мен, ауылдың саптама 
етік, түлкі тымақ киген қыр баласы, өз өмірімде алғаш рет 
Жаңаарқа даласын артқа тастап, жолға шықтым.

Орынбор – ол кездегі астанамыз. Мені көргенде Сəкеннің 
қуанышында шек болмады. Қайта-қайта құшақтап, үй-ішін, 
ауыл-аймақты əсіресе анамыздың денсаулығын тəптіштеп 
сұраумен болды. Тіпті жаңа құрылған жас республиканың 
28 жасар басшысы секілді емес, балаша жайраңдап, бізбен 
өте қарапайым əңгіме-дүкен құрды.

Сəкен Деев алаңы № 5 үйде тұрады екен. Өзі бойдақ. Он 
бөлмелі үйі бар. Бірақ соның екі бөлмесі ғана өзіне тиісті де, 
қалғандарын студенттерге жатақхана етіп беріпті. Яғни ол 
онға тарта оқушымен бірге жатақханада тұрады екен. Сол 
топқа келіп мен де қосылдым.

Сəкенде кішкене-кішкене екі бөлме бар еді. Бірі – жатақ 
жайы, онда бір кісілік кереует жəне киім ілгіш қана бар. 
Екіншісі – кішкене жазу үстелі бар, жұмыстан оралған соң 
қағаздарын қарайтын, кісі қабылдайтын «кабинет». Кітап-
хана, этажерка деген атымен жоқ. Бар қағазы – «Еңбек-
ші қазақ» газетінің тікпелері əлгі үстел үстіне таудай болып 
үйіліп жатады.

Тамақ ішетін ұзынша үлкен бөлме бар. Лиза дейтін бір 
əйел ас дайындайды. Ертеңгілік он шақты студент əлгі бөл-
меге жапырласып келіп тамаққа бас қоямыз, Сəкен үнемі 
бізден сəл кеш тамақтанатын-ды. Ондағы ойы – біздерді қы-
сылтпау, еркін отырғызу. Сол себепті шайдың қызылы Сов-
нарком Председателіне жетпей де қалып жүрді.

Сəкеннің пəтеріне күні-түні кісі келеді. Оның кеңседен 
шаршап қайтқанын біз ғана білетін едік. Бірақ жəрдем бере 
алмайтынбыз. Өйткені ол есік қаққан адамның барлығын 
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қабылдайтын еді. Түнімен отырып «Еңбекші қазақ» газетінің 
материалдарын қарайтын. «Тар жол, тайғақ кешуді» жа-
затын. Жұмыс басты оны қатты аяйтын едім. Бірақ Сəкен 
онымды ескермегендей, үнемі сөзді басқа тақырыпқа бұрып 
жіберуші еді.

Сəкеннің өзі оқуға орналастырып, онымен бірге тұрған-
дардың ішінде Салық Айнабеков, Бозтай Батырбеков, Сəбит 
Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, тағы басқалары болды.

Сəкен осылардың қай-қайсысымен болсын жиі əңгімеле-
сіп, қолынан келген жəрдемін аяған жоқ. Бұлардың алды 
оқуын бітіріп кетісімен үйіне студенттердің жаңа тобын ер-
тіп келумен болатын.

Жазғы каникулда мен елге келдім де, ол 1924 жылдың 
шілде-тамыз айларында Көкшетауға барып, Бурабай курор-
тында дем алды. Бірақ бұл демалу емес-ті, ол атақты «Көкше-
тау» поэмасын жазу үстінде болатын.

Маған салған хатында Сəкен Орынборға жүру жолымда, 
Бурабайға соғуды жəне оқуға түскісі келетін талапты ауыл 
жастарын, қанша болса да, ерте жүруді тапсырды.

Бір топ жігіттерді ертіп Бурабайдағы Сəкенге жетіп бар-
дым. Сəкен əрқайсымызбен құшақтасып амандасты. Жол-
дастарыммен шүйіркелесіп, нендей қызметті сүйетінін, қан-
дай оқуға түскісі келетінін сұрады. Сəкен қолымызға жолда-
ма жазып беріп, бəрімізді Қызылжар арқылы Орынбор қала-
сына аттандырып жіберді.

Көп ұзамай ол «Көкшетау» поэмасын бітіріп астанаға 
оралды. Бурабайдағы кездесуден есте қалған тағы бір жай 
Сəкен осы шығармасын тұңғыш рет оқу іздеп аттанған 
əлгі жігіттерге оқып берген-ді. Əсіресе бізді ертіп Бурабай 
маңына саяхат жасағаны естен кетпейді.

Ол қолына таяғын ұстап, бізді балапандарынша ертіп 
«Анау тұрған «Оқжетпес» шыңы, анау «Жеке батыр» – дейді 
де, позманың жекелеген тарауларын жатқа айтады. Біздің 
көңіліміз ақын қиялымен қоса самғайды.

Мен ертіп барған жігіттердің төртеуі əскери училищеге, 
екеуі милиция мектебіне түсіп, сап-сары ала болып шыға 
келгенде Сəкеннің қуанышы қойнына сыймады.



– Шіркін, жас осылай болар! – деп, əлгі студент-курсант-
тарды рабфакшылармен қоса үйіне қонаққа шақырғаны, қо-
сылып əн шырқағаны əлі көз алдымда тұр.

Сəкеннің мемлекеттік жұмыстары көп болды. Оған газет 
шаруасы қосылды. Москвадан жиі-жиі кісілер келетін. Жаңа 
құрылған жас республиканы аяқтандырып жіберу үшін ол 
нағыз лениндік стильмен алыптарша жұмыс істеді. Бірақ он 
бөлмелі үйі – «Жатақханасы» жастардан бір босаған емес. 
Кейде оның жамылатын көрпелері де болмай қалатын. Себе-
бі, алған еңбек ақысын ауылдан келген жастардың оқуына, 
киім-кешегіне жұмсап жіберетін.

– Біздің жастар білімге алғыр ғой, – дейтін ол екі сөзінің 
бірінде. – Оларды əлі де оқуға тарта түсу керек, ауылдан ұза-
тып алып шығу керек, ысылдыру қажет.

Əрине, Сəкен қамқорлық жасап тəрбиелеген жастар өте 
көп. Оны түгел айтып шығу – арнаулы естеліктің міндеті. 
Мұндағы менің айтпағым, бəріміздің ортақ ағамыз, кейінгі 
буынның атасы – Сəкеннің жастарға деген ықыласы кіршіксіз 
таза, кішіпейілдігі орасан зор еді.

* * *

Мен бұл естелігімде Сəкеннің күнделікті тұрмыста, қо-
ғамдық қызметте, жолдас-жора арасында – соның бəрінде 
санасы биік, мəдениетті, байсалды азамат, жаңа өмір жолын-
дағы күрескер болған əрқилы жағынан алып, жеке мысал-
дармен көрсеткен болдым. Ол жайында айтқанымның бə-
рі – көргенім.

Менің жазғандарым өмір тарих емес, ғылми талдау да 
емес, туған ағасы туралы көзі тірі інісінің көрген, білген ес-
теліктері. Мұным Сəкен жайындағы үлкен арналы еңбекке 
қосылған бір кішкене бұлақ суындай болса, онда еңбегімнің 
өтелгені деп білемін.
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Нұрман БАЙДІЛДАЕВ

АҚЫН МЕН АҚҚУ

Бұл естелікті осы Нілді заводының мектебінде Сəкенмен 
бір класта оқыған, қазіргі қарт Қаленов Ақмедияның, Омаров 
Қамажанның ақын алғашқы оқуға келгенде жатқан Көпбаев 
Зікірбектің інісі Тұрмағанбеттің баласы Рақымжанның аузы-
нан, осы заводта жұмыс істеген Мергенбаев Хасеннің, Ніл-
дідегі қарт адамдардың айтуы бойынша жазып отырмын. 
Сəкен Сейфуллиннің тұңғыш білім, тəрбие алған мектебі – 
осы күнгі Успендегі біздің мектеп.

– Алдымен Нілді заводына Сəкеннің 70 шақырым жерден 
келуінің себебі қандай, ол кезде Сəкеннің жатқан үйі Көпбаев 
Зікірбек кім еді? Сондай-ақ шешен, əңгімеші, дарқан ұста 
Ыбыраймен қалай танысты, міне осыларды айтайын, – деп 
бастады сөзін Хасен қарт.

Сейфолланың бұл заводта тамыры да, ағайыны да, таны-
сы да жоқ еді. Бірақ талапты ұлы Сəкенді Нілдіден орыс-
қырғыздар үшін ашылған бастауыш мектепте оқуды өзіне 
міндет етіп қойды. Сөйтіп, баласы жататын қолайлы үй із-
деді. Сөз арасында айта кеткен жөн, Сейфолланың дəулеті 
нашар еді.

 Сол кезде Нілді заводын басқарып, қожалық жасаған 
фермердің атшысы – Көпбаев Зікірбек еді. Ол кісі аздап 
орыс тілін білетін, Нілді болысы мен Қызылтау болысының 
шекарасын, жаз жайлау қонысын, қыс қыстауын жақсы 
білетін. Нілді елінің болысы Мұстафа ұлы Жəкен еді. Жə-
кен мен Сейфолла немерелес туыс. Жəкен болысқа завод 
басқарушысымен бірге келіп жүрген Көпбаев Зікірбекке 
Сейфолла жолығып, өзінің хал-жағдайын, баласы Сəкенді 
қалаға жіберуге дəулет жайы жетпейтінін айтады. Бұған 
ақ көңіл Зікірбек оқу басталысымен баланы Нілдіге алып 
кел, өз үйімде жатады, – деп уəде береді. Осыдан кейін 
көп кешікпей Зікірбек пен Сейфолла өмір бойы дос болып 
кетіпті, – деп сөзін жалғастырды Хасен.
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Орыс-қырғыз бастауыш мектебінде Нілді елінің болысы 
мен Қызылтау болысынан отызға тарта шəкірт болды.

Жаз айында Сəкен сабақтан шығысымен үйге келіп, тама-
ғын ішіп, мұғалім Роман Николаевичтен алған қалың кіта-
бын көлдің жағасындағы көгалда отырып оқитын. Көлдің 
ортасында қайықпен сайрандап жүрген ағылшын балала-
рынан көз алмайды, кейде біреуді күткендей алысқа қадала 
қарап отыратын.

Сəкен сүйегі тəуір жылқы көрсе-ақ болғаны, оны екі-үш 
рет айнала қарап, кімнің жылқысының тұқымынан, қайдан 
алдыңыз? – деп тəптіштеп сұрап жүргені. Аңға өте құштар бо-
латын. Əсіресе, қыран бүркіт, жүйрік тазыға көзі тез түсетін.

Ұмытпасам 1906 жылдың мамыр айының аяқ кезі еді. 
Сəкен ертемен мектепке оқуға кетті. Кешікпей қайтып келді. 
Жанында Роман Николаевич, бірге оқитын ағылшынның екі 
баласы бар. Маған қарап:

– Рақымжан, құс аулауға мыналармен бірге «Көктің-кө-
ліне» барайық, көп қызық көреміз. Кешке дейін қайтып 
келеміз, олар пар ат алды, – деп асығыс Сəкен далаға шықты.

Бəріміз «Көктің көліне» келдік. Атты Сəкен екеуміз доға-
рып жатырмыз, екі көзіміз мұғалімде. Ол көлге қарай кетіп 
барады. Аттың жемін алдына қойып, екі баланың соңынан 
біз де жүрдік. Мұғалім көлге жақындап барып, мылтығын 
оқтады, бір нəрсені көздей бастады. Екі бала да, біз де жерге 
жата қалдық. Көлдегі құстың қалыңдығында жік жоқ. Əлден 
уақытта мылтық дауысы гүрсілдеп көлге қарай көк түтін 
бірінің артынан бірі кетіп жатты. Сегіз-тоғыз рет мылтық 
атылды.

Құстың оқ тигені ұша алмай, көлдің үстінде бір қанатымен 
суды сабалап, жан далбаса істеп, жағаға қарай жүзіп келеді. 
Екінші құс бірден көтерілді де алдымен оқ тиген серігінің 
үстінен екі-үш рет, одан соң көлмен қоса бізді бір рет айна-
лып ұшты да мұңлы дауысы, үні алыстап ғайып болды.

Сол кезде Сəкен көлдегі жаралы құсты алу үшін тез 
шешініп, күмп етіп суға түсті. Құсқа қарай жүзіп барады, 
мұғалім Сəкенге қарап, дауыстап бірдемелер айтып тұр. Əл-
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ден уақытта Сəкен құстың суды ұрып жүрген қанатынан 
ұстады-ау. Көлден шығып жүгіріп келеді.

– Бұл аққу, тоңып барамын, – деп киімдерін жылдам киіне 
бастады. Бұл менің аққуды бірінші көруім еді.

Сəкеннің құсты аяғаны сонша, екі көзі жасаурап, аққуды 
қайта-қайта жотасынан сипай берді. Құсты арбаға мінген 
соң жақсылап құндақтады. Сəкенге қарасам, өңі құп-қу бо-
лып, еріндеріне шейін көгеріп кетіпті. Сөйлегенде дауысы 
дірілдеп, қабағын қатты түйіп, ренжіп келеді. Байқаймын, 
екі бала да, мен де, мұғалім де үнсіз отырмыз.

Нілдіге кіші бесіннен төмен түскенде жеттік. Аққуды 
ауылға тірідей əкелдік. Бізге қараған төрт-бес үйдің адам-
дары тегіс есік алдында тұр екен. Атты Зікірбек атамның 
үйінің алдына тоқтаттық.

Аққу қап-қара көздерін қадап, жиналған жұртқа жаутаң-
дағандай. «Жазықсызбын, озбырлығым жоқ еді. Жыртқыш 
құстар бүркіт те, лашын да, қаршыға да мені сыйлап, көл 
құсының патшасы, амансың ба? деп өтуші еді. Енді сендердің 
əмірлеріңдемін», – дегендей мойынын созып, кең дүниемен 
қоштасқандай жан-жағына қарайды-ай кеп аққу.

Міне тап сол кезде Сəкеннің жаны аққумен бірге шығып 
кете жаздап тұрды. Құсқа мейірі түскен ол өзін-өзі ұстап 
тұра алмай, ағыл-тегіл егіліп жылап жібергені бар емес пе?

– Мына аққу мал бола ма, не істеуім керек? – деп тағы да 
жылап жіберді. Жиналған жұрт Сəкенге қарап: «бір жерің 
жазым болып келген жоқсың ба? Мылтығы құрғырды атқан 
өзің бе?» – деп сұрап жатыр Ыбырай атам.

– Жоқ, мына аққу, – деп өксігін əрең басып, көз жасын 
теріс қарап сүрткені бар емес пе!

– Ой, балалық-ай, қорқып қалсам. Мал болғанда қандай, 
бірақ аққу құсты үйге де, қораға да қоюға болмайды. Ол жа-
ман иістен сеспей қатады, – деді атам.

Атам Сəкенге қарап, қазір саспа! Алдымен таза шүберек 
əкел, – деп бəйбішесіне жұмсады. Аққуды өзіне жақындатып, 
сынған жерін тауып, сынықты орнына салып, шүберекпен 
таңды. Сау қанатын бостау қылып байлап қойды. Сөйтті де 



күрке істеуіміз керек, – деді. Есік алдында жатқан көмір жə-
шіктің түбін қағып тастап оны үйдің үстіне шығарды. Сөйтіп 
аққуға кең күрке жасады.

– Құсты түнде осы күркеге қой, күндіз бір мезгіл көлге 
алып бар, ертең оның жейтін шөбін тауып алып келемін, – 
деп атам Сəкенді көңілдендірді.

Əлі есімде, тап екі жеті бойы, əсіресе алғашқы үш тəулік 
бойы Сəкен дамыл көрген жоқ, жүдеп кетті. Бір жеті өткен 
соң үйдің сыртындағы көлдің суына аққуды Сəкен алып 
шықты. «Аққудың» тамашасын сол суға барған күні көрдік. 
Құс өзінің шебер жүзгіштігін, сұлулығын, денсаулығы жақ-
сарғанын көрсетті.

Екінші жеті өткен соң аққудың оқ тиіп, байланған қана-
тын шештік. Құс судың ортасына барып, қанатын қағып рақ-
мет, Сəкен, саған! – дегендей үн шығарды. Құс қанатын көп 
қақты. Ертеңіне Сəкен сабаққа бармай, Ыбырай атам екеуі 
аққуды «Көктің көліне» алып барып қоя берді.

Сəкен кейін айтып жүрді, аққу бірден атам екеуін, одан 
соң көлді айналып қоштасып əсем дауыспен үн шығарып, 
ұшып кетсе керек.

Осы жай Успен руднигінің тұрғындарына аңыз болып та-
рап кетті, – деді əңгімесін аяқтаған қарт.
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Таутан АРЫСТАНБЕКОВ

ОМБЫ СЕМИНАРИЯСЫНДА

Сейфуллиннің қызғылықты өмірінің көбі көз алдымнан 
өтті. 1914 – 1916 жылдары Омбыдағы оқытушылар семина-
риясында бірге оқыдық; жақын жолдас болдық. 1921-24 
жылдары Орынборда, 1926 – 1937 жылдары Қызылорда, Ал-
матыда бірге істедік. Бөлек жүрген уақыттарда хат арқылы 
байланысымыз үзілген жоқ. Жазып отырған естелігім – Омбы 
дəуірі ғана. Өйткені, Сəкен өмірінің бұл кезеңі өзі жазған «Тар 
жол, тайғақ кешу» атты мемуарлық шығармасында да жə-
не Сəкен туралы жазған басқа жолдастардың еңбектерінде 
де көбінесе ескерусіз калып келеді. Ал, Омбы дəуірі Сəкен 
өмірінде елеулі кезең болды. Өйткені, Сəкеннің алғашқы 
əдеби адымдары, саяси-əлеуметтік көзқарастары сол жыл-
дардың өзінде-ақ қалыптаса бастаған еді.

...1914 жылы тамыз айында мен Омбыға барып, оқыту-
шылар семинариясына емтихан тапсырып, оқуға түстім. Сти-
пендия алатын болған соң, мектептің жатақханасына орна-
ласайын деп, тамыздың 29 күні жатқан пəтеріммен есеп айы-
рысып, төсек-орнымды кенеп қабыма салып, аузын буып 
арқалап алып, қуанышым қойныма сыймай, ентелей басып 
семинарияға келдім. Мектептің алды толған семинаристер 
формасын киген оқушылар. Солардың ішінде 3  – 4 қазақ жі-
гіті анадай жерде, орындықта əңгімелесіп отыр. Киімдері 
əдемі, өңкей сары ала түймелі. Үстімдегі көнетоз қазақ киім-
нен қорғалап, бұлардың көзіне түспей, жатақханаға кіріп 
кетейін дедім де, сол жақтағы үлкен есікке қарай бұрыла бер-
дім. Бірақ, олардың көзі мені шалып қалған екен, біреуі:

– Əй, қазақ, бері кел, – деді. Кейіннен білсем бұл Сəкен 
екен. Жасы 19 – 20 шамасына келген, қара торы, сұлу жігіт, 
қасында отырғандар – Нығмет Нұрмақов, Оқас Арысланбе-
ков (Қарқаралынікі), Тұрғанбек Байлин екен.

Қастарына келдім. Əлгі мені шақырып алған жігіт Сə-
кен:
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– Биыл бір қазақ баласы алынды деп еді, сол сенбісің, қай 
класқа түстің? Қай жерден келдің, өзің кішкентайсың ғой, 
нешедесің? – деді.

– Иə, менмін... 17-ге қараймын... дайындық класқа түс-
тім... Қостанай уезінен, – дедім.

Сəкен менің үстімдегі киімімді көзімен бір шолып өткен-
дей болды да:

– Өзің сірə, кедей баласысың ғой?.. – деді.
– Ие...
– Бұрын мұндай үлкен қалада болып көріп пе едің?
– Жоқ, – деп жауап бердім.
Сол арада Сəкенге таяу отырған қызыл шырайлы жігіт, 

маңдайына түскен қуқылт қара шашын (кейіннен білсем ол 
басының жалтырын жасырып парик киеді екен) оң қолымен 
жоғары қарай бір қайырып тастады да, күлімсіреп:

– Ендеше, Сəкен, бұл баланың тойы бар екен ғой... Мен 
«Аюға» бəріңді бастап алып барайын1... Сүйтіп, тойлата-
йық, – деп, орнынан қозғалып-қозғалып қойды да, ыржалаң-
дап жан-жағына қарады.

Əлі есімде: нақ сол секундта, Сəкен кенеттен улы жы-
лан шағып алғандай, орнынан ұшып тұра келді, тұла бойы 
тітіркеніп, бет-əлпеті сұрланып кеткен, көзін аларта, ашулы 
дауыспен Оқасқа қарап:

– Əй, Оқас! «Аюға» барып өзіңнің бүлініп болғаныңа 
қарамай, енді мына баланы да бүлдіргің келді ме?! Қаланы 
жаңа ғана көріп отырған жасқа үйрететін өнегең бе бұл! Өй, 
жексұрын неме! – деді.

Оқас сасып қалды, беті өрттей болып қызарып күле берді. 
Нығмет пен Тұрғанбек Сəкенге қарап жымиып күлімсіреді 
де, біреуі:

– Сəкен-ау, ол Оқастың өзін де, сөзін де не қыласың? Ашу-
ды қой, онан да Белгібайдікіне (қымызшы) барып, қымыз 
ішсек қайтеді? – дегенді айтты.

1 Ескерту: патша үкіметі тұсында үлкен қалаларда, «көпшілік үй» 
деп аталатын үйлер болған. Ол үйлерде «əйел тəнімен» сауда етіледі 
екен. Міне осындай «кəсіппен» Омбыда Медведева дейтш бір бай əйел 
айналысқан. «Аю» деп соның үйін айтады екен.
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Сəкен ашуы аздап тарай бастаған жүзбен:
– Міне, бұл тапқан ақыл! Барып домбыра тартып, кө-

ңіл көтерейік. Сендер күте тұрыңдар, мен мына баланы жа-
тақхана бастығына апарып, орын əперейін, сонсоң бəріміз 
бірге барармыз, – деді.

«Ұялған тек тұрмас» деген ғой, əлгі Оқас:
– Əне көрдіңдер ме! Сəкен Белгібайдың қара қызын көр-

месе отыра алмайды. Сол қара қыз... – деп тағы да қалжыңдай 
бастағысы келіп еді.

Сəкен:
– Сол қара қыздың перне басқан саусақтарынан садаға 

кет-ау сен! – деп қолын бір сілтеді де, мені ертіп жатақханаға 
қарай жүрді.

Жатақханаға орналастырғаннан кейін: «ақшаң болса ма-
ған беріп қой, сенен біреу ұрлап алады, ертең дүкенге ертіп 
барып, киім əперейін», – деді. Сəкенге сене қалғандығым 
сондай, қалтамдағы бар ақшамды ұстата бердім. Мұндай қам-
қорлықты ата-анамнан да көрмеген тəріздімін.

Далаға шығып, манағы үш жігітті ертіп алып Белгібайді-
кіне келдік. Амандасып отырғаннан кейін, қазақша киінген, 
дөңгелек жүзді қара торы қыз біздің алдымыздағы тапалша 
үстелге орта шара қымыз, бес кесе əкеліп қойды да, ілулі 
тұрған үкілі домбыраны Сəкенге ұсынып:

– Домбыра шерте отырыңыз... Сіз өте жақсы тартасыз... – 
деді.

– Жоқ... сіз отырған жерде мен домбыра тартуға жүрексі-
немін... Өйткені, сіз тартқанда домбыраға тіл бітеді ғой... – 
деп жауап қайтарды.

Сəкен домбыра тартып отыр, біраздан кейін қыз бізге 
қарап:

– Осы Мағжан дейтін жігіт сіздің мектепте оқи ма? Жаңа 
ғана осы үйден қымыз ішіп шықты... Өзін керемет ақын 
дейді ғой. Бірақ отырыс, тұрысы, мінезі біртүрлі көрінді ма-
ған... – деді.

– Ие... ол... – деп келе жатты да Сəкен сөзін кілт тоқтата 
салып:
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– Оны қоя тұрып, өзіңіз Тоқаның күйін тартып жібері-
ңізші... – деп қолындағы домбыраны қызға берді. Қара қыз 
көп өтіндірмей-ақ домбыраны шертіп-шертіп алып, күй тар-
та жөнелді. Шынында бұл қыз асқан домбырашы көрінеді. 
Бəріміз де ұйыдық та қалдық, əсіресе Сəкен. Оның екі көзі 
қыздың перне басқан саусақтарында... Тек, Оқас қана анда-
санда төмен қарап жымиып қояды. Осылайша бір-екі сағат 
отырып мектепке қайттық.

Міне, Сəкеннің өзгеше асыл мінездерінен алғаш алған 
əсерім осындай еді.

Омбы семинариясының курсы төрт жылдық болатын, 
даярлағыш класс, сонсоң 1, 2, 3 кластар. Қалалық мектепті 
бітіріп барғандар əдетте емтиханмен даярлағыш класқа 
түсетін. Ал, бірінші класқа емтихан тапсырушылар өте си-
рек болатын. Сəкен даярлағыш класты аттап өтіп, бірден 
бірінші класқа түсіпті. Бұл да оның оқуға алғыр болғандығын 
көрсетпей ме!

Өтірікті, өсекті, жағынуды, көлгірлікті, қиянатты, əртүрлі 
лас қылықтарды (ішкілік, карта, т. б.) жан-тəнімен жек көре-
тін турашыл. Сəкен оқушылар арасында аса беделді болды. 
Əсіресе, кемтарлықта жүрген балалардың мұң-мұқтажын 
аса сезгіш еді. Ол қолдан келген жəрдемін, ақылын аямай-
тын. Мысалы, ұмытпасам 1914 жылы Быков дейтін бір кедей 
орыс баласы бірінші тоқсанда үш пəннен «2» алып, педсо-
ветте стипендиядан уақытша шығарылып тасталды. Үйінен 
келетін жəрдемі жоқ, енді оқуды тастауға мəжбүр болды. 
Осы жайды Сəкен ести сала, оқушылар арасында подписной 
лист (тізім) жүргізіп, əлгі балаға екінші тоқсанның аяғына 
дейін жететін қаржы жинап берді. Сəкеннің мұндай істерінің 
талайын көрдім, оның қайсысын айтып тауысарсың...

Сəкен ол кезде, əрине, большевик емес. бірақ сол жас 
кезінің өзінде-ақ оқушыларды «орыс», «қазақ» деп жікте-
мейтін. Бұл ол дəуірде таңқаларлықтай мінез емес пе! Орыс 
шəкірттерінің ішінде оның Зверев, Головин, Антонов, Маль-
цев сықылды өте жақсы достары болды. Ал сол семинария-
да оқитын 8 – 9 қазақ балалары тегісінен дерлік (Мағжан 
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Жұмабаевтан басқасы) Сəкеннің тілінде болдық, соның 
басшылығымен «Бірлік» ұйымының жұмысына қатынасып 
жүрдік.

Сол кезде Омбының орта мектептерінде жүзге тарта 
қазақ балалары оқыды. Солардың ішінен іріктеп, таңдап 
алғандай-ақ, Сəкен көбінесе нашарлардың балаларымен 
ғана жақындасып, достасып жүретін. Атап айтқанда, орта-
лық фельдшерлер мектебінде оқитын Шəймерден Əлжанов 
пен Шайбай Айманов, қалалық мектептегі (городское 
высше-начальное училище) Əбілқайыр Досов, орта ауыл 
шаруашылық мектептегі Біркей Айбасовтар сықылды 
оқушылар. Сөз арасында айта кетуге тура келеді, семинария-
да оқитын Мағжан Жұмабаев Сəкеннің соңынан ергендерді 
əзілдеп, «Сəкеннің жалаң аяқ қара тобырлары» дейтін еді. 
Өйткені, Сəкен тобында гимназияда оқитын бай, чиновник 
балаларынан бірде-біреу болған жоқ.

Семинариядағы оқытушылардың көбі дерлік монархист-
діншілдер еді. Васильев дейтін директорымыз Сəкеннің 
басқан ізін бақылаумен болды. Оның артынан «тыңшы» 
қойғаны да анық. 1915 жылы күзді күні бір орыс баласы 
(атын ұмыттым, өзі поптың баласы еді, оны оқушылар «ар-
хиерей» деп мазақтайтын) Сəкенді оңаша шығарып алып: 
ой-бай, Сəкен, мен мүшкіл халге кездестім. Кеше директор 
мені кабинетіне шақырып алып: «Сен Сейфуллинмен ете-
не достасып алудың ретін тап, содан кейін оның сөйлеген 
сөздерін, баратын жерлерін бақылап жүр де, маған жеткізіп 
тұр. Осыны орындап тұрмасаң, менен жақсылық күтпе», – деді. 
Ал енді мен сені сыртыңнан жақсы көруші едім, қалайша 
өсек тасимын, не істеуім керек?!» дейтін көрінеді. Сəкен 
оған: «Сен бұған саспа! Бұдан былай екеуміз дос кісіше 
жүрейік те, сен анда-санда директорға барып: «Сəкеннің 
айтатын əңгімелерінің бəрі де құрғақ қалжың, не болмаса 
ауылындағы ойын-той, қыз-ойнақ екен. Баратын жері – бір 
татар қызының үйі, соған ғашық көрінеді» – деп айт десе 
керек. Міне осы оқиғаны сол кезде Нығмет екеумізге өз ау-
зынан айтып еді.
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Семинария оқытушыларының ішінде Г.И.Томп дейтін 
(неміс) болды. Ол қол еңбегі сабағын беретін. Оны «охран-
каның тыңшысы» деп оқушылардың көбі жек көретін. 
Əсіресе, турашыл Сəкен оған тітіркене қарайтын. Оның да 
Сəкенмен жұлдызы қарсы болып бақты, «айтқанды тың-
дамайды, өзімді мазақ қылады, мастерскойда менің тапсыр-
мамды орындаудың орнына ылғи домбыра жасайды» деп, 
Сəкеннің үстінен директорға талай арыздар түсірген.

Сəкенді жақсы көретін А.И. Покровский дейтін оқыту-
шымыз бір күні Сəкенге ақыл ретінде: «Сен өлең жазып, 
əлеумет жұмысына қатынасады деп естимін, оның жарайды, 
бірақ сақ болсайшы... Анау Томп жаман адам, оның сүйені-
ші – қауіпті жер, онымен ерегісе беруді қой. Одан сен түгіл 
біз де қорқамыз. Бірақ менің бұл ақыл айтқанымды ешкімге 
білдіре көрме» деген екен.

Сəкеннің басқан əрбір қадамын бақылаушылар дирек-
тор мен Томптың өздері ғана емес, бұлардың негізгі тамы-
ры жандармерияға барып тірелетінін ол жақсы білетін. Өзі 
ылғи сақтанып жүретін. Директордың күдіктене қарайтын 
шəкірттерінің бірі – Н. Нұрмақов еді. Сондықтан Сəкен оған 
үнемі сақтық ережелерін үйретіп отыратын.

Табиғат тануды оқытатын А.Н.Седельников дейтін оқы-
тушымыз Батыс Сібірдің ғалымдарының бірі болған 
адам еді. Өзі Омбыдағы Батыс Сібір географиялық қоға-
мының бастығы болып жүрді, кадет партиясының мүшесі, 
Бөкейхановтың досы еді. Семенов-Тяншанскийдің редак-
циясымен шыққан «Россия» дейтін кітаптардың XVIII то-
мы «Киргизский край» деп аталатын. Сол кітаптың көп та-
қырыптары Седельниковтың еңбегі еді, 1916 жылғы қыстың 
бір кешінде А.Н. Седельников 8 – 9 қазақ семинаристерді 
жинап алып, əлгі айтылған «Қазақ өлкесін» жаздыртып 
алыңдар деп үгітеді. Кітаптың мазмұнын түсіндіре келе, оның 
ішінде Ғ. Бөкейхановтың да жазғаны бар дегенді айтты. Со-
дан кейін Бөкейхановты мақтай жөнелді. «Ол асқан ақылды, 
ғалым адам, қазақ даласында ондай данышпан ұл мың-
даған жылдарда ғана біреу туады. Сендер соның етегінен 
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ұстаңдар! Соның айтқанын имандай тұтыңдар, сонда ғана 
адам боласыңдар!» – деді. Бізде үн жоқ. Сəкенге қарадық. 
Сонда Сəкен отырып:

– Александр Никитич, кітапты алдырамыз, ол дұрыс. 
Ал енді «қазақ даласында ондай ұл мыңдаған жылдарда 
ғана барып біреу туатын болса, қазақ халқының ел қата-
рына қосылуына миллиондаған жылдар керек болады десе-
ңізші... Бұл арасына мен түсіне алмай отырмын. Екінші – 
Ғ.Бөкейханов хан тұқымынан ғой. Ол баяғы хандықты көксей-
тін шығар, қазақтың ақсүйектері мен əйдіктерін ғана тани-
тын тəрізді. Менің өз қарабасым оған табына алмаспын. Та-
бынса мынау Оқас табынар, өйткені, бұл да «ақсүйек, төре 
тұқымынан шыққан», – деп сөздің аяғын əзілге араластырып 
жіберді. Біз ду күлдік, Седельников те езу тартып:

– Əй, Сəкен-ай, əйтеуір!.. Бірақ сен қателесесің... Əлде бол-
са да ойлан.., ойлан, – деді де орнынан тұрып жөнеле берді.

Сəкеннің Седельниковпен батыл сөйлесу себебі бұл оқы-
тушымыз момын, адамгершілігі мол, шəкірттеріне қиянат ой-
ламайтын жəне директорды жақтырмайтын адам тəрізді еді. 
Қанша сенгенмен Сəкен оның ықпалына түспей-ақ кетті.

Сəкен оқуға зирек, алғыр еді, естігенін я оқығанын 
ұмытпайтын. Бірақ оқу кітаптарына көп көңіл аудармай, 
оқытушының класта айтқанын бұлжытпай қағып алып, 
сабақ сұраса сонымен жауап беретін. Оның ынталанып 
оқитын пəні – «Əдебиет тарихы», «Əдебиет теориясы», «Те-
ория словесности» еді. Мұны А.И. Покровский оқытатын. 
Ол сабақтан тысқары уақытта жасырын жерде Сəкенге – Бе-
линский, Чернышевский, Добролюбов, М. Горький сияқты 
жазушыларды оқы деп ақыл айтады екен. Шынында да 
Сəкен осындай кітаптарды бір танысы арқылы «қалалық 
кітапханадан» алып, көп оқитын. (Бұл кітаптар семинария 
кітапханасынан бізге берілмейтін.) Ашық оқуға болмайтын 
болған соң, Сəкен күздікүні, жазғытұры күн жылыда 1 – 2 
шақырым жердегі орман ішіне кетіп, я басқа бір пана та-
уып алып, кітап оқып отырғанын, не өлең жазып отырғанын 
көретінбіз.
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А.И.Покровскийдің басшылығы арқасында Сəкен сол 
дəуірдегі əртүрлі əдебиет ағымдарына да недəуір жақсы та-
ныс еді. Шəкірттердің бірқатары Мережковский, Зинаида 
Гиппиус, Бальмонт сықылды символистерді «пір тұтып» 
кейбіреулері – имажинистерді, футуристерді қызыға оқып, 
əлдебіреулері – Леонид Андреевтің пессимизміне əуестеніп 
жүргенде, Сəкен орыс əдебиетіндегі реалистердің жолына 
нық түскен болатын.

Мысалы, семинарияға түскен жылы мен Арцыбашевтің 
«Санин», Вержбицкаяның «Бақыт кілті» дейтін романдарын 
қызыға оқып жүргенімді көріп, маған мұндай кітаптарға 
əуес болма, бұдан өнеге ала алмайсың, сен алдымен Гоголь, 
Пушкин, Лермонтов, Некрасовтарды оқы деп ақыл айтқанын 
əлі ұмытпаймын.

Басқа пəндерден «орташа» баға алып жүргенмен, ол əде-
биет сабағынан алдыңғы қатарда болды. Оқытушы: өздерің 
таңдап бір тақырып алып, соған шығарма жазыңдар, деп 
тапсырғанда, Сəкен 1916 жылы «Кешкі ауыл суреті», «Тау 
ішінде» деген тақырыптарға орысша екі шығарма (сочи-
нение) жазды. Екеуі де «5» деген баға алды. Шығармадан 
«5» алу ол кезде семинарияда өте сирек болатын. Сəкеннің 
осы жазбаларын А.И.Покровский басқа кластардың шəкірт-
теріне, тіпгі басқа мектептерге де апарып оқып, үлгі есебінде 
көрсетіп жүрді.

Семинария дəуіріндегі Сəкеннің əдебиетке көзқарасын 
суреттейтін тағы бір мысал мынау: 1916 жылғы қыста се-
минарияда əдебиет кеші өткізілмек болды. Сол кеште қазақ 
оқушыларынан Мағжан Жұмабаев пен Сəкен тақпақ (де-
кламация) оқуға тағайындалды. Мағжан Мережковскийдің 
«Сакья-Муни» дейтін өлеңін оқымақшы. Сəкенге директор-
дың көрсетуімен Бальмонттың бір өлеңін оқы делінді. Сə-
кен: «жоқ, мен Бальмонттың өлеңін оқымаймын. Рұқсат етсе-
ңіздер Горькийдің «Сұңқар туралы жырын» оқып берейін 
дейді. Мұны естіген Покровский «Ойбай, мынауыңды ди-
ректор ести көрмесін, ол зəуғалам естіп қалса екеумізге де 
жақсы болмайды», десе керек. Сонымен ол «кеште» Сəкен 
сахнаға шықпай қалды.
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Сəкеннің бір өзгешелігі – жазған кейбір өлеңдерін ең ал-
дымен жақын жолдастарына (Н.Нұрмақовқа, Ш.Əлжановқа 
т. б.) оқып солардың сынын тыңдап алушьі еді. Айтылған 
сынды орынды деп тапса өлеңін түзетіп қайта жазатын, 
сөйтіп, қайта оқитын. Бұдан кейін өзінің байланыс жа-
сап жүрген жұмысшыларына апарып оқитын. Олардан 
мақтау естіп қайтса, масаттанып, бізге: «Сендерден гөрі 
оқымаған қара қазақ тереңірек сынайды-ау деймін. Сен-
дер «кітап сынын» айтасыңдар, аналар нағыз тұрмыс сы-
нын айтады» деп күлетін. Мұны əдебиет майданында ал-
ғашқы қадамдарын нық баспағандықтан өз күшіне, өзінің 
көңілі сене қоймағандықтан туған əдет деуге болмайды. 
Сəкеннің бұл əдетінің сыры тереңіректе болуы керек. Неге 
десеңіз, ол 1921 – 1925 жылдарда, қазақ совет əдебиетінде 
көшбасшы болып жүрген дəуірінің өзінде де кейбір жазба-
ларын Нығмет Нұрмақов, Қайып Айнабеков, Ш. Əлжавов 
сықылды достарына оқытып алатын-ды. 1926 жылдың бас 
кезінде Қостанайда жүргенде маған хат жазды. Хатын-
да бұрынғы (Казсовнаркомға председатель кезіндегі) көп 
жолдастарының бəрі дерлік соңғы кезде одан (үкімет басы-
нан түскен Сəкеннен) алыстай бастағанын айтып налиды... 
«Қазір қасымда Шайбай екеуің ғана қалдыңдар» деп келеді 
де, хаттың ақырында «Сыр сандық» деген өлеңін жазды. 
Осы өлеңім қалай, бұған көпшілік түсінер ме екен? – дейді. 
(Бұл хат кейін басқа хаттармен бірге жойылып кетті.)

Міне осы айтылғандардың бəрі де Сəкен өз шығармала-
рына əр уақыт нағыз қымбат сынды көпшілік бұқарадан 
күткендігін суреттейді деп түсінемін, өйткені ол көп бұқара-
ның бірі – əлгі аталған жолдастары, жұмысшылар емес пе?

Сəкен ол кезде тек əдебиетпен ғана шұғылданып қойған 
жоқ, білімнің басқа тарауларына да қол созып бақты. Тарих, 
этнографиямен көп шұғылданып жүрді. Бартольд, Радлов, 
Потанин, Харузин, Аристов сықылды ғалымдардьщ еңбек-
терін көп оқыды.

Саяси кітаптарды тауып алып оқу ол кезде өте қиын, өте 
қауыпты болатын. Ш. Əлжанов, Ережеп Итбаев, А. И. По-
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кровский, Антон Сорокин (Омбыда болған орыс ақыны), 
т.б. арқылы саяси кітаптарды қолына түсірсе, «ойдан-ой-
ға», «қырдан-қырға» тығылып оқитын. Ондай кітаптарын 
ол жақын жолдастарына да өне бойы көрсете бермейтін, 
қайтадан біреудің көзіне түсіп қала ма деп сақтанатын. Бірақ 
оқығанын сенетін адамдарына кейіннен баяндап беретін. 
Осылайша Бебельдің «Социализм жəне əйелдер», «Фран-
цуз революциясы» сықылды кітаптарының мазмұнын бізге 
айтып бергенін білем. Алайда, жүйелі, терең, толық түрде 
саяси білім алуға ол кезде оның мүмкіншілігі, əрине, бола 
қоймаған. Ресейдегі əртүрлі саяси партиялардың програм-
маларын да шəкірт уақытында жалпы түрде ғана болмаса, 
жете білді дей алмаймын. Бірақ, мықтап ұстаған жолы – пат-
ша үкіметіне, байларға, қазақ ұлтшылдарына қарсы күресу, 
кедей бұқараның мүддесін қорғау болды. Бұл ұстаған жолы 
большевиктер партиясының программасына жақын жанаса-
тынын Сəкен 1916 жылы ғана (семинарияны бітіретін жылы) 
айқын, анық түсіне бастап еді. 1916 жылдың қысында ол 
Ш.Əлжанов арқылы большевик-жазушы Ф.Березовскиймен 
танысты. Онымен екі-үш рет қана кездесіп əңгімелеседі. 
Бұдан кейін Березовский басқа бір жерге кете ме, қалай, 
əйтеуір Сəкен оның ізінен айырылып қалады. Бері келген 
соң 1921-24 жылдарда Сəкен əңгіме ішінде «Осы күнге 
шейін бір өкінетін нəрсем: 1916 жылы Омбыда Березовский-
мен танысуым өте қысқа мерзімді ғана болды ғой. Əйтпесе, 
партияға сол кезден кіріп, марксизм-ленинизм теориясымен 
жақсылап ертеден танысып алмаймын ба!.. – деп арман етіп 
отырушы еді. Осы арада ескерте кетуге тура келеді, Березов-
ский мен Сəкен 1916 жылы Жанайдар Сəдуақасов арқылы 
танысыпты деу қате болады. Себебі – Жанайдар «Гимназия 
Чумакина» дейтін мектепке Сəкен семинарияны бітіріп кет-
кен жылы келіп түседі. Екінші – Жанайдардың өзі де Бере-
зовскиймен 1917-18 жылдары ғана танысады.

Сəкеннің Омбы дəуіріндегі əлеуметтік əрекетін көбінесе 
«Бірлік» ұйымының төңірегінде етті деуге болады. Омбыдағы 
100-ге тарта қазақ шəкірттерінің басын қосып, 1913 жылдың 
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күзінде ұйымдастырушылар Ш.Əлжанов пен Сəкен екен. 
Ұйым басшылығына да осы екеуі сайланыпты. Əлжанов – 
председатель, Сəкен – орынбасар. «Бірлік» ұйымы алғаш 
құрылуында тек қана «əдеби ұйым» деп құлақтандырылған 
көрінеді. Бұған «əлеуметтік» немесе «саяси» деген атақты 
жалғастыруға ол кезде, əрине, болмайды. Бірақ ұйымның 
негізгі мақсаты – əлеуметтік əрекеттер (оқушы жастарға 
қоғамшылдық тəрбие беру, ел арасында патша үкіметінің 
қысымына қарсы үгіт-насихат жүргізу сықылды) екенін 
«Бірліктің» əрбір мүшесі бірінші күннен-ақ жақсы білген. 
Сондықтан көп ұзамай (сол 1913 жылдың өзінде) «Бірліктің» 
ішінен екі жік шығады, «оңшылдар» жəне «солшылдар» топ-
тары. «Оңшылдар» тобын Мағжан Жұмабаев (семинарист), 
Сейітовтар, ал «солшылдар» тобын Ш. Əлжанов пен Сəкен 
бастайды. Бұл екі топтың туу тарихы мынадай: Орынбордағы 
ұлтшылдар («Қазақ» газетіндегі) атынан М.Дулатов Мағ-
жанға тіреп «Бірлікке» хат жазады. Хатында «Бірлік» жас-
тарын ұлтшылдық жолына үгіттейді. Осы мəселені Мағ-
жан «Бірліктің» жалпы жиналысына салып, Дулатовтың 
үндеуін қабыл алуға шақырады. Бұған Əлжанов пен Сəкен 
қарсы шығады, саяси жолдарын айтады. Айтыс үлкен бола-
ды, ақырында Сəкеннің ұсынысы бойынша бұл мəселе уа-
қытша ашық түрде (кейінге) қалдырылады. Бұл ұсынысты 
кіргізгендегі Сəкеннің мақсаты кейіннен шəкірттерді үгіт-
теп, көпшілікті өз жағына аударып алу екен. Сонымен мəселе 
«ашық» қалғаннан кейін, Сəкен оқушыларды жеке-жеке 
үгіттеп, өз тобының санын бұрынғыдан да көбейтіп алады.

Міне осы бағдарда Сəкеннің «Өткен күндерін» «Бір-
лік» атынан баспаға жіберу мəселесі қолға алынады. Бұған 
Мағжан қарсы шығып «Кітап Сəкеннің өз атынан жібе-
рілсін» деп көп таласатын көрінеді. Алайда, көпшілік Сəкен 
мен Əлжанов жағына шығып, қолжазба Қазан баспасына 
жіберіліпті. Кітаптың алғы сөзін Əлжанов жазады. 1915 жы-
лы оқуын бітіріп кеткен Əлжановтың орнына «Бірлікке» 
жаңадан председатель сайлау мəселесі көтерілді. Сол кезде 
оңшылдар мен солшылдардың екі орталығында бейтараптау 
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боп жүрген Мұхтар Саматов председательдікке сайланады. 
Кейіннен бұл да оңшылдарға қосылып кетеді.

Ұлтшылдық жолына ашықтан-ашық түсіп алған оңшыл 
топ пен бұқарашыл топтың арасындағы күрес «Бірлік» ішін-
де 1917 жылдың күзінде қатты шиеленісті. Сол уақытта Ақ-
мола жағында тұратын Сəкен бізге хат жазып, енді «Бірлік-
тен» іргелеріңді аулақ салатын мезгіл жетті. Өз алдарыңа 
бөлек ұйым ашып, еңбекші жұмыскер туының астында бо-
лыңдар» деп ақыл айтумен болды. Біз 25 – 30 шəкірт «Бір-
ліктен» үзілді-кесілді бөлініп шығып, 1917 жылдың аяқ ке-
зінде «Демократияшыл шəкірттер советі» («Демократичес-
кий совет учащихся») атты ұйым аштық. (Оқушым, өзін-өзі 
əйгілегені ғой бұл деп түсінбеңіз, кішкентай болса да та-
рихи факт деп, дұрысын жазып отырмын.) Жаңа ұйымның 
председательдігіне – мен, секретарлыққа – Жанайдар 
Сəдуақасов, президиум мүшелігіне – Əбілқайыр Досов сай-
ланып еді. Міне, Омбы «Шəкірттерінің демократияшыл 
советі» ұйымын құруда да Сəкеннің сырттан берген көмегі 
аз емес.

Сəкеннің Омбы дəуірінде жүргізген саяси-əлеуметтік жұ-
мысы, қорытып айтқанда, Омбыдағы қазақ жұмыскерлері, 
кедейлері арасында, шəкірттер арасында «ұлтшылдарға» 
қарсы, патша үкіметінің жауыздығына қарсы үгіттеу болды. 
Бұл жұмысты Сəкен Омбы қаласынан 3 – 4 шақырым жерде 
отыратын «Қаржас» дейтін ауылға барып та жүргізе баста-
ған еді. Өйткені, демалыс күндері сол ауылға кетіп қалатын. 
Семинария педсоветінің 1914 жылы қазанда «...кешкі са-
ғат алтыдан кейін Сейфуллиннің интернаттан шығуына    
тыйым салынсын» деген қаулысы, Сəкеннің «Қаржасқа» ба-
рып, мектепке кешігіп келгендігіне байланысты шығарыл-
ған еді.

Бір кезде «ұлтшылдар» Сəкенді ақсатамыз деп, оның 
əйелге көзқарасы туралы неше түрлі сұмпайы əңгімелер 
туғызып баққанын бəріміз де білеміз. Шынында; ондай жек-
сұрын мінез Сəкеннің бойында албырт жас шағында да бо-
лып көрген емес. «Сүйсе» – шын сүйді, «күйсе» – шын күйді. 



Онда – көрсеқызарлық сықылды опасыз мінез болып көр-
ген жоқ. Мұны растайтын нақтылы дəлелдерім толып жа-
тыр.

Октябрь революциясының ұлы ұраны қазақ даласына да 
жеткен кезде жан-жағына қарап алақтамай, іркілмей, бірден 
Ленин жолына түскен Сəкеннің Омбы дəуіріндегі саяси 
бет алысы, бірінші қадамдары, мінез-сипаттары, қысқаша 
айтқанда, осындай еді.
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Венедикт Константинович ИВАНОВ

КӨЗ АЛДЫМДА

Омбының мұғалімдер семинариясында аз жыл сабақтас 
болсам да, Сəкен бейнесі көз алдымнан əлі күнге дейін кет-
пейді. Оны естен шығару тіпті мүмкін де емес. Өйткені, көз 
тоймайтын көрік пен келбет, сұлу тұлға, жан жадыратар мі-
нез қалайша естен шықпақ. Қою қара мұртының астында 
маржандай тізілген ақ тістерінің өзі-ақ сүйкімділікті паш ете 
түскендей еді.

Сəкен семинария залында пианино ойнап, қазақ əнінің 
мақамдарын салалы саусағымен теріп отырушы еді. Аузы-
мыздың суы құрып тұрған біздер көңілденсін дей ме екен, 
ара-тұра би музыкасын да тартып-тартып жіберетін.

Сəкеннің киім-киюінің өзі бір тамаша болатын. Ауыл 
мен селодан жиналған бізге оның ақ жағасы көк тужурка-
мен тұтас тігіліп, өмірі кірлемейтін заттан жасалғандай 
боп көрінетін. Тазалық, ұқыптылық, сəнділіктің не екенін 
Сəкенді көргенде ғана айқын түсінетінбіз.

Сəкеннің үсті-басына, жүріс-тұрысына осынша сұқтана 
қарауыма жəне оны айрықша құрметтеуіме мынадай бір 
жағдайдың септігі де аз тимеген сияқты. Біздің Тюмень 
уезінің Гугулым селосынан Иван Петрович Мальцев де-
ген жерлесіміз Сəкенмен бірге оқыды. Иванның жанындай 
жақсы көрген жолдасы атбасарлық Тұрғанбек Байлин (1917 
жылы сүзектен қайтыс болды) біздің елге каникулге келген-
де, екеуі Сəкенді аузынан тастамай, мақтаумен болған.

Семинарияға келгеннен кейін Сəкеннің өлең жазатынын, 
өзінің ана тіліне орыстың ұлы ақындарын аударып жүргенін 
естіп, сымбатына сыры мен ісі сай жігітке зор ілтипат көр-
сеттім.

Сəкеннің аузымыздан түспеуіне тағы да бір себеп бар. 
Орыс тілі мен əдебиетінен сабақ беретін Александр Ивано-
вич Покровский өте талғампаз, сөздің жүйесіне ғана емес, 
əр əрпіне мəн бере қарайтын ұстаз еді. Одан «5» деген ба-
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ға алу қияметтің қиыны. Оған талайымыздың қолымыз жет-
пейтін. «Шығарма жазу сабағынан тек екі қазақ баласы 
ғана бестік бағаға ие болады да жүреді» деген шəкірттер 
күңкілін естігенім де бар. Соның біреуі – Сəкен болатын. Ал 
Покровскийдің əділдігіне жəне қатаңдығына біз еш уақыт 
шүбəланып көрген емеспіз.

Тұрғанбекпен ет жақын араласып кеткендіктен де болар, 
мен қазақ шəкірттерінің оқу үлгеріміне де, игі ынталарына да 
іштей қуанатынмын. Кейіннен өзіммен бірге оқығандардың 
шығармаларын газет-журналдардан көргенде қуанышымда 
шек болмайтын.

Бəріміздің де жанымыздай жақсы көретін ұстазымыз, жа-
ратылыс тану пəнінің маманы Александр Никитич Седель-
ников еді. Ол орыс географиялық қоғамының Батыс-Сібір 
бөлімінің секретары, 1917 – 1919 жылдары председателі 
болған. Батыс-Сібір мен Алтайды, Қазақстанды көп зерт-
теген ғалым. 1903 жылы шыққан «Киргизский край» деген 
XVIII томның негізгі жəне күрделі тарауларын Александр 
Никитич жазған. 1917 жылы семинаристердің шешімі бой-
ынша ол біздің директорымыз болып сайланып, аянбай қыз-
мет атқарып жүргенінде 1919 жылы сүзектен қайтыс болды. 
Оны қадірлемейтін, құрметтемейтін бірде-бір шəкірт болған 
емес.

Александр Иванович Покровский Москва университетін 
бітірген, демократиялық ой-пікірдегі жан еді. Семинаристер 
одан еркін ойлауды, өзінше қорытынды жасауды үйренді. 
Тарихшы В. В. Лабунский мен талантты суретші И. В. Вол-
ков, педагогика пəндерінің маманы Н. В. Гоголь оқыған Не-
жин лицейін бітірген, ептеп өлең жазатын, бірақ шəкірттерге 
өте қатал жəне формалист А. П. Васильев сабақ берді.

Бүкіл семинаристердің əсіресе, Сəкен мен Тұрғанбектің 
өте жек көретін мұғалімі – қол еңбегінің маманы Генрих 
Иванович Томп болды. Орыс тілін шала біліп, қате түсінетін 
Томп жан-тəнімен орыс самодержавиесіне қызмет етуге 
дайын еді. Біз оның патша охранкасының тыңшысы екеніне 
шүбə келтірмейтінбіз.
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Əртүрлі көзқарастағы ұстаздарымыз бола тұрса да, біздің 
семинарияда ағартушы-демократтық дəстүр күшті болды. 
Оны архив деректері де дəлелдейді, 1905 жылы семина-
рия шəкірттері революциялық қозғалысқа қатысқан. Семи-
нарияны бітірген Н.П.Смирнов 1910 – 1912 жылдары боль-
шевиктік жасырын жұмысқа араласқан. Рузаев деген ком-
мунист ұстазымыз Колчакқа қарсы күресті. Революционер 
Залман Лобков басқарған саяси үйірмеде біздің семинарис-
терден Н.Г.Кудрин (кейіннен Қызыл Армияның саяси бас-
қармасының ірі қызметкері болды). И.С.Молоков, Л.А.Осиев, 
қазір башқұрттың ауыл шаруашылық институтының про-
фессоры болып жүрген К.Т.Маньков, атаман Семеновқа қар-
сы 1917 – 1919 жылдары күресуге тіленіп кеткен Мартынов 
біздің семинарияның түлектері еді.

1917 – 1919 жылдары семинариядағы қазақ жастары да 
əлеумет ісіне көп араласты. Көлбай Тоғысов бастаған «Үш 
жүз» партиясына бізден Таутан Арыстанбеков, Мұхаметжан 
Бейсенов қатынасып жүрді. Семинариядағы қазақ шəкірттері 
ағарту ісімен көп шұғылданып, сауатсыздықты жоятын курс-
тар ұйымдастырып, спектакльдер қойды. Біздің семинария-
да қазақтың халықтық өнеріне арналған бірнеше кеш бол-
ды, ал Омбы қаласындағы ең зəулім де кең үй – «Қоғамдық 
жиындар» сарайында пьеса (ұмытпасам Көлбай Тоғысовтың 
пьесасы болса керек) қойып, қазақ кешін өткізді.

Осындай игі дəстүрі бар семинарияда Сəкен Сейфуллин-
мен қатар, психология профессоры, СССР педагогика ғы-
лымдары академиясының толық мүшесі Корнилов, ботани-
ка профессоры В.Ф.Семенов, Сібір жазушысы Е.А.Минин, 
медицина ғылымының докторы Г.С.Залесский, экономика 
ғылымының кандидаты Н.М.Добродеев сияқты талай да-
рындар оқып шықты.

Сəкеннің өзіне қатысы жоқ біраз əңгімелерді шерткен-
де, мен ол оқыған семинарияның қандай дəстүрі барын, ұс-
таздары жəне оны бітірген шəкірттердің кім болғандығын, 
осындай ортадан Сəкендей ардагердің шыққандығын зор 
мақтанмен айтқым келіп еді.
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Сəлкен БАЛАУБАЕВ

БАҚЫТ ЖОЛЫНА

1917 жылдың 27 ақпанында патша тақтан құлатылған-
нан кейін Спасскіде слесарь болып істейтін көзі ашық Пру-
дев деген азаматтың ақыл беруімен бір топ жастар мəдени 
ағарту жұмысын жүргізуге бел байладық. «Бұл əрі өзіңді 
өсіретін, əрі халыққа мəдени-тəрбие беретін жұмыс» деп 
ұйытты ол бізді. Жастар дегенде Орынбек Беков, Аманбай 
Қаспақбаев, Кəрібоз Шектібаев, Ахмет Қойкеліков, Жиенқұл 
Омаров, Нұрмаш Байсалықов тағы басқалар бар.

Мəдени-ағарту жұмысының ұйтқысы концерт пен спекта-
кль. Бізде сол екеуінің бірі де жоқ. Дағдарып жүрдік, іздестіруде 
болдық. Сол жылы наурыз айында мен Ақмола қаласына кел-
дім. Ақмоладағы Көжебай Ерденаев қалам қызметіне бейімі 
бар сауатты жас еді. Соған келсем, ол Сəкеннің «Бақыт жолы-
на» пьесасының қол жазбасын оқып жүр екен. Мен Спасскідегі 
мəн-жайды, өзіміздің мақсат-талабымызды айтып, «Бақыт жо-
лына» пьесасын сұрадым. Ол Сəкенсіз бере алмады.

Екеуміз Шашдəулеттің Құсайынының үйіне Сəкенге 
бардық. Менің жайымды білген соң Сəкен талабымызға 
сүйсінді. «Сендердің жұмысыңа беташар болсын, қолжаз-
баны берейін. Патша түскен соң əуелгі атын өзгертіп, мазмұ-
нын да жаңғыртып едім. Кейін қайта жазбақпын», – деп қол-
жазбасын берді. Мен көшіріп алдым.

Олжалы сапардан келген соң жиналып отырып, кітапты 
оқып дуылдадық. Жолдастар құлшына шығып: «Мен Біржан 
болам», «Мен Телжан болам» деп жамырасты. Ортамызда 
əйел жоқ-ты. Əйелдің рөлін кім ойнайды деген сұраудың 
шешуі қиын еді. Заводта бір жұмысшының бойжеткен əнші 
қызы болатын. Бетіне шешектің ізі тым өрескел дақ салып, 
бетінің ажарын алған қыз еді. Аты Рымжан, бірақ шын атын 
ата-анасы, туысқаны ғана атайды. Сырттағы ел «Шұбар қыз» 
дейді. Мүслиманың рөлін ойнауға рұқсат сұрап, Рымжанның 
əкесіне бардық. Əкесі рұқсат етпеді.
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Содан кейін Мүслиманың рөлін Кəрібозға, Жəмилəнің 
рөлін Ахметке беріп, репетицияға кірістік. Репетиция қо-
рада болады. Күнде ойнаймыз, жаттығамыз, таласамыз. 
Ұрысамыз. Бірақ жұмыс тоқталмайды. Күн сайын ысылға-
нымызды көріп сүйсінеміз. Не керек ақыры ойын дайын 
болды. Керекті киімді əркім өзі тауып киіп келді. Жəмилəні 
ойнаған Ахметтің бетіне шақ кимешекті зорға таптық.

Спектакль Сейіт – Ахмет Мұхаммедовтың қорасында 
ойналды. Бұл кісі Түркиядан қашып келіп, қазақ ішіне 
сіңген офицер. Мəдени-ағарту жұмысынан тəжірибесі бар 
адам еді. Репетиция процесінде біраз басшылығы болды. 
Қораның ішінде аласа үстелдің биіктігіндей етіп төсеген 
тақтаның үстіне алдыңғы екі керегесін алып тастап киіз үй 
тіктік. Қораның ішіне елден жиналған алаша, текемет, кілем, 
сырмақ төселген. Көрермендер сол төсеніштің үстіне отыр-
ды. Жұмысшыларды жəне Көкөзектің жатақтарын хат жа-
зып құрметтеп шақырдық. Үй жабдығы, киім-кешек, төсек-
орынды олардан сұрамай, жақын ұрымтал жерлерден ғана 
алдық.

Спектакльдің басталар сағаты жақындады. Сахнаға 
шығатын киімді киіп, гримді баттастыра жағынып, сақал-
мұрт тағынып, Мүслимаға шаш, шолпы тағып, Жəмилəға 
кимешек кигізіп, əбден дайын тұрмыз, уақыт өтіп барады. 
Шақырылғандар келмеді, тек үйінен киім, бұйым алған 
біраз адамдар келді. Күттік, күттік, енді ешкім келмесіне көз 
жетті. Келген аз кісіге ойнап бердік. Көрермендер риза бол-
ды. Өзіміз қатты жабырқадық.

Ертеңіне спектакльге елді қайта шақырдық. Үйлерінен 
киім, бұйым ала шақырдық. Оның үстіне кешегі келген аз 
кісі елге көп хабар таратты. Бұл жолы шақырғандар түп-
түгел бала-шағасымен келді. Үйлерінен көрпелерін ала ке-
ліп астына төсеп отырғандары да болды. Біз көңілденіп, 
бар ықыласымызбен ойнадық. Ел көп күлді, сірə Ахметтің 
бəйбіше, Кəрібоздың қыз, Жиенқұлдың Нөкербек болып, 
Орынбектің Терлікбай болғанына күлсе керек. Күлуден 
басқа сүйсіну де аз болмады. Айқайлап, ұнатып, дауыстап 
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қошеметтесті. Халық риза болып алғыс айтып, тағы да ойын 
көрсетіңдер деп қолқа салып тарады.

Бұл мамыр айының аяқ кезі еді. Біз спектаклімізді 1 май ме-
рекесіне арнадық.

Тұсауымыз кесілді, өзіміз ысылып қалдық. Халық тағы 
да ойын көрсетуімізді қолқалады. Бірақ көп халық жинала-
тын кең үй қайда.

Осы қиындықтан неліктен көңілі түскенін өзі білсін, 
əйтеуір завод директоры ағылшын Вильсонның əйелі құт-
қарды. Ол Россияда туып, Россияда оқып, бойжеткен соң 
ағылшынға күйеуге шыққан орыс қызы екен. 15 күн ішінде 
бос қалған бір үлкен магазинді спектакль үйіне айналдырды. 
Ішіне арқалығы бар орындықтар орнатып 300 кісілік жай да-
ярлатты. Кең, биік сахна жасатып, реквизит алуға 200 сом 
ақша берді.

Енді ойнайтын үйіміз бар, «Бақыт жолына» пьесасын 
сахнаға тағы шығармақпыз. Бір əйелдің рөлін ойнауға 
Кенжеш бар. Екіншісіне қалай да Рымжанды шақырып ал-
мақпыз. Əкесіне келдік, өзін қалдырмай спектакльге шақы-
рып жүретінбіз, соның əсері болар, əйтеуір қызына рұқсат 
берді-ау.

Сөйтіп, «Бақыт жолына» пьесасы енді «театр» үйінде қо-
йылды. Ойын көңілді өтті. Спектакльде орыстар мен татар-
лар да болды. Төңіректегі, түстік жердегі ел шақырылмай-ақ 
қаптап келді.

Сөйтіп, Сəкеннің «Бақыт жолына» пьесасы сахна өнерінің 
маманы Орынбек Беков, қоғам қайраткерлері Аманбай Қас-
пақбаев, Нұрмақ Байсалықов, Кəрібоз Шектібаев сияқты 
біркелкі жұмысшы жастар біздердің əлеуметтік жұмысқа 
бетімізді түзеді. Қабілет қуатымызды қозғап, ой-көзімізді 
ашты. Сонымен бірге Сəкеннің өзі туып-өскен топырағы 
бұрынғы Ақмола уезінің күншығыс-оңтүстігі – Спасскі 
жұмысшыларының, заводтың төңірегіндегі айнала 20 – 30 
шақырым жердегі елдің сахна мəдениетіндегі меңіреу қараң-
ғылық қамалын бұзды да, жас талапқа жол ашты.
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Кəрібай КЕНЕТАЕВ

ЕСТЕН КЕТПЕС ЕКІ ЖАЙ

Сəкен Сейфуллинді мен 1908 жылдан бастап білетін едім. 
Ол кезде Сəкен Спасск заводындағы бастауыш мектепті 
бітіріп, білім тұнығынан одан əрі сусындау үшін Ақмолаға 
(қазіргі Целиноград) келіп, қалалық училищеге түсті. Ол 
фельдшер Ш. Ниязовтың үйінде тұрып оқыды. Ал мен бас-
тауыш мектепте оқитынмын. Сəкенмен үнемі жолығысып, 
əңгіме-дүкен құрып, пікірлесіп тұратынбыз.

1912 жылы С. Сейфуллин қалалық училищенің беретін 
білімін тəмамдап, Омбы қаласына барып мұғалімдер семи-
нариясына түсті. Сөйтіп төрт жылдан соң оны да ойдағыдай 
бітіріп Ақмола уезіне қайтып оралды. Əлеуметтік өмірге, 
дүниеге деген көзқарасы мүлде өзгеріп қайтқан Сəкеннің ойы 
толысып, жүрегі, жаны абзал адамға тəн асыл қасиеттермен 
молыға түскен екен.

Дүниенің, болашақ өмірдің тетігі оқуда, өнерде деп білген 
Сəкен Ақмоладан 60 шақырым жердегі Ахмет ауылы деген 
жерде қазақ балалары үшін мектеп ашып, өз білгенін, өз кө-
кейіне тоқығанын енді болашағы зор жас балдырғандарға 
бере бастады. Ал демалыс күндері ол қалаға келіп, біз оны 
қуана қарсы алып отыратынбыз.

Октябрь таңының нұрлы шұғыласы Ақмола қаласына 
шын мəнінде 1918 жылы келіп жетті. Сол жылы мұнда Со-
вет өкіметі орнап, Совдеп президиумының құрамына енген 
Сəкен халық ағарту комиссары болып тағайындалды. Сол 
кезде мен Совдепте əрқилы техникалық жұмыстарды атқа-
рып жүретінмін.

Алдырған жаудың, ашынған дұшпанның ашулы келетіні 
белгілі ғой. Биліктен айырылып, күні мүлдем қараң болуға 
таянғанын білген тап дұшпандары қаны қарая жанталасты. 
Өлім алдындағы жыртқыштың ақырғы рет тырмыса тұяқ 
серіпкеніндей олар ең соңғы сұмдықтарын жасауға жанта-
ласа əзірленіп жатты.
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Міне осы сияқты əрекет 1918 жылдың маусымында бұрқ 
ете қалды. Көтеріліс жасаған жергілікті ақ казактар Совдеп 
орналасқан үйді қоршап алған екен. Таңертең қызметке бар-
сам, гүрс-гүрс атыс. Аш бөрідей жалақтаған ақ казактардың 
ортасында қолын дамылсыз ербеңдетіп, қол орамалын 
желбеңдете бұлғап жанұшыра айқайлап біреу тұр. Абайлап 
қарасам, Совдептің председателі Бочек, бекініп алып атысып 
жатқан қызыл гвардияшыларға айқайлап: «Беріліңдер!.. Ом-
быда, Қызылжарда, Көкшетауда – бəрінде де Совет өкіметі 
құлатылды. Қан төгіс қылмай беріліңдер!» деген өктем 
сөзін естігенімде өнебойым қалтырап кетті. Жалт бұрылып, 
кейін жүгіре жөнелдім. Ойым – тезірек жетіп Сəкенге хабар 
беру. Сəкен ол кезде Мешіт көшесінде (қазіргі Аманкелді 
көшесі) Мұқымбай деген өзбектің үйінде тұратын. Екі өк-
пемді қолыма ала бүліншілік хабарды Сəкенге бастан-аяқ 
жеткізіп, «енді бір жаққа бой тасалаңыз əйтпесе олар аямай-
ды» дедім.

Сондағы Сəкеннің батылдығына, жолдасын жауға таста-
мас адамгершілігіне қатты сүйсінгенім бар. Суық хабарды 
естіген сəтте ол абыржып күйректікке салынудың орнына 
ойлы көзін бір нүктеге қадап тұрып: «Ешқайда да қашпаймын, 
жолдастарымды жауға тастап, өзім жан сақтасам, сонда 
менің кім болғаным?» – деп жауап берді. Сол сəтте атқа салт 
мінген қала саудагерлері Сейт Латыпов, Шəріп Ялымов, 
Нұри Тойғыновтар екпіндете жетіп келіп Сəкенге қамшы 
жаудырды. Ал күрескер азаматтың жау қолында көрген 
қорлығына шек жоқ. Ақмола большевиктерінің бұлайша 
жау қолына оңай берілуіне кейбір жолдастардың: «алдымен 
Бочек кінəлі» деуі əбден орынды. Сол қиын-қыстау кезеңде 
құрамында 300-ге тарта жауынгерлері бар қызыл гвардияның 
қоршауды бұзып шығып, оңтүстікке қарай шегініп сытылып 
шығып кетуіне əбден болатын-ды. Сонда Сəкен сынды аза-
маттар мұндай қорлықты көрмеген болар еді.

1919 жылдың қаңтар айындағы үскірік боранда, қатты 
аязда Сəкен мен өзге он саяси тұтқын күшті күзетпен Ом-
быға жіберіледі. Мұнда олар Колчактың «азап вагонына» 
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суықтан жəне азаптан жапа шегіп, қаза тапқан əлденеше дос-
тарымен мəңгілік қош айтысады.

Біраздан кейін Сəкен жолдастарымен бірге Омбыдағы 
концентрациялық лагерьге жіберіледі. Мұнда да азап үстіне 
азап кездеседі, тұтқындардың көрмеген қиыншылығы бол-
майды. «Азап вагонынан» аман қалғандарының бірталайы 
осындай қорлықпен қаза табады. Солардың ішінде өзім біле-
тін Бəкен Серікбаев, Ж.Нұркин, Г.Дризге сияқты тамаша 
азаматтар, жалынды большевиктер бар еді.

С. Сейфуллин 1920 жылы Ақмолаға қайтып оралғанда  
Совдеп президиумының мүшелері Баттал Смағұлов, Мұқа-
тай Игекбаев, Михаил Юдин, Б. Бекмұхамбетовтер оны 
салтанатпен қарсы алды. Осы топ қалаға кірген бойда түр-
меге келді. Абақтыда Ялымов, Дауылбаев, Носершин, Айма-
ғанбетов сияқты тап дұшпандары жатқан болатын. Кешегі 
күні аяқ-қолына кісен салып, азаптаған, қорлық көрсетіп 
қинаған ата жауларын көрген сəтте Юдин қайнап кетіп, ашу-
ызаға шыдай алмай маузерін жұлып алып: «Атып тастаймын 
бəрін де» деп ұмтылды. Сол сəтте Сəкен тұра ұмтылып оның 
қолынан маузерін жұлып алды да:

– Большевиктер адамды кез келген жерде өлтіре бермейді. 
Бұлар революциялық əділ заң бойынша жазаланады, – деді.

– Сəкен-ау, бұлардың не істегенін ұмыттың ба? – деп 
Юдин көз жасы сорғалап жылап жіберді.

Иə, егер Сəкеннен басқа біреу болса сол жерде бəлкім 
Юдиннің қолын қақпаған да болар ма еді, қайтер еді. Ал 
Сəкен ондайдың адамы емес еді ғой. Оның мінез-тұлғасы, 
адамгершілігі, лениндік қағидаға деген қалтқысыз көңілі, 
өмір жолы бүгінгі жастарға үлкен өнеге. Өзім куə болып, 
қайран қалған, өле-өлгенімше ұмытылмас осы екі жайды 
сол себепті де бүгінгі күні əдейі есіме түсіріп, айтып беріп 
отырмын.
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Жұмабай ОРМАНБАЕВ

КЕДЕЙ БАЛАЛАР МЕКТЕБІНДЕ

– Əке, шешем қара жұмыс істейді. Қалада «Мыңшұқырда» 
(Ақмолада осылай деп аталатын, жатақ болатын) тұрамыз. 
Шешем мына жерде жүн жуып жүр, əкем Омбыға байдың 
өгізін айдап кеткен, – дедім мен, жөнімді қысқаша баян-
дап. – Оқитын мектеп жоқ.

– Жүн жуатын жерге ертіп барсаң қайтеді, – деді бейта-
ныс.

– Барайын, – дедім де, қармақтарымның жемін жаңғыр-
тып, балықтарымды шыбыққа тізіп, суға салдым да, ағаға 
ілесе жүрдім.

Жұмыс басына келгеннен кейін ол əркімге жолығып, əң-
гімелесті. Түскі тыныс алу кезінде айдалада ыстық су ішіп 
отырған қалың адам жусаған қой тəрізді. Бұл да отырды. 
Амандықтан кейін əңгіме қызды.

– Түсте тамақтанып, тыныстап алатын баспана болмай ма 
екен?

– Қайдағыны айтып отырсыз. Күніне алатынымыз 20 – 30 
тиын, – деді көйлегін шалбарланып алған орта жастағы əйел. – 
Айдалаға баспана жасау былай тұрсын, қалада баспанамыз 
жоқ.

– Күніне 14 – 16 сағат жұмыс істейсіздер, – деп бастады то-
сыннан келе қалған жігіт, – алатын ақыларыңыз тым аз, ең 
болмағанда ішетін таза су да жоқ. Іш ауруы көп, өлген-
дер бар деп отырсыздар. Ал мына байлықты ұқсатып, 
байдың дəулетін онан сайын тасытып жатқан сіздерге де 
тіршілік керек. Еңбекақыны көбейттіру керек. Тынығатын, 
тамақтанатын орын болуы шарт. Дұрыс ыдысқа құйылған 
қайнаған су үнемі дайын тұруы міндет.

Жиналған жұрт күлісті.
– «Иттің ұлығанын қасқыр естімейді. Қасқырдың ұлы-

ғанын тəңірі естімейді» деп, – деді көптен оқшауырақ тұрған 
таңқы мұрын, кеспелтек қара жігіт, – сонда біздің үнімізге 
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құлақ қоятын кім, айтып тұрғандарыңызды кім орында-
мақшы.

– Талап ететін сіздер, орындайтын байлар, тек ынтымақ-
тарыңыз, бірауыздылықтарыңыз берік болсын, – деді қызыл 
көйлекті жігіт нығарлай сөйлеп, – егер байлар бас асаулық 
етіп көнбесе, оларды жөнге салатын күш те өздеріңіз.

– «Жақсы сөз, жарым ырыс», қолма-қол бөліп берері бол-
маса да, лебізі жақсы екен, – десті көп ішінен біреулер. – 
«Түсі игіден түңілме» деген ғой, өзі де жігітім-ақ екен, – деп 
жатқандар да бар.

Тотыққан, жарылған қоңырқай беттер, кезерген еріндер 
жалаңаш-жалпы қара қайыс денелер жанданып жылуарланған 
тəрізді.

– Үкіметке барамыз, талаптарды айтамыз, – деді сыпайы 
жігіт, – бірнеше адамнан өкілдер сайлай қоясыздар.

Жиналыс тоқтамға келді. Бұлардың өкілдері Əміре Са-
тыбалдин, Нұрлан Тұраров, Бақытжан Ағыбаев, Кенже 
Бекмұхамбетов болды. Олар майдан жұмысынан қайтқан 
жігіттер болатын. Көп ұзамай-ақ білдім, маған Есіл жағасында 
жолыққан, мені ертіп жүн жуушыларға барған, бейнет шек-
кен адамдардың жанашыры болып, ақылын айтқан жігіт 
Сəкен Сейфуллин екен, мен аяулы ағамен алғашқыда осы-
лай кездескен едім.

Келесі күні Сəкен жүн жуатын жұмысшылардың өкілде-
рін ертіп, уақытша үкіметтің уездік комиссары Петровқа 
барды.

– Жүн жууда жүрген еңбекшілердің қамқоры жоқ, – деді 
Сəкен күн сайынғы айтыс-тартыста өзінің əбден үйренісіп 
алған əріптесіне, – жұмыс істеу жағдайлары айтуға келмей-
тін ауыр, өз көзіммен көрдім. Мына жігіттер солардың өкіл-
дері, жалдаушы байларды шақырт, сөйлесеміз.

Үнемі алдау-арбаумен келесіңдер, еңбекшілерге ешқан-
дай жақсылық еткен жоқсыңдар деп большевиктер қыр 
соңынан қалмай жүр. Мына қызыл көйлекті сынға келіп 
отыр. Айтқанына көніп, айдауына жүрмесем ол мені əшкере-
лемек, қанаушылардың қолшоқпарысың, қырылып жатқан 
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жұмысшыларға мойын бұрмайсыңдарды қазір-ақ айтпақ. 
Сөйтіп бұлар талаптарын менсіз де орындатпақ. Жоқ, бұлар-
дың талабын өзім орындаттырам. Бір жолға түгі де кетпейді. 
Мүдде құрбаны, байларды көндірем. Сенімсіздіктен құты-
лып, үкімет беделін көтерем. Осы шешімге тірелген комис-
сар:

– Жүн иелерін дереу шақыр, – деп əмір берді ол хатшысына.
– Сүйреп əкелсін, – деп жігерленді Петров Сəкенге қарап 

қойып, – еңбекшілердің талабын орындатам.
Кешіккен жоқ, алқынып, аптығып байлар да кірді.
– Жүндеріңізді жуып жатқан адамдардың да қамқоры 

бар, – деді комиссар Сəкенге бір қарап. – Олар жұмысты өте 
ауыр жағдайда істейді екен, мұндай жағдайға төзе беретін 
заман өтті ғой. Мына кісілер талабын айтады, сіздер табанда 
орындайсыздар.

Жұмысшы жігіттер Сəкенге сіз сөйлеңіз дегенді байқатты. 
Комиссар да бұл жолы дегеніңе көнем дегенді аңғартып боль-
шевик өкілге жалтақтай беріп отыр. Осы жағдайды таныған 
Сəкен сөзін ажарламай, неғұрлым кесе, батыра, ашық айта-
тын əдетіне басып:

– Жалақыны күніне ауыр жұмыстағы жігіттерге 50 ти-
ыннан, əйелдерге 30 тиыннан, жасөспірімдерге 20 тиыннан 
өсіресіздер. Сол жерде ас пісіретін, су қайнататын плита ор-
натасыздар. Түс кезінде жатып тынығатын, отырып тамақ 
ішетін сəкісі бар шатырлар тіктіресіздер, бірнеше бакпен 
қайнаған су қойылсын, қайнатып ішетін, жуынатын таза су 
да үнемі əзір тұрсын, сырқаттанып қалғандарына дəрігер 
апарып емдетесіздер, қазіргі талап осылар, – деді Сəкен 
сабырлы сөйлеп. – Егер бұл талап орындалмаса, бір адам 
жұмыста қалмайды, жаңадан да ешкімді барғыза алмайсыз-
дар. Есептеп отырмыз. Осы еңбекшілердің сіздерден ала-
сы ақысы көп. Өздеріңіз жақсы білесіздер, революцияны 
жасаған, патшаны тақтан жұлып тастаған еңбекші халық, 
сіздерден табанақы, маңдай терінің басы ашық құнын да ала 
біледі. Көнесіздер, көнбейсіздер, жауапты осы арада естиміз. 
Келісімге қол қоямыз.
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Бір сағат үзілістен соң, байлар көнді. Талапты үш күнде 
орындаймыз деп, келісімге қол қойды. Сол өкіл жігіттер осы 
күннен бастап Сəкеннің жақын жолдастары болып алды. 
Бұларды, тағы да басқа осындайларды, Дүйсенді Сəкен 
кешкі мектебіне кіргізіп оқытты. Кейіннен олар Совдептің 
қызыл гвардиясына кірді. Казармада емес, əскери қызметке 
өз үйлерінен барып жүретін жергілікті жігіттер Совдеп 
құлағанда ақтардың қолына түспей кетті.

Жүн жуатын жерге бұдан соң да Сəкен мезгіл-мезгіл ба-
рып адамдардың хал-жағдайларын біліп жүрді. Əрбір 
барғанда жүн жуушылар оны қуанышпен қарсы алатын-
ды. Сəкен келген сайын бұларға хабарлар əкелетін. Ленин-
ді, большевиктерді, болашақ советтік жаңа өмірді ол жұмыс-
шыларға жалықпай ұғындырып жүрді. Сəкен жұмыс басына 
тағы бір барғанда, сол өкіл жігіттер қарсы алды да:

– Алып қойған бір саба қымызымыз, бір бағланымыз 
бар еді, соны жеп кетесіз, – деді олар. – Тездетіп жібереміз, 
бөгелмейсіз, – деп жедеғабылдатты. Сəкен көнбеді, мен 
бөтен емеспін, өздеріңмін. Өздерің ішіп-жеңдер, маған сол 
қанағат. Күтіп тұрған жұмыс көп деп зорға босанып кетті.

Сол 1917 жылдың қыркүйегі таянып қалды. Кедей бала-
лары үшін мектеп ашылады дегенді естідік. Шешем мені сол 
мектепке кіргізбек. Көйлек-дамбалымды жуып, бір ескіден же-
летке тігіп беріп, мені оқуға барымен əзірлеп жүрді. Көптен 
бері асыға күткен мезгіл жетті. Шешем əркімнен сұрастырған 
екен, білетіндер, осында большевик учитель бар, мектептің 
қожайыны сол, кедей десе болғаны, қабылдай береді депті. 
Мектепке келдік. Кіреберісте жолығып қалдық. Анадағы қы-
зыл көйлекті аға Сəкен. Шешем де оны тани кетті.

– Ə, балықшы батыр, сен де жеткен екенсің ғой, – деп ол да 
жылышыраймен күлімдеп, мені басымнан сипады, – дұрыс-
ақ келгенің.

– Осында бір болшайбек ушитіл бар дейді ғой, – деді ше-
шем, таныс емес сөздерді бұрмалай сөйлеп, – баланы оқуға 
сол кісі алады екен.

Бұрыннан жымиып тұрған Сəкен, ірі аппақ тістерін түгел 
көрсете күлді.
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– Жүріңіз, – деп Сəкен бізді ертіп ішке кірді. – Іздеп жүр-
ген болшайбегіңіз мен. Бұл балақайды оқуға алалық.

48 болыс қазақ елі қарайтын уездің орталығы Ақмоланың 
да өмірінде көрген қазақ мектебі осы еді. Менің де табал-
дырығын аттаған тұңғыш мектебім болатын бұл. Сондықтан 
да алғашқы мектептің əсері, жарыққа бастап өміршеңдікке 
баулыған тамаша ұстаздың өнегелі қылықтары өз алдына 
бір сала əңгіме. Мұнда оқудан сырт болған сол күндердің бі-
рер көріністерін еске түсіре кету артықшылық емес.

Қаңтардың орта шені, бір күні оқу біткен соң да класта 
отырыңқырап қалдым. Аспан ашық, желсіз күн шытқыл 
аяз. Көше қары тапталған теп-тегіс. Белді қайыс белбеумен 
буып, ескі тонмен жүретінмін. Мектеп қаланың Слаботка 
деген бөлегіне таман шеткері еді. Көп ұзағам жоқ, мектеп-
тен шыққаным сол, бұрыштан айнала берісте жалтыраған 
əмірқан бұлғарыдан əдемі қабы бар алтыатар мылтық жатыр. 
Ала сала қойныма тығып жібердім. Ілгері қарай жүріп барып 
тоқтадым. Сəкенді мұғалім демей, учитель дейтінбіз. Мұны 
учитель ағаға бергенім дұрыс деген ой келді де, бұрыла 
тарттым. Менен бұрын шыққан оқушы Жəркеш Байнауры-
зов əудем жерде ілгері кетіп бара жатқан. Менің бірнəрсе 
тауып алғанымды ол байқап қалған екен.

– Əй, ол не, көрсет, – деп дауыстады.
– Кітап, учительге табыс етем, – деп тұра жөнелдім. Жəр-

кеш аз тұрды да жүріп кетті.
Мен есік қақтым. Бөлмеге сықырлап кимелей кірдім. Учи-

тель жалғыз екен, қолында газеті бар, маған қарсы жүрді.
– Əй, немене, киіп-жарып келе жатқаның, – деді жылуармен.
Мен асып-сасып, тапқанымды қойнымнан суырып алып, 

ұстата бердім. Сəкен мылтықты қабынан суырып алды. Кө-
гілдір болат, адамның жүзі көрінетін, жап-жаңа.

– Мынау наган ғой, қайдан алдың, – деді ол таңырқап.
– Тауып алдым, ешқайда бұрылмастан сізге əкелдім, – 

дедім мен олжамнан көз алмай тұрып.
– Адыраңдаған алаңғасардың бірі ғой түсіріп алған, – деді 

ол күліп. – Бұл қолға түспейтін зат. Маған керек-ақ еді сен 
мұны ешкімге айтушы болма!..
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– Жарайды, тіпті апама да айтпайын, – дедім мен. Солай, 
ешкімге айтпадым да.

Қараңғы суық зынданды
Жатақ қылды тəніміз.
Қылыштың жүзі, мылтықтың
Аузында болды жанымыз,
Бір шұңқыр су, түйір нан
Үйреншікті ас болды.
Күл, көмір, қиқым, тоң төсек,
Жастығымыз тас болды.

1918 жылғы мамырдың аяқ шенінде Сібірдің басқа да қа-
лаларындағы тəрізді, Ақмолада да Совет өкіметі құлады. 
Контрреволюциялық переворот кезінде Сəкен пəтерінде, 
жұмыс үстінде отыр еді. Хабар келді. Бочек қызыл гвардияға 
бұйрық берді, аттырмады. Совдеп алынды. Қашу керек де-
лінді. Сəкен көнбеді. Жолдастарды жау қолына тастап, қашып 
кету, ант бұзған – барып тұрған опасыздық деді Сəкен. Ол 
дереу киімдерін, өзіне тəн заттарын, кітаптарын жинастыр-
ды. Керекті документтерін тығып, көп қағазды жақтырды. 
Төл наганын алды да оғын түгендеді. Запас оқтары да бар 
екен. Сол сəтте үй иесі, орта жастағы əйел:

– Шырағым-ай, кетіп қалсаң етті, – деді көзінен жасы 
мөлтілдеп.

– Жолдастармен хабарласпай қайда кетем, – деді сұрла-
нып алған Сəкен. – Мейлі келсін. Келгенін мен өлтірем, олар 
сонсоң жабылар. Мені де өлтірер.

Əйел еңіреп жіберді.
– Олай деме, шырағым. Бала-шағам бар ғой, менің үйімде 

өйте көрме, – деп мөлтілдеді ана.
– Солай екен ғой, жарайды... Байғұс ана, – деді ол сабыр-

мен, – мейлі, – деді де қалтасынан наганын алып үстелге 
қойды.

– Ойбай, келіп қалды ғой, – деді кіреберістен естілген 
дауыс.
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– Қарсылық пайдасыз, бəрі қолға түсті, – деп тақылдады 
мылтықты екі солдатты алдына сала кірген адам, – сіз тұт-
қындалдыңыз. – Солдаттар Сəкенді ортаға ала мылтық-
тарын сарт ұстап тұра қалысты. Сəкеннің үстінде қызыл 
көйлегі, ешкімге қарамай қозғалыссыз тұр. Сəйгел тиген 
сиырша танаулары делеңдеп, кие-жара кірген қаланың бай 
саудагерлері Шəріп Ялимов пен Аймағамбет Нөсершин.

– Неге кідіріп қалдыңыздар, – деп бажылдады. Бөшкеге 
ұқсас, мес те тапал Аймағамбетті жұрт Тəшти дейтін. Ол келе-
ақ Сəкенді шаштан алмақ болып тырбаңдап еді, Сəкеннің 
асқақ басына бойы жетпеді. Көздерін сəл жұмыңқырап, 
астыңғы ернін жымыра тістеп тұрған Сəкен болар-болмас 
жымиып еді. Солдаттар да езу тартты. Шермендеген Тəшти 
бір қадам үстелге қарай ойысты да, үстел үстіндегі наганды 
қалтасына сүңгітіп жіберді.

– Қара, бас имеуін, мізбағар емес, – деді тістене сөйлеп, 
Сəкеннің жауырынын ала қамшымен тартты-ай келіп.

– Ұрып қалыңыз, Сізге менің қылғаным көп еді, – деді 
маңдай алдынан көз алмай тұрған Сəкен, онан сайын ажуа-
лай жымиып. Арқасын осып түскен қамшыны ол мүлде сез-
бегендей, сескену, түршігу, қабақ шыту сезімін байқатпай 
қозғалыссыз тұра берді. Тəшти Сəкенді қайталап ұратын еді, 
бірақ ұра алмады. Теріс айналып кетті.

– Қарсылық жасаған жоқ қой... – деп қалды солдаттың бірі.
– Қарсылығын жасап болған бұл найсап, – деді Тəшти 

үйді тінтушілерге қолғабысын тигізе бастап.
Ялимов қағаз, кітап, фотосуреттерді будыратып үстел үс-

тіне шығарып болып, енді киімдердің қалталарын тəптіш-
теп қарап жатыр. Келіп Сəкеннің өн бойын қарап шықты.

– Құртқан екенсің бəрін, – деді ол да Сəкенге кіжініп, – 
таптыртамыз, табасың, – деді тұтқынды алақанмен жақтан 
тартып-тартып жіберіп. Сəкенде ешқандай жасқаныш, кірпік 
қағу, қозғалып, рең өзгертіс болған жоқ.

Алғашқыда бастап кіріп, Сəкенге тұтқындау жариялаған 
казак-орыс үнсіз де қозғалыссыз, барлық көріністің айғағы 
ғана болып тұр.
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Тінтушілер тапқан-таянғанын буып-түйіп болдық дегенді 
аңғартты. Төртеу-бесеуі Сəкенді ортаға ала түйдек шықты. 
Еңбекші халық сол бір тұста өздерінің аса сүйікті аяулы аза-
матынан осылай айрылған еді, бірақ ол уақытша айрылыс 
болған-ды.

1920 жылғы сəуірдің бас шенінде Ақмоланың уездік 
чекасына Тəшти мен Ш. Ялимов шақырылды. Сол перево-
рот күнгі дүрбелеңде бұлар сотқарлардың маңдай алдында 
жүрді. Большевиктерді дүрелеп, мүліктерін талап, тонасты. 
Бірақ онда бұлар көптің бірі, істеген айуандықтары есепте 
емес. Онан соң Колчак үкіметіне қызмет те етті бұлар, шаруа-
лар көтерілістерін қырып-жойып басуға да қатыстары бар, 
мұнысынан қорқып тұрған жоқ, Колчакқа қызмет еткендер 
көп, көтерілісшілерді басуға қатысқандар да аз емес. Байқап-
ақ жүр. Мұндайлардың бəр-бəрін іздестіру, зерттеу ескеріле 
қоймайтын тəрізді.

Міне, келмеске кетті делінген Сəкен де келген. Ол уездің 
екі-үш бастығының бірі. Дегенін істететін алапатты адам, 
табанды большевик. Мына екі белогвардеец бұдан қалай 
құтылмақшы. Бұлар оны өз қолдарымен тұтқындады, ұрды, 
тонады. Бұлтаруға жол жоқ, өлген жеріміз осы десті өздері 
де. Бұлар қалай кешір дей алады, ол қалайша кешірмек.

Чекаға келген Ялимов пен Тəштиді бір бөлмеге кіргізді. 
Кіре бере екеуі қалшиып тұрып қалды. Ұясынан шығып кете 
жаздаған көздері бажырайып, бойлары қалтырап, иектері 
кемсеңдеп, қолдарын қусырып, бастарын тұқыртып шұлғи 
берді, тілдері күрмелген, үн шығара алар емес. Жарық, кең 
бөлменің төрінде Сəкен отыр. Сымбатты, маңғаз тұлға, 
толқынды қара бұйра шаш, жарты қарыс кең маңдай, 
мөлдіреген үлкен көз, жебелі мұрт, қара костюм, ақ көйлек, 
онда көргендерінен гөрі толысқан, келбеттенген, келісті-ақ. 
Мұны абақты қысымын көрді, сан рет дүреленді, азап ваго-
нында өлім аузында болды, лагерьде аштық пен сүзектің шең-
геліне түсті, қашқындық сүргінінде екі мың шақырымнан 
аса жер жаяу жүріп, азап атаулыны басынан кешірген деп 
кім айтар...
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Бөлме жым-жырт. Сəлден соң Сəкен орнынан тұрды.
– Амансыздар ма, – деді ол болмашы езу тартып, – оты-

рыңыздар.
– Сəкенжан, – деді де Тəшти өкіре еденге етпетінен түсті. 

Тілге келе алмады, Сəкеннің алдына Шəріп те тізерлеп шөге 
қалды, – өз қолыңмен өлтір, атпа, тіке бауызда мен есекті, не 
істесең де ризамын.

– Мен доңызды да сойғыз, – деді Ялимов та жыламсырап.
– Тұрыңыздар, – деді Сəкен түсін суытып, – мен қасапшы 

емеспін, сіздерді сойып, бауыздайтын. Қаруын тастап, 
дұшпандығынан безіп, қолға түскен жауға кек сақталмайды, 
өлтірілмейсіздер, жүре беріңіздер тірі.

– Енді тыңдаңыздар, – деді Сəкен күле сөйлеп, олар еден-
нен тұрып, көз жастарын сүртіп, рақмет алғыстарын жау-
дырып болған соң. – Сол мылтықты қан майданға шығарда 
маған бір «тəңірінің» өзі көктен тастаған еді, ол ақтың да, 
қызылдың да наганы емес, ал сіздер оны ешқайда жіберген 
жоқсыздар. Осы екеулеріңіздің біреулеріңізде, соны өзіме 
қайтып бересіздер, басқа затымды сұрамаймын. Осымен 
есеп айырысамыз.

Тəшти қасындағыға қарады, Шəріп оны түртіп қалды да, 
сен айт дегенді аңғартып, ым қақты.

– Иə, Сəкенжан, наганың бар, бізде, əдейі өзіңе берейік 
деп сақтап жүр едік, – деді Тəшти ебетейсіз сасқалақтап, – 
сол қалпы, майлап, жабағыға орап қойғам, оғы да түгел, үй 
жақын ғой, қазір əкеле қояйын, – деді де, бортаңдап тұра-ақ 
жөнелді. Сəкен күліп, оның артынан біраз қарап тұрды да, 
ерсілі-қарсылы жүрді.

Сонша болған жоқ, Тəшти де кірді. Ешқандай кіршігі жоқ 
жалтылдап тұрған көкшіл наганды Сəкеннің алдына қойды. 
Сол минутта бөлмеге Чека бастығы Логачев кірді. Сəкен 
оған қарап күлді.

– Бар екен, міне, – деп оған үстелдегі наганды көрсетті.
– Бұл оңбағандарды, тек осы үшін ғана атып тастар едім, – 

деді Чека бастығы ызбарланып, – жарайды, бақытты неме 
екенсіңдер, жүре беріңдер.
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Захар КАТЧЕНКО

Ақмола совдепінің тұңғыш председателі

ДОС, СЕРІК

Туған елінде жалынды революционер əрі атақты жазушы 
Сəкен Сейфуллиннің 70 жасқа толу мерекесі тойланып жат-
қан кезде мен 1917 – 1920 жылдары Ақмолада, Омбыда, 
Қарағандыда, республиканың тағы басқа жерлерінде болған 
революциялық оқиғаларды еске түсіріп, сол жайларды тағы 
да бастан өткізгендей боламын.

Қазіргі Целиноград, бұрынғы Ақмолаға мен 1917 жылдың 
қараша айының соңына таман Омбыдан келген болатынмын.

Ақмолада Кривогузов, Монин сияқты большевиктермен 
жолықтым. Тезірек актив жиналысын шақырып, Совет өкі-
метін орнату жолында көпшілік арасында қауырт жұмыс іс-
теу қажет болды.

Əлі есімде, орысы бар, қазағы бар 30 адам жиылдық. Сəкен 
Сейфуллинмен осы жиында таныстым.

Сұңғақ бойлы, қап-қара төгілген қалың шашты, жылы 
жүзді, сымбатты жас жігіт – Сəкен бір көргеннен-ақ адамды 
өзіне тартып алады. Жиналыста 11 – 13 адамнан большевиктік 
комитет құрылды, онын құрамында Сəкен Сейфуллин жəне 
мен де бармын.

Жаңа комитет «Империалистік соғыс жойылсын!», 
«Шаруаларға жер берілсін!», «Совет өкіметі үшін!» деген 
большевиктік ұрандарды еңбекшілерге түсіндірді.

Митингілерде, адамдармен əңгімеде біз оларға шындық 
көзін аштық. Қалалық жиналыс өткізіліп, оған кедейлер, орта 
шаруалар, бұрынғы майданға қатысушылар шақырылды.

Большевиктер өздерінің сөзінде патша жендеттерінің 
тас-талқанын шығарып əшкереледі. Сəкен Сейфуллин мен 
Бəкен Серікбасвтың байлар мен алашордашыларды түйреген 
мірдің оғындай өткір сөздері əлі құлағымда. Жиналғандар 
«Контрреволюционерлер өкіметті халық қалаулыларына тап-
сырсын!» деген қаулы алды.
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1918 жылдың 15 – 18 ақпанында еңбекшілер депутаттары 
Советінің 1-ақмолалық уездік съезі болды. Съезде Сейфул-
линнің ұсынысы бойынша мемлекет есебінен жаппай сауат-
тандыру жəне мектептер салу жөнінде қаулының ең басты 
пункті қабылданды.

Еңбекшілер депутаттары Советінің жаңа атқару комитеті 
Сейфуллинді уездік бірінші халық ағарту комиссары етіп 
сайлады. Еңбекшілер депутаттарының Ақмола советі жаңа 
өкіметтің толық жеңісі жолында жан-жақты жұмыстар жүр-
гізді. Бірақ жасырынған контрреволюционерлер тыныш 
таппай, астыртын əрекет жүргізіп, 1918 жылғы маусымның 
2-нен 3-не қараған түнде 300-ге жуық большевиктер мен 
оларға жақтастарды қамауға алды.

Сəкен алда, одан 20 қадамдай жерде мен келемін. Сол арада 
аттылы екі қазақ байы Сəкенге екі жақтан жабысып, шашы-
нан жұлып, қайта-қайта соқтықты. Тұла бойы қанға малынған 
Сəкен сонда да былқ етпей, тəкаппар шалқая басып, жүріп кетті.

Мені де ұрды, ақыры бір жерге апарып қамағанда, бұрын 
қамалған жолдастар бізді танымай қалды. Біздің осынша 
тартқан азабымыз байлар мен шонжарларға аз көрінсе керек, 
олар өздерінше сот құрып, арамыздағы ең белсенді деген 
15-імізді атпақ болды. Оның ішінде Сəкен Сейфуллин мен 
Бəкен Серікбаев, Дризго, Авдеев, Кривогуз тағы басқалары 
бар. Бірақ сұмдық сот іске асырылмады. Ақмола тұрғыны, 
юрист Буевтің ара түсуі, ашынған дұшпандарымыздың қара 
пиғылын іске асыруына бөгет болды.

Қамауға алынған күннің ертеңіне бізді түрмеге отырғыз-
ды. Ал біраз уақыттан соң елу алты адамды аяқ-қолын кі-
сендеп, арбамен 500 шақырым жердегі Петропавловскіге 
айдады. Арба деген аты болмаса, көбіне жаяу жүреміз, он 
тоғызыншы жылдың қысы қатты болды. Жол-жөнекей тү-
нейтін жерлеріміз де азынаған суық қоралар. Жолда бізді 
офицерлер тағы атып тастамақ болды, бірақ ат айдаушылар-
дың қарсыласуымен аман қалдық.

Петропавловскіге 18 күн дегенде зорға жеттік. Бəрімізді 
аңлау-саңлау азынаған екі суық вагонға əкеліп қамады. Сəкен 
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кейіннен ол туралы «Атаман Анненковтын ажал вагонында» 
деп жазды. Біз Сəкен, Бəкен Серікбаев, Дризго, Авдеев бір 
вагонда болдық.

Көрген азабымызды тілмен айтып жеткізу қиын. Нансыз, 
сусыз, суық вагонда үш тəулікке дейін отырған кездеріміз 
болды. Жолдастарымыздың жетеуі өлді, солардың ішінде 
Сəкен екеуміздің аяулы досымыз – Бəкен Серікбаев та бар. 
«Ажал вагонында» 48 күн болып, Омбыға да жеттік. Контр-
революциялық түрмеге əкеліп қамады. Лагерьде сүзек ау-
руы асқындап тұрды. Көптеген саяси тұтқындар ауру мен 
аштықтан баудай қырылып жатты. Сəкен жəне бірнеше 
адамдар ауру достарымызға қайтсек қол ұшын береміз, 
қайтсек ажал шеңгелінен босатамыз деумен болдық.

Қоймай жүріп лагерь комендантын ауруларға анда-санда 
дəрі-дəрмек, нан алып келу үшін сыртқа шығуға бізге рұқсат 
беруге көндірдік. Оған мен баратын болдым. Екі рет қалаға 
шықтым, ал келесі бір жолы өзіммен бірге Сəкенді де алып 
жүруге қарауылды көндірдім. Сөйтіп, бізге таныс жолдас Мұ-
қан Айтбеновтікіне кіріп шығуға мүмкіндік туды. Ол бізге 
көмектеспекші болды. Омбының жасырын большевиктері 
лагерьден қоқым-соқым алып шығатын шанашылармен 
келісіп, бірнеше жолдастарды қамаудан құтқарды. Сəкен де 
солай қашып шықты. Қоқым-соқым тиелген арбаға Сəкен-
ді өзім жасырдым. Арбакеш бірінші күзетшіден өтіп, екінші 
күзетшіге таянған кезде, үстіне салмақ батқан Сəкен қозғалса 
керек, арбадан кесек мұз түсіп қалды, осыдан ба күзетші 
қоқым арасына қылышын сұғып кеп қалғаны. Бақылап тұр-
ған біз жүрегіміз жарылып кете жаздады. Сəкен өлген шығар 
деп едік...

Сейфуллин сияқты ерекше қайратты да қажырлы адам 
ғана ажал шыңырауынан осыншалық қатерлі тəуекел жасап 
қашып шығар еді. Дала қыраны бұғаудан босап, Жетісуға 
аттанды. Сəкеннен соң лагерьден мен де қашып шықтым. 
Бұрынғы Тобольск губерниясында партизандарға қосылып, 
Колчакқа соққы бердік.

Сейфуллин екеуміз – ол оңтүстіктен, мен солтүстіктен ту-
ған Ақмоламызға 1920 жылы оралдық. Бойымыздағы боль-



шевиктік бар күш-жігерімізді аямай жұмсап, қайнаған қалың 
іске ерекше шабытпен кірісіп кеттік.

1920 жылдың қыркүйегінде Сəкенді жəне басқа делегат-
тарды Орынбордағы Қазақ ССР-інің бірінші Құрылтай 
съезіне шығарып салдым. Съезде ол Қазақ республикасы 
үкіметінің мүшесі болып сайланды.

Аяулы досым Сəкеннің туған елі қазір қандай ғажап. 
Қазақ даласының гүлжазира əсем көрінісі, адамдарының 
шат-шадыман жарқын өмірі Сəкен Сейфуллиннің асыл ар-
манының жүзеге асқанын дəлелдейді.
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Серке ҚОЖАМҚҰЛОВ

ӨНЕР ЖАНАШЫРЫ

Сəкенді тұңғыш рет 1920 жылы 4 қараша күні көрдім. 
Бұл менің Орынборда оқып жүрген кезім. Сəкен біздің бар-
лық ойын-сауықтарымызға үнемі қатынасып жүрді. Ол ма-
ған барлық кинотеатрларға, Орынбор орыс театрына пропус-
ка бергізген еді. Орыс театр өнерін көр, келешегіңе берер 
көмек, əсері болар дейтін. Сəкен менен тақпақ өлеңдер тың-
дап, жөн-жосық айтатын.

Орынборда жүргенде 1920 жылы «Қызыл сұңқарларды» 
қойдық. Кейін 1925 жылы «Қызыл сұңқарларды» Қостанайда 
өзім сахнаға шығардым. Орынборда «Еңлік – Кебекті» қой-
ғанда осы Сəбит Мұқанов Көбейді, мен Еспенбетті ойна-
дым. Осының бəрін Сəкен көзімен керіп, көп ризашылығын 
білдірген еді. 1926 жылы театр ашылғанда Сəкен біздің твор-
честволық жұмысымызға ақыл-кеңесін беріп отырды.

Сəкен адамның барлық қасиетіне көңіл бөлуші еді. Алғаш 
рет мойныма галстук салып бір күні театрға келгенімде, міне 
осылай, актер деген басқаға үлгі болып жүру керек деп, бек 
қуанып қалды.

Қазақ театрының алғашқы актерлері: Қалибек, Құрман-
бек, Елубай, Күлəштардың Сəкеннен алған əсері, өнеге-
үлгілері аса көп. Біздің творчестволық өсуімізге Сəкен аға 
тигізген ықпал күшті. Ол нағыз көркемөнердің адамы бола-
тын. Сəкен аға өнерпаз адамды бірден танып, одан барлық 
қамқорлығын аямайтын. Марқұм күйші Əбікен Хасеновты 
театрға алдырған да Сəкен. Бейімбеттің «Майдан» атты пье-
сасын театрда алғаш оқығанда алдымен құттықтап сөйлеген 
де Сəкен еді. Бейімбетті «бұл біздің Гоголіміз ғой» деп мақ-
тағаны əлі есімде.

Ол өзінің ойын бірден үзіп-кесіп бір-ақ айтатын, шын 
көңілмен, жанашырлықпен айтып салатын. Сондықтан да 
оның сөзіне ешкім ренжімейтін еді.

Менің творчестволық өсуіме Бейімбет, Ілияс, Мұхтардың 
ықпалы зор болса, сондай жақсы ағалардың бірі Сəкен еді.
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Қапан БАДЫРОВ

АҚЫЛШЫ

1922 жылы мен Орынбор қаласындағы қазақтың халық 
ағарту институтында оқитынмын. Сəкенді алғаш осы қалада 
көрдім.

Сол жылдары Орынбордағы ойын-сауық, мəдениет жұмысы-
ның орталығы біздің институт болатын. Мейрам күндеріне кі-
ші-гірім пьесалар қойып, концерт беріп, қаланың Сəкен бастаған 
бар интеллигенттері жиналып қатысатын «Шығыс кештерін» 
өткізіп жүрдік. Бұл кештер Свердлов атындағы клубта өтетін. 
Бір жолы Жақсылықов Меңетайдың басқаруымен Кенжеғали 
Абдуллинның «Қажымас Қарашаш» атты пьесасын қойып, 
соған мен артист болып қатыстым. Бұдан түскен қаржыны 
«Өртең» газетінің (5 – 6 номері шығып жабылды) пайдасына 
бермекке ұйғардық. Концерт программасы жөнінде əртүрлі 
пікір боп отыратын. Осындай кездерде Сəкен аға кім қандай 
əн салса да, сол əннің кімнің əні екенін, оның неге арналып 
айтылғанын жəне басқа деректерді дəлелге келтіріп айтып 
беретін. Ол əрбір əннің əсемдік қасиетін, көркемділігін бағалай 
білуге үйрететін еді.

Ол күнгі ойын-сауық, думанды кештің ұйтқысы өзіміздің 
Елубай Өмірзақов еді. Елубайдың өнеріне өте риза болған 
Сəкен: «Елден шыққан, аршылмай жатқан алтын қазына 
осылар ғой. Бұндайлар бір емес, мың ғой. Осылардың басын 
қосатын орын шіркін-ай, театр болса» – деп арман ететін-ді.

1923 жылы қысқы демалыс кезінде институт директоры сту-
денттерге би үйрету мақсатымен бірқатар мүғалімін қызметке 
алды. Осыдан бір топ балалар би үйреніп, кейін үлкен кештерде 
топқа түсіп билеп жүргенімізді көрген Сəкен, зор мақтанышпен 
ризалығын білдіргені əлі есімде. «Бірыңғай өздерің билей бер-
мей, бұған қыздарды да көбірек тартыңдар» дейтін.

1936 жылы «Қызыл сұңқарлар» пьесасын біздің театр-
да режиссер М.Насонов қойды. Пьесаның өте қажет сол 
нұсқасы күні бүгінге дейін еш жерде жоқ, табылмай келеді.



Бір жолы Сəкеннің үйіне Насоновпен бірге еріп бардым. 
Насонов пьесадағы əйелдер жайында айтылған ерсілеу деген 
орысша сөздерді аздап жеңілдетуін сұрады. Сонда Сəкен: 
«Бұл сөздер бүгінгі біздер айтып отырған сөздер емес, ре-
волюция кезінде ақтың мас офицерлерінің айтқан сөздері, 
олардың ой-пікірлері солай. Бұны өзгертіп, басқа сөз салу-
дың қажеті жоқ. Үйтіп пьесадағы кейіпкерлер характерін əл-
сіретуге болмайды» деп, режиссердің бұл байыптауы қате 
екенін көптеген мысалдармен дəлелдеп берді.

Сəкен ағаның өнерге деген қамқорлығы күшті еді. Сондай-
ақ өзі де өнер сипаты мен өзгешелігін жетік білетін еді. Осы 
күнге дейін əрбір жаңа рөлді ойнарда Сəкен кеңестері ойыма 
оралады да, ширыға түсемін.
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Елубай ӨМІРЗАҚОВ

ЖОМАРТ ЖҮРЕК СЕНІМІ

Шалқыған біздің жақтың көлдері бар,
Ағашты, биік таулы жерлері бар.
Өзен, су, көлдер жайлап тау қыстайтын,
Меймандос берекелі елдері бар.
Думанды шалқар көлдері-ай,
Еркін дала белдері-ай.
Қаздай қатар мыңғырып,
Тізіліп көшкен елдері-ай.
А-ай, Сарыарқа,
Елің алыс,
Қалды шалыс,
Жат жерде талай елмен болдық таныс.

Сəкен ағаның қуғында жүрген кезінде шығарған əні екен. 
Мен бұл өлең жолдарын алғаш рет, 1923 жылы «Қызыл Қа-
зақстан» журналынан оқып, жаттап алған едім. Оның қысқа 
тарихы былай басталады.

Өмірге көзімді ашып, үлкен өнер жолына түсуіме себепші 
болып жəрдемін тигізген адам – марқұм Бейімбет Майлин. 
Бейімбет мені 1921 жылы Қостанайдағы милициялар даяр-
лайтын алты айлық курсқа жіберді. Оқуды бітірісімен Енес-
ке келіп қызмет істедім. Ал жұмыстан қолым бос кездерінде 
мектеп оқушылары арасында көркем үйірме ұйымдастырып 
ойын-сауық кештерін өткізіп жүрдім. 1923 жылдың сəуір ай-
ында Бейімбет Қостанайдан маған хат жəне жаңағы Сəкен 
ағаның «Сарыарқа» өлеңі бар «Қызыл Қазақстан» журна-
лын қоса жіберген екен. Хатта Бейімбет маған Орынборда 
жаңадан ашылған қазақтың халық ағартушылар институ-
тына (КИНО) түсуіме жағдай жасап қойғандығын айтып, 
қайткенде де соған баруымды сұрапты. Сонымен мен 1923 
жылы Орынборға келіп институтқа оқуға түстім. Институтқа 
түсуім де, «Сарыарқа» əні де менің келешектегі өміріме үл-
кен өзгеріс жасаған еді.
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«Сарыарқа» менің домбыраға қосып айтатын ең сүйікті 
əніме айналды. Сонда, əттең осындай өлең жолдарын жазған 
адамды көрсем-ау деп армандаушы ем. Осы əнді қазір айт-
сам да Сəкенмен алғашқы кездескенім, оның сұлу тұлғасы 
көз алдыма елестеп кетеді. Ақын ағаны тұңғыш рет сол ин-
ститут қабырғасында кездестірдім: Иса Байзақов, Тайыр 
Жароков, Қапан Бадыров, Сейфулла Байғожин, Жүсіпбек 
Оспанов, Əбілқай Абдуллиндер болатын. Бір күнгі сауық 
кешінен кейін Сəкен ағамен жүзбе-жүз кездесіп қалдым. 
Сəлем беріп өзімді таныстыра бастап едім. «Қарағым, ойын-
концертіңді көріп жүрмін, сені білемін ғой» дегені. Мен не 
айтарымды білмей аңырып тұрып қалдым. Ер жігіттің нағыз 
көріктісі екен, дауысы қандай десеңші! Сол сəтте «Сары-
арқа» өлеңіндегі жігіт сымбаты көз алдыма елестей кетті. 
«Ер-палуан, əншіл-сері» сұңқар жігіт өзіңсің, өзің екенсің 
ғой, Сəкен аға, дегім келді. Сол 1923 жылдан бастап Сəкен 
ағамен достасып кеттім.

Мен институтта оқып жүрген кезімде партия қатарына 
кіруге ячейкаға арыз берген едім. Ол кезде партия қата-
рындағы адамдар аз болатын. Маған куəлік беретін кісі та-
былмады. Сонда тағы да үлкен сенім білдіріп, достық қолын 
ұсынған Сəкен. Сонымен 1925 жылы Сəкен Сейфуллин, 
Əліби Жанкелдин, Смақұл Садуақасов, Молдағали Жолды-
баев жолдастардың куəліктерімен партия қатарына өттім. 
Сол жылы театрға келіп қызметке орналасқаннан кейін, көп 
кешікпей партия қатарын тазартудың алғашқы науқаны бас-
талды. Алдағы болатын партия жиналысына маған куəлік 
берген бір адамның қатынасуы, мен туралы сөйлеуі тиіс еді.

Мен тағы да Сəкен ағаның көмегіне мұқтаж болдым. 
Сəкеннің үйінің қасына келсем де, кіруге ұялып, терезенің 
алдынан үш-төрт рет өттім. Терезеден мені көріп қалған ол 
«Елубай үйге неге кірмейсің, жай ма?» – деді. Мен жайым-
ды айттым. Ертеңінде ол мені жиналысқа өзі ертіп барды. 
Жəне жиналыс басқарушыларынан: «Алдымен Елубайды 
жіберіңдер, оның театрда ойыны бар ғой жəне оған бірінші 
куəлік берген менмін, алдымен сөзді маған беріңдер» деді. 
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Отырғандар Сəкен сөзін ду қолшапалақтаумен қарсы алыс-
ты. Маған көп сұрақ қойған жоқ. Бұл Сəкен ағаның мен ту-
ралы берген екінші куəлігі десе де болғандай.

Біздің театрдың актерлері Сəкен ағамен оның «Қызыл 
сұңқарлар» пъесасын дайындау кезінде жақынырақ танысты. 
Спектакльді қойған Жұмат Шанин. Бірақ Сəкен көптеген ре-
петицияларға өзі қатынасып, пьеса оқиғасы жөнінде, жеке-
леген кейіпкерлердің характері туралы көптеген түсініктер 
беріп отыратын. Жалғыз бұл ғана емес-ау, ол театрдың мə-
дени өмірімізде атқарар міндетін де сөз ететін. Шынайы 
үлкен өнер жасауға шақыратын. Бір ғажабы, оның театрға 
келуінің өзі үлкен бір оқиға еді. Сəкен ағаның со бір сымбат-
ты тұрысынан, ажарынан өзіңе нұр алғандай, айтқан сөзінен 
көкірегіңе сана құйылғандай болатынсың. Үлкен ғибрат алу-
шы ек, оны бек құрметтеуші ек, өйткені ол əндерді, өнер адам-
дарын жақсы түсінетін, сыйлайтын дархан көңілді ақын еді.

Сəкен ағамен өткізген бір түн əлі есімде. Жаздың бір са-
малды кешінде біз терезені ашып тастап, əн шырқап ақын аға 
төрінде отырғанбыз. Күйші Əбікен Хасенов пен мені Сəкен 
қонаққа шақырған еді. Бізбен бірге менің институттағы ұс-
тазым Молдағали Жолдыбаев та болды. Сəкен: «Молдеке, 
сіз театрға көп бара бермейсіз, шəкіртіңізді тыңдап көр» 
деп маған алдымен сүйікті «Сарыарқасын» айтқызған еді. 
Аяңшыл ақ боз атпен айлы түнде сылаңдатып келе жатқан 
жас жігіттің тау күңіренте салған махаббат əні Сəкен ағаның 
сұлу кескініне сүйкімді күлкі ұялататын. Өзіне ғана жарасты 
күлкі еді бір. Əбекең «Сарыжайлау» мен «Сылқылдақты» 
тартқанда, «Көкейкестіге» басқанда көңілі қатты толқып 
үнсіз отырып қалатын. «Күй» төресі осы-ау, осы ғой» дей 
беретін. Сол түні ардақты аға ұнататын талай əсем əн мен 
асқақ күйлер шертілген, айтылған еді. Сол түн есіме түссе 
«Сарыарқаны» шырқағым келеді. Дəл өзінің алдында 
отырғандағыдай:

Жеріне біздің жақтың лайық ері.
Ер-палуан, оңшыл-мерген əншіл сері.



Жасынан жүйрік мініп өскен бұлан,
Жау жүрек, ер көңілді жігіттері.
Сілтеуші ек құлаш тұлпардай,
Жазушы ек қанат сұңқардай,
Асауменен алысып,
Қашағанды құтқармай,
Ай-ай, Сарыарқа,
Елің алыс,
Қалды шалыс
Жат жерде талай елмен болдық таныс.

деп шырқап, Сəкеннің өз өлеңімен өз тұлғасын жасағым 
келеді. Ол шын мəнісінде елін, жерін, халқын сүйген, оның 
бақытты өмірі үшін бітіспес күрестің тар жол, тайғақ ке-
шулерінен өткен нағыз халық перзенті еді. Абзал аға маған 
үлкен сеніммен қарап, бірінші болып лениндік партияның 
мүшесі болуыма куəлік берді. Мен ұзақ жылдар бойы сол 
Сəкен артқан сенімді ақтауға тырыстым.
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Болат ҚАЛИЕВ

ОРАЛ ДƏПТЕРІ

1923 жылдың аяқ шенінде Сəкен Оралға сайлау науқанын 
өткізумен бірге, əдеби творчестволық сапармен келген-ді. 
Бұл тұста ол өзінің атақты романы «Тар жол, тайғақ кешуді» 
жаза бастаған болатын. Күрделі шығармаға күрмеу боларлық 
материалдар, деректер іздеу мақсатымен шыққан Сəкен кел-
ген бетте бірден Жымпитыға тартты.

Сəкеннің Оралға келуі оған үлкен əдеби шабыт туғызды. 
Ол осы сапарынан алдымен бірнеше жол-жөнекей очерктер 
жазды. Олары: «Орал губерниясы», «Жымпиты уезі – ала-
шорда ойнағы», «Орал қаласы» деп аталады.

«Тар жол, тайғақ кешудің» «Орал облысында», «Алаш 
ханның үйінде», «Батыс Қазақстан «хан» болғылары келе-
ді», «Қаратөбе съезі», «Қаратөбе съезінен кейін Орал айма-
ғында» жəне «Тұңғыш қазақ офицерлері» деген бөлімдері 
жазушының осы сапарында жинаған материалдарынан тұра-
ды.

Сəкен мемлекеттік маңызы зор жұмыстарды атқару үстін-
де де ақындық шабыттан кол үзіп көрген емес. Əрине, оның 
өлеңді белгілі толғанысқа, көңіл тасқынына, саяси оқиғаға 
жазатыны анық. Сəкенді өмірден алған əсер ғана шабыттан-
дыра алатын еді. Автомобиль мініп, ауыл аралағанда оның 
машинасын елдегі қазақтар құмарта көреді. Ауыл адамдары 
автомашина ауласында тұрса да, жолда кездессе де, оған 
таң-тамаша қалады. «Біз келіп сыдыртып өтіп шығамыз. 
Кейбіреуі аңырайып қала береді. Кейбіреулері айқай са-
лып, қолын сілтеп қалады» деп суреттейді. Ал осының бəрі 
Сəкенге «Автомобиль» деген ұзақ толғауын жазуға себепкер 
болды. Толғау 1923 жылы 14 қараша күні Орал қаласында 
жазылды.

Сарыарқа сорлы сары бел,
Үйренер ме өнерге?



Сорлы кедей, надан ел,
Қатарға жылдам енер ме?
Автомобиль, далаға
Қаттырақ шығар шуыңды
Өнерге шақыр – қалаға,
Кейінгі жас буынды...

Елу екі шумақтан тұратын бұл толғауында азамат ақын 
автомобильдің бұқара халық игілігіне тегіс асатын қазіргі 
кезеңді аңсап еді.

Сəкеннің ұлы көсеміміз Ленинге арнаған өлеңі де Орал 
қаласында туды. Советтердің губерниялық V съезі өтіп 
жатқан кезде Лениннің денсаулығы жөнінде делегаттарға 
хабарлама жасау жəне оның тез айығып кетуіне тілектестік 
білдірілген телеграмма жіберу салтанаты Сəкеннің ұлы кө-
семге деген махаббатын бұрынғыдан бетер арттыра түсті. 
Осы толғаныс үстінде – съезд жүріп жатқан 1923 жылдың 30 
қараша күні «Ленин» деген өлеңін жазды. Пролетариаттың 
данышпан көсемінің образын, оның қазақ халқы үшін Шол-
пан жұлдыздай жарқырап тұрған бейнесін жазуға жаңа 
ырғақ, тың поэтикалық серпін керек еді. Асыл сөздің шебері 
Сəкен ондай ерекшелікті де таба білді. Осындай саяси мəні 
зор, əдеби дəрежесі жоғары, сөз ырғағы жаңаша жазылған 
өлеңнің революциялық дəстүрлерге толы біздің қаламызда 
жазылғанын да оралдықтар мақтаныш көреді.

Халқымыздың ардақты ұлы Сəкен Оралға келген сапа-
рында мемлекеттік қыруар қызмет атқарды, өндіріп əдеби 
еңбектер жазды. Жазушының Орал дəптерлері бай да, қы-
зықты да.
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Ғұсман АХМЕТОВ

ЖЫМПИТЫДАҒЫ КЕЗДЕСУ

– Жымпитыға Сейфуллин Сəкен келе жатыр! – деген хабар 
ауыл-аймаққа лезде тарады. Ол кез Сəкеннің мемлекеттік 
қайраткер ретінде де, ақын ретінде де аты шығып тұрған кезі. 
Көзімізбен көріп, сəті түссе ауызба-ауыз сөйлесуді армандап 
жүргеніміз рас. Мен, Бұлдырты болыстық атқару комитетінің 
председателі едім. Қасымда бірнеше жолдастарымыз бар, 
белгіленген күні Жымпитыға жетіп келдік. Сəкендер Жым-
питыда екен, Ғазез Каримов деген татардың үйіне түсіпті. 
Қасында губерниялық атқару комитетінің председателі Ки-
селев жолдас, губерниялық партия мектебінің бір мүшесі 
бар.

Біз Сəкенмен келесі күні уездік партия комитетінің бірінші 
секретары Жəку Канаровтың кабинетінде кездестік. Кіріп кел-
сек, Сəкен мен Киселев қастарында уездік атқару комитетінің 
біраз қызметкерлері бар бір істі қарап, қызу айтысып жатыр 
екен. Істің дəл не туралы екені қатерімде қалмапты. Аты-
жөнімді сұрап біліп алғаннан кейін Сəкен маған қарап:

– Мына істі қарамай, бұл жүрісіңіз қай жүріс? – деп сұра-
ды. Қапелімде дөйттеу сөйлейтін адам екен, ауызша сөзге 
онша шешен көрінбейді. Қарсы алдымда өзіміз көрсек де-
ген үлкен қара көзді, ақ құба өңді, сұлу мұртты, ұзын бойлы 
Сəкен тұрды. Мен қысылып қалдым. Сонда да:

– Бұл кісі мұндай арызының бар екенін маған айтқан жоқ, – 
деп ақталдым. Шынында да солай еді.

– Сіз немене, болыс, уезд басшыларына жолықпастан тө-
телеп жүргеніңіз бе? – деп Сəкен арыз иесіне сынай қарады. – Əл-
де оларды менсінбегенің бе? Жақсы емес. Ауылға барғансын 
болыстық атқару комитетімен жете сөйлес.

Сəкен бұдан кейін қабағын түйіп, ойланғандай біраз үнсіз 
отырды.

Уездік съезге делегаттар келіп үлгермеді де, съезд 22 қа-
зан күні ашылды. Оған Сəкенді ауылдың «зорлық қылды», 
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«сайлауды теріс жүргізді» сияқты арыздары-ақ босатпай 
қойды. Соның өзінде де ол уақыт тауып, қаланы аралады, 
тұрғын халықпен, делегаттармен əңгімелесіп, танысып 
үлгерді.

Баяндаманы Сəкен қазақша жасады. Баяндама тыңдаушы-
ларға өте ұнады. Сəкеннің сөйлемдері маржандай таза екен. 
Орнын тауып жұмсалған əр сөз құлаққа жағымды естіліп 
жатты. Сəкен ауылдағы сауатсыздықты жоюға, балаларды 
оқуға беруге, əйелдерді совет ісіне көптеп тартуға, кедей-
лерге өкімет атынан жəрдем көрсетуге, қалың малға қарсы 
шығуға, баспасөзді кең таратуға шақырды. Үзіліс кезінде де-
легаттар Сəкенді қоршап алып, қызу əңгімелесті, түсінбеген 
сұрақтарын сұрады. Не керек əйтеуір Сəкен сол үш күн бойы 
делегаттармен ойнап-күліп жүрді, жұмысты қалай істеу, қай 
мəселеге баса назар қою керектігінен ақыл айтты. Сол бойда 
12 адамның уездік атқару комитетінің жаңа құрамы бекітілді. 
Председателі Мəдияр Үмбеталин сайланды. Мүшелігіне 
Қалиолла Ізбасов, Үмбет Жаманов (СССР халық əртісі Роза 
Жаманованың əкесі), Темір Бекмəмбетов, Сермұқан Бекба-
тыров жəне мен ендім.

Съезд 24 қазанда бітті. 23 қазан күні кеште уездік атқару 
комитетінің жəне партия комитетінің жігіттері бірігіп, 
ақынның «Қызыл сұңқарлар» пьесасын орындап бердік. 
Еркебұлан рөлінде С. Бекбатыров ойнаған еді. Біз бұл пьеса-
ны бұдан бұрын да талай қойып берген болатынбыз.

– Еркебұлан сөзін жігерлірек естірту керек. Ол халықтың 
өз өкіметін қорғауға көзін жеткізеді. Революция жолында 
біздің қандай қиын жолдардан өткенімізді білсін олар. Тағы 
бір айтарым, пьесаның табиғилығына біраз қиянат жасап 
жүрсіңдер-ау, – деп алды да, Сəкен бай Маштайдың сөзін 
өзі айтып, бізді қыран-топан күлкіге батырды.

Содан кейін Сəкен көп кешіккен жоқ жолдастарымен 
Елек уезіне жүріп кетті. Жүрерінде де көп кеңес айтты, жаңа 
заманның жұмысын жаңаша істеу керек деп қатты ескертті. 
Біз кейін Сəкен айтқан кеңеске, аманатқа мұқият көңіл қой-
дық. Қазір содан бері 40 жылдан астам уақыт өтсе де, Сəкен-



нің қайрат-жігері, қай мезгілде болсын ұстамдылығы, төзім-
ділігі, алғырлығы көз алдымнан кетпейді.

Сəкеннің сол сапарда көргендері, білгендері оның «Тар 
жол, тайғақ кешу» романында айна-қатесіз көрсетілген. Сөз 
жоқ, Сəкен келгенде Жымпитының тұрмысы онша емес бо-
латын. Елді «алшордашылар» қаптап кеткен еді. Солардың 
бəрі Сəкеннің «Жымпиты уезі – алашорданың ойнағы» де-
ген мақаласында да қатты сынға алынған. Аяғында «Міне, 
Жымпитының сыдырып қарап өткендегі жайы осы. Қазіргі 
халі қайғылы. Бірақ қалай болғанмен Жымпиты уезі... ба-
йып, гүлденіп, болашағы зор түкпір» деп көрегендік, сенім 
білдіре жазды.

Сəкен Жымпитыны бүгін көрсе! Шаруашылықтарымыз-
ды аралап, еңбекте ер атанған тұрғындарымен кеңессе. «Жа-
райсыңдар, жігіттер! Қарыштаған екенсіңдер. Біздің де кү-
рескен ісіміз, арманымыз осы ғой!» – деп разы болар еді-ау 
деген ой оралады.
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Мұхтар ƏУЕЗОВ

«ҚЫЗЫЛ СҰҢҚАРЛАР»

(Сын)

Орынборда биылғы басылған кітаптардың ішінде «Қызыл 
сұңқарлар» деген Сейфуллиннің бір кітабы шықты. Бұл 
өзі пьеса. Бірақ бұл күнге шейін пьеса жазған жазушылар 
кітабына орынды, орынсыз болса да не комедия (күлкі), не 
драма (қайғылы хал), не трагедия (қанды оқиға) дегендей ат-
тарды қоюшы еді. Соныменен бұл кітаптың негізі, мақсұты, 
беті бар кітаптан айырылушы еді1.

Біздің жазушы кітабын жоғарғының қайсына қосарын 
білмей дағдарған ба, болмаса, ананың бəрі де өзінің бір-
ақ кітабынан табылған ба (дұрысы соңғысы болса керек), 
əйтеуір пьеса деген жалпақ атты бір-ақ отырғызыпты.

Бұл сөздерге қарап, оқушы шүбəланып жүрмесін, «Қы-
зыл сұңқардың» пьеса екендігінде дау жоқ. Себебі сырты-
на қазақшаға түсінбесең міне орысшам дегендей қылып, 
қазақша, орысша да «пьеса» деп қойған2.

Ал, кімде болса пьесалығына сендік, қазақтың тілінде жа-
зылған, қазақ өмірінен алынған қазақ пьесасы дейік те қарап 
көрейік.

Бұл күнге шейін дүние жүзінде жазылған пьесалардың 
мақсаты, бағыты, неше түрлі болғанымен бəрінің де əдебиет 
жолында амалсыздан бағынатын бір заңы бар. Ол: пьеса-
ның ішінде сөзімен, мінезімен, ісімен кім екендігі анық 

1 М.Əуезовтің бұл мақаласы «Шолпан» журналының 1922 жылғы 2 – 3 
сандарында жарияланды. Мақала содан қайтып ешқайда басылып көрген 
жоқ. Елу томдық академиялық толық басылымға Сұңқар Жұртбаевтың ки-
рилл һарпіне көшіруі негізінде жіберіліп отыр.  «...бар кітаптан айыры-
лушы еді» – басқа кітаптардан ерекшеленіп тұрушы еді – деген мағына 
береді. (Əуезов М.О. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 2-том. 
Ғылыми түсініктер. «Қызыл сұңқарлар» 335, 339-беттер).

2 «...пьеса деп қойған» – Бұл арада араб жəне кирилл һарпінен екі рет 
«пьеса» деп жазылғандығын айтып отыр.
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көрінетін белгілі типтер шығару1. Біреу жақсылықтың үлгі-
сі, біреу жаманшылықтың айнасы, біреу қорқақтықтың, бі-
реу биліктің, біреу ақмақтықтың, біреу қаттылықтың тағы 
осы секілді көп мінездердің үлгісі болып көрінуіне ке-
рек. Сондай мінезімен көрінген адамдар арқылы бүтін бір 
таптың, бір таптың ішіндегі əр мінезді болып жаратылған 
адамдардың жақсы жағы да жаман жағы да көрінетін болуы 
керек. Сондықтан пьеса жазушылар əуелі типтерінің жайын 
ойлайды.

«Қызыл сұңқарды» əуелі осы жағынан алайық: бұнда 
пікірлері бір болса да мінезімен, сөзімен, анда-сандағы 
ісімен бірінен-бірі айырылатын жеке-жеке адам бар ма? 
Қазақтығын, орыстығын былай қойғанда жеке-жеке əр адам-
ның өзіне һас болған мінездерімен көрінетін революционер-
лер бар ма?

Бұған жауап: «Қызыл сұңқарда» бөлек типтер жоқ, жал-
ғыз Ахметқалидан басқасы бəрі бір-ақ адам, шынында Ерке-
бұлан, Жұмаш, Жағыппар, Лозовой, Нестеров, ауырып 
қалғаны болмаса Бəйділда түгелімен бірі айтқан сөзді бірі 
айтатын тұтас бір-ақ адам емес пе? Бəрінің мінезін жиып 
келсек бір Еркебұланнан табылады, Лозовойдың мінезін 
алсаң бəрінен табылады. Бəрінің халі бір, пікірі бір, өмірі 
бір болғанымен де бірі оны ойлағанда, бірі мынаны ойлай-
ды, бірі оны қиял қылғанда бірі басқаны қиял қылатын, 
сөйлессе ылғи біріне бірі (бас) шұлғи бермей, дауласатын 
да жерлері болады. Адам шын өмірін алсақ осындайдан 
құралады, бір кездескен он адамның бəрі бірден бір уақытта, 
ой ойлап, бір уақытта бір мінез істеп, бір уақытта бір-ақ 
нəрсені қиял қылады деу психология заңында бірінші рет 
қана айтылған сөз. Ол үшін бəйге тисе – біздің Сейфуллин 
алады. Əйтпесе, бəрі сөйлетіп қойған граммафон секілді, 
бəрін Сейфуллин бір-ақ қалпына соққан жансыз адамдар. 
Екінші: бұл пьеса қазақ өмірін көрсете ме, қазақ пьесасы 
екені таныла ма? Қазақ баласы осы кітаптың ішінде бар 

1 «...белгілі типтер шығару» – жиынтық бейне, кейіпкер образын да-
ралап беру.
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ма? Менің ойымша, казақ пьесасы болып саналуы мүмкін 
емес. Жоғарыдағы айтқан əр геройлары түгелімен бір-ақ кісі 
болудың үстіне, оларда қазақтықтан һеш бір белгі де жоқ. 
Бұлардың құр сарнаған сөзінен басқа жайшылықтағы мінезі 
мен ісі көрінбегендіктен, əдеті мен жайшылықтағы əлді 
жері, əлсіз жері сезілмегендіктен, тегінде қандай екендігін 
білу де мүмкін емес. Сондықтан қазақтығын былай қойып, 
жеке ғана бір адам болғанда да кім екенін білу киын. Олай 
болса, пьесаны қазақтікі деп адасудың орны жоқ. Қазақтан 
кірген, артқы өмірі көмескілеу, бір тип – Ахметқали болса, 
ол мазақ есебінде көрсетілген. Орынсыз қылжақ Сықақтың 
қол жаулығы болған.

Бəйділданың: «шынына келгенде құдай мен құмалақ 
өзі екеуі бірдей! Екеуі де əншейін сорлы жұртты алдауға 
жасаған былшыл», – деген сөзінен жоғарғының шындығы 
көрінеді.

Қазақ өмірін көрсетпек болған ақырғы бөлім, қазақ өмі-
ріндегі Сейфуллиннің қиялы болмаса, анық өмірі емес. Қиял 
турасынан не айтуға болады. Кезі келіп шалқығанда фу-
туризмге де апаратын қиялға біз не дейік. Бірақ пьесаның 
ішінде қазақ бар ма деген жерде айтатынымыз – барлық 
пьесаның ішінде Ахметқали мен Еркебұланның шешесінен 
басқа қазақ жоқ. Кітапта олар да тип болып көрінбейді. Ұзын 
өмір1 кітаптың бір-ақ беті (нен) ғана болымсыз сезіледі?

Онан соңғы бір сөз декларацияны сипаттауда. Төртінші 
бөлімде: «Оң жақта анау биік таулар...» сөзден бастап сол 
беттің аяғына шейін ойын бөлмесінің сипаты кетеді2.

Түгелімен поэтической описание. Пьесаның беті3, мақсұ-
ты үшін сонша тамылжытпақ болып əйгіленуі неге керек 
екенін жазушының өзі білмесе, оқушы біз, білмедік.

Тағы бір сөз кітаптың бас геройы Еркебұланның аты ту-
ралы: бұл қазақта кез келмейтін ат. Мұнда қойылса – мақ-

1 «Ұзын өмір...» – бұл сөйлемде баспахананың терілімінен кеткен 
селкеулік бар. Жалпы, «ұзақ өмірдің көрінісі кітаптың бір-ақ бетінде 
баяндалған» – деген мағына береді.

2 «...сипаты кетеді» – сипатталады деген мағына береді.
3 «Пьесаның беті...» – шығарманың тақырыбы, бағыты деген мағынада 

қолданылып отыр.
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сұтпен қойылған болуы керек. Сондағы мақсұт не? Бұл 
атта мырзалық пен серілік бар. Бұла болып, болпаш бо-
лып өскен, ерке жалғыздың сипаты бар, болмаса басы 
ауған жағына кететін сəйдік1 сипаты бар. Бірақ бұл атты 
ешуақытта еңбекшілдің қамқоры, от пен судың азабында 
жүрген бейнетқорға жабыстыруға болмайды. Ол болмаса, 
бұл адамның аузынан көбігін ағызып жүрген былшылды-
ғы – бір келістігінен, бұлаңдығынан шыққан ғана уақытша 
бір мінез болуы керек. Онда негіздің жоқтығы білінеді.

Əйтпесе, бұл кітаптың бəрі бастан-аяқ қазақ əдебиетінің 
ішіндегі еркелік пен шолжыңдық шығар. Еркебұлан деген 
атпен жазушы соны көрсетпек шығар.

Тіпті болмаса бұланның кім екенін білдірмей жұртты сан-
далтып қуланғанша, өзі көрген кісілерінің шын атын атаға-
ны дұрыс емес пе. Сонда өмірге жақын болмас па еді. Кітап-
тың шын мақсұты мен мағынасы да ұғылмас па еді?

Осы себептерге қарағанда жазушы келешекте шынын ай-
тар деген үміттеміз. Əзірше кітапта түгел көрінетін бір адам 
(законченный цельный тип) жоқтықтан, жазушының адам 
танымайтындығынан бар кісісі тұтасып, бір-ақ кісі болып 
кеткендіктен, екінші: адамдардың жан сипаты көрінбейтін 
жарты адамдар болғандығынан, үшінші: Еркебұлан деген ат 
сияқты һеш бір ойсыз, ақылға симайтын, қисындылық (целе-
сообразность) дегеннен алыс тұрған қалыптарына қарағанда, 
бұл кітапты өзге жақтарынан сынау орынсыз деп білемін.

Кітаптың бір мақсұты – агитация десек, онда да жоғарғы 
шарттарды орындап отырып агитация жүргізуге болады. 
Болмаса мұндайларды желігіп отырған жеңіл қолмен жазып 
жіберген реклама дейді. Оның ішінде, мақтанып кеткенін 
байқамай қалатын əңгүдіктік болады.

Əйтпесе, не жазушылықтың, не жан сипатының (психо-
логия) адам баласы түгел қолданған заңдарына бағынбай, 
ауыздығымен алысып кеткен қисынсыздықтарына жоғарғы-
дан басқа себеп таба алмаймыз.

1 «...сəйдік» – толық ажыратылмаған сөз, сойқан, жеке жүрген адам 
деген мағына береді. «Салдық» – деген сөз болуы да мүмкін.



Өмірінің қызуы мен салқыны жоқ, ойы менен қыры жоқ, 
ұзақ бейнет, ауыр жаза, өлім қаупі болса да, бір-ақ сөз, бір-ақ 
іс, бір-ақ мінез, бір-ақ қиялда тұратын он шақты адам бола-
ды деп бұл күнге шейін һеш кім жазып көрген жоқ. Мұндай 
жандар болмайды. Сондықтан мұнда өмір жоқ, жан жоқ. 
Көбінесе шынға қосып бұлдырды аламыштаған пьеса.

Бұл кітаптың болашағына келгенде айтатыным(мыз) 
сол: қазақ əдебиетінің жұрнағы болып ішінен орын алуы 
неғайып. Олай болса қызыл түсті сұңқар көрінгенше бұл 
кітаптың ішіндегі шала көрінген геройлардың сұңқарлығы 
да түсініксіз бола тұрар.

«Қызыл сұңқарлар» туралы енді тілейтін тілегіміз: басын-
да да өлі аруақ, тірі достың талайына сый есебінде арналған 
екен, оның үстіне Орынбордағы жиын сайын жиылушыларға 
сый деп үлестіріледі – дейді. Баяғының қазағы біріне бірі 
сыйға тауыстың бір тал құйрығын бергенде қуанысып алы-
сады екен. Тек мына сыйымыз сол құйрықтай қуантуға жа-
рап, сондай кəдірлі болғай еді.

Қоңыр
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Мұхтар ƏУЕЗОВ

ШЫНШЫЛ, ТƏКАППАР АҚЫН

Желісі үзілмей келген жиырма жылдық ақын жолы же-
ңіл жол емес. Күш-қуат, ой-сезім, істегі нəр атаулының бар-
лығын қуаныш пен күйініш, қинау мен тебірену араларында, 
жалындай жанып ортаға салған жылдар. Бұл жолға барлық 
жас қуаты, өмірлік бейнеті, жүрек қаны сарп етілген. Осы 
күй əсіресе Сəкен басынан мол кешті.

Еңбек дүниесінің күні тумай, шөл ғасырлардың кер за-
маны меңдеп тұрған күндерде шығып, тарихи сын күндерде 
кері кетпей, өмірдің өріне тарту, əуелгі адамның өзінде-ақ 
«оңай жол болайын» деген жоқ-ты.

Осы жиырма жыл бойын басып озып отырған ақын еңбе-
гіне сыншы да, тарихшы да емес, жай қатардағы оқушы 
есебінде көз жіберіп қарасаң өзгеде жоқ екі түрлі ерекше, 
ірі қасиеті басымдап айқындана шығады. Мұның біріншісі: 
жалтағы жоқ шыншылдығы. Екіншісі – ақындық тəкаппар-
лығы. Жай мінез молшылығын айтпаймын, ақындық еңбегі-
нің сипатын айтам.

Ең əуелі тəкаппарлық дегенге тоқтасақ: бұл сөз қазақ құла-
ғына тосаң тиетін, өзінің нəрлі жақсы мағынасынан айрылған 
сөз еді. Оның тарихи себебі де бар еді. Отар күні ошарыла 
басқан құлдық күні болатын. Құлдық психологиясын елге 
мінез етіп басқалар: хан, төре, би, болыс, чиновник-тілмаш, 
ескішіл-байшыл ұлтшылдар етіп еді. Жалыну мен жағыну 
үстінде де өз күндерін кешіп еді. Адамның шын адам мүсі-
нін көрсететін, өз басын «өзгеден кем емеспін, теңмін» де-
ген сенім, санаға жеткізетін, қадірлі сипат-тəкаппарлық ана-
лар тұсында сөнген, солған еді. Ол тіпті айыпты мінез, шам 
сөздің мағынасында қалып еді. Октябрь революциясы, Ле-
нин жолы бізді, міне мақтандыратын, тəкаппарландыратын 
күнге жеткізіп, одақтық сүбе елінің бірі етті. Пролетариат 
революциясының басынан басталған партия тəрбиесі бүкіл 
дүние еңбекшілерімен қатар Қазақстан еңбекшілеріне де: 
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«дүниеге өзін, қожамын деп біл», «бұқпантайлама, өркөкірек 
бол» деп көптен баулып келеді. Əрбір елдің елдік қасиетінің 
іргесі соған тірелуші еді.

Міне, біздің əдебиетте қаламның буыны беки бастағаннан 
бері қарай осы қасиетті берік ұстанған жалғыз ақын – Сəкен. 
Тəкəббірлікті жақсы мағынасында танытып, əдебиетте де, 
ой-санаға да сіңіріп келе жатқан еңбегі айқын.

Жақсы мағынасында дегенді баса айтамын. Өйткені, 
«Арыстанмын», «Күнмін», «Пайғамбармын», – деп қоғам-
нан, тарихтан қағылып қалып, далада истерикамен жалғыз 
өзі шабынғандікін біз жаңағы айтып отырған тəкəббірлік де-
мейміз, истерика дейміз.

Ал, Сəкеннің ақындық асуларында, əр жотадан атой бер-
гендей, тəкаппар сөз үндері: «жабы емеспіз, тұлпармыз», 
«құладын емес сұңқармыз» деп бұрынғы өткен тарихқа, 
бүгінгі оянған табыңа, езілген еңбекшілерге дабыл ұрады. 
Бұл сияқты тəкаппар үнінің өскелеңдеп, үндеп келген бір 
тұрғысы – «Альбатрос» заманының қасарысып соққан дауы-
лына қасқиып ап, қанатымен қар сабап, қарыса ұшқан «Аль-
батрос» анау. Сұңқар «тұлпардың» екінші аты. Ол СССР – 
тəкаппарлықпен қарысқан СССР. Сəкен өзімен, өз басымен 
тəкаппарлық етпейді. Табымен, Отанымен тəкаппарлық ете-
ді. Олардың да алысқа құлаш ұрған ізімен, қиынға самғаған 
қанат қағысымен тəкаппарлық етеді. Соны біздей бұрыннан 
ылғи жасандық, бəсеңдікпен келген елдің көкейіне көбірек 
сіңіріп, бүгінгі бақыт, теңдік күнінде өрлендіре, өршелендіре 
бастыртады. Ақындық еңбегінде мұндай өнімді сарын тау-
ып отырған ақын, əрине, өзінің тарихтағы орны мен ма-
ңызын қамтамасыз еткен ақын болмақшы. Əр ақынның 
осындай өзіндік пішіні, осындай барлық еңбегімен туатын 
тұтас, үлкен қорытындысы болса екен дегізеді. Мұндай дұ-
рыс жолдағы революциялық тəкаппарлық пен сол ақынды 
шығарған орта тəкаппарлана алады.

Сəкен ақындығының екінші зор қасиеті – шыншылдығы. 
Оның шығармаларына біткен сезімнің барлығы да айқын, 
ашық. Тұтас бітімді, жоталы тұлғадан туатын көрнекті бү-



тіндігі бар сезімдер. Белгілі шығармаларынан өлеңін, əңгі-
месін, поэмасын алсақ – барлығында да сүюі мен ашуы, ыр-
залығы мен наразылығы, үміті мен күдігі əрқашан барын-
ша шын сезімнің толқыны боп білінеді. Сонысымен əсерлі 
де, күшті боп шыға алады. Өз ішінде тұрған көңіл күйін 
оқушыға жеткізіп, қондырып ұқтыра алады.

Лебімен тартатын өнімділік, ұтымдылық табады. Шыны 
қайда, өзі қайда екенін білдірмейтін, жаза баспайтын, ішіне 
тығынған кедір-бұдырсыз тақ-тақ жолдың ақыны Сəкен емес. 
Оның шыншылдығы қозып, жанып отыратын, буы білініп 
тұрған барынша шын сезім, шын жүрек шыншылдығы. Сон-
дықтан мұның жолы əр адымын санап басқан кісінің жолы 
емес, ылдиы бар, өрі бар – шын өмір жолы, ыстық қанды 
нағыз ақын жолы.

Тегінде мағыналы, өрісті, көш бастар, белге шығар үлкен 
еңбек туса осындай қайнар көзден шығуға лайық. Біздің бү-
гінгі əдебиеттің əлі заманымызға сай үлкен обобщениені 
жеке-жеке кесек, ірі шығарма түрінде бере алмай келе 
жатқаны мəлім. Жиырма жылды басып өтіп, күш-қуаты 
шын толған кезіне, кемеліне жеткен Сəкеннен енді сон-
дай қорытынды еңбектерді күтеміз. Соны бере алады деп 
сенеміз.
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Нəзір ТӨРЕҚҰЛОВ

«АСАУ ТҰЛПАР»

Таласпа, жаным-ай,
Қолыңнан келмеске.
Боларсың бақадай,
Көп түссең егеске.

Абайдан.

(Сəкен) Садуақас Сейфоллаұлының 1914 – 1922 жыл ара-
сында жазған өлеңдері. Орынбор, 1922.

Сыншы (критик) мен доктор арасында бір-ақ айырма бар. 
Ол айырма: ауру кісі өлетін халге келіп қалған болса, док-
тор қарап, шынын сөйлемей, аурудың көңілін көтеріп кетсе, 
ол докторды ешкім айыптамайды. Шынын сөйлеу-сөйлемеу 
доктордың өз еркінде, доктордың «өтірігінен» жұртқа зиян 
жоқ...

Сыншы болса ше? Сыншы əр уақыт шынын сөйлеуге 
міндетті. Шынын сөйлеу – сыншының қарызы. Сыншының 
«өтірігі» – жұртқа зиян, жазушы мейлі «өлетін» бол-
сын, критикасы көңіліне тіпті ауыр тиетін болсын, жазу-
шының мінезі мейлі жаман-ақ болсын, аждаһадай «жұтам» 
деп тұрған болсын, иə болмаса «жат туған бұл дүниеге мен 
бір ғаріп» деп көзіне жас алып жалынған болсын, сыншы еш 
нəрсеге қарамай, өз міндетін атқаруға тиіс!..

Жазушының жазғанына сыншы – би; сыншының сынына 
оқушы – би. Келелік енді мақсатқа: «Асау тұлпарға».

«Асау тұлпар» – Сəкеннің 1914 – 1922 жыл арасында жаз-
ған кітабының аты. 8 жыл жазған өлең-жырлары!..

Кітаптың бір шетінде «күш – білімде» деп жазып та 
қойылған! «Бəсе, күш – білімде» дедім де: «Сəкен бізге не 
білім береді екен?» – деп басынан аяғына шейін оқып шық-
тым. Қарасам, «Асау тұлпар» дегені шынында да «асау» 
екен, бірақ «асау» болғанда, «білімсіз асау» екен! Дəлел ке-
рек пе? Дəлел керек болса, мен үндемейін – Сəкеннің өзін 
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сөйлетейін. Не туралы? Мəселен, қатын туралы жырласын. 
Қатын – дүниенің шырайы, еркектің жолдасы, жаңа тұрмыс 
келе жатыр.

Қатынды не біледі Сəкен – қарайық. Бұл – қиын мəселе. 
Бұл мəселеге келгенде көп азаматтар сүрінген. Революция 
бұл мəселені шешті. Революция заманының қазақ ақыны 
əйелді қалай түсінген екен?

Мысал үшін 1921 жылы 15 мамырда Омбы – Қызылжар 
жолында вагонда отырып жазған «Маржан» деген өлеңін 
алайық. («Асау тұлпар», 8-бет):

«Маржан, Маржан, қарағым!
Күлімдейді қабағың».

Сəкеннің көзі Маржанның аяғында...

«Түріліпті балағың,
Жалаңаш, балғын балтырың
Не деген сұлу, жарқыным».

Маржанның жұмыста жүргенін Сəкеннің өзі де біледі:

«Маржан, Маржан, жүрегім,
Қолыңда сенің күрегің.
Жұмыста жүрсің білемін».

Жұмыста жүргенін өзі біліп тұрса да, басында өз «қай-
ғысы»:

«Жалаңаш жұмыр білегің,
Мойнымнан құшшы – тілегім» (?)

Орынсыз жерде, іс қылып жүрген бір қатынға барып жа-
быса кету таңқаларлық. Бірақ ойлап қарағанда таңқалатын 
дəнеме жоқ. «Жұмыста жүргенде» оның ісі бар ма?! Сөйтсе 
де, Сəкен «өз қайғысын» ойлап жүргенде есіне заман түсіп 
кетіп, ұялғаннан өлеңін былай аяқтайды:
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«Маржан, Маржан, мініскер,
Сымбатты, күшті, жұмыскер,
Шын сұлу, таза, біліскер,
Піскен алма қойныңда,
Білегіңді артшы мойныма.
Маржан, көзің көмірдей,
Арам бітіп семірмей,
Денең күшті темірдей,
Бай қызындай керілмей,
Іс істе, жаным, ерінбей» (?)

«Маржан» білмейді енді: білегін ақынның мойнына арт-
сын ба, жə болмаса «бай қызындай керілмей» іс істесін бе? 
Менің ойымша, ең жақсысы, іс уақытында келіп «білегіңді 
артшы мойныма» деп қыңқылдап жүрген кісіні сол «күрек-
пен» басқа салып қалу керек. Болмаса, бұл өлеңде не бар? 
Революцияның бізге берген не көркемдік сезімі! Не ағалығы, 
не ақылы! Бұлардың ешбірі болмаған соң, жауабы «күрек» 
болады! Мысал үшін, міне, екінші өлеңі: «Марияға» («Асау 
тұлпар», 130-бет):

«Өмірде іздегенім,
Талай іздеп, көздегенім,
Сен едің, жаным, сен едің,
«Бақытым менің жалғыз сенде,
Барлық дүние саған тең бе? – (?)
Деп едім, жаным, деп едім.
Ауыл бардық, жүрдік, қондық,
Ойнай, киіз үйде болдық,
Жаттың маған тақалып,
Ақырын жұмсақ қол ұстастық.
Жүрегіңе қысып бастың,
Қолымды ұстап апарып».

Сонан соң? Сонан соң, өзің білген баяғы мінезі. Мінез – 
табиғат. Өз табиғатынан шыға алмайды, байғұс! «Мен оны 
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құшақтадым, ол мені құшақтады, бір-бірімізді құшақтадық» 
дегеннен басқа «білімді» білмейді:

«Құшақтадым, қыстым сені
Сен де сүйіп, құштың мені»...

Бұл өлең 1922-ші жылы Орынборда жазылған. 1922-ші 
жыл, революциясыменен өз жолында кетіп барады – Сəкен 
болса, өз жолында... баяғы, баяғы! Жеті жыл бұрын да ол 
тап осылай болған – сонан бері ол тіпті өзгермеген. Мысал 
үшін сабаздың 1915-ші жылда жазған «Жазғы түнде» деген 
өлеңін қаралық. Сабаз далада. Мұндай түнде Сəкенді тауып 
болмайды.

Ол «уағдалы жерде»:

«Дорыб шыққан жарыңды,
Уағдалы жерде барыңды,
Білдіресің көрініп».

«Жары» жетіп келгеннен соң, тағы бəрімізге белгілі баяғы 
əңгімелері:

«Ерінге ерін тиісіп,
Бал алып тілден сүйісіп,
Жандырар жарың лебімен,
Төсіне қысып төсіңді.
Махаббат жеңе есіңді».

                («Асау тұлпар», 9-бет)

Кейде сабаз жас қыздарға да кез келіп қалады. Сонда 
ақынның басына келетін «пікір» не? Бұл «пікірді» білу үшін 
«Асау тұлпардың» 97-інші бетіндегі «Надежда, Үміт, Оми-
ла» деген өлеңін оқыңыз:

«Надежда, Үміт, Омила,
Аққуымсың, сəулемсің».
........................................
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«Түйін салып жас балдыр,
Алма ер жетіп өседі. (?)
Албырап, биік саяда
Уыздай болып піседі,
Не шіриді, не құрт жеп,
Не бір пенде үзеді»
......................................
«Сен алмасың биікте,
Сен əлі жас баласың.
Түскеніңді үзіліп,
Білмей қалқам қаласың» (?)

Бұл өлеңнің астында 1922-нші жыл тарихы тұр! Кітапта 
68 өлеңнің төрттен бірі əйел, махаббатқа арналған. Бірақ 
байғұстың білген əйелі осы. Бөтенін білмейді, көрмейді. 
Бірақ трагедия мұнда емес. Білмегендігін өзі сезбейді. Міне, 
трагедия қайда! Арабтың «жаһилмеркеп» дегені осы бола-
ды.

Сəкеннің философиясына келелік. Философиясы шолақ: 
Бұқара диуанасының «философиясына» бір-екі жаңа «сөздер» 
жалғаған. Бір-біріне бірақ жанаспай қалған. Жақсылап жана-
суға шамасы келмеген. Мысал үшін «Айт күнін» оқыңыз. 
(«Асау тұлпар», 15-бет):

Бүгін айт, құрметті күн исламның,
Мейрамы күллі момын
   мұсылманның.
....................................................
Есігі сегіз ұжмақ ашылған күн,
Халықтың рахмат нұры
   шашылған күн,
«Тəңіріне шүкірлік қылып,
   тілек тілеп,
Сəждаға барша момын бас ұрған күн.
Сəулесі түскен күні ақиқаттың,
Қалдырған ізгілігі Мұхамедтің.
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Ортақтық, туысқандық,
   қайрымдылық (?)
Құшағын ашқан күні махаббаттың (?)»
...........................................................
«Талғамай жақсы-жаман,
   кəрі – жасың,
Бай, кедей, бөтен, жақын
   ауылдасың.
Һəр момын күтетін күн келгендерді,
Құрметпен алдарына жайып асын.

Міне, философия! Не дейсіңдер?....
Бірінші: Сабаз исламды білмейді: Ақиқаттың қай күні түс-

кенінен, «туысқандықтың» қай күні құшағын ашқанынан ха-
бары жоқ. Махаббат һəм əйел туралы қанша «білімді» болса, 
«ислам» туралы да сонша.

Екінші: өзің білмеген, нанбаған нəрсеңді жұртқа үлестіру-
ден не пайда?! «Ермек» үшін барды-жоқты шатқаннан кімге 
пайда. Бұл өлең революциядан бұрын-ақ жазылған болсын, 
бірақ 1922-ші жыл бастырып шығаруда не мəні бар еді, біле 
алмадым. «Орыс ойына келгенін қылады» дегендей, Сəкен 
де «ойына келгенін» жазады.

Бұл сөзге дəлел қылып екінші бір өлеңін де көрсетуге бо-
лады. «Кітабының» 98-ші бетінде «Азия» деген өлеңін оқы-
ңыз. «Азиясына» біз баға берместен бұрын, тағы Сəкеннің 
өзі біраз сөйлеп өтсін. «Азия» Еуропаға айтады:

«Мен жібердім семитімнен
    Мұсаны,
Ибраһим, Дəуіт пенен Исаны,
Тағы талай көп пайғамбар жіберіп,
Ақырында Мұхаммедті жұмсағам.
Адамзаттың шыңырауға батқанын,
Былғанышта үйелесіп жатқанын,
Əуелден-ақ құтқарушы сен бол
    деп,
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Семитімнің ұрпағына артқанмын».
Еуропа Азияның тілін алмаған соң
Мен жібергем қару, садақ
   жарақпен,
Гүн, мадияр, бұлғар, мавр, арап
    бен
Түрік-татар, монғолымды көргенсің,
Олар сені ұшықтаған садақпен.

Мынау жері тағы қызық:

....................................................
Жібітуге жүрегінің тастығын,
Семитімнің көп ұрпағын тағы да
Жұмсадым мен Маркс қылып бастығын.

Ал енді Еуропа көнбесе не болады? Ол уақытта жаман 
болады!

Теңсінбесең паң қып ұстап өзіңді,
Күшпен үйрет мынаны деп
   жұмсармын,
Монғолымды, қиғаш садақ көзімді.

Еуропа не қылса Азияның көңілін тапқан болады:

Семитімнің балалары бастады,
Ер соларға, енді оларға қас болма.

Бұл «өлең» 1922 жылы маусымның 10-ында Орынборда 
жазылған! Айтамын ғой: революция өз жолыменен кетіп ба-
рады да, Сəкен өз жолымен айдап барады. Бұрылып та қара-
майды.

Бұл өлеңін жазғанда сабаздың не мақсаты бар екен? Ан-
тисемитизмге қарсы жазайын деген болса ниеті жақсы, бі-
рақ пайдасы жоқ. Өйткені қазақ арасында мұндай нəрсенің 



111

жоқтығы бəрімізге белгілі. Еуропаны жақсы жолға бастайын 
деген болса, Еуропаға қазақша жазудан пайда шамалы.

Шамалы «ақыннан» шамалы пайда.
Бұл өлеңнің мəнісін тексерсек, «ботқадан» басқа дəнеме 

шықпайды. Бірінші: Азияның қазіргі заманда Еуропаға 
«жолбасшы» боларлығын енді естіп отырмын. Екінші: гүн, 
бұлғар, монғолдардың Еуропаға келгенде тегін келмей, «ақи-
қат» орнату үшін келгендігі де бұл уақытқа шейін, шыным-
ды айтайын, білгенім жоқ. Бірақ мен білмегенменен, «Еуро-
па – Азия» да білмейді. Егер «Орынборда Сəкен деген бір 
қазақ ақыны осындай бір пікір «шығарыпты» делінсе, сол 
күні-ақ Сəкенді Орынбордан алып келіп, бір музейге кіргізіп 
қояр еді. Мұндай қызық кісіні музейден басқа жерге қойып 
та болмайды!

Үшінші: революция семит(Сам) балаларының сыбағасы, 
«еншісі» болғанын, бүтін ұлттар солардың артынан еруге 
керектігін білгенім жоқ.

Бұл уақытқа шейін менің білгенім – ортада принцип бар 
еді, марксизм білімі бар еді. Байғұс Маркстің не жазығы бар: 
Қазақстан топырағында семит балаларына бастық қылып 
қойған. Өліктің тірілуі мүмкін болғанда Мəрекең келіп 
Сəкенге айтатын сөздерін айтар еді.

Сөздің қысқасы: мұндай білімсіздікпен өлең жазып, əуре 
болып жүруінің өзі ұят. Білімсіз болғанда, ұятты болу керек. 
Болмаса «Еуропаны» жамандау керек болса, ауылда жүрген 
əншейін бір қара ақынға: «Базарбай, кəне, бір Еуропаны жа-
мандап бер», – десең, сол да шамасы келгенше жамандап 
берер еді. Сол да Сəкеннен өткізбесе, қалыспас еді. Бірақ не 
пайда?!

Жамандағанда біліп жамандау керек. «Уа, Еуропа уа, Еу-
ропа» дегенменен болмайды. Əдебиет «митинг» емес, біздің 
міндет: Еуропаның білімін, техникасын алып, капитализмнің 
бізге керекті өнерін үйреніп, Кеңес үкіметін көркейту, кү-
шейту, «Қиғаш көзді монғолдан», оны өлең қылған қазақ 
ақындарынан не Азияға, не дүниеге «сауап» жоқ. Жаңа 
өлеңдерінен Сəкеннің өз ақылыменен жазғандары түкке 
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жарамайды. Мысал үшін «Иван менен Мырзабекке» деген 
өлеңін оқысаңыз жетеді. Бұл өлеңде Сəкен өзінің «ұлтшыл-
националист» еместігін, интернационалист екендігін білдір-
мекші болған деп ойласа да болады. Жə, Сəкен кім болса 
сонымен төбелесіп кете беруге білдірген десе де болады. 
Екеуінің бірі: Иван мен Мырзабек не кедей табынан, не 
буржуазия табынан. Екеуі де кедей болғанда, оларға «най-
за оқталып» жүруі жарамайды. Екеуі де ақсүйек төрелерден 
болғанда, оларды үгіттеу артықша жұмыс. Не десең де бай-
ғұс Сəкен өзінен шығарып бір ұнамды пікірлі өлең айта 
алмаған. «Қазақ марсельезасы», «Жұмыскерлерге» деген 
өлеңдері – бəрі Сəкеннің пайдасына жүрмейді. Өйткені:

Патшада əділдік жоқ еді,
Ұлықтар парақор тоқ еді,
Бұқара халықты кем тұтқан,
Жек көрген, итімен тең тұтқан.
Қоспаған санына адамдық,
Айламен ұстаған надан ғып, –

              («Асау тұлпар», 62-бет)

деуіменен ғана кісі революция ақыны болып кетпейді.
Революционер ақын басынан аяғына шейін бір түсте, бір 

қалыпта болады.
Бір жақтан порнография жазған, бір жақтан Азия менен Еу-

ропаны айыра алмай, басындағы ботқасын жұртқа үлестіріп 
берген, бір жақтан өзінен шығарып жазуға тура келгенде 
«білімсіздігін» интернационализм қылып көрсеткен кісіні ре-
волюционер-ақын деп айта алмаймыз. «Революционермін» 
деген кісіні əсіресе санасыз «ақыннан» шыққандарды қатар-
ға алудан бұрын бес-он «електен» өткізу керек. Оның үс-
тіне «електің» көзін күннен-күн тарайту керек болады. Біз-
дің мұнда Сəкенді өткізіп отырған «елегіміз» – Октябрь ре-
волюциясының бізге берген сезімі, бұл сезім өлшеу болуға 
жарайды.

Енді Сəкеннің тəржімелеріне көз салайық! Тəржімелері 
де таңқаларлық! Бөтен жұрттың əдебиетінен бір нəрсені 
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тəржіме қылмақшы болғанда белгілі бір пікірге қарап, сол 
пікірге тура келгендерін ғана тəржіме қыла беру керек! Əйт-
песе, жараған-жарамағанын тəржіме қылу болмайды. Сəкен 
қайтеді? Сəкеннің мұнда да белгілі бір пікірі көрінбейді. Сол 
пікірдің өзі түбінде жоқ білем. Болғанда өз-өзінен жарқырап 
шыға келер еді. Мысалы: Шайх Сағдидан («Асау тұлпар», 
34-бет).

Əн мен күйге түйе де (?)
Шаттанар хайуан десек те.
Сезбейтін оны адамды,
Салпаң құлақ есек те.

Сағдидың «мұндай» өлеңі барлығын енді көремін. Жарай-
ды Ақмолада отырып Сəкеннің «оқыған» Сағдиды жазған 
болсын. Бірақ бұл өлеңдегі «түйеге» мен таңқаламын: «Ақ-
моланың түйелерін білмеймін, көргенім жоқ, басқа жердегі 
түйелердің əншіл, күйшіл болғанын білгенім жоқ». Егер Ақ-
моланың түйелері «күйшіл» болса, Сағдидың одан хабары 
болмаса керек, «оны сезбейтін ақынды» енді біз не дейміз?

Мынау Сəкеннің Жапоннан барып алып келген өлеңі:

Сүйгеніме жасырын,
Түнде жалғыз барсам мен,
Терезе ашып сүйісіп,
Аузынан бал алсам мен.
«Арсылдап, ит, сен мені
Қорқытпа – деп: қабармын,
Тастасам сүйек үрмессің,
Көңліңді сөйтіп табармын.

              («Асау тұлпар», 35-бет)

Иттің көңілін табу жолын Жапонға бармай-ақ білу мүм-
кін еді ғой. Түнде қызға барғанда жанына құрт салып кететін 
қазақтың бозбалалары да оны біледі. Сəкен мұнша алыс жер-
ге барып жүрмесе де жарар еді. Түбінде осы өлеңді Сəкеннің 
өзі жазған-ау деймін.
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Терезе ашып сүйісіп,
Аузынан бал алсам мен, –

деген сөз Сəкеннің өзінен шығады. Бəрін өзім жазған бол-
майын деп, ұялшақтық қылып, Жапонға сілтеген деймін. Не 
болмаса, «хикметі» терең сөздер!

Мынау Сəкеннің əлгі ұрысқан Еуропасынан «Мицкевич-
тен» деп алып келген малы:

Жақсы көрсін десең ит,
Жақсы көр итті өзің де,
Ұмытпайтын бұл бір сөз,
Лұқман айтқан сөзіне.

              («Асау тұлпар», 35-бет)

Асыл сөздер, терең сөздер! Бірақ қазір бізге керек өмес 
сөздер!...

Еш нəрсеге жарамаған 69 өлең хақында мұнша ұзын 
критиканың өте қажеті жоқ та шығар. Сонда да ұзын крити-
ка жазуға мына пікірлер себеп болды:

Бірінші: Қазақ республикасы кітапқа кедей жұрт, оқуға 
ынтық. Мұндай уақытта қазақ оқушысының қолына мұндай 
кітапты ұстату үлкен қате. Мұндай кітап беру жұртты кі-
таптан бездіру деуге болады. Жұртты ілгері бастыратын, 
көтеретін, тəрбие қылатын санасы болмаса – «кітап» кітап 
болмайды.

Екінші: əдебиет көптің малы. Аяқбай, таяқбайдың малы 
бола алмайды. Бұл себептен əдебиет үйіне кіретіндер əр 
уақыт «қатты тергеуден» өтуі тиіс. Əйтпесе, əркім өз қайғы-
сын жаза берсе, əдебиет ермек болып кетеді.

Сəкеннің «Асау тұлпары» болса оқыған кісіге ауыр пікір-
лер береді. Қазақ халық əдебиетінің енді аяққа тұрайын де-
ген уақытында мұндай «кітаптың» Қазақ республикасының 
астанасында шығуы қайырлы емес. Неге десеңіз:

Бұл кітаптың не санасы бар,
Бұл кітаптың не ахлақы бар,



Бұл кітапта революцияның не рухы бар, не берген?...
Сана орнына «ботқа» берген,
Ахлақ орнына порнография берген,
Революция рухы орнына «асаулық» берген.
Кім оқысын бұл кітапты?
Қазақ кедейіне беруге болмаса,
Мектеп баласына жарамаса,
Əйел-қыздарға көрсету ұят болса,
Сəкен өзін де келеке қылған, əдебиетімізді де!
1500 жыл бұрын «жабайы» арабтың жазған «махлұқат 

сыбұғасы» электрик, радио заманы ақынының жазғанынан 
1500 мəрте артық.

Мұны Сəкен білмегенде, Орынбордың халық ағарту ко-
миссариаты білсе керек еді. Бұл туралы комиссариат өз жа-
уабын соңынан жазып жатар, бірақ қазірден қылынатын 
жұмыс мынау:

Жасөспірім жігіттерімізге шын революция тəрбиесі бері-
луіне зиян тимесін деп жастар ұйымы бұл кітапты жастарға 
оқытпасқа тиіс.

Кісі өзінің кім екендігін, дүниеге қалай қарау керектігін 
білмесе тұрмысқа жарамайды, революцияны түсінбейді. 
«Асау тұлпарды» оқыған кісі өзінің кім, дүниенің не екенді-
гін білу былай тұрсын, оң аяғы менен сол аяғын білмей қалу 
ықтималы бар.

«Кітаптың» осы «қасиеттері» критиканың ауыр болуына 
себеп болды.
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Нəзір ТӨРЕҚҰЛОВ

«БАҚЫТ ЖОЛЫНА» СЫН

(Үш бөлімді пьеса)

Садуақас Сейфоллаұлынікі. Бастырушы Қазақстанның 
мемлекеттік баспасөз баспаханасы. 1922 жыл, Орынборда.

Сейфоллаұлының өлең, пьеса кітаптарымен қазақ халқын 
ағарту жолына Қазақстан баспасөзі бел байлап, əбден кіріссе 
керек. Сейфоллаұлы журнал оқушыларына мəлім. «Темір-
қазықтың» өткен санында да Сейфоллаұлының үлгілі, дəм-
ді өлеңдерін жырлағамыз. Өлеңдерінің қызық жерлерін оқу-
шыларымызға тартқамыз. Əрине, Қазақстан баспасөзінің на-
дан қазақ елін ағартамын деген жолы – қасиетті жол. Бірақ, 
бұл қасиетті жолды қалай іске асыруға керек. Мінеки, гəп 
сонда. Қазақстан баспасөзінің жолы – баяғы жол, қалың бұ-
қараны қалай ағартуға білмейді. Сорлы «Асау тұлпарда» не-
ні көрсек, «Бақыт жолында» да көргенімізді растап отыр.

Пьесаға келейік. Пьесада не көрсетіледі? Пьесаның қыс-
қаша мағынасы мынау: Мүслима деген қызды əкесі Терлікбай 
Нөгербай деген болысқа бермекші болады. Терлікбай қызын 
болысқа берумен екі пайда таппақ; бірінші жұмысқа алы-
найын деп тұрған баласын босатпақ. (Қызыңды берсең, 
балаңды іспескіден шығарам деген болыстың уəдесі бола-
ды). Мүслиманың кəрі, бай Нөгербайға барғысы келмейді, 
Мүслиманың сүйген ғашығы Біржан деген мұғалім болады. 
Мүслиманы болысқа беруді үлкен ағасы Ермек те ұнатпайды. 
Ермек əкесіне ұрсады. Жігіттерді жиюды пайдаланып, ха-
лықты жеген би, переуодшиктерді, қалпелерді тілдейді. 
Олардың арсыздығын, сатылатындығын, өтірік діншілдігін 
бетіне басады. Рас, Ермектің халықтың надандығымен – жа-
ман əдетпен күресуі кейбір жерлерінде балалық, топастық, 
томырақтығын көрсетеді. Мəселен, молдалардың алдында 
«мұқатам» деген кісіше Ермек бөріксіз, жалаңбас отыра-



117

ды. Домбыра шертеді, шылым тартады. Желіге көтеріліп, 
əйелдің теңдігі туралы сөздер сөйлейді. Бірақ, бұл мінездер-
дің бəрі көзге түсе қоймайды. Пьесаның негізгі мағынасымен 
білінбейді. 17-ші жылы ақпан төңкерісі болады. Дуанда 
«халық» үкіметі құрылады. Əйелге жол ашылады. Мүслима 
сүйгенімен қашады. Міне пьесаның бар мағынасы осы. Те-
атр кітаптарына қоятын өлшеуді бұл пьесаға өлшеп болмай-
ды. Жазушының жақсы ойы, қазақ ішінде қазақ əйелінің 
теңсіздігін көрсету. Бұл міндетін жазушы өз шамасынша 
жығыла, сүріне орындаған. Қазақтың бір бұрышында болған 
уақиғаны жазу үшін, тек сыршылдық, өзгерісшілдік керегі 
жоқ. Сахнада пьеса көрушілерге не реніш қыларлықтай, не 
сүйенерліктей жаңа рух бермейді. Өйткені, бұл пьесада он-
дай «өзгеше бір əлеуметшілдік оты» жоқ. Пьесада теңдік 
сезімінің өзі Ермектің басында ғана. «Таң еркіне» Мүслимада 
алып ұшып тұрған ештеңе жоқ. Мүслиманың теңдікке өзі 
селқос. Бұлай болғанда, бұл уақиғаны пьеса деп жалпайтпай-
ақ тұрмыстаналынған сурет (картина) деп қана қою керек 
еді. Ол уақытта қоятын өлшеу де басқа болар еді. Бірақ сұм-
дықтың бəрі пьесада емес, драматургтың қабаттастырған 
эпилог өлеңінде. Эпилогтың нағыз «маңызды, үлгілі» жері:

«Қалың қиын бөгетті
Кеудемен бұзу, жол ашу.
Тұманнан шығу жарыққа;
Бақытқа тынбай таласу,
Сүю, сүю! һəм құшу!..
Махаббат шарабын ішу!
Міне өмірдің дəні осы!
«Тіршіліктің мəнісі!..»

Міне, жазушының сиқы. Қазақ əйелін теңелту деген мəсе-
лені қалай шешеді?! Айтатын ақылы не?

Сүю, сүю! һəм құшу!
Міне өмірдің дəні осы!
Тіршіліктің мəнісі.



Алжысаң осылай алжы! Тіршіліктің мəнісі «құшу, сүю». 
Өмірдің дəні де «сүю, құшу!» дегенді Сəкен жолдастан есті-
дім. Сəкен көргенін жазғанда тыңдауға, оқуға болады.

Ал енді өзінен бірдеңе жазам деп «білім» шығарам де-
генде, Сəкенді «құдай» ұрады. Сəкеннің айтатыны баяғы бір 
Қаратау, баяғы бір мінез, баяғы бір сөз. «Мен оны құшақ-
тадым, ол мені құшақтады» тіршіліктің мəнісі сүю, құшу! 
Сəкеннің өзінен шығарған психологиясының негізі осы.

Тұрмыстың талқысына түспеген, келешектен күткені көп, 
жас оқушыларымыздың «тіршіліктің мəнісі сүю, құшу» 
деген «терең» сөздерімен Сəкен «ақын» жүрегін айнытып 
бітіреді. Сəкеннің қай «философиясы» болсын жүрегіңді ай-
нытпай қоймайды. 1923-ші жылда, кеңес үкіметінің алтын-
шы жыл дəуірінде халықты бұлай ағартуға болмайды. Кеңес 
үкіметі бұлай ағартпақ емес. Сəкен жолдасқа айтатын ақыл, 
қашанда болса не істесең де, не сөйлесең де ойлауға ке-
рек, революцияға не пайдалы? Не сөйлегеніңді өзің білмей, 
жоқты барды сөйлеу ме, жоқ, бірдеңе деуден бұрын əуелі 
өзіңе біліп алу керек пе? Басында ақылы бар адам соңғы 
жолды қабылдаған.

Біздің тұрмысмызда да соңғы жол пайдалы.
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Нəзір ТӨРЕҚҰЛОВ

«ТАР ЖОЛ, ТАЙҒАҚ КЕШУ» ТУРАЛЫ
БІР-ЕКІ СӨЗ

Осы күні орысша болсын, қазақша болсын Қазақстандағы 
төңкеріс қозғалысы жайынан мынау дерлік көрнекті, негізді 
бір еңбек жоқ. Ең болмаса келесідегі «ұлы» жұмыстың кере-
гіне жарарлық «шикі» деректер жиналып шықса да біздің 
əдебиетке үлкен олжа болар еді. Сəкеннің «Тар жол, тайғақ 
кешу» атты кітабы (Қазақстан мемлекет баспасы. 421-бет, 
бағасы 3 сом 70 тиын) дүниеге келгенде, қай түрмен болса 
да жоғарғы айтқан жыртық жамауға жарайды екен ғой деп 
ойлаған едік. Өйткені жазушы Сəкен мұны жазғандағы өз 
міндетін былай депті: «Ұлы өзгерістің Қазақстандағы өзім 
көрген, өзім білген оқиғаларынан баспа жүзінде із қалдыру... 
(Беташар, 6 жол)... бұл кітабымның көп жерлері тарихи мағ-
лұмат болуға жарар деп білдім (Беташардың аяғы).

Француз жұртында: «Сұлу əйел қанша сұлу болса да 
бойындағы барынан басқаны бере алмайды» деген мақал 
бар. Біздің Сəкен бұл мақалдың айтқанын келтірмей ауда-
нынан шығып кететін «сұлу əйелдердің» тұқымына қосыл-
майды ғой. Бірақ шынында Сəкен қылығы бүгінге дейін 
осылай болып келді. Біз қазақ оқушыларының алдында, 
жұртшылық алдында Сəкенмен шығып отырғанымыз бұл 
ғана емес. Сəкен жұртқа баяғыдан əйгілі таныс. Орысша 
болсын, өзгеше болсын кеңес, партия, баспасөз жүзінде 
оның ақындық «ожарлығының» жайын кезінде жұртқа 
жайғамыз, таныстырғамыз. Орынборда болған (1923 ж.) 
Қазақстандағы партия ұйымының конференциясындағы 
сөзінде де жолдас Яролавский «Біздің қайғы бай» (горе 
поэт) ақынның өлеңіне бірталай тоқтап, тұқырта тексерген 
еді. Сəкеннің партия жолына, бағытына баға кесілген еді. 
Қазақ əдебиетінде түбі айтылған еді. Осылардан кейін біз 
Сəкен енді ойланар-ау, бағытын түзеуге шындап кірісер-
ау, өзінің семинариядан алған «білімімен» табандап тұрып 
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қалмай, аз да болса саяси сауатсыздығын жоюға ұмтылар-
ау деп ойлаған едік. Бірақ оның ең соңғы жазған өлеңдері, 
əсіресе «Жан жолы» деген поэмасы жоғары үмітіміздің 
күлін көкке ұшырды. Сəкен – баяғы Сəкен. О күнде айтқан 
«төңкеріс өз бетімен кетіп барады» деген сөзіміз əлі сөз. 
Сəкен өзінің ту баста таңдап түскен жолында. Ол əлі Азия-
ның – қазақтың көткеншек дарашылдық ескі жолымен əлі 
кетіп барады. Сəкен шала-шарпы жаурыпаласқан «сал» үлгі-
сіндегі қараңғы «қазақшылық» жолымен əлі күресіп келе 
жатыр. Бұған кешіктірмей келесі мақаламызда айырықша 
тоқтармыз. Кəзір Сəкеннің «Тар жол, тайғақ кешуі» тура-
лы ғана біраз сөз жазбақпыз. Бұл кітапта Сəкен өз аузынан 
1916 – 1919 жылдардағы қазақ жұртшылығының басынан 
өткен оқиғалардан өз байқағанын жазып, қорытынды бермек. 
Айталық, Сəкен кітаптың тарихтығына өзі де таласпасын. 
Ол «көргенін, естігенін ғана» айтсын. Біз де осы өлшеумен 
жақындалық. Олай қылсақ та оның кітабы, жазған өнері, 
тапқаны, таянғаны ондай да өлшеуге келмейтін бір «зат». 
Бірінші – бұл «затты» əдебиеттің қай түріне қосарын (исто-
рия, очерк, монография, мемуар, воспоминание, автобиогра-
фия и др.), жазушы өнерінің қай саласына санарын ешкім де 
ажырата алмайды (Сəкен өзі де қайда қоярын білер ме екен). 
Мұны біздің жазушымыздың кезекті «інжуі» дейміз да.

Қожанасыр қонақ шақырыпты. Қонақтарының алдына 
астауға су толтырып əкеп қойыпты да, қонақтармен қоса 
отырыпты. Қонақтар Қожаның не қылғанына түсіне алмай 
алақтасыпты. Мұны Қожа сезіп: «Ғажаптанбаңыздар, мей-
мандарым. Егер бұл астаудағы судың артығын төксе, сонан 
соң күріш салса, май қосса, ет тураса, сарымсақ, сəбіз салса, 
тұз сепсе, сонда дегенбай палау болады» деген екен. «Тар 
жол, тайғақ кешу» туралы да осыны айтуға болады. Егер 
Сəкен кітабының артық кітабын төксе (тəржіма, қалды Сəкен 
айналсоқтап шықпайтын толып жатқан құба қыздарды, құла 
қыздарды, ерні қызылша қыздарды, иегі ұзынша қыздарды, 
бетсіз, шетсіз, ауыл қыдыруларды, қымыз ішулерді жəне сол 
сияқты жұртқа керексіздерін шығарып тастаса), күнбатыс 
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Сібірдегі төңкеріс қозғалысы тарихынан болмыстарды 
(пакті) қосса, сонан соң марксшіл əдіске алып отырып тап 
айқастарын, ұлт қатынастарын талдауға салысса, сондай 
төңкеріс қозғалысы тарихының бір парасы (очерк) бола-
ды. Ал мына қалыбында, үш қайнатса басы қосылмайтын 
былықпалардың мына түрінде «мен» деп басталып, «мен» 
деп бітетін бұл «затты» өзгеше түрдегі «Сəкеннама» деуге 
ғана келеді.

Əр нəрсеге рабай керек қой. Біздің Сəкеніміз осы рабайдың 
өзіндегі кемтарлығынан ақсайды. Сəкен жөндіні жөнсізден, 
мəндіні мəнсізден, керекті керексізден дым да (абсолют-
но) ажырата алмайды. Оның кітабының басынан бақайына 
шейін жапса жапсырылмайтын өзін өзі өрескел мақтай беру 
(грубая самореклама). «...Арқаның жұтынған сұлулары бəрі 
қосылғанда кімді мас қылмас, кімді балқытпас... Бəйсейіт 
екеуміздің ортамыздағы қара торы қыз əн салды. Бұл орта 
бойлы қара торы жастау қыз» (9-бет).

«...Жылқының шетінде текемет үстінде қотанды күзетіп 
Балабайдың қызымен екеуміз ғана ояу отырмыз. Ақырын 
домбыра шертіп Сəулем отыр. Шалқамнан көкке қарап, 
жұлдыз санап мен жатырмын (388-бет). (Сəкен-ау жұлдыз 
қанша екен?)

«...Салаумағалайкум Сəкен! – деді...» «Кəдімгі Сейфол-
ланың Сəкені деді»... «Шіркін, Сəкен жігіт еді ғой деді...». 
«Шіркін, Сəкен кетті ғой деді» (393-бет)... «...Шіркін, Сəкен 
Түркістанға тартты ғой деді»...

«...Шіркін, Сəкен домбырашы ғой деді. Ақмолада қымыз-
шыларды аралап қымыз ішкенде, қымыз ішіп отырып дом-
быраны алып, қағып-қағып жіберіп əн салушы еді!..»

«Шіркін, Сəкен, тамаша еді ғой!.. деді» (441-бет). (Сəкен-
нің басқа да өнері бар)...»

«Қара көз қыздың бетін жарыққа шығарып қойып, қада-
лып отырған көзіне қапияда мен де қадала қалдым... Қыздың 
шешесі жеңгеймен арбасып (жылан ба екен), сөйлесіп оты-
рып, көлеңкедегі қара көзге оқ жіберіп отырдым (369 – 370-
бет)...»
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Мінеки, біздің шіркін, Сəкен! Жігіт Сəкен! Тамаша Сə-
кен! Сал Сəкен. «Тар жол, тайғақ кешудің» басынан аяғы-
на шейін осындай. Мұндайын терем деген адам шіркін, 
Сəкеннің мына дəу кітабын қайта қотарып шығу керек.

Біздің ауылдағы Қырықбайлардың, Сырықбайлардың 
бəрі де үй арасындағы бозбалашылығын, қой үркіткенін, ит 
үргізгенін «Тар жол, тайғақ кешу» деп «тарих» қылып 
жаза берсе, оны мемлекет баспамыз баса берсе, біз қайдан 
шығар екеміз? Бүгінге шейін жер жүзінде үлгісі жоқ Сəкен 
бастатқан «əдебиеттің» жаңа жаныры (жанр) Қазақстанда 
туғаны да!

Олай емес. Бізді, коммунистерді төңкеріс қозғалысының 
тарихында жеке адамның қара басы оншалық қызықтырмай-
ды. Əсіресе Сəкеннің ана сықылды өмірбаянына онша 
өксімейміз, біздің ұлы үйретушілеріміз (учитель) Маркс, 
Энгіліс, Лениндердің дəстүрі (традициясы) бізді əркім өзін 
мақтай беруге үйретпейді. Қоғамның əлеумет саяси құры-
лысын қайта жасауға үйретеді. Əсіресе өзін дəріптеу, өзін 
мақтау сияқтыларды сүймеген, өте жек көрген, Ленин дəстүрі 
бізге өте ардақты. Сəкеннің кемінде 50 %-і өзін мақтаған 
кітабына біздің коммунистердің қалай қарайтындығымыз 
осымен ашылады. Жалғыз-ақ Сəкен мына кітабына ат таба 
алмай əурелендім (Бет ашарда) дегенше өз «өжеттігімен-ақ» 
«Мен жəне төңкеріс» деп қалайша атандырмады деп көңілге 
келеді.

Екінші – Сəкен қоғам өмірінің суретін беруге талпынады. 
Сол дəуірдегі қазақ өмірінде елеулі орын алған «Алашорда-
ны» недəуір айналдырмақшы болады. Ондай жұмыстарды 
қолға алған коммунистердің қай-қайсынан болса да соған 
сүйеніп білім жалпылауын (науч. марксист. обобщение) 
істейтін дерек беруді, болмыс (пакті) беруді талап ету-
ге қақымыз бар. Ондай жұмысқа Сəкеннің күші келмейтін 
сияқты. Сəкеннің болмағанда көркем əдебиет түрінде болса 
да қоғам қатынасын талдауға таянарлық сурет беруге қо-
лынан келмейді. Оның бар білгені анық саяси айтыста есеп-
ке кіре алмайтын толып жатқан бір тұтас боқтық, сөгу, была-
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пыт, балағат. Міне, төңкеріс қозғалысының «тойын» Сəкен 
осылай қылып, жұртқа осындай «табақ» тартады.

Болмаса Тынышбайұлы мен Қоңырқожаның жауында 
ықтап отырғанда мойнынан суды сонша сорғалатқанмен 
(151-б.) тап «кегіміз» табылмайды. Олардың далада қонғаны, 
тоңғаны не жылынғаны Сəкеннің өзінің домбыра шерткені, 
«кəрлен кесемен қымыз ішкені», «қызбен қадалысқаны» 
сиақты керексіз нəрселер ғой. Бірақ амал бар ма, «Тар жол, 
тайғақ кешудің» басы да, аяғы да осы. Бұл Сəкен ойларының 
өте əлсіздігі. Байқау, бақылау деген көрген, білгеніңді «кө-
же» қыла бер деген емес. Ондайды қыла берсе, қымызды 
кім ішпейді, қызды кім құшпайды. Əрбір əліпби танитын 
ауылнай-ақ, болмаса бұрынғы Бұқар əмірінің сарайындағы 
сарай тарихшысы-ақ (История граф) талай «Тар жол, тайғақ 
кешуді» жазып тастайды.

Үшінші – егер Сəкен көрген, білгенін дəл бұлжытпай 
жазатын таза хабаршы (хроникер) болса, онда оның та-
лай білімсіздігін кешер едік қой. Сəкен ондай болмайды. 
Ол қазақ жұртшылығы өмірінде ұлы мəні бар нəрселерді 
өзінше бұзады. Өзінше бояйды. Соны оқушыға ұсынады. 
Мəселен, аты əйгілі қазақ Қылестаковы (Хлестаков) – Тө-
гісұлы Көлбайға арналған кітабындағы беттердің құны 
қанша! Сəкенше Көлбай Сəкеннің көлінен жүзіп отырып, 
төңкерісшіл, социалист болып шыға келеді. Егерде Сəкеннің 
«Марксшіл» əдісі алашордашылар жамандағанның барлығы 
да ашаланбай, ажыралмай төңкерісшілдерге, социалистер-
ге санала беретін болса, онда біз Сəкенді құттықтамаймыз! 
Егер Сəкеннің «қолы тисе» қазақша болсын, орысша болсын 
партия кеңес баспасөзінде, жұрт алдында осы мəселелер ту-
ралы аз əңгімелесек болар еді.

Сөз Сəкендікі. Біз жалғыз-ақ Көлбайларға, Көлбай сияқты-
лар коммунистердің ішінен өзіне жақтаушы тапқандығына, 
Көлбайлардың Қазақстандағы коммунизмнің тұңғыш «көсе-
мі» болып шыға келгеніне ішіміз қатты ашиды. Ұят-ақ! Бұл 
ұят. Бұл масқаралық! Бұл ұят. Бұл тентектік.
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Сəбит МҰҚАНОВ

СЫНҒА СЫН

«Жазушының жазғанына сыншы би, сыншының жазғаны-
на оқушы би» дейді «Темір қазық» журналының 1923 жы-
лы шыққан бірінші санында Сəкен Сейфуллиннің «Асау 
тұлпар» атты өлеңдер жинағына жазған мақаласында Нəзір 
Төреқұлұлы. Оның бұл сөзіне менің де қол қойғым келеді. 
Жазушының шығармасын бағалау сыншының еркінде болса, 
оның сынын қалай бағалау оқушының еркінде. Сондықтан 
мен, Нəзір жолдастың сыны туралы бір-екі сөз айтып өтуді 
мақұл көрдім.

Нəзірдің бұл сыны – қазақ совет əдебиетіндегі алғашқы 
сын мақалалардың бірі. Бүгінге дейін қазақ тілінде жазылған 
шығармаларға партия қызметкерлері назар салмағандықтан, 
партиялық тиісті сын жөнді болмады, сондықтан, комму-
нист Нəзір Төреқұлұлының сын жаза бастауы жақсы бета-
лыс. Қазақ республикасында марксизмге буыны қатпаған жас 
əдебиетшілердің баспада жарияланғандарының бəрі дұрыс 
болып көріне беруі ықтимал. Сондықтан, əр басылған кітапқа 
марксизм тұрғысынан баға беріп отыру қажет болады.

Бірақ, бұл секілді жауапты жұмыста Нəзіршілеу лайықсыз-
ақ. Олай дейтін себебіміз, – Нəзір «Асау тұлпарды» қолына 
алғаннан-ақ, о жақ, бұ жағын сығалай қарап, ішінен сөкет нəрсе 
табуға тырысады. «Асау тұлпардағы» жақсы шығармалардың 
ешқайсысын көрмейді, ол шығармалардың революциялық, со-
веттік қазақ əдебиетіндегі алғашқы қарлығаштар екенін айт-
пайды. Ол, тек, бұл жинақтың қате, кемшіліктерін ғана тереді. 
Бізде бұл мақалада «Асау тұлпардағы» жақсы шығармаларға 
талдау жасамай, Нəзір Төреқұлұлының қате, кемшіліктерді 
қалай сынауына ғана тоқталамыз.

Кемшілікті ғана іздеген оның көзіне ең алдымен мемле-
кеттік баспаның басып шығаратын кітаптарының сыртына 
қоятын маркасы түседі. Онда «күш – білімде» деп жазылған. 
Нəзір осыны оқиды да, «Бəсе күш білімде, дедім де, Сəкен 
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бізге не білім береді екен, деп басынан аяғына шейін оқып 
шықтым» дейді.

Нəзір жолдас, «сын» ісіне бұлай қарау, цирктегі Бим-
Бомдарға ғана лайық. Олар халықты күлдіру үшін аузы-
на келгенін айтады. Біздің Нəзір де сөйтіп, сыншылық 
бетіне мемлекеттік баспаның маркасын ұстай келеді де, 
сөзін жазушының шығармасын мысқылдаудан бастай-
ды. Мемлекеттік баспаның таңбасы тұрмаса Нəзір «Асау 
тұлпарды» оқып шықпақ емес.

Осы да сөз бе екен? Кітаптың өзіне емес, сыртындағы 
маркасына қарап оқуға бола ма екен? «Асау тұлпарды» осы-
лай қисая оқыған Нəзірдің шығармаларға беретін бағасына 
келейік.

«Сынның» дұрысы – əрбір коммунист, олардың ішінде 
Нəзір сықылды жауапты қызметкер қазақ тілінде шығып 
жатқан жаңа кітаптың бəрін оқып, біліп отыруға тиіс. Баспа-
сөз – тəрбие қаруының бірі. Бұл қаруды Коммунистік партия 
кім көрінгеннің қолына беріп отыра алмайды. Бұны, Нəзір 
жолдас та білетін сияқты. Бірақ таңқалдырарлық нəрсе – ол 
Түркстан республикасында басшылардың бірі боп тұрған 
шағында, онда басылған кітаптардың ешқайсысына сын 
жазған емес. Кітаптарды былай қоя тұрғанда, соңғы екі-үш 
жылда «Ақ жол» газетінің беттерінде коммунистік идея-
ға жат талай мақалалар басылды. Нəзір жолдас ол кезде 
Түркстан Орталық Атқару Комитетінде жауапты хатшы еді. 
Нəзір жолдас сыншы болса сонда қайда қалған?

«Асау тұлпарды» сынаумен Нəзір ескі қарыздарын 
үстінен түсіре алмайды. Түркстан республикасының баспасө-
зінен Орта Азия жастары түгел тəрбие алуға тиісті. Бірақ 
оның беріп отырған тəрбиесі қандай? Ондағы баспасөз 
орындарының көбінде Қазақстаннан сытылып барған бай-
шыл-ұлтшылдар отыр. Нəзір олардың Совет өкіметіне қар-
сы жазып, баспада жариялап жүрген шығармаларын неге 
көрмейді?

Нəзір жолдас «Асау тұлпардың» халыққа тарап кетуінен 
қорқады, сондағы дəлелі: «69 өлеңнің төрттен бірі əйелге де-
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ген махаббат туралы жазылған. Əйелдің түрілген жалаңаш 
балтыры да өлеңге косылған».

Шариғатта əйелдің екі қолының басынан, бетінен басқа 
денесі «ғаурат». Нəзірдің осы «қағиданы» əлі ұмытпағаны 
ма? Ескілік шырмауындағы өзбек əйелдері бетін де қымтап 
жауып алады. Нəзір əйелдерді əлі де солай ұстау керек дей 
ме? Пушкин, Лермонтов секілді орыс ақындарының əйелді 
сипаттауын Нəзір оқымаған ба? Қазақ ақыны Абайдың 
əйелді сипаттауын қайда қояды екен ол? Басқа ақындардан 
да бұл секілді өлеңдер аз табыла ма?

Нəзір Сəкенге «əйел туралы көп жаздың, төңкеріс тақы-
рыбына аз жаздың» десе сыйымды нəрсе ғой. Ол өйтпейді... 
«Жұмыста жүрген əйелге құмартасын» деп, Сəкенді күрекпен 
қақ бастан салып жібергісі келіп тұрады.

Нəзір бұл «қиын мəселені» өзінше оңай «шешіп», Сəкеннің 
қасында əдепті революционер көріне калғысы келеді. Жоқ, 
Нəзір жолдас, болмайды ол! Əйелге деген махаббат – табиғат 
заңы. Махаббат байлыққа, кедейлікке, жұмыскерлікке, капи-
талистікке қарамайды. Нəзірдің Сəкенге: «жұмысшы əйелге 
қарама» деген «ақылына» қосыла алмадық. Əйел сүюді ре-
волюцияның тыйғанын мен əлі естіген жоқпын. Бұндай «ре-
волюция» ишандардың «революциясы» болуы мүмкін, бірақ 
пролетариат революциясы бола алмайды.

Нəзірдің «Айт күні» деген өлең туралы сынына қосылуға 
болады. Бірақ, қосыла алмайтын жерім: «Сабаз исламды 
білмейді, – деп кейиді Нəзір Сəкенге, – «ақиқаттың қай күні 
түскенінен, туысқандықтың қай күні құшағын ашқанынан 
хабары жоқ. Махаббат һəм əйел туралы қанша білімді болса, 
«ислам» туралы да сонша!».

Бұдан көрінетін нəрсе, Нəзірді Сəкеннің айт күнін мақта-
ғандығы емес, ислам дінін білмегендігі ренжітеді. Сəкеннің 
ислам діні туралы білімі толық болса, Нəзір оған ренжу орны-
на қуанады. Бұлай сынаудан, сынамай тек отырған көп, жақсы. 
Сəкен сияқты коммунист «Айт күнін» мақтап жасөспірім аза-
маттарды бір адастырса, ислам дінін біліп, жеткізіп мақтай 
алмадың деп, Нəзір екі адастырған болып табылады.
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«Азия» өлеңіне шыққан сыны да сын көтермейді. Сəкен 
Азияның майын ағызып мақтаса, Нəзір де сөйтіп, Еуропаға 
кір жуытқысы келмейді. Шынында екеуінікі де қате.

Нəзір сынының ішінде оқушының езу тартып күлетін же-
рі, Сəкеннің:

«Əн мен күйге түйе де
Шаттанар, хайуан десек те,
Сезбейтін оны, адамды
Салпаң құлақ есек те»... –

деген жолдары. Нəзір Сəкенді «Ақмоланың түйелері бол-
маса, басқа жақтың түйелері əнші, күйші болғанын көрген 
жоқпын» деп сықақтайды. Жанды-жансыз табиғатты күйге 
елтіту Сəкен бастаған ғана жол ма? Қай елдің, қай кездің 
əдебиетінен кездеспейді ол?

Нəзір жолдас əдебиет ісінде өзін білімсіз деп санамайды. 
Əдебиетте салыстыру, суреттеу бар нəрсе. Олай болса, Нəзір 
сыны сын емес, оның аты құр байланысу мақсаты.

Сəкеннің «Жапон əдебиетінен» деген аудармасында:

«Сүйгеніме жасырын
Түнде жалғыз барсам мен...
... Арсылдап ит сен мені
Қорқытпа...........................
... Тастасам сүйек, үрмессің...» –

деген жолдар бар. Нəзір бұл өлеңге былай байланысады: 
«иттің көңілін табу жолын Жапонға бармай-ақ білуге мүмкін 
ғой. Түнде қызға барғанда жанына құрт салып кететін 
қазақтың бозбалалары да оны біледі ғой!».

Осы да сын боп па? Бұл өлеңді мейлі жапон жазсын, мейлі 
Сəкен, мейлі түнде жапон жігіті итке сүйек тастап жүретін 
болсын, мейлі қазақ жігіті қалтасына құрт салсын, мұнан 
революцияға келер не пайда, не зиян бар?

Нəзір «Асау тұлпар» туралы мақаласын «Темір қазық» 
бетіне жариялаумен қанағаттанбай, Қазан, Уфа, Ташкент 



газеттерінің бетінде де жариялатты. Онымен де қанағаттан-
бай, Мəскеудегі орыс тіліндегі журналға да өткізді. Естіп 
отырмын, Бұқара һəм Қырымда да басылған дейді. Бұның 
аты не? Бұл сын ба, болмаса бір жолдасты бүкіл Ресей 
халықтарының бетіне қаратпастай етейік деп тырысқан 
науқан ба? Əрбір саналы кісіге соңғысы екені айқын көрініп 
тұр. Бірақ, одан ешнəрсе өнбейді. Сəкеннің кім екенін, 
Нəзірдің кім екенін қазақ еңбекшілері жақсы біледі. Октябрь 
төңкерісіне кімнің шын, кімнің өтірік қатынасуы да оларға 
мəлім. Байлар мен байшігештерге Сəкеннің ұнамайтынын 
білеміз. «Асау тұлпар» төрт аяғынан түгел басқан шығарма 
деп ешкім де айтпайды. Тұлпардың сүрінген, жығылған 
жерлері де бар. Бірақ, ол қазақ еңбекші табының мүддесінен 
туған бірінші көркем шығарма. Ендеше, оны ешбір қарсы 
науқан жоққа шығара алмайды.
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Сəбит МҰҚАНОВ

ҚАЗАҚ СОВЕТ ƏДЕБИЕТІНІҢ ТҰҢҒЫШЫ

Совет халқы бүгін Сəкен Сейфуллиннің əдебиет қызметі-
не араласқанына жиырма жыл болғанын тойлап отыр. Өнді-
рістерден, колхоздардан, мəдениет орындарынан, жеке адам-
дардан алған хаттарға, телеграммаларға қарағанда, бұл той-
ды барлық қазақ еңбекшілері, Қазақстандағы барлық ұсақ 
ұлттар еңбекшілері, көрші республикалардың еңбекшілері 
шын ықыласымен қуанып қарсы алғанын көреміз.

Бұл неліктен? Соған жауап берейік. Бір сөзбен айтқанда, 
оның себебі: Сəкен Сейфуллин шын мəнінде қазақ совет 
əдебиетінің ағасы болып саналады. Бұл даусыз шындық.

Сəкеннің қазақ совет əдебиетіне қалай аға болғанын то-
лығырақ түрде дəлелдеуден бұрын ескере кететін бір сөз, 
оның революциядан бұрынғы шығармалары туралы.

Өмір тарихына қарағанда, Сəкен 1913 жылдан бастап 
жазған. Оның алғашқы басылып шыққан еңбегі 1915 жылғы 
«Өткен күндер», «Өткен күндерде» басылған бірнеше өлең 
1922 жылы басылатын «Асау тұлпарға» кірген. Сол өлеңдерге 
қарап, кейбір сыншылар Сəкенді ұлтшылдардың қатарына, 
асса алашордашылардың қатарына қосуға тырыспақ бола-
ды. «Қазақстанның XV жылдығы» деген жинақта «Қазақ 
əдебиеті» деген мақаланың авторы «Сəкен 1917 жылы төң-
керіске қарсы алашордадан айырылды» дейді. Бұл сөзді біз 
түбірімен қате дейміз.

Революциядан бұрын саяси сезімі оянған азғана қазақ 
оқығандарының біразы ұлтшыл болды. Россия патшасының 
отаршылдық уысында тұншыққан қазақ елінің тағдырына 
саналымын деген оқығаннан қайғырмаған адам аз. Бірақ 
ұлтшылдықтың ұлтшылдығы бар. Байлар базардан үйреніп 
қайтатын бір ұлтшылдық бар. Үйткені, əр ұлттың, «жас байы-
на» негізгі мəселе базар. Оның мақсаты басқа ұлттың бай-
ларымен базар таласында жеңіп шығып, өз тауарын өткізу. 
Осыдан барып оның «өзінің туған» базарын жасау тілегі 
шығады. «Буржуазияны ұлтшылдыққа үйрететін бірінші 
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мектеп – базар» дейді Сталин. Ұлтшылдардың бір жүйесі 
осы буржуазияның жоқшылары.

Екінші жүйедегілер ұлтшылдар бұқара тілегіне жақын-
дар, «қазағым», «елім» деген сөзді айтқанмен олар қазақтың 
өзін жіктеп, бай, кедейге айырады. Отаршыл Россия патша-
сының қазақ елін жаншуын айтуымен бірге, қазақтың өз 
байларының қазақ кедейіне істейтін қиянатын көрмей оты-
ра алмайды. Сəкен төңкерістен бұрын ұлтшылдықтың осы 
жүйесіне еліктеген адам. Оған дəлел – «Бірлік». Бөкейханов-
тың кадеттік бағытын қолдаушылар – патша үкіметінің негі-
зіне тимей, кейбір жетіспеген жерін жамайық деушілер. 
«Бірліктің» бұл бұтағы, 1917 жылы алашорда ұйымына ай-
налып кеткен. Екіншісі, патша үкіметін құлатпай жақсы-
лық жоқ деушілер, патша құлаған күнде орыстық еңбекші 
бұқарасының етегінен ұстаймыз дегенді айтушылар «Бір-
лікте» Сəкен екінші жүйеге жатқан. Бұл жүйе 1917 жылы 
большевиктердің артынан ерген. Сондықтан 1917 жылғы  
алашорда түгіл, одан бұрынғы ұлтшылдарға Сəкенді қосақ-
тауға болмайды. Алашордаға қосылмаған Сəкенді одан 17 
жылы айырылды деу жала.

Ұлтшылдыққа еліктеген күннің өзінде де Сəкеннің бұқа-
рашылдығы басым екендігіне, кедейді сүйетіндігіне, оның 
ауыр халін қайғыратындығына, байдың кедейге істейтін 
қиянатына қарсы екеніне «Тар жол, тайғақ кешудің» бас жа-
ғы куə. 1916 жылы қазақ еліне түскен ауыртпалықты айта 
кеп, Сəкен былай дейді: «Ел шабуылда. Ұлықтан ынсап 
кеткен. Кім ақшаны көп берсе, соның баласын қалдырады. 
Жұрт малдан шығып кеткен. Байға білінетін емес. Кедей сы-
пырылып жатыр. Осындай ауыр халге түскен елдің кедейі 
«Жалпақ теңіздей» қозғалды. Тұңғиық қара теңізге қара 
дауыл соқтықты. Теңіз шайқалып күңіренді». Осы толқыған 
теңіздің бетін оңға бұруға Сəкеннің ниеті сол кезде кетеді. 
Бірақ санасы піспеген, саяси беті ашылмаған кез. Қалай бас-
тауды білмейді.

Сəкеннің саяси бетін ашқан 1917 жылғы революция. Ең-
бек дүниесі мен қанаушы тап бетпе-бет кеп майдандасқан 
күндерде, барлық ұлттың байлары мен еңбекшілері екі жік-



131

ке бөлініп, бірі мен бірі жауласқан күнде «ұлтшылмын» 
дейтіндердің бірсыпырасы көптің тілегіне қайшы кеп, қа-
зақтың азшылығы – байларының сойылын соғып кетеді. 
Ұлтшылдардың бетпердесін революция ашады. Кімнің кім-
дік екендігі айқын көрінеді. Міне, осы кезде Сəкен де бетін 
бүркемей, ашық, айқын пролетариат жағына шығады.

Сəкен «таза» ғана əдебиетшіл адам емес. Ол əлеуметшіл, 
саясатшыл адам. Октябрь революциясын ол жаудан қаламмен 
ғана қорғаған жоқ, найзамен де қорғады. Ол қазақ ауылында 
бірінші Советті құрды, бірінші партия ұясын ашты, бірінші 
партизан боп жазылды, Совет үкіметін қорғау жолында бі-
рінші рет жаумен майдандасты, бірінші рет алашорда мен 
Колчак бандыларының айуандық азабын тартты, қалам мен 
найзаны жауға бірдей сілтеп, қан майданда жауды жеңісіп, 
еңбекші бұқараға мəңгілік бостандық əперушінің біреуі бол-
ды. Сəкенді бүгінгі күні еңбекші елдің ардақтайтын, сый-
лайтын, əдебиетке істеген 20 жылдық еңбегін тойлайтын 
себебі сол. Ол, аты ақын ғана емес, революционер, больше-
вик ақын. Ол еңбекші бұқараның ақыны ғана емес, Октябрь 
майданында жауын жеңіскен батыры.

Сəкен азамат соғысында
Əрбір ұлтта еңбекші жəне еңбекті қанаушы екі тап бо-

латынын, еңбекші бұқараның кеудесіндегі зары əлсіз түрде 
болса да əдебиетке түспей қоймайтынын, осыдан əдебиетте 
бұқарашылдық тегі болатынын марксизммен таныс кісілер 
жақсы біледі. Торайғыровқа дейін қазақта бұқарашыл əде-
биет болған жоқ дейтін сыншылар бар. Егер ол пікірге қол 
қойсақ, қазақта Торайғыровқа дейін еңбекші бұқара жоқ де-
ген пікірге қол қойған болар ек. Ондай пікірге марксизмді 
жақсы ұғатын адам, əрине, бара алмайды. Қазақ əдебиетінде 
бұқарашыл бағыт Сұлтанмахмұтке дейін де болды. Ондай 
бағытты біз жазба əдебиет түгіл ауыз əдебиеттің өзінен де 
байқаймыз. Рас, Торайғыров «Кедей» деген поэмасында 
еңбекші бұқараның байлардан көретін қысымын бұрынғы 
ақындардан ашығырақ жазды. Ол қазақта кедей былай тұр-
сын, пролетариат табы барын айқын көрсетті. Бірақ онымен 
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Торайғыров пролетариат ақыны, пролетариат идеологы бо-
ла алған жоқ.

Пролетариаттың, кедейдің тұрмысының ауырлығын 
көрсетумен ғана пролетариат ақыны бола алмайды. Про-
летариат ақыны болу үшін, пролетариатқа қиын халден 
қайткенде құтылудың жолын көрсету керек. Ол жол про-
летариат диктатурасын орнату. Қанаушы таптың үстемдігін 
құлатпай, үкіметті қолға алмай, пролетариат ешуақытта 
азат болмайды. Сұлтанмахмұт пролетариаттың ауыр халін 
көрсеткенмен, сол кездегі тұрмысты түбірімен өзгертуге аяқ 
баспаған ақын.

Қазақ əдебиетінде пролетариат үстемдігін бірінші рет 
жырлаған, бірінші рет капитал дүниесін тамырымен қопа-
руға шақырған ақын Сəкен. Сəкеннің қымбаттылығы, ардақ-
тылығы осында. Еңбекші бұқараның оны сүйетін себебі 
осы. Ендеше Сəкенді қазақ совет əдебиетінің ағасы дейтін 
себебіміз осы.

Сəкен – пролетариат ақыны. Қазақтың пролетариат əде-
биетінің бірінші кірпішін қалаған Сəкен. Оған ешкім таласа 
алмайды. Таласам дегенмен тарих таластырмайды. Сəкеннің 
осындай пролетариат ақыны болуының бір себебі ілгергі 
кезге жатады.

Алашордашылдардың қазақта тап жоқ деген пікірді айт-
қандағы бір «дəлелі» – «қазақта капиталист жоқ, сондықтан 
онда жұмыскер жоқ» деген сандырақ болатын. Революция-
дан əлденеше жыл бұрын қазақ даласына орнаған: Рид-
дер, Екібастұз, Ақжал, Қоңырат, Спасскі, Қарсақпай, Эмбі 
сықылды кəсіп орындарын, бір ұлттан жұмыскер табы құралу 
үшін, сол ұлттың өзінен капиталистер шығуының міндетті 
емес екенін олар көрсе де көрмейтін. Көргісі келмейтін. Бұл 
өндіріс орындарындағы қазақ жұмыскерлері революциядан 
бұрын таптық мақсатын орыс пролетариатындай дəрежеге 
қоюға жеткен жоқ. Саяси санасы өскен жоқ. Бірақ одан, 
қазақ жұмыскерлері құлдық қамытын өгізше сүйрей берді 
деуге болмайды. Талай жерде қазақ жұмыскерлері стачкалар, 
ереуілдер жасаған. Солардың ішінде көзге ерекше көрінетін 
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біреуі, 1905 жылы Успенскі заводында желтоқсанда болған 
ереуіл. Уақыт жағынан бұл ереуіл, Москва жұмыскерлерінің 
құралды көтерілісімен бір мезгілде келген. «Еуропа-
ны шолған коммунизм сəулесі» (Маркс) қазақтың қиыр 
даласындағы заводқа да жарығын түсірген. Қазақ жұ-
мыскерлері «Бүкіл жер жүзінің пролетариаты, бірігіңдер!» 
деген ұранға үн қосты. Міне, осындай тарихи маңызы зор 
оқиғаны завод мектебінде орысша оқып жүрген жас Сəкен 
көзімен көрген. Жұмыскердің ауыр тұрмысымен Сəкен жас 
кезінде танысқан. Сол ауыр тұрмыстың құрсауынан шығам 
деп бұлқынған жұмыскерлердің қозғалысы болашақ проле-
тариат ақынына қатты əсер еткен. Мұны ол өз өмірбаянында 
айтады.

Бірақ, сол күннен бастап пролетариат бағытымен жазуға 
Сəкенге басшы болмаған. Өзі бастауға жасы да, білімі де 
жетпеген. Завод мектебінен жеткесін ол ұлтшылдардың 
ортасына түсіп, солардың ықпалында революцияға дейін 
болып, революция тұсында шыныққан большевиктерге 
кездесіп, саяси бетін содан кейін айқындаған. 1929 жылғы 
болатын Крайкомның алтыншы пленумында Голощекин: 
«қазақ совет əдебиеті, менімше, 25 жылдан басталды» деді. 
Əрине, ол кісі ол сөзді қазақ əдебиетін оқып барып айтып 
отырған жоқ, оған «солай» деп түсіндірушілер болған. Сын 
мəселесінде марксшілмін дейтін кейбіреулер ол кезде тіпті 
Голощекиннен əрі кетіп «қазақтың пролетариат əдебиеті əлі 
жоқ, ол алдағы нысана ғана» дейтін. «Пролетариат əдебиеті 
қазақта болған жоқ жəне келешекте де болмайды» дейтін 
ешбір негізсіз алашорда сынына біз бұл арада тоқтамаймыз.

Жоғарыда айтылған сыншылардың қате пікірлері про-
летариат əдебиетінің не екеніне түсінбегендіктен шыққан. 
Марксшілмін дейтін кейбір сыншылар бір кезде «завод, 
фабрикті жазбаған кісі пролетариат жазушысы емес» деп те 
жүрді. Сол сыншылар Сəкеннің 1917 – 1919 жылдары аза-
мат соғысы туралы жазған шығармаларын «завод, фабрикті 
суреттеген шығарма емес» деп, пролетариат əдебиетінің 
үйіріне қосқысы келмеді. Қайталап айтқанда, азамат соғы-
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сында пролетариаттың үстемдігін мұрат қыла жырлап, бай-
лардың үстемдігін талқандауға шақырған жазушының про-
летариат жазушысы екенін ұқпады. Пролетариат ақын, 
жазушыларының алдына қате міндет қойды. Мəселе алған 
тақырыпта еместігін, сол тақырыпты пролетариат мүддесіне 
сай жазуда екендігін түсінбеді.

Сəкен революцияның бастапқы күндерінен-ақ пролета-
риат бағытымен жырлаған адам. «Асығып тез аттандық» де-
ген өлеңінде (революцияның бас кезінде жазылған):

«Тəуекел қып аттанып,
Атқа қамшы бастық біз,
Неше қатер жерлерден
Аман-есен астық біз,
Зенгер тауға кеп жетіп,
Биігіне өрледік,
Тұлпарларды орғытып,
Көкке құлаш сермедік,
Шың басына кеп шықтық,
Көк аспанмен тілдескен,
Биікке кеп таласып,
Бұлттарменен күндескен...
Кешікпей-ақ қызыл күн
Шыға келді жарқырап,
Тұлпарлар да шаттанып,
Тұра қалды арқырап», – 

дейді.
Ақынның мұндағы шыққан шыңы – революция. Шық-

қан күні Октябрь. Бірақ, бұл күнді бүркейтіндер барын ақын 
түсінеді де, тауға шығып тамашалап қарап тұрмай, жанын-
дағы жігіттеріне «Аттан!» салады.

«Кел, жігіттер,
Болыңдар, ел,
Жүйткіт, орғыт тұлпарды!» – 
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дейді ол. Ақынның «болыңдар ел» дегені баяғы ұлтшыл-
дықтың сарыны деп ойлап қалатындар болуы мүмкін. Олай 
емес.

«Залымдық пен Əділдіктің
Алысқанын айтайық,
Жер жүзінде Бай мен кедей
Шабысқанын айтайық!» – 

дейді ол. Бай мен кедейдің шабысқан қызығына қарап жəне 
тұрмайды Сəкен. Ол шабысқан екі жақтың кедейіне болы-
сып:

«Салып ұран,
Кедей құрал!
Кедейден топ жасайық!» –

дейді.
Революцияның бастапқы күндерінде-ақ Сəкеннің бет алы-

сы осылай. 
Сəкеннің сол кезде жазған «Бабаларыма» деген өлеңіне 

қарап біреулер оның революционер ақын екендігіне шек-
тенеді.

«Сұм заман басқа салды мұндай шақты,
Қайтейін медеу қылдым жалғыз хақты,
Ұрпағың өсіп-өнген рулы ел боп,
Дейтін ед, бабам Тоқа аруақты!».

– Міне, – дейді ақылдымсып əлгі күдіктенушілер, – «көрдің 
бе, революционеріңнің кімге жалбарынып отырғанын! Аруақ-
қа, Құдайға сыйынған кісі революционер бола ма екен?!».

Мұндай сыншылар адам дегеннің жан жүйесінде бола-
тын (қиын кезеңді ұқпайтын, адамға механика көзімен қа-
райтындар. Бір минутте большевик бола қоймағанын, бір-
неше сын, толғану елегінен өтіп барып большевик жолын 
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түсіне бастағанын Сəкеннің өзі де жасырмай «Тар жол, 
тайғақ кешуде» айтады. Сүтпен кірген діншілдік сүйектен 
тез арыла қою оңай жұмыс емес. Сəкеннің аруаққа сыйыну-
ын, əрине, марксизмге піспегендігі. Бірақ марксизмді жақсы 
біліп болмаған кісі революционер емес деуге болмайды. 
Оған дəлел азамат соғысының атақты батырының біреуі Ча-
паев. Интернационалдың не екенін білмеген Чапаевты ин-
тернационалист емес деп кім айтады.

Сəкенді революционерлікке ешкім қаға алмайды. Өйтке-
ні сол «Бабаларыманың» өзінде Сəкен:

«Ел жеген жауыздарға қарсы тұрдым,
Нашармен қол ұстасып бірге жүрдім,
Бай, болыс, би, төренің малдарына
Сатылмай əділшілік жолын құрдым!» – 

дейді.
Ақын ру басына сыйына отыра, сол рудың ішінде кімнің 

сойылын соғатындығын ашық айтады.
«Тар жол, тайғақ кешуді» оқыған кісіге, Сəкенді Колчак 

пен алашорда абақтыға салып ауыр азап көрсеткені белгілі. 
Егер Сəкеннің табанында бүр болмаса, пролетариаттың 
таптық тұғырына берік орнықпаса, ол абақтыдан қашып 
шыққаннан кейін «я, аруақ өзің сақта» деп жатар еді. Ауыр 
азап тартқаннан кейін саяси бетін түбірімен өзгерткен адам-
ды біз тарихта аз кездестірмейміз. Мəселен, орыстың атақты 
жазушысы Достоевский.

Өлім жазасынан, Колчактың қамауынан қашып шығып 
тұрған минуттің өзінде Сəкен:

«Уһ, жүрейін, жүрейін,
Осы арадан кетейін.
Бостандық, теңдік, бақытқа,
Күн-түн қатып жетейін!» –

деп жігерленеді.
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Қашып жүрген кезінде ол:

«Үйде сапы, карабин,
Белдеуде найза шашақты!..» –

дейді.
Революцияның бастапқы жылдарында Сəкеннің идеоло-

гиясына революционерлік практикасы жетекші болғанын 
байқаймыз. Абақтыға түсіп, ауыр азап шеккенде аруақ пен 
Құдайға сыйынған Сəкен, біраздан кейін ол ойдан алыстай-
ды. «Жолдастар» деген өлеңінде ол:

«Жалбарынып, жалынып сұрағанда
Байың, патшаң, тəңірің беріп пе еді!» – 

дейді. Онымен қоймай:

«Қайраттанар кез келді уақыттарың
Өз қолыңмен жасалар бақыттарың!» – 

деп, бақыттың тізгіні тəңіріде емес, пролетариаттың өзінде 
екенін айқын ұғады. Сондықтан:

«Неше мың жыл құлданған бай мен патша;
Талқан қылып жояйық тақыттарын!» – 

деп, пролетариат диктатурасын бұрынғыдан да ашық қояды.
Азамат соғысы қазақ əдебиетінде Сəкеннен басқа жазу-

шының шығармасында жөнді көрінген жоқ. Оған себеп өзге 
жазушылардың азамат соғысына аз араласқандығы, аз бі-
летіндігі болуға тиіс. Сəкеннің азамат соғысын көп жазғаны, 
жəне біліп жазғаны – өзі сол соғыста мылтық асынып бірге 
жүріп, барлық жағдайын жақсы білгендігінен.

Азамат соғысын əдебиетте көрсету жөнінен Сəкен Қазақ-
стан түгіл жалпы Совет Одағының əдебиетінде сыйлы орын 
алады. Ол тақырыпқа Сəкеннен көп жазған жəне Сəкеннен 
артық біліп жазған жазушы Одақ көлемінде де аз.
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Біз жоғарыда мысалға Сəкеннің «Асау тұлпар» деген жина-
ғындағы өлеңдерін ғана келтірдік. Оның азамат соғысының 
тақырыбына жазған «Асау тұлпардан» басқа екі шығармасы 
бар. Олар: «Қызыл сұңқарлар», «Тар жол, тайғақ кешу». 
Бұл екеуі де өте үлкен тарихи документ. «Тар жол, тайғақ 
кешу» бір жағынан, тарих, екінші жағынан саяси оқулық, 
үшінші жағынан оқушыны өзіне еріксіз тартып отыратын 
өте көркем шығарма. «Сəкеннің прозасы нашар болады» 
деген сөздің қателігіне «Тар жол» айқын дəлел. «Қазақ 
əдебиеті» газетінің Сəкеннің 20 жылдығына арналған са-
нында «Тар жолдың» үзінділері басылды. Соларды оқыған 
кісі Сəкеннің прозасы да өте сұлу жазылатынын, адамды 
толғандыратынын, сезіміне қатты əсер ететінін көреді. «Тар 
жол, тайғақ кешу» сюжетті шығарма. Оның ішіндегі герой-
лар – күрескен екі тап. Композициясы өте шебер келген. 
Адамды оқығанда жалықтырмайды. «Енді не болар екен» 
деп, аяқтап шыққанша адам құмартады. Кей жері күлдіреді, 
кей жері қайғыртады. Кітапта бас герой екеу: біреуі проле-
тариат, біреуі буржуа. Кітапты бітіргеннен кейін пролета-
риатты оқушы (əрине, біздің оқушылар) сүйеді, буржуаға 
өшігеді.

«Қызыл сұңқарлар» қазақ драматургиясының тарихында 
саяси тақырыпқа бірінші рет жазылған пьеса. Мұнда жазу-
шы семья тұрмысын суреттеу дəстүрінен шығып, əлеуметтік 
жағына баса зер салған. Жеке адамның тілегі бұл пьесада 
əлеуметтік тілекке орын берген. «Тар жолдың» да, «Қызыл 
сұңқарлардың» да өте бір ерекше жері интернационалдық 
тəрбие жағы. Бұлардан бұрын жазылған «Иван менен Мыр-
забек» деген өлеңінде Сəкен:

«Жолдасым серік, Иваным,
Болса түзік иманың...
Сен бауырымсың туысқан» – 

деп, Иванды Мырзабектен кем көрмейтіндігін айтқан. Ұлы 
орысшылдығын көрсетсе Иванға, ұлтшылдығын көрсетсе 
Мырзабекке жау екендігін жасырмаған.
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«Қызыл сұңқарлар» мен «Тар жолда» бұл интернацио-
налдық ерекше орын алады. Октябрь төңкерісінің интерна-
ционалдық маңызын ақын айқын түсінеді. «Қызыл сұңқар-
лардағы» Нестеров, Лозовойларды ақын Еркебұлан мен 
Жұмаштан кем көрмейді. «Тар жолдағы» Катченко, Анан-
ченко, Кременской, тағы басқаларды Сəкен жанындай жақсы 
көреді.

Сəкен ұлтшылдық емес, тапшылдық бағыт ұстайды. Бар-
лық ұлттың еңбекшілерін бауыр көреді, барлық ұлттың бур-
жуйларын жау көреді. Бұл бағыт Сəкеннің барлық дəуірдегі 
шығармаларының ешбірінде əлсіреген емес. Қысқасы, Сə-
кен қазақ əдебиетінде бірінші интернационалист. Оның ең 
қымбат жерінің біреуі осында.

Сəкеннің азамат соғысы кезіндегі шығармаларына көбі-
рек тоқтаған себебіміз, сол жылдарда да қазақтың проле-
тариат əдебиетінің мықты іргесі қаланғанын, қазақта про-
летариат əдебиеті 25 жылдан туды деген пікірдің қателігін, 
Октябрьмен бірге туған қазақ пролетариат əдебиетінің ағасы 
Сəкен екенін дəлелдеу.

Сəкен НЭП кезінде
Сəкен «Азия», «Совет баласы» тағы сол сықылды бірне-

ше қате шығармалар жазады. Азия туралы жазған бір ма-
қаласында Сəкен: ол кезде Еуропада зорлық күшейген еді, 
империалистік соғыстың артынан Еуропада күштілер əлсіз-
дерді аңша талап жеген еді, «Азия» өлеңі сол рақымсыз қара 
күшке білдірген қарсылығым еді дейді. Біз, əрине, Сəкен-
нің сөзіне сенеміз, оның ақ ниетіне күдік жасамаймыз. Бі-
рақ ақын тұрмыс шындығын қате түсінген уақытта оның 
ниеті мен қорытындысының арасында қайшылық туады. 
«Азияда» Сəкен Еуропаға «Сен түгел жауызсың» дегенді 
айтады. Азияның «əділдігін» Еуропаның «жауыздығына» 
қарсы қояды. Тұрмыстың шындығы осылай ма? Əрине, жоқ, 
Еуропаның жауызы – буржуалары. Еуропаның жұмыскер 
табы мен еңбекші бұқарасы Сəкен айтқандай «ақиқатқа қар-
сы» емес. Ақиқатты шын мағынасында орнататын құрал 
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пролетариат революциясы. Пролетариат революциясын ту-
дырушы Еуропа пролетариаты, орыс пролетариаты.

Шығыстан Еуропаға жібердім деген: Айса, Мұса, Шың-
ғыстармен Сəкен Марксты қатар қояды. Шығысты əділдіктің 
ордасы деп түсіндіреді. Шығыста да құлданушы, құл болу-
шы екі тап барын айтпайды. Шығыс елінің біреуі, қазақтың 
ішінде екі тап бар деп жырлаған өлеңдеріне Сəкен «Азияда» 
қайшы келеді. «Азияның» аяғында Сəкен:

«Қой бауырым, əлде болса тас болма,
Бүліншілік жауыздыққа бас болма» – 

дегенімен өлеңінің саяси қателігі кемімейді.
«Азиядағы» қателігін Сəкен сол жылы жазылған «Алтай», 

«Германия жұмыскеріне» деген өлеңдерінде түзейді. Еуро-
па елінің біреуі – Германиядағы жұмыскер тапқа Локарна 
шартының ауыртпалығы түскеніне Сакеннің іші ашиды.

«Құтырған байлар мас болып,
Пуанкаре бас болып,
Именбей басты кеудеңді,
Барлық əлем көріп тұр.
Арам тамақ өрмекші,
Қаныңды сора бермекші
.........................................
Қара пəле албасты,
Жиналып бəрі жалғасты.
Қарусыз сорлы жұмыскер
Қойныңа қолын сұғып тұр» – 

дейді ол. Германия жұмыскеріне туысқандық жаны ашыған 
Сəкен:

Бауырлар-ау, тұрсайшы,
Пəлені бетке ұрсайшы.
Ақырып қайрат қылсайшы.
Жігерің не қып жасып тұр!
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........................................
Алыстан сенен көз алмай,
Сенен бір сертті сөз алмай,
Бұл жақта бауырың телміріп,
Жүрегі қайнап ашып тұр! – 

деп пролетариатты майданға шақырады. Россия пролетариа-
ты капитал тырнағынан қан майдан арқылы босанғанын 
көзімен көріп, ішінде бірге болған ақын, Россия жұмыскер-
лерінің практикасын Германия жұмыскерлеріне ұсынады. 
Міне, бұл – нағыз лениншіл, большевик ақынның сөзі.

«Алтай» атты өлеңінде Сəкен Азия мен Еуропа елдерін 
тапқа бөледі де:

«Төмен тап Еуропада майдан ашса,
Майданға сертпен шығып туын жазса,
Алтайдан жəрдем күтіп жаудан қайтпай
Не өлмек, не жеңбек боп ұрандасса.
Алысқан бауырларға көзді салсақ,
Ерлерін Азияның жинап алсақ,
Жаңғыртып жер-дүниені жау қайдалап
Лек-лек боп зор майданға біз де барсақ.
Жауды езіп Еуропадан өтсек аттап.
Дүниені ұрандатып алсақ қаптап,
Орнатып жер жүзіне тегіс теңдік,
Жоқ қылсақ жуандарды жерге таптап! – 

деп, «Бүкіл дүние жүзінің пролетариаты, бірігіңдер!» деген 
ұранды мұрат қыла жырлайды. «Азиядағы» қате пікір «Ал-
тайда» атымен сезілмейді.

«Азиядағы» Сəкеннің қателігімен пайдаланып, оны ая-
ғынан шалғысы келетін садуақасовшылардың боянған əр 
түрлілері, алашордашылдар Сəкенді Мағжан қатарына апар-
ғысы келеді. Мағжан «Күн шығысты» жазса, Сəкен «Азия-
ны» жазды, екеуінің арасында қанша айырма бар дегенді ай-
тады.
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«Азияның» саяси қате шығарма екенін жоғарыда айттық. 
Бірақ онымен қатар, сол жылдары Сəкен «Германия жұмыс-
кері» мен «Алтайды» жазғанын сыңаржақ сыншылар көргісі 
келмейді. Төңкеріске қарсы Мағжаннан «Алтай», «Германия 
жұмыскеріне» сықылды өлең еш уақытта шықпайтынын, 
«Күншығыста» айтқан пікірді Мағжандар принцип қып қоя-
тынын, Сəкеннің «Азиясы» оның негізгі көзқарасынан емес, 
мəселеге үстірт қарап, қатеден сүрінгендік екенін олар айт-
пайды. «Азия» мен «Совет баласына» қарап Сəкенді партия 
жолына қарсы көрсетуге тырысатындар, сол кездерде оның 
Ленин туралы, ленинизм туралы жазған шығармаларын 
көрмейді. Мысалға оның 1923 жылы жазған «Ленин» атты 
өлеңін алайық:

«Ғылым, тарих қағидасы – 
   өзі.
Бақыт, жоба, ұйым басы, – 
   тезі...
Адамзаттың бақытына,
   сəті,
Аят, қадис уақытына – 
   аты... 
Саясаттың мыс қазаны – 
   Ленин!
Бостандықтың таң азаны – 
   Ленин!»

Бұл өлеңді түгел оқып шыққан адам Сəкеннің шығарма-
сында Ленин образы өзге образдарының қасында, басынан 
адам аса аламайтын асқар тау сияқты көрінеді Ленин атын 
айтқанда ақын Лениннің өлуіне арнаған осы жинақтағы екі 
өлеңінде Сəкен қабырғасы қайыса қайғыруымен бірге:

«Кек, қайрат көкірекке қайнап толған,
Тайдырмас үлкен аға салған жолдан.
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Лениннің тігіп кеткен қызыл туын
Ешбір жау құлата алмас біздің қолдан!» – 

дейді. Қысқасы Ленин жолында оның табаны берік. Ол шын 
мағынасындағы лениншіл.

1922 жылы жазылатын «Совет баласы» деген өлеңінде Сə-
кен НЭП-тың саяси-шаруашылық маңызын толық түсінбейді.

«Мынау қу НЭП,
Қойды ғой жеп,
Шіркін Совдеп
Келер ме еді айналып».

Сəкеннің ойынша кедейдің НЭП-ты бағалауы осылай. 
Сəкен кедейлердің ол бағасына өз қолын да көтеріп, өз дау-
сын да қосады.

«Дейді кедей,
Қайтсын демей,
Тірі жемей,
Қояр емес байларың» – 

дейді Сəкен. Сəкен НЭП байының шаруашылық ықпалы ға-
на бар деп ойламайды. Оның ойынша:

«Бай Нардомда,
Исполкомда,
Мұнда, онда,
Байлар тағы торлады.
Байлар қуаң!
Кейбір суаң,
Емес жуан
Еппен сені қорғады!».

Сəкеннің НЭП-ті бұлай түсінуі, əрине, қате. Рас, шаруашы-
лық ретінен егер дұрыс басқара алмаған күнде НЭП-тің 
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қаупі барында дау жоқ. Ленин «Кімді кім?» деген ұранды 
сондықтан айтқан. Бірақ НЭП саясатын дұрыс түсінген кісі, 
бұл жөнінде партияның беті ашық екенін, бұл шара белгілі 
жоспармен істелгенін көреді. Партияның НЭП саясатынан 
мақсаты – бір адым шегініп, бойға күш жинап, екі адым 
ілгері аттау. НЭП Совет елінің шаруасын өз ықпалына алып 
кетуге мүмкін емес, өйткені НЭП-ті жоспарлап отырған, 
Сəкен айтқандай байлар емес, «Наркомда, Исполкомда, 
онда-мұнда, байлар тағы торлады» деген Сəкеннің сөзі 
қате. Үкімет басына, партия жолбасшылығына байлар бізде 
ешуақытта отырған жоқ. НЭП Совет үкіметін басқарған 
жоқ, Совет үікіметі НЭП-ті басқарды. НЭП-тің тізгіні Совет 
үкіметінде болғандықтан, «Кімді кім?» майданында НЭП 
жеңілді. Совет Одағының шаруасында капиталистік бағыт 
күн санап əлсіреп, социалистік бағыт күшейді. Отанымыз 
НЭП-ті дұрыс пайдаланудың арқасында социалистік шаруа-
ны нығайтып алды.

НЭП туралы Сəкеннің қате пікірі өзге шығармаларында 
да біразға дейін көрініп жүрді. «Жұмсақ вагон» поэмасын-
да саудагер өзбектің қызыл партизанды поездан құлатып 
кетуі осы қате пікірден шыққан. «Жұмсақ вагон» «Со-
вет баласының» жалғасы, екеуінің пікірі бір. Екеуінде де 
Сəкеннің НЭП-ті ұқпауы көрініп тұрады.

Сəкеннің жазушылық өмірінде бір жақсы жері, қателескен-
мен, тұрмыстың шындығына тез оралады, тез көреді: Біреулер 
Сəкен НЭП-ке қарсы бетін өзгерткен жоқ дейді. Ол, əрине, 
қате.

Сəкеннің «Советстан» деген поэмасы 1925 жылы жазыл-
ды. Осы поэмада Сəкен кімді-кім жеңіп шыққанын айқын 
көреді. НЭП саясаты Совет отанын күшейтуге себеп болғанын, 
партия бұл саясатты өте данышпандықпен ойлап тапқанын, 
Совет елі жер жүзінде күшті ел болғанын ақын шалқып жыр-
лайды. Ақын НЭП саясатының ірі табыстарын айтады:

Бұрын атым тұлпар еді бəйге көк,
Міне, енді поезд болды, тұлпар жоқ.
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Ұзақ жолға,
Тұлпар қол ма, – 
Мейлі жорға! –
Тұлпар міну Сарыарқада жүрсең тек, – 

дейді ақын. – «Поезд», «Қарайғыр», «Отарба», «Экспресс» 
деген сықылды өлеңдер Сəкенде ертеден кездеседі. Бұл 
өлеңдердегі Сəкеннің поезы, бір жақтан, Совет Одағындағы 
ірі өнеркəсіптің символы болса, екінші жақтан, революцияның 
символы. 1921 жылы жазылған «Қарайғыр» деген өлеңінде 
ол поездың жүрісін сипаттай келіп:

Алып қара бұл айғыр,
Ерлер күшпен жаратқан,
Патшаларды құлатып,
Екпін күшке қаратқан.
Дүниені орап жаңғыртып,
Күңіреніп ұран таратқан.
Керемет күштер жасаушы,
Жалшылар енді азаттан! – 

дейді. Бұндағы ақынның алдына қойған мақсаты, поезды су-
реттеу арқылы жұмыскер таптың құдіретті күшінің қандай 
екенін көрсету. Əлемнің тəңірісі еңбек екенін айту.

1922 жылы жазылған «Біздің тұрмыс экспресс» деген 
өлеңіндегі поез тұп-тура революцияның бейнесі.

Жарым артта қаларын,
Маржандай жасы тамарын,
Білсем де маған қарарын
Поезға міндім таласып, – 

дейді ақын. Бұл өлеңінде Сəкен тап ісін қара басының ісінен 
қымбат көріп жары мен революция қатар тұрғанда, қимаса 
да жарын тастап, революциямен кеткенін айтады. Өлеңді 
Сəкен былай аяқтайды:
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Зырла экспресс, ұш, зырла!
Жұлдыздай ақ, құлдыра!
Құйындай құтыр, бұлдырла!
Аямай жүгір барыңды.
Ерлер мінсе шыдасын,
Қорқақтар мейлі жыласын,
Шыдамаса құласын,
Аямай сілте барыңды!

Революцияға белін бекем буған ақынның сөзі осылай 
келеді.

1925 жылдарда да революцияға ерген Сəкеннің сол жол-
да табаны əлі де мықты екенін көреміз.

Міне заулап отарбада келеміз,
Кейде жүйткіп, кейде бүлік-бүлік желеміз. –
Жолы құрыш,
Жолы өріс,
Аумай бұрыс
Қарақшыға апарады сенеміз!

НЭП-тің революцияға бөгет болуға əлі келмейтінін көр-
ген Сəкен:

Поезд өсті дауам қайнап құбылмақ,
Əлсіз сорлы сəкі астына тығылмақ,
Біреу жетпек,
Біреу кетпек,
Мінгендер тек,
Біртін-біртін ырғытылып жығылмақ, – 

дейді Сəкен. Поезға тегін мінетіндер, əрине буржуа. Совет 
заманында олардың сəкі астына тығылатыны рас. Бірақ, ты-
ғылғанмен, біртіндеп ырғатылып жығылатынында сөз жоқ. 
Сəкі астына (НЭП-ті жамылып) тығылған буржуйлардың 
азайып келе жатқанын Сəкен көреді.
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Жауыз бидің заманында жауыздар,
Толған еді, арамтамақ ауыздар.
Қуды бəрін
Жуды нарын,
Бұққандарын,
Бірте-бірте, кондукторлар, қауыздар.

Бұл өлеңнен аңғарылатын нəрсе: Сəкен «Совет баласы» де-
ген өлеңінде айтқанындай, билікте (исполкомда) буржуйлар 
отыр демейді. Тізгін кондукторда екенін, олар революцияның 
(поездың) нарына жұққан кірді (капитализм тегін) жуып та-
зартып жатқанын айтады. Бұл арадағы кондуктор – Совет 
үкіметі, Советтің əкімшілігі.

Жас арыстан күшейесің айына,
Қылыш қайрап дүниенің байына,
«Шешен мырза»
«Көсем құлжа»
«Енді риза»
«Сасық» деген табанының майына, – 

деп шалқиды Сəкен. Совет елінің бұлай жас арыстан боп, 
дұшпанын бұқтыру себебі жалғыз ғана НЭП саясатын 
жүргізе білуде емес.

Атпен жүрсе алты айлық жол жерің бар,
Советстан сан рулы елің бар.
Сан рулы,
Заң құрулы,
Бір-ақ тулы
Бір-біріне туысқандық сенім бар – 

дейді Сəкен. Бұдан ұғылатын мағына: Ленин партиясы шар-
уаны ғана социалистік бағытпен өсіріп отырған жоқ, бүкіл 
адам атаулыны социалистік бағытпен есіріп, сан рулы елді 
бір тудың астында бірге туғандай рухпен тəрбиелеп отыр. 
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Совет елінде жаңа шаруамен бірге жана адам жасалып жа-
тыр.

Міне, мұның бəрінен көрінетін нəрсе, 1922 жылдары НЭП 
билеп кетеді деп қорыққан Сəкен, «Кімді кім?» ұранында 
капиталистік бағытты социалистік бағыт жеңетініне күдік-
тенген Сəкен, 1925 жылы ол пікірінің кате екенін, партия 
саясатының дұрыс екенін, НЭП саясатын партия дұрыс 
жүргізу арқылы Совет Одағы дүние жүзіне айбынды ел 
болғанын көреді. Көріп қана қоймайды, шалқып, шаттанып 
жырлайды.

Табысты шаттанып жырлаумен бірге Сəкен «вулкан» бар-
лығын, «сақ болудың» қажеттігін, əлі де «жол ұзақ» екенін 
ұмытпайды. Бірақ ақын «Маркс-Лениннің қоспақ темірден 
салған құрыш жолы, поезды аудармайтынына» сенеді.

Айда отарба, тынбай заулап айдап бақ,
Дөңгелегің зырылдасын тақ-тақ-тақ,
Шанқан жарық,
Шамға қарық,
Болсын халық,
Электр жақ, тынбай айда жол ұзақ, –

дейді Сəкен. Мұндағы халық жарығына қарық болсын 
деген Сəкеннің шамы – бір жағынан, Лениннің елімізді 
электрлендіру жоспарын жырлағандық, екінші жағынан, 
коммунизмді электр жарығына ұқсатқандық.

«Советстан» – жалпы совет поэзиясының ең биік өркеші-
нің біреуі. Бұл поэманы мазмұн жағынан да, түр жағынан да 
бүкіл Одақтағы совет поэзиясының маңдай алдындағысы-
ның қатарына қосуға болады. Ақын мұнда ұлы қарқынмен 
ілгері зырлап бара жатқан социализм дəуірінің бейнесін 
мазмұнмен ғана емес, түрмен де береді. Сөздердің құралуы, 
дыбыс үндестігі, ырғақ, үйлес жақтары қызу қарқынға өте 
дəлденіп жасалған. Оқыған уақытта поэма экспрестей адам-
ды ілгері алып ұшып отырады. Қазақ ақындарының, əсіресе 
жастардын көбі «Советстанға» еліктейтін себебі осы. Түрі 
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мен мазмұны бірдей түскен бұл сықылды сұлу поэзияны 
қазақ əдебиеті Сəкеннен бұрын аз көрді. «Советстан» жалпы 
қазақ поэзиясын бұрын шықпаған жоғарғы сатыға көтерді.

Қорыта айтқанда Сəкен НЭП тұсында кері кетті деген 
пікір атымен қате. Кейбір кемшіліктері, қателіктерімен бірге 
ол партия жолынан, Ленин жолынан табанын аударған жоқ.

Сəкен социалистік қайта құрылыста
Пролетариат революциясының негізгі мақсаты – жеке 

меншікті, жеке меншіктегі байлықты жойып, қоғам меншігін, 
қоғам байлығын жасау. Мұндай байлықты жасау үшін өнді-
рісте де, ауыл шаруасында да ірі өнеркəсіптің күші араласу 
керек. Ірі индустриясыз ірі техника жасауға болмайды, ірі 
техникасыз ірі социалистік шаруа жасауға болмайды.

Бұл – марксизм-ленинизмнің «əліп» пен «биі».
Марксизмнің осындай негізін түсініп қазақ əдебиетінде 

ірі индустрияны, ірі техниканы мақсат қыла бірінші рет 
жырлаған ақын Сəкен. Сəкеннің шығармасында аэроплан да 
поездан кем орын алмайды. «Аспанға ұш» деген өлеңінде 
(1923 жылы жазылған):

«Орынбордан таңертең шықсаң ұшып,
Ақмолада дем алып, түсте түсіп,
Семей барып, қонаға съезде боп,
Ертеңіне қайтарсың қымыз ішіп», –

дейді. Аэроплан Сəкеннің ұғымында жалғыз саяхаттап ұшу-
дың ғана құралы емес.

«Керек болса бұлттарды қойша бағып,
Пұшпағынан жинарсың арқан тағып,
Жауын керек жерлерге жаудырарсың,
Дүрсілдетіп сабаумен төмен қағып.

«Самұрық» деген өлеңінде Сəкен ерте заманда адам бала-
сының қиялы ғана ұшқанын айта кеп:
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«Қазіргі шын самұрық аэроплан,
Күңірентіп жер мен көкке салып ұран,
Еркіндік оған мінген азаматы
Большевик ер жүректі батыр ұлан,
Сəн емес, аэроплан күшті көлік,
Арымас өзі жүйрік, мінсе берік.
Адамзат көркем тұрмыс бақытына,
Сенімді жеткізетін ол бір көрік», – 

дейді. Бұл өлеңнен біз Сəкеннің ірі өнеркəсіпті өркендету 
саясатын айқын ұққанын көреміз.

Алашорда сыншылары, садуақасовшылардың боянған 
əртүрлілері білгішсініп, ерте кезден Сəкенді сөгіп: «қазақ 
даласында поез бен аэроплан жоқ, Сəкен жоқты суреттейтін 
қиялшыл ақын» деген сандырақты айтты. Сəкен поез бен аэ-
ропланды ең алғаш қазақ əдебиетінде жырлаған кезде қазақ 
даласында темір жол мен аэроплан азы рас. Бірақ, алаш-
ордашылар мен садуақасовшылдар, меніңше, екі мəселені 
түсінбейді, түсінсе де түсінгісі келмейді. Оның біреуі – 
Сəкен коммунист, интернационалист ақын. Сондықтан 
барлық Совет Одағындағы поезд бен аэроплан оның өз 
мүлкі. Совет Одағындағы барлық табысқа өз табысым деп 
Сəкеннің қуанатынын біз «Советстан» поэмасында айқын 
көреміз. Екінші – большевиктің өзгелерден өзгеше бір жері 
болашағына мықты сенеді, пролетариаттың қолынан неше 
түрлі керемет табыстар туатынына күдіктенбейді. Больше-
вик ақын Сəкен – революцияның бастапқы жылдарында-ақ, 
келешекте салынғалы тұрған Түрксібті, Қарағанды жолын, 
Ақмола – Магнитогорск жолын айқын көреді. Олардың са-
лынатынына күдік жасамайды. Өйткені ол жолдар салынуға 
толық жағдай бар. Ол жағдай пролетариат диктатурасы, ұлт 
саясатын дұрыс жүргізетін Коммунистік партия мен Совет 
үкіметінің ұлы жоспары. Сəкеннің ол сенімі ақталғанын бү-
гінгі күні алашордашылдар мен садуақасовшылардың өздері 
де қате дей алмайды. Ірі индустрияның жеңістері поезд бен 
аэроплан Сəкеннің ақындық қиялынан еш уақытта алыстаған 
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емес. Оның қай дəуірде жазған шығармаларын алсақ та, бұл 
тақырыптардан қол үзбейтінін, ілгері өрлеп отыратынын 
көреміз. Индустрия туралы оның əрбір мұрат қыла жырлаған 
сөздері көп кешікпей практикада іске асып отырады. Мұндай 
алдын болжау, болжағаны келіп отыру, дəуіріне сенген боль-
шевик ақынның ғана қиялы мен қаламынан туа алады.

Ауыл шаруашылығын қайта құрып, социалистік колхоз 
шаруасын өркендету шарасы басталған кезде, Сəкен «Ком-
байн мен трактор» сықылды өлең жазып, қазақ совет əде-
биетіне көсемдік көрсетеді. «Социалстан» атты жинақта 
басылған «Даладағы жаңа күй», «Тракторшы колхозда», 
«Біздің колхоз», «Колхозда», «Егіс жайда» деген өлеңдер Сə-
кеннің колхоз құрылысын дұрыс түсінгенін көрсетеді. Бұл 
«Сəкен социалистік қайта құрылыс дəуірінде артта қалды» 
деген сөз садуақасовшылдар мен оларды қолдаушылардың 
Сəкен туралы кезекті сандырағы екенін дəлелдейді.

Сəкен НЭП тұсында да, «социалистік қайта құрылыс 
дəуірінде де, кейбір кемшіліктермен қатар, негізінде партия 
жолынан, Ленин жолынан табанын аударған жоқ. Алаш-
ордашылармен, партия ішіндегі ұлтшылдармен күресін əлсі-
реткен жоқ.

Алашордашылдар мен ұлтшылдар да қарап жатпады. Олар 
Сəкенге қарсы қатты күрес ашты. «Ақ жол» газетінің, «Шол-
пан», «Сана» журналдарының бетінде алашордашылардың 
Сəкенге шабуыл жасауы əлдеқалай болған нəрсе емес. Олар 
пролетариат диктатурасына қарсы, пролетариаттың саяси, 
шаруашылық, мəдениет істеріндегі қолданып отырған ша-
раларына қарсы. Сəкен – пролетариат жыршысы. Сəкеннің 
қаламы пролетариаттың жетістігін серпе жырлаумен бірге, 
Алашорда сықылды тап дұшпандарына найзадай түйреледі. 
Сондықтан алашордашылардың Сəкен дегенде, Сəкеннің 
шығармасына дегенде жаны түршігетін себебі осы. Алаш-
ордашылдар Сəкенді Колчак кезінде атаман Анненковтың 
қанды уысына беріп те тұншықтыра алмаған. Совет өкіметі 
орнағасын əрине, олардың тұншықтыруға əлі келмейді. Кел-
мегенін біз іс жүзінде көрдік.
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Бірақ тап жауы айлакер, ол заманына қарай амал жасай 
біледі, əдіс қолдана біледі. Бертін келе алашордашылардың 
жолы тарылып, тауы шағылып, ауыздықталып еді, оның 
орнына партия ішіндегі агенттері партия тонын жамылып, 
«советшіл» болып, партия жолын жақтаған болып Сəкенге 
алашордадан кем шабуыл жасаған жоқ. Сəкеннің маңдай 
алды шығармасы деген «Советстанды» Смағұл Садуақасов 
редактор боп тұрғанда баспай да қойған.

Голощекин жолбасшылығы ауыл шаруашылығы мəселе-
сінде Ленин партиясының ұлт саясатын теріс бұрып асыра 
сілтесе, осы асыра сілтеудің салдары қазақтың түрі ұлттық, 
мазмұны социалистік мəдениетіне де тимей қойған жоқ. 
Ескі жолбасшылықтың кезінде қазақтың ұлт мəдениетіне, 
оның кадрлеріне тиісті көңіл бөлінген жоқ. Сондай елеусіз 
болғанның біреуі Сəкен.

Голощекин жолбасшылығы Сəкенге алашордадан кем 
шабуыл жасамады. Бұл жөнінде көзге өте оғаш көрінгендер 
«Еңбекші қазақ» газетінің маңайындағы Голощекиннің 
оң көздері. Олардың ұстаған əдісі Сəкеннің бірыңғай 
қателіктерін теріп, жұрт көзіне жаман көрсетіп, жақсы 
жағын бүркеу болды. Революцияның жаршысы болған 
ақынды бағаламады, кемшілігін атаумен бірге дұрыс 
бағытқа жетектеуді білмеді. Сын жұмысын тұншықтыру 
мақсатына айналдырды. Сəкенге газет бетінен орын бер-
меді. Берсе сөздеріне орынсыз байланысып, артына күнəлі 
құйрық жалғап отырды.

Бірақ большевик Сəкен оған қажыған жоқ. Алған бетінен 
тайған жоқ. Пролетариаттың табыстарын шалқып жырла-
уын бəсеңдеткен жоқ. Бұған оның соңғы жылдарда жазған 
«Альбатросы» мен «Социалстаны» куə.

Голощекин жолбасшылығының ауыл шаруашылығында 
Ленин ұлт саясатын бұрмалағанын қазақ əдебиетінде ең 
алғаш большевикше көре білген ақын Сəкен. Бұл жөнінде 
кейбір жеке кемшіліктермен қатар қазақ əдебиетіндегі үлкен 
тарихи документ «Қызыл ат». «Қызыл атта» Сəкен асыра 
сілтеушілік партия жолы емес екенін айтады:
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«Үкімет малды ешкімге құрт демейді,
Күйзелсін еңбек қылған жұрт демейді,
Советтің мақсаты істі жемісті ету,
Еңбекті еңбекші елге тек істету,
Колхозды, өндірісті өркендетіп,
Қызықты коммуншылдық күнге жету».

Партия басшылығы дұрыс жүргізілген жерде өркендеп 
отырған колхоздарды көрсетеді.

«Қызықты талай жердің колхозды елі,
Аттары ортекедей өскен телі,
Гүлденген шаруасы іс жүзінде
Жылтылдап малдарының майлы шелі».

Асыра сілтеушілікті туғызған жағдайды да Сəкен дұрыс 
түсінеді. Асыра сілтеушілік жасауға себеп болған Голощекин 
жолбасшылығының партия саясатын теріс айналдыру болса, 
екінші жақтан, тап жауының сол бұрмалауды пайдалануында 
екенін айтады. Партия нұсқауын большевикше іске асырған 
күнде асыра сілтеу болмайтындығын көрсетеді. Бұл асыра 
сілтеушілікті партияның тез уақытта түзей алатындығына 
еңбекші халықты сендіреді.

Еңбекші бұқараны Сəкен осы күшті ұранды орындасуға 
шақырады. Партияны сүйетін еңбекші көпшілік дұрыс сая-
сат жүре бастағасын, жұмыла іске кіріседі. Көптің көмегімен 
асыра сілтеу салдары тез жойылады. Қазақ əдебиетінде, қа-
зақ совет əдебиетінде Сəкеннің «Қызыл аты» сықылды 
елге көп тараған шығарма болған емес. Қазақстанның қай 
түкпірін алсақ та «Қызыл атты» оқымаған кісіні аз кез-
дестіреміз. Көп жерде оны жаттап та алған. Бұлай бола-
тын себебі Сəкен «Қызыл атта» еңбекші бұқараның сен-
ген Коммунистік партияға шын жүректен жарып шыққан 
мұңын айтқан. Асыра сілтеу салдарын партияның тез түзей 
алатындығына еңбекші бұқараның сенетіндігін білдірген. 
Сонымен қатар еңбекші бұқараға Сəкен партияның дұрыс 
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жолын түсіндірген. Қысқасы, «Қызыл атта» Сəкен еңбекші 
бұқара мен партияның тығыз байланысты екенін, біріне бірі-
нің сенетіндігін жырлайды. Осы сенімге бөгет болғысы кел-
ген сұмдардың дұшпандық пердесін ашады. Бұл сенім, бұл 
бірлік уақытша емес, мəңгілік. Сондықтан «Қызыл ат та» 
мəңгілік шығарма.

Қорытынды
Түрі ұлттық, мазмұны социалистік қазақ совет əдебиеті 

Октябрь революциясының жемісі, одан бұрын əдебиетімізде 
бұқарашылдықтың тегі ғана болмаса, социалистік əдебиет 
туған жоқ. Қазақтың осы Октябрьден кейін туған совет əде-
биетінің бірінші кірпішін қалаушы Сəкен.

Соңғы үш-төрт жылдың ішіндегі қазақ ұлт мəдениетінің 
табысы өте зор. Мұндай табысты ешбір қазақ тарихы білген 
емес. Мысалға қазақ көркемөнерінің биылғы жылы ма-
мыр айында Москвада болған онкүндігін алсақ, аз жылдың 
ішінде жасалған музыка театрының Одақтағы маңдайалды 
театрлардың қатарына қосылып қалғанын көреміз. Партия 
жолбасшылығы дұрыс жүрген жерде ғана аз уақытта мұндай 
орасан зор табыстың болатындығын «Правда» талай рет жаз-
ды. Бұл онкүндік қазақ ұлт мəдениетін барлық Одаққа, асса 
жер жүзіне танытты. Бұл сықылды зор табыстың сыбағасына 
«мен де ортақпын» деп оңай олжа іздеушілер де аз емес. 
Бірақ қазақ еңбекшілері ондай табысқа жеткізуші Өлкелік 
партия комитетінің жаңа жолбасшылығы екенін жақсы біле-
ді. Мəдениеттің өзге бұтағымен бірге Совет əдебиеті де, 
оның кадрлары да өсуге толық жағдай алды. Жəне соңғы 
үш-төрт жылда кейбір кемшілігімен қатар, оттай лаулап 
өсті де. Ерте кезде қазақта пролетариат əдебиеті болмайды 
деген кейбіреулер əлі де болса жетістіктерімізді бүркегісі 
келеді. Совет əдебиетін көрсетпеуге тырысады. Бірақ, оны-
мен өсіп келе жатқан совет əдебиетіміздің бағасын партия 
жолбасшылығы кемітпейді. Егер театр өнерінде үлкен бір 
адым ілгері аттасақ, əдебиетте екі адым ілгері аттадық.

Совет əдебиетінің кадрлары, оның ішінде Сəкен жолдас 
партиядан тиісті бағасын алып отыр. Оған дəлелдің біре-



уі – Сəкен жолдастың осы жиырма жылдық тойы. Бұл тойға 
барлық еңбекші бұқара қуанады. Өйткені, Сəкен олардың 
өз арасынан шыққан, өз жырын жырлаған тума ақыны. Қуа-
нумен, ардақты ақынын құрметтеумен бірге, еңбекші бұқара 
Сəкеннен бақытты дəуірімізге бұдан да зор еңбек сіңіреді 
деп сенеді.
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Ғабит МҮСІРЕПОВ

ҚИСЫҚ СЫНҒА ƏДІЛ ТӨРЕ

«Ақ жол» газетінің 432 санында Темірбай жолдас «Қазақ 
əдебиетінің тарихынан» деген мақала жазған.

Мақаланы басынан оқи бастағанда əдебиет тарихының 
толықтыруы екен деп қалуың да талас болмағанмен, аз оқы-
ғаннан кейін, мақала алғашқы алған бетінен тайып, ойлаған 
ойыңа қарсы келіп, жазушының жек көретін бір адамына 
соқтыға жөнеледі. Ол адамы – Сəкен.

Сəкеннің əдебиет тарихынан оқыған лекциясы туралы, 
Сəкенді өтірікші, жас буынға қате ұғындырады дейді. Мыл-
жың дейді, соқыр дейді, арсыз, əңгі дейді. Білгенінше жа-
мандап халық көзіне үлкен мінді кісі етіп көрсетеді.

Темірбайдың өзі айтқандай, егер мен Темірбай болсам, 
дұрыс сөзді қисық ұққан, бадырайып тұрған «А» əрпін «Б» 
деп, «Т» əрпін «Е» деп шатастырып, ашық жазылған сөзге 
көзі жетпей, жетсе де көрмей, əдебиетті сынамай, Сəкенді 
сынап қай жерінен мін шығар екен деп тіміскілеп, дұрыс 
сөзді бұрыс деп, Сəкенге қара басының дұшпандығын 
білдірген, Темірбайдың өзіне-өз сөздерін қайта атар едім. 
Бірақ Темірбай Сəкенге дұшпан болса да, мен Темірбайға 
дұшпан емеспін. «Екі қатын сиыр сауып отырып, тезек үшін 
ұрсысып бірін-бірі: салдақы бетпақ, пəлен-түген», – деп қай-
дағы сұмырай сөздерді тауып айтқандары сықылды мен де 
бірдемелерді шатастырып, ауызға не келсе соны оттар едім. 
Бірақ мен қисық сөзге əділшілігімді айтам, біреудің бетіне 
күйе жағып ұждансыздық қылуға батылым бармайды.

Темірбайдың бар ойы, Сəкенді жұртқа жаманатты көр-
сетіп өту, одан басқа түгі жоқ. Темірбайлардың Сəкенге 
көзқарасын кім де болса біледі. Əйткенмен «Дұшпанды, 
досыңдай сына» деген сөз өте тура, өте иманды сөз. Мұны 
Темірбай ойлауы керек еді. Біреуге дұшпан болдым деп, 
түзу ісіне баға бермей, ағын да қара, қарасын да қара деу 
адамшылыққа жата ма?



157

Темірбайдың бұл жазған сөзінде сүйенерлік дəнеме жоқ, 
оныкі Сəкенді қаралау. Əйтпесе əдебиетке жаны ашып отыр-
ған Темірбай жоқ. Жаны ашиды дер едік, мынау əдебиетке 
жаны ашыған кісінің сөзі емес, тек ұнатпайтын адамның 
бетін тырнау...

Сəкен əдебиет тарихынан жаңылса, не қате ұғынса, Темір-
бай өзінше дұрыс ұғындыру керек еді. Сəкеннің мына жері 
қате, мұны былай ұғыну керек деп айту керек еді.

Бұлай болған уақытта Сəкеннің қатесін бір көрсек, əде-
биеттің шын тарихына танысып қалуымыз екінші пайда бо-
лар еді.

Темірбайдың əдебиетте жұмысы жоқ, жұрт жаққа шы-
мылдық құрып, дəлелін жарыққа шығармай, ішіндегілерге 
Сəкенді жамандайды. Оны көріп отырған жұрт, əділ тексе-
руіміз керек.

Темірбай Сəкенді жамандағанда былай деп жамандайды:
І – Сəкен «Қазақ əдебиетінің тарихын сөйлеу оңай, ол 

жаңа ғана дүниеге келген жас бала» деп айтты дейді. Сəкен 
олай деп отырған жоқ. Сəкен қазақ əдебиеті екіге бөлінеді, 
жазба һəм ауыз əдебиеті дейді. Əуелі бірнеше жүз жылдап, 
ауыз əдебиеті болып келді: мақал, тақпақ, ертегі һəм қара 
өлеңдер дейді. Жазба əдебиет соң шықты дейді. Бұған не та-
лас бар. Таласушы тек ойы қарсылықпен таласады. Əйтпесе 
бұл арадан ала сала жамандауға сиятын дəнеме жоқ.

II – Сəкен лекция оқығанда мылжың сөйледі дейді. Бұған 
қарағанда, лекция оқушы жұрттың түсінген-түсінбегеніне 
қарамай қысқа ғана оқуы керек деген ой аңғарылады. Мағы-
насыз сөйледі деуге жатпайды. Себебі жазылып отырған, 
естіп отырған лекцияның ішінде мағынасыз құрғақ кеңес 
жоқ. Мылжың мен жақсының арасын қандай кісі айырады 
əрине, бұл Темірбайдың сыбағасы емес, олай болса, оған 
кінə жоқ.

III – Əдебиетке жақындауға мен сескенемін, қорқамын, 
мен суға кетіп қалам, менің батырлығым жетпейтін жер-
ден Сəкеннің қорықпағаны, жүректілігі керегі жоқ жұмыс 
дейді.
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Темеке! Жұрттың бəріне өзімдей қоян бол деуіңіз жолға 
келмейді ғой! Əдебиет философтардың жеке алған еншісі 
емес. Əдебиет халықтың тілі мен халықтың тұрмысынан 
алынып жазылады. Өз тұрмысында болған затқа халық 
Темірбай секілді қарамайды. Өз шамасынша сынайды. Ол 
сынау қисық емес, түзу сынау болып шығады.

«Əйелді періште» деген байларша, əдебиетті қол 
жетпейтін көктің періштесі деу қате. Əдебиет адамның 
тұрмысынан алынса, өз тұрмысына адам өзі тəңірі. Олай 
болса, адам əдебиеттің құлы емес, əдебиет адамның құлы.

Төңкерістің коммунист ұлдарында, Темірбайдікіндей жа-
рылып кетейін деп тұрған жүрек болмайды. Олар əдебиет, 
мəдениет, бай, құдай бəрін балғамен, найзамен құл қылып 
алады.

«Социализм мезгілінде өкіметті ас пісіретін əйелдер бас-
қара алады», – деген жолдас Лениннің сөзі бар. Біз социа-
лизмге тармасып келе жатырмыз.

Темірбайдың «Əдебиет оқудың түбіне жеткен ғалымдар-
дың еншісі» дегеніне қосыла алмаймыз. Он екі фəнді та-
мам қылған молда білсін деп отыра алмадық. Əдебиет аз 
оқығанның да еншісіне тиеді. Төңкеріске қарсы байшыл фи-
лософтар, тұрмыс күресінде сол оқиғаны басынан кешіріп 
отырған жұмыскер көп біледі. Тəжірибемен Темірбай есеп-
теспесе де біз есептесеміз. Жазған сөздерінің түріне қара-
ғанда, Темірбай көп тəңірінің пендесі ме деп қорқам, əйтпесе 
коммунист болса «Исторически материализмді» оқып шық-
са, əдебиет кімнің еншісі екенін біл, илан дер едім.

IV – «Сəкен есі жоқ əңгі» дейді. Қазақ əдебиетінің ағасы 
Абайды, 1905 жылдан соң өлең жаза бастады, ол қазақ əде-
биетінің ағасы емес», – деп айтты дейді. Егер Темірбай бұл 
араға құмарланған болса, жазылған сөздерді қайта-қайта 
оқып, не жазылғанына түсініп барып кіналау керек еді. Сəкен 
айтады: «Осы адасумен адасып отырып қазақ əдебиеті, 1900 
жылдан бері шықты».

1905 жылдың жұмыскер қозғалысынан кейін, ұлт сезімі 
туа бастап, қазақ оқығандары тіл тузеу дегенді жарыққа 
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шығара бастады. Бірақ сол əдебиеттің жас уақытында, бі-
рен-саран өлеңін қазақ тілінде жазғандар болды. Мəселен: 
«Абай» дейді. Бұдан Сəкеннің Абайға Темірбайдан артық 
баға беріп, тарихи сынай білгендігі керінеді. Сəкен Абайды 
1905 жылдың бергі жағында өлең жазуға кірісті деп отырған 
жоқ, əдебиеттің балаң кезінде яғни 1900 жылдан бұрын жаз-
ды деп отыр.

V – «Егерде мен Сəкендей соқыр болсам, орысша оқыған 
қазақ ақындары орысша сөз кіргізіп, қазақ тілін бұзды дер 
едім» деп Темірбай Сəкенді жəне түйреп өтеді.

Айнала қарағанда, Темірбай əдейі біліп адасып отыр да, 
болмаса өзі білмей, біреудің дегеніне еріп отыр.

Бұл туралы Сəкеннің сөзі: «Қазақ елі орысқа бағынып, 
орыс оқуын оқығандар шыға бастағаннан кейін, əдебиетші-
лердің əуескерлігі орысшаға ауа бастаған. Бұдан былай сөз-
дің ішіне орысша кіргізу мақсұт болған. Орыс тілін білген-
білмегенінде жұмысы шамалы, аз-мұздап білген тілін өлеңі-
нің ішіне кіргізіп қалуға ақындар өте ынталанған дейді. Бұл 
сөзден орысша оқып шыққан ақындар өлеңдеріне орысша 
қосты деген мағана шықпайды. Елдің надан ақындары орыс 
тілін қызық көріп, білмегеніне қарамай өлеңіне орысша сөз 
кіргізуге тырысқандары айтылады. Оған анау бірауыз өлең 
дəлел. Сол өлең оқыған қазақтың жазғаны ма, болмаса надан 
қазақтың жазғаны ма, Темірбай соған қарауы керек еді. Орыс 
школының бетін көрген кісі «Принимать», «Здравствуйте» 
деген сездерді «Прьмить», «Зьдрасти» деп өмірінде айтпай-
ды. Сəкеннің бұл сөзін дəлелдеу үшін, Николай патшаның 
таққа мінерде Омбыға келгенінде Ақан серінің айтқан бір 
ауыз өлеңін келтіруге болады.

Темірбай не деп түсінер екен (өзінің аузынан шыққандай 
қылып көшірем):

«Бірінші» здырау, жалаю,
Уасем прасентуа жестуа,
Беликий князь басында тəж,
...............................................
О судар грабитель, сен сабаз.
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Мінекей Ақанның осы өлеңдерінен не аңғаруға бола-
ды. Жалғыз-ақ оның өлеңінің ішіне орыс тілін кіргізуге əу-
реленгендігін аңғаруға болады. Бұны Ақан еріксіз айтты 
деп Темірбай маған пəле салса, мен Темірбайға қазақтың 
бозбаласының «қыз ойнақта» айтатын өлеңдерінен мы-
сал келтірсем тоқтар деймін. Əрине қазақтың қызы жігітін 
өлеңіне орысша кіргіз деп қыстамайтынына Темірбай се-
нер.

Көптен көп поклон айттым скажия,
«Сен тұрсаң, уағадаңда спасиба,
Сөзімді ескере ала ескерсеңіз,
Шеструй хорошенкей сватия».
…………………………………

«Мінгенім дəйім менің сабырасынай,
Кемпір мен шал ойнайды напрасынай,
Ойнаса бозбала мен қыз ойнасын,
Екеуі полный пошом сагласынай».

Қысқасын айтқанда Темірбайдың түзу жүріп келе жатқан 
атты бұрып шалдырғысы келгені болмаса, орыс еліне аралас-
қаннан кейін, қазақ өлеңіне орыстың сөздері бұзылып, жары-
лып, тілімтегі кіріп, қазақ əдебиетінің, сиқын бұзуы хақ. Тегінде 
нені болса да білген бүлдірмейді, білмеген бүлдіреді.

Бір ерегіспен аузынан шығып кетсе де, Темірбай мұны 
мойнына өзі де алар деймін.

VI – Омар туралы Сəкен мақаласының ішінде «Əсіресе 
сол кезде Ғалияда оқитындарға қосылған Омар Қарашұлы» 
деген сөз «Ғалияда оқитын Омар Қарашұлы» деп жазудан 
қате кеткен.

Сəкен де, мен де ұлтшылдарға беретін бағамыз шамалы. 
Сонда да кімде-кімнің істеген ісін бағалай білеміз. Омардың 
(қай сан екенін білмеймін) «Қазақ» газетіне қазақ тілі туралы 
жазған мақаласы бар, Сəкен соған сүйеніп айтты. Қорытып 
айтқанда, қазақ емлесіне бір кісі көсем болып, мүлтіксіз 
шығарды дей алмаймын.



Мұныма «емленің» табаны əлі жерге тимей, мың кісінің 
сынына түсіп жүргені тарихи дəлел.

Жоғарғылардың бəрін қорытып келгенде мен өзім мына 
пікірге келдім: Темірбайдың жұмысы əдебиетті сынауда 
емес, Сəкенді сынауда. Менің ойымша əдебиет Сəкен емес 
те, Сəкен əдебиет емес. Жалпы əдебиет туралы Сəкен пікірін 
жарыққа шығарғанда, қате жерлері болса, Темірбай түзеп 
əділ төресін беретін жөні бар емес пе еді?

Егер өзінің айтқанындай қолынан келмесе, бірауыз дə-
лелсіз біреуді балағаттау неге керек еді?

Егер «Ақ жол» басшылары Сəкенді бейпіл сөзбен мұқатам 
десе, ата-енесінен түк қоймай лағнаттаса, мынасынан сыпа-
йы болар еді.

Темірбайдың сынынан оқушы нені ұқты? Əрине, Темір-
байдың Сəкенге дұшпандығын, аяғынан қалай шалуды аң-
дып жүргендігін ұқты.

Бұған қарағанда Темірбай Сəкенді өз ойынша жас буынға 
ложное понятие берді деп кінəласа, өз қара басының өкпесін 
газетке жазып, дəлелсіз біреудің бетін тырнап, арына қолын 
сұғып, ұжданын ұмытты деп біз Темірбайды кінəлаймыз.

«Еңбекші қазақ»
1924 жыл, 24 март, № 183
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Ғабит МҮСІРЕПОВ

ӨМІРШЕҢ ОЙ АЖАРЛЫ

Тұрсынбек Кəкішев. Қадірлі Ғабе! 1974 жылы қазақ əде-
биетінің ұлы жазушыларына арналған жиындар өтіп жатыр 
ғой. Əнеугүні Ілияс Жансүгіровтың тойын өткіздік. Содан 
кейін университетте Сəкеннің 80 жылдық тойы өтті. Ол, 
əрине, қалалық жиналыс емес, университет коллективінің 
Сəкенге арнаған жиыны. Сонда өзіңіз естелік айттыңыз.

Сол айтқан естеліктеріңізге жұртшылық құлақтанып қа-
лыпты. Сол жиында магнитофонымыз дұрыс жұмыс істемей, 
жазып ала алмадық. Енді, əрине, ол өткен дүниені қалпына 
қайта түсіру қиын, дегенмен де сол жиналыста сөйлеген сөз-
деріңізді, айтқан естелігіңізді бүгін суыртпақтап шығарып 
алсақ деген едім. Сонымен қатар, жалғыз Сəкен емес, сіздің 
творчествоңызға байланысты да біраз сауалдар туатыны 
сөзсіз. Осы жағдайларға байланысты сізбен дидарласып     от-
ырмыз. Сіздің Сəкен жайлы пікірлеріңізді, өз творчествоңыз 
туралы ойларыңызды білгіміз келеді.

Əрине, Сəкеннің, Ілиястың, Бейімбеттің бір жылдың төлі 
болуы қазақ əдебиеті классиктерінің молдығын көрсетеді 
ғой. Алайда, үшеуі үш жылда туса, сөз мерекесі, əдебиет 
мейрамы ұзара түсер ме еді деген ой келеді. Əрине, үшеуінің 
бір жылда туғанын енді түзету қиын, бірақ дегенмен де біздің 
əдебиетіміздің танылуында, əдебиетіміздің халықаралық 
деңгейге шығуында осындай классиктеріміздің үлесі мол 
ғой. Сондықтан осы əңгімемізді классиктерімізге, оның ішін-
де Сəкенге байланыстырып өткізсек деп едім. Мен бірнеше 
сұрақтар дайындап келдім. Сіздің пікіріңізді білгім келеді.

Мысалы ғой, Сəкен жөнінде қазір пікір айтқан адамдар 
аз емес. Сəкеннің əдебиетіміздегі орны, мəдениетіміздегі, 
халқымыздың тарихындағы орны жөнінде пікірлер көп ай-
тылып, көп жазылды. Сіздің пікірлеріңіздің жазған мақала-
ларыңыздың, айтқан ойларыңыздың барлығы да оқушы жұрт-
шылықтың көңілінде, кітапханасында. Солай бола тұрса да, 
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тағы да бір рет Сəкеннің қазақ халқының əдебиеті мен 
мəдениетіндегі орны қандай? Соңғы кездің көзқарасымен 
қалай түйіндеуге болады? Сəкеннің қазақ мəдениетіндегі, 
əдебиетіндегі, халқының тарихындағы орны жайында түйін-
ді пікіріңізді анық айтып берсеңіз екен.

Ғабит Мүсірепов. Сəкеннің қазақ əдебиеті мен қазақ со-
вет мəдениетінің, жалпы халық ағарту жұмыстарының жа-
ңа беталыс табуындағы орны ерекше ғой. Сəкен алғашқы 
кезде жапа-жалғыз. Жаңа əдебиет, жаңа мəдениет дегеннің 
бағытын жапа-жалғыз белгілеген адамымыз деуге болады.

Біздің зерттеушілерде бір ескерілмей жүрген жағдайлар 
бар. Сəкен революция туын көтеріп шыққанда Сəкеннің 
қасында қаншама жазушылар бар еді, қанша қалам қай-
раткерлері, қанша халық ағарту жағындағы əлеумет қайрат-
керлері бар еді? Дəл Сəкен «Жасасын Совет» деп атқа мін-
генде ондай жолдастары аз болатын.

Жұртқа мəлім ғой, бүкіл қазақ интеллигенциясының ол 
дəуірде 90 пайызы ұлтшылдық бағытта жүретұғын. Кейін 
олардың бізге келіп қосылғаны жоқ емес, бар. Бірақ ол дəуір-
де Сəкенге жолдас болғандары жоқ.

Сəкенді біз совет əдебиетінің негізін қалаушы деп ай-
татын болсақ, ең алдымен Сəкеннің сол майданды жалғыз 
басқарып, совет ұранын жалғыз көтергендігін ескеруіміз ке-
рек.

Шындығына қарағанда, «Қазақ», «Ақжол», «Сарыарқа», 
«Абай», «Сана», «Шолпан» журналдарының айналасы лық-
си толып отырған бұрынғы ескі интеллигенция еді ғой. Оның 
барлығының да бағыты тап сол дəуірде совет құрылысының 
бағытымен ұштасып жатпайтұғын. Көпшілігі негізі қаланып 
жатқан жаңа құрылысқа қарсы болып отыратұғын.

Сол кезде Сəкен, əйтеуір шамасы келгенше, жалғыз да 
болса қызыл туды қолдан түсірген жок. Сəкеннің өзі үлкен 
ақын. Əсіресе, жазғанынан гөрі өзінің жаны үлкен ақын адам 
болатұғын. Сөйте тұрып, сондай жалғыздығына қарамастан, 
Сəкен бұрылмастан, айналмастан бəріміздің өсуімізге, 
бүгінгі Совет əдебиеті деп саналатын үлкен əдебиеттің балаң 
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кезінде соның бағытын аудармай, бұлжытпай жаңа дəуірге 
қарай бейімдеп басқарып отырды.

Сəкен жалғыз жəне сол жалғыздығына қарамай үлкен 
орын алған кісі. Сондықтан мен Сəкенді басқалардан ерек-
ше бағалаймын.

Қанша өссек те, ол кезде жаңа туып келе жатқан қазақ 
əдебиетінің кадрлары түбегейлі əзірлікпен келген, дүниетану 
жағынан белгілі көзқарасы қалыптасып болған жандар емес 
қой. Сонысына қарамай, Сəкен бізді дұрыс жолға, дұрыс 
бағытқа бастап кетті деп ойлаймын.

Сол бағыт, сол Сəкеннің берген үлгі-өнегесі біздің со-
вет əдебиетінің тез өркендеп кетуіне үлкен бағыт, кəдуілгі 
орыс халқы айтатын, путевка берді. Бізде ондай путевка 
дегеннің дəл мағынасы шыға бермейді. Сəкеннің жалғыз 
жүріп алысқан, жүріп келе жатқан революциялық дəуірдің 
бағытын (Мен əдебиет-мəдениет майданындағы бағытын 
айтамын) жалғыз өзі берік ұстап, жалғыз өзі мойнына алған, 
жас кадрлар жинап, болашақтың жолын, бағытын сызып 
кеткендей адам көремін.

Т.К. Кейінгі сұрақтардың ішінде ондай сауалдарым бар 
еді. Алдын алып қойдыңыз. Ендігі бір мəселе: Сəкенді ал-
ғаш көргеніңізді айтып беріңізші. Алдымен Сəкеннің өзін 
көрдіңіз бе, əлде даңқын естідіңіз бе? Революция жолындағы 
ер-азаматтың іс-əрекетінің сізге жасаған əсері қандай болға-
нын баяндап беріңізші.

Ғ.М. Мен елде 20-жылдары ауыл кеңестің хатшысы де-
гендей, волисполкомның мүшесі дегендей, одан басқа да 
əртүрлі қызмет істеп, баяғы, қолға газет түсіп қалса оқып 
жүретін жастардың бірі едім. Иə, 21 жылы Пресногоркеуде 
жоғары бастауыш училище бітірдім. Бұрын молдадан екі-үш 
жыл оқығаным бар.

Кейіннен біздің үлкен, атақты жазушыларымыз болып кет-
кен Ілияс, Бейімбет, Мұхтар, Сəбиттер бұл кезде Сəкенменен 
қол ұстасып, жұмыс істескен болмайтұғын. Ұлтшыл интел-
лигенттер бір жағынан тұтас, қалың, барлық баспасөзді, 
газетті меңгеріп кетуіне шамасы келетін дəрежеде болса, 
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Сəкенмен бірге қол ұстасып аттана қоятұғын жазушылар, со-
вет жазушылары дейміз ғой осы күні, ол кезде шыға қойған 
жоқ-ты. Сондықтан да Сəкеннің орны, тағы да қайталап 
айтамын, бөлек орын, ерекше орын, біздің мəдениетіміздін 
дұрыс бағыт алып кетуі жағынан қарағанда.

Т.К. Сəкенді алғаш кездестіруіңіз, көруіңіз жайында. Ал-
дымен Сəкеннің даңқын естідіңіз бе, иə болмаса өзін көрдіңіз 
бе? Осы жайында алғашқы əсеріңізді айтып берсеңіз.

Ғ.М. Сəкен деген ақын, революцияны өз қолымен жасас-
қан, Ақмолада Советтің туын өз қолымен көтерген. Халық 
Комиссарлары Советінің председателі, халықтың аса бір 
қамқор адамы деген даңқ қазақ халқына кең жайылып жата-
тын. Мен де солай алдымен даңқын естідім.

Сонан соң, 1923 жылы күзде мен Орынборға оқуға келдім. 
Рабфакқа, Орынбордағы оқу ісіне араласу Сəкеннің екінші 
бір қызметі сияқты екен. Сəбит рабфакқа бір жыл бұрын ке-
ліп түскен.

Сол отыз баланы анда-мұнда: ересектер мектебіне, «опыт-
но-показательная школа» дейтін он жылдық мектепке, Раб-
факқа, Қазан институтына бөліп-бөліп орналастыруда Сəкен 
оқу жұмысын басқаратын адамдай қатынасты. Сол отыз 
шақты баланың бəрі де оқуға қабылдандық.

Сəбит 22-жылы Рабфакқа түскен соң, Сəкенмен жақын-
дасып кетіпті. Сəкеннің Орынбордағы Деевская, 5 дейтін 
үйінің бір бөлмесінде тұрады екен Сəбит. Сəбитпен бірге 
қыс ортасына дейін мен де сол үйде тұрдым.

Буденныйдың мұртындай қайырып тастаған мұртты, 
қара толқынды келген шашты, өзі аққұба, көз қиығы ерек-
ше, денесі сом, еркек ішіндегі аса бір сымбатты адам еді. 
Мен Сəкеннің өлеңдерінен кейде ырғақ жағынан болсын, ой 
мен түр жағынан болсын кемшілік таба аламын осы кезде, 
бірақ Сəкеннің кісілік жаратылысында бір кемшілік жоқ деп 
ойлаймын.

Ол шай үстінде көп əңгіме айтатын, өзі домбыра шертетін. 
Сəкеннің шайы деген 2 – 3 сағатқа созылады. Ол кезде арақ 
ішу деген жоқ қазақ арасында, темекі тарту аз. Кем болса он-
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он бес кісі Сəкеннің айналасына жиналар еді. Оның үшеу-
төртеуі Қарсақпайдың, Қарағандының жұмыскері, 1912 
жылы Лена оқиғасына қатынасқан Угар Шөнібеков сияқты, 
сонсын өзі оқуға түсіріп, өзі өсіріп келе жатқан бірталай 
жұмысшы жастар, ел жастары Сəкеннің үйінде тұратын, ал 
тұрмағандарының өзі де, Сəкеннің мойнындағы асыранды 
балаларындай көп болатұғын.

Сəкеннің кескініне қарап, оның ақын екендігіне сенетін 
едік. Сəкен жиырма сегіз жасында Совнарком председателі 
болған ғой.

Енді қарасак, Сəкеннен біз сегіз жас кіші екенбіз, бірақ 
сол кезде ол бізге таудай, ұлы адамдай көрінетін. Өйткені 
əрбір ісінде елдің қамы аңғарылатын. Өзі елді көп аралай-
тын. Əсіресе, Орал өңіріне көп барып жүрді. Орынборға 
жақын маңайдан оқушылар əкеліп, ел тіршіліктерінен көп 
əңгіме айтып жүретұғын. Сол кездегі Сəкеннің жазғанынан 
Орынборға қарайтын елдердің біразының тіршілігі қандай 
екенін көресіз.

Т.К. Сəкеннің сізге тікелей тиген жəрдемі бар ма?
Ғ.М. Бірінші, Сəкен мені рабфакқа түсірді. Екінші, мен 

1924 жылы партияға түсемін деп арыз бергенімде, Сəкен 
менің рекомендаторым болды. Сəкен арқылы мен Əліби 
Жанкелдинмен таныстым. Бір адам болса да революцияға 
дейінгі стажы бар адам керек болатын ол кезде. Əлекең 
маған рекомендация берді.

Ол кезде партияға рекомендация беруге 5 кісі керек еді. 
Сəкен мені сол кезде КазПИ-дің ректоры болған Баймен Ал-
манов деген кісімен таныстырды. Ол да ескі коммунист еді. 
Маған рекомендация берді.

Тағы бір жайды еске алуға болады. Қарақұм деген жерде 
30-шы жылы аудандардың ортасындағы жер таласы болып, 
Əліби Жанкелдин, Сəкен, мен, тағы біраз адам сонда бардық. 
Сол кезде біз Аралда бір вагонда тұрдық. Əрқайсымыздың 
бөлек купеміз болушы еді.

Сəкен бəрімізден ерте тұрып, қыдырып кетеді. Күнде 
таңертең Ташкентке қарай Москва пойызы өтеді. Содан га-
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зет алып келетін еді Сəкен. Бір күні, мен тұрған жоқ едім əлі, 
купемді ашып, Сəкен менің бетіме «Литературная газетаны» 
«оқы» деп тастай берді. Өзі шығып кетті. Газетті жалма-жан 
алып қарасам, Маяковский қайтыс болған екен.

Маяковскийдің өліміне Сəкен қатты қайғырды. Өзінің де 
Маяковскийше жазған кездері бар ғой. Ешкімге айтып жа-
рияламаса да, Маяковскийді өзіне арқа тұтатын.

Т.К. Маяковскиймен екеуі дос болыпты деген əңгіме бар 
ғой.

Ғ.М. Маяковскиймен Сəкен көп кездескен сияқты. Сол 
газетте Маяковскийдің «Товарищ правительство, моя лод-
ка разбилось о быт, к чему теперь вспоминать бед и обид» 
деген жолдары бар еді. Соны Сəкен қайта-қайта еске алып, 
жазушылар арасындағы жағдайларды көбірек айтып кетті. 
Содан кейін біз жүк машинамен жолсыз Қарақұмға жүріп 
кеттік.

Т.К. Қарақұм деген қай жер сонда?
Ғ.М. Бұл – Шалқар мен Ырғыздың ортасында, Жезқазған-

ның күнбатыс солтүстік жағында.
Т.К. Ақтөбе мен Жезқазғанның екі ортасында екен ғой.
Ғ.М. Иə, сол маңай. Сол жолда. Сəкен ылғи тоқтаған 

жерде мені қасына ертіп, даланы кезіп кетуші еді. Əсіресе, 
Маяковскийдің өлімі Сəкенге үлкен бір ой салған сияқты. 
Ол Маяковскийдің ақындығының басқаларға ұқсамайтын 
ерекшелігін көбірек айтатын. Сол сапардағы екі нəрсе есімде 
қалыпты. Біреуі – «Сəкеннің досы көп. Сəкеннің жолдасы 
көп дейді жұрт. Шындап қарасам, менің жолдасым да, до-
сым да, тіпті қайда барсам да толып жатыр. Бірақ солардың 
ішінде бір сырласым жоқ екен», – деді. Мұңайып айтқандай 
болды.

Т.К. «Сыр сандықты» жазған кездегі көңіл күйлерінен əлі 
айыға алмай жүрген тұсы ғой...

Ғ.М. Иə, сол «Сыр сандық», айтпақшы, содан кейін жа-
зылды ма екен?

Т.К. Алдында жазылды.
Ғ.М. Ə, солай ма?.. Əйтеуір, «Сыр сандықтың» əсерін сол 

далада көбірек айтып жүрді. Ол кезде мен жаңа ғана жаза 
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бастаған кезім еді. Сонда сырласуға, иə болмаса, ең берісі 
ашылып сөйлесуге болатын жастардың бірі шығар деп 
үміттенуі де мүмкін. Мен оны солай үміттеніп еді деп айта 
алмаймын. Өйткені Сəкеннің аты – Сəкен.

Т.К. Сəкен сіздің «Тулаған толқында» атты шығармаңыз-
ды оқыған шығар?

Ғ.М. Оқыды.
Т.К. Сəкен түсінігіндегі сұлулықтың сыры қандай еді?
Ғ.М. Сəкен айтатын: «Кейбіреулер қиялындағы сұлу 

əйел бейнесін өзі ойша жасап алады да, сонсын оны өмірде 
кездестіре алмай, əуре болады да жүреді. Бірақ мен білетін, 
мен сүйетін əйелдің беті, көзі, мұрны, бойы, аяқ-қолы менің 
өз ойымда ғана болуы мүмкін», – деп. «Өз ойымда жасалған» 
деген жоқ, «өз ойымда ғана болуы мүмкін», – деді.

Кеше «Иностранная литература» журналында Петрарка 
туралы үлкен зерттеу шықты. Авторы есімде жоқ, поляк жа-
зушысы болуы керек. Сол Петрарка бір бейнені өзі ойдан 
жасап, соған өзі ғашық болып кеткен. Петрарканың 300 – 
400 өлеңі бар. Соның барлығы бір адамға, бір ғана əйелге 
жазылған. Тарихта мұндай аңыздар бола береді. Өзі салған 
суретке, өзі тастан қашаған мүсінге өзі құмартып, ғашық бо-
лып жүретін көркемөнер қайраткерлері бар ғой...

Т.К. Сөзіңізді бөлгенге ғафу етерсіз. Сіздің «Кездеспей 
кеткен бір бейне» атты шығармаңызда, сұлулықтың симво-
лы ретінде, осы айтып отырған ойлардың дамытылған фор-
масында...

Ғ.М. Соның ұшқыны ғой.
Т.К. Соны Сəкенге байланыстырған уақытта...
Ғ.М. Мен шамам келгенше, «Кездеспей кеткен бір бей-

неде» Ақлиманың бейнесін Сəкеннің өзі толықтырар ма 
еді» деген ойда болдым. Сəкен бір-ақ рет көріп қалады да, 
анықтап, бейнелей алмайды, бірақ Сəкен оны өз ойымен 
өсіріп, өңдеп, əдемілеп, нағыз ғашық болатын қыз етіп алған 
ғой. Мен сол тұрғыда жазып едім оны.

Т.К. Сұлулықты, ажарлылықты, ақылдылықты қастерлеу 
жөніндегі ойларыңызды мына соңғы жазып жатқан повесі-
ңіздегі Ұлпан бейнесімен байланыстыра кетсеңіз.
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Ғ.М. Жазушы болған соң еліміздің тарихына байланыс-
ты нəрселерді қарастыра жүресің ғой. Менде шешілмей 
жүрген бір жұмбақ бар. Мынау жиырма екі болыс Қаракесек 
елінің ұраны – «Қарқабат». Қарқабат – əйел аты. Біржан Са-
рамен айтысқанда. «Сал Біржан салды əнге Қарқабаттап», – 
дейді. Біржан ұлы жүзге келіп айтысқанда, арғынның ақыны 
болып айтысады ғой. Ол өзі – Нұралы Керей. Мынау мен жа-
зып отырған Есеней сол Қожағұл, кəдуілгі Біржанның атасы 
ғой. Өтей деген адамның жерін тартып алған. Сол Біржан 
Арғынның атынан айтысқа түскенде сыйынатын аруағы, ша-
қырған ұраны – Қарқабат – əйел. Екінші, Қытай жерінде он 
екі болыс Абақ керей бар дейді. Сондағы Абақ деген кісі де 
əйел. Ал мынау орта жүзде Айбике, Нұрымбике, Күнкөке, 
Сүйінбике деген елдер бар, соның барлығы үлкен-үлкен 
руларға қойылған əйелдің аты. Сəкеннің елі Енең деп ата-
лады.

Т.К. Иə, солай...
Ғ.М. «Енең деген – «əжең» деген сөз ғой. Сонда бұлар 

Қыз Жібек немесе Баян сұлу сияқты сұлулығымен атағы 
шыққан əйелдер емес, болмаса матриархаттан келе жатқан 
сарқыншақ емес. Кəдуілгі патриархалды феодалдық дəуірде 
елді билеп кеткен əйелдер.

Мен алып отырған Ұлпан деген кісі біздің елден шыққан, 
өмірде болған адам. Зираты біздің ауылымыздан екі шақы-
рым жерде еді. Бірақ ол менің көрген кісім емес, сондықтан 
анау əйелдерден желі тартып барып, бейне жасауға тиістімін 
ғой. Сол елге егін салдырған деген даңқы қалған, шөп шап-
тырған, қыстау салдырған. Есеней байдың малын бүкіл ел 
бағып, жалғыз соның аузына қарап, қара қазанына қарап, ши 
болып қалғанда, солардың 15 – 20 жылдық еңбегін бөліп бе-
ріп, елді ел қылған адам дейді Ұлпанды.

Мен қазақ елінің бір ақылды əйелінің бейнесін жасамақ-
пын. Басқа елде өзінің көрікті əйелін де, ақылды əйелін де, 
басқа əйелін де бейнелеп жүр ғой. Мынау Ұлпан сондай 
əйелдің бейнесі болар деп жаза бастаған едім. Мұнан кейін 
де тағы бір əйел суреттеледі, соны бейнелегенде де мен со-
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нау Сəкеннің алыстағы əсерінен нəр аламын ғой деп ойлай-
мын. Кейде сол əйелді сипаттағанда, мінез-құлқын жазғанда, 
Сəкеннің «Шіркін-ай, сондай əйел болар ма еді?» – дейтұғын 
бір арманды өкініштері есімде қалған сияқты, ылғи көз ал-
дымда тұрады.

Т.К. Олай болса, Сəкеннің, Сіздің сұлулық жөніндегі көз-
қарастарыңыздың барлық жиынтығы «Кездеспей кеткен бір 
бейне», «Ұлпан» арқылы сыртқа шығып жатқан сияқты ғой, 
тегі.

Ғ.М. Солай деуге де болады.
Т.К. Енді Сəкеннің өзіне қарай қайтадан бір оралсақ қай-

теді? Сəкен КазАПП-ты құрған уақытта соның жетекшісі, 
алғашқы ұйымдастырушысы болды ғой. Совнаркомнан түс-
кеннен кейін Москвадан «Кузницаның» өкілі, РААП-тың 
өкілі болып келді. Сондағы алған əсеріңіз, қазақтың совет 
жазушыларын ұйымдастырудағы Сəкеннің іс-əрекеттері 
қандай болды?

Ғ.М. Мұнда бір өте нəзік жағдайлар бар. Сəкен ұлтшыл-
дық ықпалында жүрген адамдарды оңай тəрбиелеп аламын 
деп ойламаған кісі. Сондықтан əдебиеттегі, мəдениеттегі 
жаңа беталысты тезірек ұғынып, қолға алып кететін алды-
мен жастар болуы керек деп үміт артқан сияқты.

КазАПП-ты алғаш ұйымдастырған кезде мен ол маңай-
да болған жоқпын. Оқып жүрген кезім. Сонда Сəбит, Асқар 
Тоқмағамбетов, Тайыр Жароков, баяғы Қалмақан Əбдіқа-
дыров, Елжас Бекенов, Əбдірахман Айсарин, Əбділда Тəжі-
баев секілді жеті-сегіз адамды бірден жастардан жинапты.

Бұл кезде Мағжанға қарсылық қатты күшейіп тұрған кез, 
оның да əлі бізге мойын бұра қойған кезі емес. Ол Жам-
былдың кезі емес. Ол «Мен тоқсанмен біргенің» де кезі емес. 
Əріректе, əлі шалқақ жатқан кезі Мағжанның.

Сонсын біраз əдебиетшілер «Қазақстан» баспасының ай-
наласында болды. Ташкентте шығатын газет-журналдың 
айналасындағылар Каз-АПП-тың бағытына түп-түгел қар-
сы. КазАПП-тың бағыты түгіл жалпы қазақ əдебиетінің өсіп-
өркендеу жолына қарсы. «Орыс жазушылары олай қылған 



171

екен деп, бізде былай қыла салмауымыз керек», – деп сіре-
сіп жатқан кезі ғой. Жəне олардың өзі білім жағынан Сə-
кеннен артық болмаса кем емес, қалай дегенмен тең. Олар-
ды тəрбиелеймін деп Сəкен əуре болмай, əуелі жастар-
дан жазушы жинаған. Əрине, келе-келе бұл жастардың 
ішінен де кішкене теріс азулар шығып кетті. Жалпы, осы 
өзімізден басқаны ішке кіргізбейік дегендей бағыттар бо-
лып, солақайлық жасалды. Мысалы, КазАПП-қа Бейімбет 
пен Ілиясты тартпау сияқты, бұл əрине жақсылық емес қой, 
Бірақ Сəкен, мен білетін Сəкен, Бейімбетпенен, Ілияспенен 
дос еді. Оларды қатты бағалайтын адам еді. Сол кезде де 
солақайлық күшейіп, Сəкенге «сіз енді ақсақал болып, үйде 
отырыңыз» деген сынай байқалатын.

Т.К. Қалғанын өзіміз жөндеп аламыз деп қой, баяғы...
Ғ.М. Иə, қалғанын өзіміз істеп аламыз деп. Біраз адамды 

маңайларына жолатпай жүрді.
Т.К. Қайыпназаровтардың тұсы ғой.
Ғ.М. Қайыпназаровтардың тұсы. Баяғы Əбдірахман 

Байділдин болды. Солақайлық жағынан біздің Сəкен де 
ешкімге есесін жібере қоймайтұғын. Бірақ сол тұста «Жыл 
құсы» дейтін альманахты, «Əдебиет майданы» журналын 
шығаруда Сəкен басшы, көсем болды.

Т.К. Тағы да бір топ сұрақтарым бар. Ол көбіне Сəкеннің 
қоғамдық, мемлекеттік қайраткерлігіне байланысты.

1923 жылы сіз Сəбеңмен екеуіңіз Сəкеннің үйінде жат-
қан уақыттарыңызда Мемлекет басшысы ретінде біраз айт-
тыңыз ғой əлгінде.

Жалпы халықтық тұрғыдан келген уақытта, қазақ мəде-
ниетін, қазақ елін, шаруашылығын көтеру тұрғысынан кел-
ген уақытта өзіңіз білетін Сəкеннің арманды ойлары, жүзеге 
аспай қалған жоспарлары бар ма? Жоқ болмаса солардың 
көбін өзі біраз атқарып, дендеп тастады ма? Осы жөніндегі 
ойларыңыз қандай?

Ғ.М. Сəкен адам ретінде, мемлекет басшысы ретінде, ме-
ніңше, ешкімге жақсылықтан басқа ешнəрсе ойламайтын. 
Бұл сол кездегі, менің жас кезімдегі əсерім емес, кейін де та-
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лай əңгімелерде, талай істерде байқалған Сəкеннің табиғаты 
ғой деп ойлаймын.

Сəкен «анаған қарсы болды, мынаған қарсы болды» дей-
ді ғой. Бұның көпшілігі Сəкеннің атымен жасалған істер. 
Сондай қолайсыз жағдайларды, əсіресе мына жікшілдік жа-
ғындағыны, Сəкенге таңып жіберіп, Сəкен көбінесе содан 
күйіп жүретін.

Мен оны Совнарком кезінде, «Еңбекші қазақ» газетінің 
редакторы болғанда да көріп, біліп жүрдім. Сол лауазымда-
рына қарамай, оқу істеріне қатты араласып отыратын адам 
еді. Əлгі, 1922 жылғы ашаршылық кездерінде Сəкен елдің 
жайына көбірек назар аударатын, əңгімесінің көпшілігі со-
ған арналатын.

Ол кезде Сəкен Қазақ автономиялық республикасының 
Совнарком председателі ғой. Біздің рабфакқа жаңа түскен 
кезіміз. Сəкеннің айтқан əңгімесіне құлақ қойып, зер салып 
тыңдағанымыз болмаса, анықтап сұрауға шамамыз кел-
мейтін. Сол тұста сайлау деген де жиі болып тұратын – бо-
лыс сайлауы, ВЦИК-тің сайлауы, КазЦИК-тің сайлауы, 
Советтердің сайлауы...

Əлгіндей əңгімелер үстінде өзінің Ленинге жолыққанын, 
Кремльге тоқтаусыз кіре беретінін, Ленинмен қалай сөйле-
сетінін көбірек айтатын еді.

Менің байқауымша, ол Ленинге 3 – 4 рет кірген, 3 – 4 рет 
мəжілісте болған сияқты сезілетін еді. Съезд уақытында Сов-
нарком председателінің президиумда болулары да мүмкін. 
Онда болмаса, съезд үстіндегі жүріс-тұрыстарда сөйлесуі, не 
өзінің кабинетінде Лениннің Сəкенді қабылдауы даусыз ғой 
деп ойлаймын. Лении жайын сұрай қою бізге ол кезде тіпті 
ретке келмейтін шаруа ғой. Соны біз анықтай алмай кеттік. 
Білсе, естігені бар, əлгі Қаскей Өтекин білер, құлағында не 
қалды екен, өйткені ол «Еңбекші қазақ» газетінің секретары 
болатын.

Т.К. Əнеугүні университетте естелік айтқан уақытта 
Лениннің мінезін аңғартатын бір детальды: «Осылай емес 
пе?» – деп басын қисайтып, бір сұрақ қоятын əдетін айтып 
едіңіз.
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Ғ.М. Ондай жайларды Сəкен көп айтатын. Өзіне бір рет 
Ленин «Ты же поэт» деп қалғаны бар деп айтатұғын еді.

Т.К. Оны қандай жағдайда айтты екен?..
Ғ.М. Ондай əңгімелерде Лениннің айтқан негізгі, салмақ-

ты мəселелерін бізге айта қоймауы мүмкін. Бірақ сол жеке 
кездесу кездерінде, əсіресе салынайын деп жатқан Көкшетау 
жолы əңгіме болған сияқты. Кейін оны «Жер қазғандарда» 
жазды. Осы төңіректе бір əңгіме болғаны анық. Кең байтақ 
қазақ даласының қарым-қатынасы жоқ, бір облысқа бару 
үшін қаншама күндер кететінін айтып, теміржол салу жағын 
тездетуді өтінген жайы бар сияқты. Сол кезде Ленинде оны 
тез жасайтын ақша қайда, ты же поэт, саған ол оңай көрінеді, 
ал біздің қалтамыз бос отыр ғой деп айтқан сияқты.

Т.К. Қаражат мəселесіне, Ленинмен кездесуіне байланыс-
ты мынадай бір жай менің есіме түсіп отыр. Архив документ-
теріне қарап отырғанда, қаражат өзі қашанда жетпей жата-
ды ғой.

Біздің республикамыздың жол қатынасын жақсарту мақ-
сатында Сəкен аэроплан алу, теміржолды өркендету мəселе-
сін қатты көтерген.

Ал сонымен қатар, ең бір айрықша, ақшаны көп тілеген 
жəне əлеумет ыждаһатын талап еткен мəселе – оқу ағарту 
саласы. Сəкеннің айтатыны бар ғой: «Қазақ халқы енді 
бір жиырма жылдың ішінде мəдениетті елдердің қатарына 
қосылуы керек», – деп мүмкін, осыған қажетті қаражаттар 
жөнінде, осы мақсаттар деңгейінде болған əңгіме шығар.

Ғ.М. Сəкеннің аэроплан сатып алу керек деген екі-үш 
мақаласы бар ғой. Сəкен теміржолды, экспресті, аэроплан-
ды жазғанда да біздің еліміздің, жеріміздің сонша шашы-
лып, бытырап жатқанын еске алған. Мəдениетті елдердің 
қатарына тез жету үшін теміржол, аэроплан керек дейтін 
ойлары оның Ленинге байланысты да айтатын əңгімелерінің 
бір үлкен саласы болатын.

Баяғыда қызыл отау керуені деген жүргізілді ғой. Оны 
біз қазір Əліби Жанкелдин атына байланыстырамыз. Əлекең 
тек сол қызыл отаудың, сол керуеннің бастығы ғана. Оны 
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шығарып жүрген, елге спектакль апарыңдар, оқу апарыңдар, 
білім апарыңдар деген идеяның көбі Сəкеннен таралған бо-
латын. Сəкеннің керуен қайтып келгенде қатты наразылық 
білдіргені бар: Спектакль беріңдер деп те кісі қостық, пьеса 
да, əншілер де, домбырашылар да бердік, соның барлығын 
пайдалана алмай, əншейін өлең айтудан басқа жағын 
келістіре алмай келді», – деп.

Мен білсем, Сəкен өзі республикалық ЧК-ның сауатсыз-
дықты жою жөніндегі комиссиясының бастығы болатын.

Т.К. Ол жөнінде жазған мақалалары өте көп. Сонсын, өзі-
нің ағартушылық, мұғалімдік парызы да бар ғой мойнында.

Ғ.М. Ол өзі 1916 жылы мұғалімдік семинарияны бітірген, 
енді бала оқытам дегенде қозғалысқа қатысып кеткен адам 
ғой. Содан соң ол қайтып бастауыш мектепке оралған кісі 
емес, сабақ берген кісі емес. Кейін, осы Алматының өзінде 
Сəкен сабақ бермей отыруына да болатын еді, бірақ сол 
əртіннен келе жатқан əлгі халық ағарту қызметкерлерінің 
парызы болуы керек, осы КазПИ-де, анда-мұнда сабақ беріп 
жүрді.

Т.К. Осыған байланысты менде тағы да бір сұрақтар туып 
отыр. 1922 жылдан бастап Сəкен қазақ тілін кеңес тіліне ай-
налдыру мəселесін көп көтерді. Ана тілі арқылы халықты 
өкімет ісіне жақындату, сол тіл арқылы елді өркендету, 
жеткізу мəселесіне Сəкеннің көзқарасы қандай еді?

Ғ.М. Сəкен қазақтың тілі дегенге қатты қарайтын кісі еді. 
Ол елдің конституциясының бірінші пунктінде «Мемлекет-
тік тіліміз – қазақ тілі» деп жазу керек деп сөйлейтін. Ал 
біріміз орысшалап, біріміз қазақшалап, «шала молда дін 
бұзар» болып отырсақ, ел өз бетімен өзі дұрыс ойланып, өз 
сана-сезімімен түсінбесе, өз ісін өзі орнықты істей алмай-
ды. Елдіктің негізгі белгісі – тілінде. Осы мағынада ол көп 
сөйлейтін, көп жазатын да еді.

Ол кезде көптеген қазақ аудандарында кеңсе, оқу-ағарту 
істері – барлығы қазақ тілінде жүретін.

Сəкен тілді жеке ғана сөйлесу үшін, жеке ғана қызмет 
атқару үшін керекті нəрсе деп ұғынбайтын. Тілдің өзі көп 
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салалы. Жалғыз əдебиет тілі ғана емес, мемлекеттік, яғни 
кəдуілгі кеңселік тіл, заң тілі, əскер тілі, сонымен бірге ауыл 
шаруашылық, өндірістік дүние жағындағы тілі болуы керек 
дейтін.

Менің алғашқы басылып шыққан нəрсем – «Амери-
кан бидайығы» деген кішкентай кітапша. Білмеймін, неше 
бет екені есімде жоқ. Сонда «сен маманмын деп маманша 
да жазасың, бірақ сенің тілің жақсы екен, шаруа адамдары 
түсіне алады екен, олардың басын шатастырмапсың», – деп 
еді. Мақтаған түрі солай болушы еді ол кісінің.

Демек, ол тілге, тілдің өсуіне мемлекеттік көлемде кең қара-
ған кісі. Онысы кейде өзіне зиян болып жүрді. Кейбіреулер 
əдейі бұрмалады ғой.

Т.К. Тоғыз мақала жазды ғой ол тіл жөнінде. Айтпақшы, 
осы кезде Би-ағаң қабырға газетінде жарияланған Сіздің 
«Тулаған толқынданы» оқитын еді ғой. Əлгі «Американ 
бидайығынан» туып жатқан ойлар ғой.

Ғ.М. Би-ағаң деген кісі бір қызық адам еді.
Жазушылардың біртүрлі болмай, əртүрлі болғаны жақ-

сы. Екі Сəкен болса бір жерге сыймас еді, екеуі қызық та 
болмас еді.

Би-ағаң Сəкенге мүлде ұқсамайтын. Оның мінезі – азы-
рақ тұйықтау деуге келе ме немесе қақ-соқта жұмысы жоқ-
тығына қарап, тұйық көреміз бе, ол өзі кəдуілгі ішінен ойла-
нып, ішімен тексеріп жүретін адам болатын.

Ол кезде мен «Еңбекші қазақта» корректор болып істей-
тінмін. Оқып жүріп сөйтетінбіз, ақша тауып, күнкөру керек. 
Сол кезде, əйтеуір, Бейімбет араламаған институт болмай-
тын.

Бейімбет жиналыстарда президиумға да отырмайды, кел-
генін де ешкімге білдіртпейді. Талай жиналыстарда əншейін 
топтың бір шетінде отыра беретін еді.

Əрбір жиналыста бірдеңе оқылмай, бірдеңе айтылмай 
қоймайды ғой студенттер арасында. Соны Бейімбет ертеңіне 
ұстап алатын сияқты еді маған. Осы Тайырды (Тайыр КазИ-
НО дейтін институтта оқитын) содан тауып алды, білдіңіз 
бе? Мені рабфактан тауып алды.



Т.К. «Біздің Би-ағаң» деген естелігіңізді айтып отыр-
сыз ба?

Ғ.М. Иə, Өзінің жазғандарын да бастан-аяқ білесіңдер ғой. 
Əйтеуір, осы қазақтың тілі, психологиясы дегенге, боямала-
май жазуға келгенде Бейімбет ерекше адам. Сонсын, қазақ 
жазушыларында, осы Советтік Қазақстанның туған күнінен 
бастап, қаламы қолынан түскенше жазып кеткен өмірі – осы 
бүгінгі өмір ғой.

Т.К. Советтік өмірдің шежіресін жасап кетті ғой.
Ғ.М. Иə, шежіресін жасаған адам.
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Есмағамбет ЫСМАИЛОВ

КӨШ БАСТАҒАН ЖЫРЛАР

Қазақ совет əдебиетінің негізін салушының бірі, көрнекті 
жазушы жəне қоғам қайраткері – революционер Сəкен Сей-
фуллиннің есімі қалың жұртшылық арасына кең таралған. 
Сəкеннің «Тар жол, тайғақ кешу», «Асау тұлпар», «Қызыл 
сұңқарлар», «Советстан» сияқты көптеген шығармалары – 
əдебиеттің барлық жанрын қамтитын жəне өзінің идеялық, 
көркемдік касиетімен де қазақ совет əдебиетіне елеулі үлес 
болып қосылған күрделі еңбектер. Сəкеннің шығармаларында 
қазақ халқының революция дəуіріндегі ой-арманы, сезім 
күйлері, революциялық жеңіс, социалистік құрылыс жолын-
дағы өмірі мен күрестері жарқын бейнеленеді. Қазақ ақын-
дарының ішінде Октябрь социалистік революциясының 
жеңісін алғаш жалынды жырына қосқан революцияшыл 
совет ақыны Сəкен болды. Сəкен қазақ поэзиясын форма, 
стиль, жанр жағынан дамытуға да еңбек сіңірді. Сонымен 
қатар Сəкен қазақ совет драматургиясының негізін қаласты, 
əдебиет тарихын зерттеу саласына да елеулі атсалысты.

* * *

Сəкен Сейфуллаұлы 1894 жылы Ақмола губерниясы, Ақмо-
ла уезі Нілді болысы, 1-ауылда, Нілді заводына жақын жер-
де (қазіргі Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданында) туып, 
өскен. Сəкен əдебиеттегі лақап аты. Шын аты – Садуақас. 
Сəкеннің əкесі Сейфулла өз еңбегімен күн көретін орта шар-
уалы адам болған. Өзінің өмірбаяны туралы бір жазғанын-
да: «Əкем саятшы аң аулағыш, домбырашы, ақ жарқын 
жайдары адам, шешем əңгімешіл еді», – дейді. Оның үстіне 
Сəкеннің өскен елінде қазақтың көптеген əнші-ақындары 
болған. Жас баланың ең алғаш қызыға тыңдап, мол əсер 
алған жайлары ата-ана, ауыл аймағындағы ақын, əнші дом-
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бырашылардың өлең айту, күй тарту – өнерлері. Мұның бəрі 
болашақ ақынның поэзияға, əн-күйге деген құмарлығын 
ерте сергітіп, оятады.

Сəкен əуелі ауылдағы молдадан оқып, хат таниды. Бірақ, 
баласының өнерге талпынғыш зиректігін байқаған сыншыл 
əке Сəкенді орысша оқуға, қала өнерін білуге, 1905 жылы 
Успенский мыс заводындағы мектепке кіргізеді. Онда Сəкен 
бір қазақ жұмысшының үйінде жатып, заводтағы орыс, қазақ 
балаларымен бірге үш жыл оқиды. Одан кейін, Сəкен Ақмола 
қаласына келіп, əуелі Приходская школада жəне екі класты 
училищеде оқиды. Бұл оқыған жылдары да бос өтпейді. Бір 
жағынан, кітап білімін алса, екінші жағынан, өз бетімен 
орыс тіліндегі əдебиет кітаптарын көп оқиды. Сол кезде 
қазақ арасына таралған кітаптар мен газет-журналдарды да 
қадағалап оқып отырады. Училищенің соңғы кластарында 
оқып жүргенінде, Ақмола қаласына оқу іздеп келген қазақ 
балаларына өз бетімен орысша сабақ бере бастайды.

1913 жылы Омбы қаласындағы оқытушылар семинария-
сына түсіп, оны 1916 жылы бітіріп шығады. Семинарияда 
оқып жүрген уақытында Сəкеннің қоғамдық, əлеуметтік 
ой-пікірі қалыптаса бастайды. Студенттердің мəдени-ағарту 
жұмысын өркендету мақсатымен ұйымдастырған «Бірлік» 
үйірмесінің жұмысына белсене қатынасады. Келбетті сұлу, 
сəнді киінген кербез, əн мен күйге құмар жас жігіт Сəкен 
өлең жазуға, домбыра тартып, əн салуға ерте берілген. Ол 
өлеңді ауыл ақындарының салтымен жатқа да шығарып 
айтқан, жазып та шығарған. «Бірлік» үйірмесінің көмегімен 
Сəкеннің алғашқы өлеңдер жинағы – «Өткен күндер», 1914 
жылы Қазан қаласында басылып шығады.

Жинақта басылған өлеңдердің көпшілігі қаладағы шəкірт 
ақынның туып-өскен ауылға деген сағынышы, білім алу 
жолындағы талап-тілегі, жастық, махаббаттық өмірдің сезім 
күйлері жырланады. Ал, ақынның сол дəуірдегі ірі қоғамдық 
мəселелерге деген ой-пікірлері əлі айқын емес, болса да 
күңгірт. Егер ақын «Жазғы түнде», «Туған ел», «Кетпейтін 
естен ғашық жар», «Сағыну» сияқты лирикаларында табиғат 
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көрінісін, көңіл күйлерін шебер суреттеген ақындық та-
лантын байқатса, «Жайлауда», «Інішегіме», «Кім басшы», 
«Нұра» сияқты өлеңдерінде, суретшілік те оған сай мазмұн 
да жинақты келіп отырмайды, пікірлері қайшы, суреттері 
ала-құла.

Рас, осы жинақта басылған жəне 1915 – 1916 жылдары жа-
зылып, «Асау тұлпар» жинағына кірген кейбір өлеңдерінде 
Сəкеннің өзі өскен қоғамдық ортаға наразылығы, əсіресе 
отаршылық қыспақтағы, ескі феодалдық мешеулік шырма-
уындағы қазақ халқының аянышты халіне жанашырлық 
сезімі байқалып тұрады. Ақын қазақ халқын бастайтын аға 
жоқ, білімге талпынған жастар жоқ, қазақ малы мен дүниесін 
жоқтап өзгеге ысырап қылуда, қазақтың надан байлары 
орысша оқытуға қарсы, жалшының еңбегін жейді, ендігі 
елдің бас көтерер азаматы оқыған қазақ болады, жетімді, 
сорлыны аяңдар деген ой-пікірлерін білдіреді. Бірақ мұның 
бəрі де жалпылама, үстірт жырланады.

Сəкеннің 1916 жылғы көтеріліс туралы ой-пікірлері бұл 
өлеңнен гөрі «Тар жол, тайғақ кешу» кітабында толық айты-
лады. Омбы Семинариясын жаңадан бітіріп, оқытушы болып 
шыққан Сəкен көтеріліс жасаған елдің жуан ортасында бола-
ды. Көтеріліске өз қара басы тура қатынаспағанымен, ақын 
қалың бұқараның империалистік соғысқа, патша үкіметіне 
қарсы ашынған ызалы күрес толқындарын кең суреттейді, сол 
халыққа жаны ашығандық сезімін айқын білдіріп отырады.

Сəкеннің саяси-қоғамдық қызметінің де, ақындық, твор-
честволық қызметінің де жаңа дəуірі 1917 жылдан бастала-
ды. 1917 жылы ақпан революциясынан кейін Россияда саяси 
таптар қозғалысы ашық майданда беттесіп, айқын күреске 
шыққанда Сəкен бірден Коммунист партиясы бастаған со-
циалистік революция жолын, Совдепті қолдап шықты.

1917 жылы Сəкен Ақмола қаласында Совдеп қолдаған қа-
зақ комитетінің жұмысына белсене араласып, «Тіршілік» ат-
ты газетті шығарысады. 1918 жылы коммунистік партияның 
қатарына кіреді. Уақытша үкімет саясатына да, патшашыл-
дармен ауыз жаласқан алашордашыл ұлтшылдарға да қарсы 
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аяусыз күрес ашады. Осындай дауылды күрес жылдарында 
Сəкен өзінің белгілі «Асығып тез аттандық», «Кел, жігіттер», 
«Жолдастар», «Далада», «Жұмыскерге» сияқты революция-
шыл мазмұнға толы, жалынды сезімге бөленген өлеңдерін 
жазып таратады. Осы 1917 жылы жазылған Сəкеннің «Бақыт 
жолына» атты революциялық мазмұнды пьесасы Ақмола 
жастарының күшімен, ауыл сахнасына қойылады. Сəкеннің 
арнаулы əнімен таралған «Жолдастар» өлеңін қалың қазақ 
халқы, ұран (гимн) етіп айтып кеткендігі белгілі. Сөйтіп, 
ол революцияшыл қоғамдық қызметімен де, өзінің револю-
цияшыл поэзиясымен де Қазақстанда совет өкіметін орнату 
үшін белсенді күрес ашты. Сондықтан тап жаулары Сəкен 
сияқты революционер-большевиктерді құртудың амалына 
кірісті.

1918 жылы мамырда, контрреволюцияшыл ақтардың кү-
ші басым болып, Ақмола қаласында совет өкіметі құлайды. 
Сəкен бір топ большевиктермен бірге тұтқынға алынады, 
оларды жеті айдай Ақмола қаласының түрмесінде ұстап, одан 
кейін қол-аяғын кісендеп, жаяу айдап, Петропавл қаласына 
апарады; Петропавл, Омбы қаласындағы Колчактың тұтқын 
үйлерінде, атаман Анненковтың азап вагонында ең ауыр 
азаптарды басынан кешіреді.

Осы айдауда, қорлықта жүргенде, Сəкеннің көптеген 
революцияшыл жолдастарын жау атып, асып өлтіреді. 
1919 жылы наурызда Сəкен Омбыдағы Колчактың тұтқын 
лагерінен қашып шығады.

Сібір даласында, қазақ ауылдарында жасырынып, қашып 
жүріп, Сəкен өз еліне келеді. Бірақ барлық жерде де Колчак 
пен алашордашылар Сəкенді тінту салып, іздеп, қайтадан 
Колчак жендеттерінің қолына бермек болады. Сəкен өз 
еліне тұрақтай алмай, ол кезде совет өкіметі толық орнаған, 
Түркістан еліне Бетпақ дала арқылы өтіп барады. Осы айдау-
да, тұтқында жүргенде де Сəкен творчестволық қызметтен 
тоқталмайды. «Тергеген болсаң айтайын», «Адасқандарға», 
«Сағындым», «Шəһит болған достарыма», «Қамаудан», 
«Біздің жақта», «Тау ішінде», «Қашқынның ауылы», «Жас 
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қазақ марсельезі», «Шөлде» сияқты көптеген революция-
шыл лирикалы өлеңдер жазады. Ақын:

«Табиғат өзгеше боп туған едім,
Белімді жастан бекем буған едім.
Халықтың қорлық көрген туын ұстап,
Əділдік жолын іздеп қуған едім», –

деп, бірде өз өмірінің мақсатын баяндаса, бірде:

«Еркіңді қу қайғыға берме, көңілім,
Күйленіп бұрынғыдай керне, көңілім,
Қамығып, жабырқадың неге мұндай?
Талпынып, көкке құлаш серме, көңілім.

Қажыма ер көңілім бəрі де өтер,
Сан азап бір күнгідей болмай кетер.
Қара түн басып тұрса алды-артыңды,
Жарқырап ататын таң əлі-ақ жетер», –

деп қамауда, қайғыда өткен көңіліне қайрат, жігер беретін 
өлеңдерін жазады; ақын бірде тұтқындағы революционердің 
темір торды талқан етіп бұзбақшы болған арыстандай 
қайратты ыза-кегін баяндаса, бірде өзінің туып-өскен 
Сарыарқасын сағынған мұң мен шерін айтады.

«Ей, Сарыарқа,
Елің алыс, қалды шалыс,
Жат жерде талай елмен болдық таныс, –

деп туған жерге деген ең ыстық жалынды сезімдерін білдіре-
ді. Ақынның күрес жолындағы өмірі қаншалықты мағыналы, 
маңызды болса, оған сəйкес туған поэзиясы да маңызды, əр 
алуан көркемдік шеберлікпен беріледі.

Сəкен елге 1920 жылдың басында қайтып келіп, Ақмола 
уезінде совет құрылысы жұмысына белсене қатынасады. Ол 
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саяси-үгіт-насихат жұмысын да, оқу-ағарту, баспасөз жұ-
мыстарын да басқарады. Елдегі саналы кедейлерді совет 
құрылысына араластыруға басшылық етеді.

1920 жылы Қазақстан Автономия республикасы құрыл-
ғанда Сəкен Қазақстан Орталық Атқару Комитетінің прези-
диум мүшесі болып сайланады. 1922 жылы Қазақстан 
халық-ағарту комиссарының орынбасары жəне ІІІ-Совет-
тер съезінде Қазақстан Халық Комиссарлар Советінің пред-
седателі болып тағайындалды, осы жылы Бүкілодақтық 
Орталық Атқару Комитетінің мүшесі болып сайланады. 1924 
жылдан 1937 жылға дейін Қазақстандағы мəдени-ағарту меке-
мелерде істейді: жоғарғы дəрежелі педагогикалық оқу орын-
дарында оқытушы, «Əдебиет майданы» журналының редак-
торы т. б. 1937 жылы оның творчестволық қызметі тоқталды.

Сəкеннің өмір жолы, адамгершілігі тамаша, қызықты 
да еді. Ол сырттай қандайлық мүсінді, сұлу тұлғалы, əсем 
кербез болса, жан дүниесімен де кіршіксіз таза, сұлу еді. 
Шыншыл, турашыл Сəкен өмірде көріп сезгенін, күйінгенін 
де, қуанғанын да, жақсы көргенін де, жек көргенін де жа-
сырмай, іште бүкпе ғып сақтамай, тура айтады. Туралықты, 
шындықты айтуға келгенде – біреудің беделі, дəрежесі бар 
екен де ол ешкімнен қаймықпайтын. Сол турашылдығы, өзі 
ұстаған пікіріне табандылығы, совет əдебиетінің идеялық 
жауларына қарсы күресте қайраттылығы, алғырлығы – ақын 
Сəкеннің бойындағы жақсы адамгершілік қасиеттер бола-
тын. Осындай тамаша адамгершілігімен де, сан алуан қызық-
ты, көркем шығармаларымен де Сəкен қалың жұртшылық 
ортасында өте қадірлі, сүйікті еді.

1922 жылы Сəкеннің «Асау тұлпары» (1915 – 1921 жыл-
дардың арасында жазған) өлеңдер жинағы, «Бақыт жолы-
на» (1917 жылы жазылған), «Қызыл сұңқарлар» (1920 жылы 
жазылған) атты пьесалары жарияланады. Бұл алғашқы жаңа 
құрыла бастаған қазақ совет мəдениетіндегі үлкен оқиға. Осы 
үш кітабы арқылы Сəкен қазақ совет əдебиетінің келешек да-
муына тамаша зор үлес қосты. Буржуазияшыл ұлтшылдардың 
идеологиялық шабуылдарына қарсы Сəкеннің революция-
шыл шығармалары тегеурінді соққы беріп отырды.
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Бұл кездерде Сəкен толып жатқан қоғам жұмыстары мен 
саяси əлеуметтік тақырыпқа арналған мақалалар жазумен 
қатар, поэзиялық шығармаларын жазуды үдете түседі. «Асау 
тұлпардан» кейін Сəкен «Домбыра» (1924 жылы), «Экс-
пресс» (1926) атты өлең, поэмалар жинағын жариялайды. 
«Көкшетау» поэмасын жазуға кіріседі. Бұл шығармаларында 
Сəкен өмір шындығын жан-жақты қамтыған реалистік күші-
мен ғана емес, ақындық, новаторлық шеберлікке жетілу жо-
лындағы өзінің ақындық бетін айқындай түседі.

1927 жылы «Тар жол, тайғақ кешу» атты мемуарлық 
кітаптың басылып шығуы да Қазақстанның мəдени, қоғам-
дық өміріндегі аса ірі оқиға болды. Мұнан кейінгі жылдар-
да Сəкеннің «Еңбек шарт – жалшылар қорғаны» (поэма, 
1927 ж.), «Жер қазғандар» (əңгімелер, 1928 жыл), «Тұрмыс 
толқынында» (өлең, поэмалар, 1928 жыл), «Көкшетау» (поэ-
ма, 1929 жыл), «Қазақ əдебиеті» (1932 жыл, əдебиет тари-
хы туралы еңбек), «Альбатрос» (поэма, 1933 жыл), «Қызыл 
ат» (поэма, 1934 жыл), «Социалистан» (поэма, өлеңдер, 1935 
жыл), «Айша» (повесть, əңгімелер, 1935 жыл) т. б. еңбектері 
жарияланады. Бұл аталған кітаптарға кірмеген əр кезде газет, 
журналдарға басылып келген əңгіме, очерк, мақалалары, жеке 
өлеңдері, аяқталмаған повесть, романдары да бар. Мəселен, 
1933 – 1936 жылдары Сəкеннің «Біздің тұрмыс», «Дауыл ал-
дында», «Жемістер» атты повесть, романдары үзінді болып 
газет-журналдарда, түрлі жинақтарда басылып жүрді. Сəкеннің 
жинап, құрастыруымен бұрынғы ауыз əдебиетінің көптеген 
нұсқалары жарияланған болатын. Сəкеннің мұндайлық мол 
əдеби мұрасын жан-жақты зерттеп, ол жайында ғылымдық 
пікірлерді байсалды түрде қорытып айту алдағы күннің мін-
деті. Біз бұл жерде Сəкен творчествосына байланысты кейбір 
негізгі басты мəселелерге тоқталып кетпекпіз.

* * *

Сəкен – қазақ əдебиеті тарихында ең алғаш ақындығымен 
танылған, қазақ совет поэзиясын өркендетуге елеулі үлес 
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қосқан ақын. Сəкеннің өзі жасаған дəуірдің қоғамдық бей-
несін, өршіл ой, ізгі сезім күйлерін елестеткен поэзиялық 
шығармалары мол. Тақырып жағынан алғанда да, жанр, 
көркемдік форма жақтарынан алғанда да Сəкен поэзиясы 
əр алуан ерекшелігімен көзге түседі. Сəкеннің поэзиясын-
да социалистік революция дəуірінің екпінді лебі (пафосы), 
жалынды ұраны болып келетін саяси лирика да, адамның 
əр алуан сезім күйлерін беретін көңіл күйі лирикасы да; 
қазақ даласының таңғажайып көркем табиғатын сырлы 
үнмен сипаттаған суретті лирика да, еңбек адамдарының 
күресі мен мінез-құлқын бейнелеген сюжетті лирикалар да, 
социалистік құрылыс майданындағы совет адамдарының 
жеңісті толқынын бейнелеген реалистік романтикалық ли-
рикалар да аз емес. Халық өмірінің алуан түрлі оқиғалары 
мен сырларын баяндайтын поэмалар да Сəкен поэзиясында 
елеулі орын алады.

Сəкеннің артында қалған мол əдебиеттік мұраның ішінде 
революцияшыл, реалистік поэзиясы бізге өте-мөте қадірлі.

Сəкеннің революцияшыл поэзиясы туған дəуір – халық 
тағдыры сынға түскен, революциялық күштер мен контрре-
волюциялық күштер арасы кескілесіп майдандасқан, кім-
ді-кім жеңеді деген мəселе тарих сахнасына қойылған 
алғашқы дəуір болатын. Қазақ арасынан шыққан азды-
көпті интеллигенцияның бірқатары өзінің тағдырын, өзі-
нің өмірлік мақсатын қалың еңбекші бұқараның тілек, 
мақсатымен, социалистік революция мақсатымен ұштастыра 
білді. Сəкен сол сияқты Əліби Жангелдин, Əділбек Майко-
тов, Тоқаш Бокин, Үгар Жəнібеков т. б. революционер орыс 
большевиктерімен бірлесе отырып, қазақ даласында ре-
волюция жеңісі үшін белсене күрескендігі бізге мəлім. Ал 
қазақ ортасынан шыққан екінші бір топ – интеллигенция 
буржуазияшыл-ұлтшылдар Россиядағы контрреволюция-
шыл күштермен ауыз жаласып, халық мақсатына қарсы шық-
ты. Қазақстан жеріндегі Колчак жендеттеріне көмектесті. 
Революция дəуірінде өзінің жалынды жырларымен Октябрь 
революциясының ұранын қазақ еңбекшілері арасына Сəкен 
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кең насихаттай отырып, контрреволюцияшыл алашорда, 
колчактардың халық мақсатына жат əрекеттерін аяусыз 
əшкерелей білді.

Сəкеннің алғашқы ақындығы мен жазушылығын жұрт-
шылыққа бірден танытқан – «Қызыл сұңқарлар» атты (1920 
жылы жазылған) пьеса мен «Асау тұлпар» атты өлеңдер 
жинағы. Екеуінің де тақырыбы мен идеялық, көркемдік мо-
тиві бір – қазақ даласындағы революциялық күрестің қатал, 
қиын жолдары мен жеңіс салтанатын бейнелейді. «Қызыл 
сұңқарлар» Сəкеннің творчествосында ғана емес, қазақ со-
вет əдебиетіндегі алғашқы революциялық драма деуге бо-
лады.

Өзіне таныс, басынан кешкен оқиға болғандықтан жазу-
шы пьесадағы кейіпкерлерді əр алуан оқиға жағдайына қа-
рай өзіне лайықты мінезбен суреттеп көтеріңкі леппен сөй-
летеді. Мəселен, Еркебұланның қайратты алғырлық жауы ал-
дында бас имейтін тəкаппар намыскерлік сипаттары көбінесе 
оның оттай сезімге толы тапқыр, шешен сөздері арқылы ашы-
лады. «Қызыл сұңқарлар» революцияның алғашқы жылда-
рынан бастап Қазақстандағы ойын-сауық кештерінде, театр-
ларымызда үнемі қойылып келді жəне 25 жыл бойы біздің 
əдебиет жəне театр сындарымыздың ең басты тақырыбы 
болып жұртшылық назарын аудара білді. Қазақ халқы 
Октябрь революциясына қатыспады деген сандырақты соға-
тын ұлтшыл жазушылар, əлбетте, бұл алғашқы революция-
шыл пьесаға қарсы шабуыл жасап бақты. Бірақ қалың оқушы 
жұртшылығы, совет ақын-жазушылары «Қызыл сұңқар-
лардың» идеялық, көркемдік мəнін терең ұғып, əділ бағасын 
айтып отырды. «Қызыл сұңқарлар» туралы жиырмасын-
шы жылдардың басында жазылған сындардың бірінде: 
«Бұл пьесаны еңбекшілер табының төңкерісі туғызған, 
оның геройлары – бүкіл еңбекші тап. «Қызыл сұңқарлар» 
қазақ əдебиеті тарихында жаңа дəуірді бастады. Пьесада 
оқиғалар дауылдап жанған өрттей, адамдардың барлығы 
соның белгілі бір денесі секілді. Бұл еңбекшілердің төңкерісін 
көрсетеді», – делінген. Бұл əділ сынға қосылмасқа болмайды. 
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Қазіргі өскен əдебиетіміздің мұнарасынан қарағанда «Қы-
зыл сұңқарлардың» кемшіліктері де көзге түседі.

Советтік революциялық поэзия, əсіресе, Сəкеннің поэзия-
лық шығармаларында өте айқын жəне тереңдей түседі.

Сəкен революциялық идеяны бірыңғай үгіт түрінде ғана 
емес (үгіт ол кезде көркем əдебиеттің ең бір қажетті фор-
масы болатын), сонымен бірге қалың бұқараның көкейіне 
қонымды əр алуан ақындық шеберлік арқылы береді. Жəне 
ол шеберлік ақынның өмір шындығын тереңдей суреттеген 
шығармаларының мазмұнына сəйкес жаңа леп, белгілі бір 
заңды, жарастықты (гармониялық) формаға айналып отыра-
ды. Сəкен революция дəуірінің шындығын нақты реалистік 
тұрғыдан да, көтеріңкі романтикалық тұрғыдан да жырлай 
білді. «Асау тұлпар», «Домбыра» – қазақ совет поэзиясының 
іргетасы болып қаланған, сонымен бірге 1917 – 1922 жыл-
дар арасындағы революциялық өміріміздің бейнесін жарқын 
елестеткен күрделі шығармалар. Сəкен поэзиясында ескі 
мен жаңаның таптардың арасындағы шиеленіскен күрес 
оқиғалары, жаңа советтік қоғамның жеңіспен қанат жай-
ып, ірге тебуі, қазақ еңбекшілерінің Октябрь революция-
сы арқасында теңдік алып, бірте-бірте советтік құрылысқа 
араласуы негізгі тақырып болып отырады. Ақын қандай 
тақырыпты алып жырласа да езілген еңбекші кедейлерге 
дос екендігін білдіреді, соларды құлдықтан, қорлықтан азат 
етуді өзінің азаматтық, ақындық борышы деп санайды. Сол 
еңбекші халықпен бірге зұлымдыққа, қанаушылық атаулыға 
қарсы кектенеді, батыл күреске шығады, сол еңбекші бұқа-
рамен бірге бостандықты құшақ жая қарсы алып шаттанады, 
сол халықтың басына қиыншылық туса, солармен бірге ыза-
ланады, бірге мұңаяды.

Ақынның сырласы да, мұңдасы да – ауылдың мал 
баққан кедей жалшысы, күңдіктегі əйелдері, шахта мен 
заводтардағы «түсі суық», «тəні шойын», «бұлшық еті тоқ-
пақтай» жұмыскерлер, ескілік, құлдық шынжырын талқан-
даушы өр жүректі, жігерлі жастар. Қандай тақырыпты алып 
жырласа да ақын өмір шындығына бейтарап қарамайды, 
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өзінің тура қатынасын, тебіренген жан сезімін, өршіл ой 
нысанасын байқатып отырады. «Асығып тез аттандық», 
«Тергеген болсаң айтайын», «Далада», «Кел, жігіттер» атты 
1917 жылы жазған революцияшыл лирикаларында ақын 
қазақ даласына жан кіргізіп, жаңа күн, жаңа өмір сəулесін 
түсірген революциялық жеңісті жырлайды. Ақын біркелкі 
жырларында «Зұлымдық пен əділдіктің алысқанын, бай мен 
кедей арасы бітімсіз шабысқанын» жырлай келіп, өзінің 
серік жігіттерін кедейден топ жасауға, көкірекке толы кек 
пен бостандық үшін белсене күресуге, «ауыздан от шаша-
тындай» екпінді, қанатты ұран таратуға шақырады.

Бірақ ақын күреске шақырудың ұранын ғана жыр-
лап қоймайды, социалистік революцияның қазақ даласы-
на əкелген жаңалығын да, сол жаңалықтың жеңісі үшін 
басталған қалың бұқараның күресін де суреттейді: «Жел 
қайықта», «Біз», «Қара айғыр», «Жұмыскерге», «Маржан», 
«Біздің тұрмыс экспресс», «Біздің сəуле», «Бұлшық ет», «Со-
вет баласы», «Сəрсен егінші», «Ленин», «Қызыл жұлдыз», 
«Самұрық», «Лезде артта қалады» жəне басқа өлеңдерінде 
революцияшыл таптың жеңімпаз күресі, қазақ еңбекшіле-
рінің бостандық жолындағы талап-тілегі қамтылып жазыл-
ған.

Революциялық жеңіс тақырыбына арналған поээиялық 
шығармаларында Сəкеннің айрықша сүйіп жəне дамытып 
жырлайтын нақты образдары да бар. Алдымен Сəкен поэ-
зиясында бостандық үшін жан-тəнімен күрескен, жауының 
алдына бас имей, қасқайып қарсы тұрып, маузері мен қан-
жарын да, жалынды ақындық сөзін де жұмсаған революцио-
нер күрескерлердің образы жарқын сипатталады. Осы образ, 
екінші жағынан, Сəкеннің өз тұлғасын да елестетіп отыра-
ды. Қамауға, шынжырлы торға түскен шақтарында да, ай-
дауды көріп, қашқын боп жүрген кездерінде де қажымаған 
қайратты, революциялық мақсаттан айнымаған ізгі арман-
ды, еркіндікті, туып-өскен жерлерін, ардақты ана, сүйікті 
жарын да аңсап сағынған таза жанды, еркін көңілді махаббат 
сезімді, тəкаппар, шыншыл ақын образы елестеп отырады.
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«Терезеден отырып,
Сөйлесті көңілім елменен...
Болса да алыс қызыл күн
Шұғыласын шашты алтындап,
Ғашығым менің бостандық.

Келді алдыма жарқылдап...
Отырмын тас қамауда.
Дұшпаннан тəнім жеңілді,
Жеңе алмас бірақ еш пенде
Асау, еркін көңілді», –

деп Колчактың түрмесінде отырып, бостандықты аңсаған 
жігерлі көңіл күйін шертетін болса, «Сағындым», «Тұлпа-
рым», «Шейіт болған достарыма», «Тау ішінде» атты өлеңде-
рінде ақын сағыныш күйлеріне байланысты ішкі жай сырла-
рын баяндайды:

«Айналып толғап өсірген,
Ақ сүтін беріп кешірген,
Тастамайтын есінен
Сағындым ғаріп анамды.
Мал бағып шауып ойнаған,
Үйреткен асау бойлаған,
Көк-жасыл шөбі жайнаған
Сағындым еркін даламды», –

дейді. Тұтқындағы ер арқырап келген қанатты тұлпарды 
мініп, шынжыр торды талқандап, желмен жарысып кетуді 
арман етеді.

Міне, бұл сияқты лирикаларында ақын өз басындағы 
сүйініш-күйініштерді суреттеу арқылы ізгі мақсатқа, рево-
люциялық күрес мақсатына мықтап берілген адам обра-
зын елестетеді. Бұл образды ақын отызыншы жылдардағы 
жазған: «Альбатрос», «Социалстан» поэмаларында анағұр-
лым тереңдетіп, үлкен түйіндеу дəрежесіне көтереді.
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Осыған байланысты Сəкен поэзиясында халықтардың 
ұлы көсемі Ленин образы нақты жырланып отырады. Қазақ 
ақындарының ішінде кемеңгер Ленин бейнесін тірі кезінде 
жырлаған Сəкен. Рас, көп ақындар Ленинді заманның пайғам-
бары тұлғасында суреттеген болатын. Сəкен де Ленинді 
өз тұсындағы ақындық дəстүрмен жырлайды. 1923 жылы 
жазылған «Ленин» атты Сəкен өлеңінің тек мазмұн жағынан 
ғана емес, ақындық форма жағынан да көп жаңалығы бар.

Мұнан кейінгі «Қайғылы хабар», «Қаралы күн», «Қы-
зыл жұлдыз» атты Ленин қайтыс болған күндері жазған 
өлеңдерінде Сəкен Ленин жолының саралығын, Ленин 
туының беріктігін, Ленинге деген бүкіл совет халқы мен 
Коммунистік партияның ұлы махаббатын жырлайды. Ал 
1932 жылы жазылған «Альбатрос» атты поэмасында Сəкен 
Ленинді Октябрь революциясы жəне социалистік құры-
лыс майданындағы жеңістердің ұлы дем берушісі, бас ко-
мандирі, мызғымас айқын туы, адаспас жарық жұлдызы 
бейнесінде сипаттайды. Ақын Ленинді тарихи ұлы халықтық 
қозғалыстан бөліп алып, дара суреттемейді, ескі капитализм 
дүниесінің талқан болып, елімізде бесжылдық жоспардың 
іске асуы, социализмнің жеңісі – бұл Ленин идеясының, Ле-
нин қағидасының жеңісі. Совет халқы партияның ішіндегі 
оңшылдық, солшылдық ағымдарға қарсы, империалистердің 
соғыс құмарлық əрекеттеріне де қарсы белсене күрескенде 
адаспайтын жарық жұлдыздай туымыз ол – Ленин деп су-
реттейді. Ақын сол Ленин бастаған ұлы күреске бірге атсалы-
сып жүргендігін мақтан етеді. Барлық күрестерде штабтың 
ортасында план құрып тұрған бас комадир – Ленин:

«Сонда-ақ Ленин
Туына иман сенгеміз.
Сол туға еріп,
Ұлы майданға енгеміз.
Партия алда,
Ту нық қолда.
Командир де
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Сол команда
Астында жау жеңгеміз».

Ақын суреттеуінде революциялық ұлы күрес, социалистік 
құрылыс майданы бейнебір телегей-теңіздің тасқыны сияқты. 
Ленинді сол ұлы телегей-теңіз аспанында талмай, қажымай 
қанат қаққан ер құс Альбатросқа ұқсатады. Бұл да образ 
жасау жолындағы ақынның сəтті ізденуі болып табылады. 
Сəкен «Альбатрос» поэмасында Ленин образын түйіндей 
суреттеу арқылы советтік патриотизм идеясын кең жыр-
лайды, империалистік буржуазияның совет отанына қарсы 
жаулық ниеттері, соғыс құмарлық əрекеттері поэмада батыл 
əшкереленді, Лениндік орталық партия комитеті бастаған 
совет халқы, совет армиясы – қасиетті отанымызды жан 
тəнімен қорғайтын тегеурінді ұлы күшті көрсетеді. Лениндік 
идеяны, советтік патриотизмді Маяковский дəстүрімен жыр-
лауда бұл поэзияның маңызы қазірде де аса зор.

Сəкеннің алғашқы дəуірдегі поэзиясында еңбек адамы, 
жұмысшы образы елеулі орын алады. Ақынның жас шағында 
заводтағы жұмысшы ортасында өсіп, алған ең жақсы əсер-
лері оның кейінгі творчествосында белгілі дəрежеде із қал-
дырып отырғандығы даусыз. «Жұмыскерге». «Бұлшық ет», 
«Тоқу фабригінде», «Қалаушылар», «Қара айғыр», «Мар-
жан» сияқты шын мəніндегі көркем лирикалары қазақ поэ-
зиясында алғаш жұмысшы образын, еңбек адамының обра-
зын жырлаған шығармалар болып табылады. Ақын Нілді, 
Спасск, Қарағанды заводтарындағы жұмыскерлерді есіне 
ала отырып, «тəні шойын жалаңаш», жер астынан күндіз-
түні тас көмір қазған «ауыр балғалы», «ауыр қайлалы», 
«күшті қол, жұмыр білекті» жұмысшының аянышты халіне 
жаны ашығандығын, енді бұл достарына бостандық таңы 
туып жатқандығын айтады.

Ақын жұмысшының дүниені қайта жасағыш күшіне, ең-
бекпен адам өмірін гүлденткен ерекше қасиетіне айрықша 
мəн береді. Зəулім сарайларды, аспанда самолетті, суда ке-
мені, жердегі отарба – паровозды жасаушы да, жүргізуші де 
алып жұмыскерлер. Күшті лириканың бірі «Бұлшық ет».
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Мұнда нақты адам образы емес, ақын нағыз еңбекке 
шынығып піскен, дені сау, қажырлы жұмысшының сұлу 
мүсінді тұлғасын, «ширатылып түйілген», «тоқпақтай ой-
нап бұлтылдаған» бұлшық еттің жарастықты ырғағын жеткі-
зіп бере білген. Поэзия қандай көріністі болсын образды 
көркем сөзбен, ішкі сезімнің қуатымен жеткізіп береді де-
сек, поэзияға тəн сол ерекшелік осы бір кішкене суреттен 
табылып тұр. Жұмысшының еңбек процесіндегі қимыл-
қозғалысын, ой-сезімін машина ырғағына, адамның дене 
қимылы ырғағына ыңғайлап суреттеуде Сəкеннің «Тізушілер 
жыры», «Тоқу фабригінде», «Қалаушылар жыры» атты 
көркем лирикаларының идеялық-көркемдік мəні үлкен. Бұл 
лирикаларында ақын «Бұлшық еттегі» ақындық шеберлігін, 
идеялық принципін анағұрлым дамыта түседі.

Сəкен поэзиясында романтика бар дедік, ол қандай ро-
мантика? Сыншыл ойлы, алғыр сезімді ақын поэзиясына 
өмір шындығын көтеріңкі леппен, асқақты романтикамен, 
қанатты сезім күйлерімен жырлау негізгі сипат болып оты-
рады. Дүние жүзіндегі ұлы ақындардың поэзиясына үңіле 
қарайтын болсақ, олардың ешбірінде де қатып қалған бір 
ғана үлгі жоқ; ақындықтың əр алуан үлгі-өнерлері, əр алу-
ан творчестволық іздену тəсілдері байқалып отырады. Біз 
Сəкеннің алғашқы дəуірдегі поэзиясының өзінен-ақ, міне, 
осындай алуан түрлі ақындық творчестволық үлгісін бай-
қаймыз. Сəкен бірде революцияның жалынды сөздің жаршы-
сы, үгітшісі болса, бірде ауылдың сері ақыны, бұлбұл үнді 
əншісі болып жырлайды. Бірде күрес пен жеңістің гимнін 
жырласа, бірде сағынған жарын, ерке аққуын, жазғы даланы 
сүйіп жырлаған нəзік жанды лирик.

«Асау тұлпар», «Домбыра» атты өлеңдер жинағы мен 
«Қызыл сұңқарлар» драмасын оқығанда революцияның 
дауылды тұлғасы даланы жаңғырықтырып ескі дүниені 
сілкіндірген, өр мен қияны баса-көктеп, арқырай құйғыта 
шапқан асау тұлпар бейнесінде сипатталады. Ақын сол мінген 
тұлпарын аспанға қарғыта ойнатып, құйқылжыта, тегеуірінді 
əн шырқайды. Тұлпардың дүбірінен, ескекті, құдіретті дом-
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быра үнінен ұйқылы дала серпілгендей. Атар таң мен шығар 
күнді, дауыл мен найзағай ойнаған қияға қанат қағып қарсы 
алған қызыл сұңқарлар да, айдарына қызыл шоқ қадаған 
асау тұлпарлар да тыныш тауып бір жерде тоқтамайды, 
тым асығыс ерлік күреспен ілгерілей, биікке өрлей береді. 
Міне, осыдан келіп ақын поэзиясында революцияның жеңіс 
тұлғасы асқақты романтикалы бейнеге, сұңқар құс, тұлпар ат 
бейнесіне айналып жырланады. Осы мотивтің заңды жалғасы 
ретінде ақын аэроплан, жел қайықты жаңа өмірдің өршіл, 
жеңімпаз бейнесі етіп суреттейді («Аспанда», «Аспанға ұш», 
«Самұрық», сияқты өлеңдер).

Мұндай романтикалы лирикаларында да ақын «Дауыл-
мен ойнап, бұлттардан асып» қызыл Күнге қол созған, жер 
мен көкті күңірентіп бостандықтың ұранын таратушы, қазақ 
даласының аспанынан құс боп ұшып, құлашты кең жайған 
ерлердің тұлғасын елестетеді. Бұл мотивтердің бəрі де рево-
люциялық өмір шындығынан туған реализммен тамырла-
сып отыратын өршіл романтика. «Асау тұлпар» мен «Дом-
бырада» аққу құсты, экспресс поезды романтикалы мотивте 
жырлаудың алғашқы үлгісі бар. Алайда, бұл мотив ақынның 
«Советстан», «Аққудың айрылуы» атты поэмаларында кең 
эпикалық планда дамытылып жырланады.

1926 жылы жарияланған «Экспресс» (өлеңдер мен поэ-
маларының жинағы) тек Сəкен поэзиясында ғана емес, 
бүкіл қазақ поэзиясындағы үлкен жаңалық (новаторлық) еді. 
Новаторлық, яғни революциялық мазмұнды революцияшыл 
формамен беру жолындағы творчестволық іздену Сəкеннің 
«Асау тұлпар», «Домбыра» жинақтарында да бар. Орыс 
поэзиясын, Абайды жəне татар ақындарын да мол оқып 
меңгерген Сəкен өзіне дейінгі поэзиялық үлгілерге, өлеңдік 
формаларға қанағаттанған емес. Жоғарыдағы айтқандары-
мыздай, революциялық күрес толқындарын əр алуан роман-
тикалық, лирикалық əдістермен бейнелеудің өзінде де ақын-
ның творчестволық сонылығы байқалады.

«Экспресс» жинағына кірген негізгі поэма – «Советстан». 
Бұл поэмадағы орталық идея – советтік патриотизм. Со-
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вет халқы ескі капиализм дүниесін талқандап жеңіп, енді 
тоқтаусыз социализм жолымен өрлеп келеді. Осы жолдағы 
біздің жаңа өміріміз жүйрік поезд – экспреске ұқсайды. 
Ақынның бұрын баптап мінгені «бəйге көк» тұлпар бол-
са, ендігі талмас жүйрігі экспресс – жүйрік от арба. Сол 
жүйрік от арбада келе жатқан ақын туған өлкенің табиғатын, 
тіршілігін (сұлу орманын, аққу құсын, əнші бұлбұлын, ай-
дын көлін, егінші шаруасын, ауылдың малшысын, сағынған 
анасын, ойнақтаған баласын, көктемі мен күзін) зор ақындық 
шабытпен, лирикалы сезім толқынмен суреттей отырып, ел 
басынан өткен тарихи революцияшыл күрес кезеңдерін еске 
түсіреді. Бірақ өмір, Отан көркі сырттай жалаң суреттелмейді, 
сол жарастықты мекен, жерлерге деген елдің сүйіспеншілік 
сезімін, қасиетті мақтанын білдіреді.

Кең тынысты, алып Отан тұлғасы Советстан Сəкендей 
ақынға тамаша сұлу да, сырлары терең қызықты да. Қимылы 
өмірге ұқсас ақын мінген от арба – экспресс жолдан таймай, 
тынбай зырлай береді. Оны басқарып жүргізетін кондуктор 
да жаңарған. Кеңбайтақ Советстан – сан рулы туысқандық 
сенімі күшті ел. Бұрын қол тимеген табиғат байлығын 
халық алып, керегіне жаратып жатыр. Советстан – айбынды, 
қуатты ел, қарсыласқан жауын – «Жеті басты жалмауыздар-
ды да» талқандап жеңуде. Советстанның осындай жеңімпаз 
тұлғасын шабыттана жырлаған ақын қиялы асқақты да 
көтеріңкі.

Сəкеннің бұл поэмасы жиырмасыншы жылдардың орта 
кезінде жазылған В. Маяковскийдің, Демьян Бедныйдың ре-
волюцияшыл мазмұнға толы эпикалы шығармаларымен үндес 
келеді. Мұнда ақынның социалистік өміріміздің шындығын 
кең көлемде суреттеген реализмі жəне осы шындықты түйін-
деп суреттеудегі ақындық шеберлігі танылады.

Осы поэмасында Сəкен өзінің ақындық новаторлық 
ерекшелігін анықтай түсті. Мұнда Сəкен поэмасының екі 
түрлі ерекшелігі бар: Бірі – ақынның бейне, образ табудағы 
новаторлығы, советтік өмірімізді, ақын тілімен айтқанда, 
советстанды экспрестің екпінді шабысына ұқсатып беруі. 
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Алғашқы дəуірдегі поэзиясында ақын революцияшыл 
өмірдің дамуын желмен жарысқан асау тұлпарға, аспанға 
шарықтаған сұңқар құсқа, аэропланға ұқсатып жырлайтын 
болса, енді экспресті сол романтикалық образдардың заңды 
жалғасы ретінде реалистік мотивтегі экспреспен бейне-
леп отыр. Бұл – ақынның творчестволық ізденуінен туған 
жаңалық. Екінші – Сəкен поэзия ырғағын жүйрік поездың 
екпін ырғағына үндестіріп бере білген. Поэзияда музыкалы 
үнділік, сөз бен дыбыс бірлестігінің мəні үлкен. «Совет-
стан» поэмасындағы соңғы қайырмалар жалаң дыбыс қуалау 
емес, бұл ақынның айтамын деген ойын поездың шапшаң 
жүріс ырғағы арқылы елестетпек болған образды сөздердің 
ойнақылығы. Сонымен бірге бұл поэмада өлең өлшеуінің де 
жаңалығы берілген.

Сəкен «Советстан» поэмасындағы идеялық жəне көркемдік 
новаторлығын бұдан кейін жазған «Тоқу фабригінде», «Дала-
дағы жаңа күй», «Альбатрос», «Социалистан» атты өлең, поэ-
маларында дамытып, заңдандыра, қалыптастыра түседі.

Ақынның 30-жылдардың бас кезіндегі бірқатар өлеңдері 
«Советстан» мен осы «Тоқу фабригінде» өлеңінің үлгісімен 
жазылған. Елімізді индустрияландыру, коллективтендіру, 
бесжылдық жоспарларды орындау арқылы социализмнің 
жаңа белестеріне көтерілу, совет елінің Отан қорғау қуатының 
нығаюы осы тұстағы ақын поэзиясының негізгі тақырыбы 
болып отырады. «Альбатрос» поэмасы мен «Социалистан» 
атты жинағына кірген өлеңінде Сəкен социалистік құрылыс 
майданындағы еңбек адамдарының қажырлы күрестерін, 
өндіріс пен колхоз даласындағы адамдардың жаңа қарым-
қатынасын, өзгерген сана-сезімін осы ұлы қозғалыстағы 
Коммунистік партияның басшылық рөлін, жұмысшы табы-
ның шешуші күш екендігін суреттейді. Социалистік құрылыс 
дəуірінің шындығын жырлағанда ақын бұрынғы дайын 
өлең формаларын ала салмайды, өмірдің жаңа екпін күйіне 
лайықты жаңа ақындық күй сырын, жаңа ақындық шеберлік 
жолын іздейді. Осы тұрғыдан алғанда «Тоқу фабригіндегі» 
еңбек процесін ақын дəл тауып жырлаған.
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Рас, сол кездегі Сəкен поэзиясында бұрынғы Абай өлеңінің 
жыр, қара өлең үлгілері де елеулі орын алады. Сəкеннің «Ма-
узер» атты шебер сюжетті, революцияшыл мазмұнды өлеңі 
7 буынды шалыс ұйқаспен жазылған. Ал ең күрделі поэма-
лары бұрынғы 11 буынды қара өлең үлгісінде жазылады. 
Мұнда форманың өзгерісі шығармалық тақырыбына байла-
нысты. Сəкеннің құрылыс, өндіріс тақырыбына жазылған 
жаңа формалы өлеңдері, əлбетте, біркелкі сəтті шыға да 
бермейді. «Социалстан» жинағына кірген өлеңдердің кей-
бірі, бірқатар шумақтары олақ формалистік үлгіде келіп оты-
рады.

Ақын кейде өлеңнің сыртқы əшекей, ұқсас ырғағын кел-
тіремін деп ішкі мазмұнын əлсіретіп алады. 30-жылдар-
дың бас кезінде поэзиямыздағы жалаң үгітшілік яғни жақсы, 
дұрыс идеяны көркемдік тіл тауып бере алмаушылық, өлең-
дерді ұйқастырған газет тілімен жаза салушылық осы тұстағы 
қазақ ақындарының көпшілігіне ортақ кемшілік санала-
тын болса, ол кемшіліктен Сəкен де құтыла алмайды. Қай-
та, жалаң форма қуалаушылық, жалаң үгітпен жазушылық 
жөнінен жас ақындарға белгілі дəрежеде ықпал жасап отыр-
ды. Мұны нақты зерттеп, Сəкеннің поэзиядағы əлсіздігі, өзі-
нің творчестволық мүмкіндігіне жете алмағандығы деп атап, 
сынап көрсетуіміз керек болады.

Осындай кейбір формализмге соғатын кемшіліктері бола 
тұрса да Сəкен – қазақ поэзиясындағы аса ірі новатор ақын. 
Өлеңнің өлшеуі, ұйқасы, ырғағы жөнінде де Сəкеннің Абай-
дан кейінгі қазақ поэзиясына қосқан жаңалықтары аз емес. 
Оны «Советстан» жəне онан кейінгі жазған жаңа формалы 
өлеңдерінен айқын байқадық. Ол жаңалықтарды Сəкеннен ке-
йін шыққан қазақ ақындарының көбі қолданып келеді. Қазақ 
поэзиясында Маяковскийдің новаторлық дəстүрі туралы сөз 
болғанда алдымен Сəкен поэзиясын айтпай болмайды. Мая-
ковский жəне сондай новатор орыс ақындарының ақындық 
үлгісін Сəкен революцияның алғашқы жылдарында-ақ бас-
таған. Оған ақынның «Біздің тұрмыс экспресс», «Ендігі 
ақынның сандырағы» сияқты өлеңдері толық дəлел.
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Сəкеннің «Советстаннан» басқа бірнеше сюжетті поэма-
лары бар. Ол поэмалардың ішінде «Көкшетау», «Аққудың 
айрылуы», «Жұмсақ вагон», «Чжан Цзо-лин», «Қызыл ат» 
сияқты шығармалары ақын творчествосында елеулі орын 
алады. Əрине, Сəкеннің ертеректе жазған лирикалары мен 
поэмаларында идеялық-көркемдік жағынан жетілмеген, 
аяқталмаған əлсіз нəрселері де жоқ емес. Ондай əлсіздіктер 
аталған жинақтардың əрқайсысында да кездесіп отырады. 
Жасаған дəуіріне, қоғамдық-əдебиеттік ортасына қарай 
Сəкен кейбір өлең-поэмаларында өзінің реалистік, өршілдік 
дəрежесіне көтеріле алмай, орынсыз қамығуға, кейде торы-
ғуға салынған кездері де болды. Мəселен, Сəкеннің: «Айт 
күні», «Азия», «НЭП», «Қысқы күнгі дала», «Ауыл байғұс» 
сияқты өлеңдері – идеялық жағынан да, көркемдік жағынан 
да төмен шығармалар.

Ақын Еуропа империалистерінің соғысқұмар, жер ша-
рын отарлау əрекеттерін дұрыс əшкерелесе де, оған қарсы 
күрес жолын айта алмайды. Тек азиялықтар болып майдан 
ашып Еуропаны түгел аламыз, пайғамбар, əулиелер Азия-
дан шыққан, əлі де бізден шығады деген («Азия») марксизм-
ленинизм қағидасына қайшы фантазияшылдық ұранға 
бойұрады. Қазақстандағы мəдениет, совет құрылысы мəсе-
лелерінде кейде солақайлық немесе жікшілдік қателіктер 
жіберуі Сəкеннің кейбір шығармасына салқынын тигізбей 
қоймады. Ақын обывательдықты, мещандықты, төрешілдікті 
сынаймын деп отырып, кейде сол обывательдер дəрежесінде 
қалып қояды, фактілерге, өмір көріністеріне түйіндеу жа-
сай алмайды. («Тұрмыс толқынында» жинағына кірген 
кейбір өлеңдерде). Ақынның творчествосындағы мұндай 
əлсіздіктерді əдебиет жұртшылығы мезгілінде əділ сынап 
көрсетіп, жөндеуіне көмектесіп отырды. Бірақ Сəкеннің 
творчестволық бетін əруақытта оның жақсы шығармалары 
анықтап отырды.

Сəкеннің сюжетті поэмалары тақырып, көркемдік прин-
цип, қамтылатын оқиға, тартыс желістері жағынан əр алу-
ан, қызықты да, Сəкен поэма жазуда белгілі бір стандартқа 
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байланып қалмай, бүкіл совет əдебиетіне тəн ізденгіштік 
əдісті пайдаланады. «Советстан», «Альбатрос» поэмала-
рында тарихи оқиғаны революциялық заманның даму, 
шиеленіскен күрес кезеңдерін жинақтау, түйіндеп беру жəне 
оған деген өзінің лирикалы сезімін ашу арқылы суреттейді. 
Мұнда нақты герой, нақты сюжет орнына тұтас халық об-
разын алады, тұтас халықтың жеңімпаз күресі арқылы сол 
ұлы қозғалыстың алдыңғы сапында болған тарихи ерлерді 
суреттейді. Бұл советтік дəуірде туған эпикалық поэзияның 
жаңа бір үлгісі болып табылады. Алайда, Сəкен поэма жазуда 
бұрынғы классикалы үлгіні, яки Пушкин, Лермонтов поэзия-
сында қалыптанған үлгілерді де ұмытпайды. Осы тұрғыдан 
алғанда Сəкеннің «Аққудың айырылуы», «Көкшетау» ат-
ты поэмалары көркем жазылған қызықты шығармалар. 
«Аққудың айырылуы» романтикалы бейнемен берілген 
ұлы махаббат туралы аңыз сияқты. Қорлық, бақытсыздық 
өмірден гөрі жалынды махаббат, айнымас серт, ізгі достық 
артық деген идеяны бейнелейді. Поэма өзінің романтикалық 
сюжетіне сай көркем жазылған. Сəкен поэмаларында жəне 
осы поэмасында да ақынның көңіл күйлері, сол өзі сурет-
теген оқиғаға қатынасы əрқашан күшті ақындық шабытпен 
беріледі.

Бүкіл халық қызығып оқып, жатқа айтып кеткен аса 
көркем, қызықты – «Көкшетау» поэмасы. Поэмада ақын 
Сарыарқаның ең бір сұлу жері – Көкшетауды шебер сурет-
теуден бастайды.

Ақын сан рет сүйікті Көкшетауын аралап көріп, ұзақ 
уақыттар сол сұлу мекендерде қызықты саяхат, сауық-
сайран күндерін өткізіп, қою қара орманды Бурабайды, 
күмістей мөлдір айдын шалқар көлі, сылдырап аққан ерке 
бұлақтары мол Көкшені, сол жерлерді мекендеген елдің 
аңыз-əңгімелерін, Оқжетпес, Жұмбақтас сияқты ескерт-
кіш белгілерін, Көкшетау елінен шығып бүкіл қазақ даласы-
на даңқы жайылған Біржан, Ақан сері, Балуан шолақ сияқты 
əнші-ақындарды, көтеріңкі ақындық шабытпен, тамаша көр-
кемдік бояулармен суреттейді. Ақын поэмада еларалық ша-
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быншылықты қатты əшкерелейді. Қара күш пен зорлықты 
ерлік пен даналық жеңгенін ардақтайды. Бұл – поэмадағы ең 
негізгі өзекті оқиға жəне ақын ел аузындағы совет ақынының 
творчестволық принципі тұрғысынан дұрыс қорытып жыр-
лайды. Осы орталық сюжетке жалғас поэманың «Ақ бура», 
«Жеке батыр», «От арба» жəне басқа тараулары да бірін-бірі 
толықтырып отырады. Ақын поэмасында оқиғаны қызықтап 
əңгімелеумен қатар өмір, жер көріністерін, кейіпкерлердің ішкі 
жан дүниесін, онымен қатар өзінің ақындық күй сезімдерін 
жан-жақты кең ашып отырады.

Сəкеннің «Чжан Цзо-лин» (1927 ж.) поэмасы қытай гене-
ралдарының сыртқы империалистік айтақтауымен өзара 
жауласқан əрекеттерін, соның ішінде Чжан Цзо-линнің 
зұлымдық, опасыздық қылықтарын əшкерелейді. Ақын ман-
сапқорлықты, шенқұмарлылықты, елін, жолдасын, досын 
сатқан опасыздықты өлтіре əшкерелеп, адалдықты, айнымас 
достықты еңбекші халықтың азаттық күресін ардақтайды. 
Ақынның «Биыл жандарал Чан Кай-чи қытай еңбекшілерін 
дүние обырларына сатып кеткенінің əсерімен Чжан Цзо-
линнің бұл сұмдықтарын жаздым» деген кіріспе сөзінен 
бұл шығарманың идеялық нысанасы байқалады. Чжан Цзо-
линнің өз елін, достарын сатқан сұмдық қылықтары дүние 
жүзілік империализмнің отарлау, айдап салу əрекетімен 
сабақтас екенін де ақын дұрыс көрсетеді.

Сəкеннің ең соңғы күрделі поэмасы 1934 жылы жазылған 
«Қызыл ат». Ақын бұл поэмасында Қазақстандағы мал 
шаруашылығын өркендету мəселесін көтереді. Қызыл ат 
пен ақын сырласады, екеуінің кеңесі түріндегі мысалдау 
əдісі арқылы Сəкен 1930 жылдардың бас кезінде болған 
мал шаруашығын өркендетудегі қате-кемшіктерді сынай-
ды, оның болу себептерін ашады. Бұған, бір жағынан бай-
құлақтардың зиянкестік əрекеті, олардың қолшоқпары – жал-
ған белсенділердің қылықтары себеп болса, екінші жағынан, 
Қазақстанның бұрынғы басшылығының қателіктері де 
Қазақстанда мал шаруашылығын ойсыратуға апарып соқ-
қандығы белгілі. Сəкен бұл қате-кемшіліктерді айтып қа-



199

на қоймайды, Лениндік Орталық партия комитетінің басшы-
лығы, көмегі арқасында Қазақстанда колхоз құрылысының, 
мал шаруашылығының өркендеуге бет алған жаңа жеңімпаз 
қозғалысын да айқын көре біліп, суреттейді.

Бүгін жүздеген қызыл ат күйленіп, көктем егісін салысуға 
белсене қатысқандығын ақын қуанышты сезіммен жырлай-
ды. Сондықтан ол сұлуықты да, ақындық шабыт күйді де, 
Қызыл ат тұрған өмір ортасынан іздейді, Айды, жұлдызды, 
дерексіз қиялды жырлаушыларды сынайды.

«Мөлдір көз, алтын айдар жібек жалым,
Бүгілген құмырсқа бел, ерке жаным.
Досыңа неге жарқын қарамайсың
Көк шыбық, алма қызыл, серке саным!
Құшақтап тал мойныңды аймалайын!
Жаяңды сылап-сипап жаймалайын.
Досыңа мұнша неге салқындадың
Айтшы енді сəулетайым, айналайын!» –

деп Қызыл атқа деген өзінің сүйіспеншілік сезімін айтады. 
Осылай бейнелеп, суреттеу арқылы ақын Қызыл ат обра-
зын жанды адам образына ұқсатады. Бұл ақын поэзиясының 
көркемдік күші саналады. Əрине өмір шындығын жинақтап 
берудегі поэманың идеялық көркемдік дəрежесі біркелкі 
емес, бірде ол атпен сырласа, мұңдаса отырып, шебер су-
реттер, сезімді қозғайтын түйінді ойлар беріп отырса, бірде 
жалаң натурализмге, жадағай үгітке салынады. Сондықтан 
да поэма шыққан кезінде əдебиет жұртшылығы ортасында 
«Қызыл ат» төңірегінде үлкен айтыс, пікір алысу болды. 
Бірқатар кемшіліктері бола тұрса да «Қызыл ат» өз тұсында 
партия, совет жұртшылығының үгіт-насихат ісіне көп көме-
гін тигізген елеулі шығарманың бірі. Сонымен бірге бұл 
поэма Қазақстанда колхоздастыру дəуірінің маңызды бір та-
рихи – əдебиеттік документі болып саналады.

Сəкеннің поэзиясы туралы айтқанда оның үлкен сыршыл 
(лирик) ақын екендігін ұмытуға болмайды. Сəкеннің поэ-
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зиясында, тұтас алғанда, сыршылдық яғни ақынның көңіл 
күйлерін беру ерекшеліктері айқын көзге түседі. Əсіресе оның 
жастық, махаббаттық сезім күйлеріне байланысты табиғат 
көркі, жыл мезгілдеріне байланысты сағынысу, қоштасу, ай-
рылысу, досқа, сырласқа арналған өлеңдері шынайы, көркем 
лирика болып келеді. «Тау ішінде», «Қашқынның ауылы», 
«Біздің жақта», «Қамыққан көңіл», «Ақша қар»; «Арқа 
сұлуына», «Құмарым», «Ғазал», «Май айында», «Сəулем», 
«Жүрегімнің соққаны», «Ақсақ киік», «Сыр сандық», «Ананың 
хаты», «Аққу құс», «Жыл басы қарлығаш», «Жазғы далада», 
«Алтай», «Егіс даласы», «Біздің сəуле» сияқты толып жатқан 
лирикалары ақынның сезім дүниесін, табиғаттың жарастықты 
көрік-құбылыстарын суреттеудегі шеберліктерін танытады.

Сəкеннің қай лирикасын алсаң да (ол барлық ақынға 
тəн сипат екені белгілі) онда өз өмірі, өзінің жан сыры кең 
байқалады. «Сыр сандық» ақынның жан сырларын шерткен 
күшті бір лирикасы. Адамның көңіл дүниесі заңғар таудың 
терең құзындағы жасырын кілтті сандық сияқты.

«Сыр сандықты ашып қара,
Ашып қара, сырласым!
Сым пернені басып қара,
Басып қара жырласын!» –

деп сыр сандык күйлерін толғайды. Сəкеннің мұндай лири-
каларын ақынмен бірге қуанып, бірге мұңайып, бірге сыр-
ласып оқисың. Ол сені əрқашан тəтті, қанатты сезімдердің 
құшағына бөлей біледі. Сəкен поэзиясын музыкалық үн, 
сюжет жағынан да, тіл шеберлігі, ақындық өнер жағынан да 
кең зерттеу өз алдына үлкен міндет.

* * *

Сəкеннің проза жанрында жазған еңбектері де жəне əде-
биет тарихы мен сын саласында жазған еңбектері де аз емес. 
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Əсіресе Сəкеннің «Тар жол, тайғақ кешу» атты мемуарлық 
романы – Қазақстанда Октябрь революциясының жеңісі 
жолындағы қатал, қажырлы күрестерді кеңінен елестететін, 
революцияны жақтаушы күрескер достар кім, оған қарсы 
оқ атқан жаулар кім екендігін фактілердің, документтердің 
молдығымен де, жазушының нақты көркем суреттеуімен де 
жеткізіп баяндайтын күрделі шығарма.

Сəкен оқиғалы 1916 жылғы көтеріліс кезіндегі елдің 
тіршілігін суреттеуден бастап, Октябрь революциясы, азамат 
соғысы, совет үкіметінің орнауы сияқты күрделі оқиғаларды 
қамтиды. Кітаптың кіріспесінде автор былай дейді: «Мақсат: 
1916-17, 18 – 19 жылдардағы тарихи қозғалыстың, ұлы өзге-
рістің (революцияның) Қазақстандағы өзім көрген, өзім 
білген оқиғаларынан баспа жүзінде із қалдыру... Азынаулақ 
қазақтан шыққан ұлы өзгеріске қатынасқандардың ұста-
зы – Ресей большевик партиясы, революцияның жалпы 
жауларына қарсы шығысқанда күрескен дұшпанының 
бірі «алаш» еді... мен бұл кітаптың көп жерлері тарихи 
мағлұмат болуға жарар деп білемін». (1927 жыл, 3-бет). 
Бұл шығарманы – өз қатынасын, революционерлердік об-
разын суреттеген үлкен Эпопея деуге де, көркем естелік 
(мемуарлық) шығарма деуге де, тарихи-публицистикалық 
еңбек деуге де болады. Сəкен кітаптың бірталай жерінде өз 
басынан немесе өзінің жақсы достарының басынан кешкен 
оқиғаларды нақты суреттесе, енді бір қатар жерінде Рос-
сия мен Қазақстандағы революцияның даму жайын, жалпы 
соғыстық саяси халді баяндайды. Үшінші бір жерлерінде 
жазушы өзінің революциялық көзқарастарын дəлелдеу үшін, 
тап жауларының сырын əшкерелеу үшін тарихи əдебиеттік 
деректер, документтер келтіреді. Бірақ кітаптың қай жерін, 
қай тарауын алсаң да бірінен-бірі қызықты. Нағыз көркем 
шығарманы оқығандай, ойланып толғанасың, əсерлі сезім 
құшағына бөленіп отырасың.

Əсіресе Сəкен революционерлердің Ақмола түрмесіндегі, 
атаман Анненковтың азап вагоніндегі өмірлерін үлкен жазу-
шылық шеберлікпен нақты суреттейді. Қол-аяғы шынжыр-
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лаулы большевиктер сақылдаған сары аязда жаяу бес жүз 
шақырым айдалып келеді. Немесе аш-жалаңаш азап ваго-
нында жүріп жатады. Ауыр азапта қалжыраған бұл адамдарға 
жаулары ешбір рақым көрсетпейді. Колчак бандалары 
оларды табанда атып тастайды. Жазушы өз басынан кеш-
кен осындай ауыр халдерді суреттей отырып, қажымайды. 
Жеңіп келе жатқан революцияның сəулесін, тегеуірінді 
күшін көре біледі. Сол жеңіске берік сенімін білдіріп оты-
рады. Омбының тұтқын лагерінен қашып шығып жердің 
лайсаң, елдің жүдеу, саяси халдің ауыр кезінде Дүйсенбі 
деген атпен жаяу-жалпы қазақ, ауылдарында жасырынып 
жүрген мезгілдерінің оқиғаларын суреттеуі де қызықты. 
Бəрінде де жүрген жер, көрген, білген адамдарының əр алу-
ан сипаттарын жарқын елестетеді.

Мұндай нақты суреттеу, идеяның айқындығы кітаптың 
барлық тарауынан айқын байқалады. Сондықтан Сəкеннің 
бұл еңбегі қазақ совет əдебиеті тарихынан тиісті орын ала-
тын, прозалық жанрдың елеулі үлесі болып қосылған аса ірі 
шығарма. Рас, бұл кітап жазылғаннан бері 30 жылдай уақыт 
өтті. Одан бері тарих ғылымы да, көркем əдебиетіміз де 
өсті. Осы өскен қоғамдық ой, əдебиеттік талап тұрғысынан 
қарағанда Сəкеннің «Тар жол, тайғақ кешу» кітабының 
артық, кем жерлері де көзге түсетіні даусыз. Револю-
ция жауларын əшкерелеймін деп отырып, жазушы кейде 
олардың айтқан жат пікірлерін, олар жазған мақалаларды 
түгел келтіреді. Немесе революцияға шын мəнінде белсене 
араласқандығы толық анық емес, зерттеуден кейін бертінде 
анықталған кейбір адамдарды Сəкен кейде тым өсіріп 
суреттейді. Бірақ бұл сияқты кемшіліктер кітаптың жалпы 
маңызын ешбір кемітпейді. Сəкеннің «Банданы іздегенде», 
«Жемістері» сияқты əңгімелері «Тар жол, тайғақ кешудегі» 
революция тақырыбының жалғасы сияқты. 30-жылдар 
кезінде Сəкен: «Айша», «Біздің тұрмыс», «Дауыл алдында» 
сияқты күрделі прозалық шығармалар жаза бастады. Мұның 
өзі Сəкеннің 30-жылдардың орта кезінде поэзия жолдарынан 
прозаға ауыса бастауының кезеңін көрсетеді. Бірақ осы бет 



алысының толық аяқталуына мүмкіндік болмады. Ақынның 
творчестволық өмірі мезгілсіз тоқталды.

Сəкеннің қалдырған əдеби мұрасы өте бай. Оның қазақ 
əдебиеті тарихы туралы жəне бұрынғы əдебиет нұсқаларын 
жинауға арналған бірталай кітаптары бар. Ол еңбектерді де 
бас-басына оқып, маркстік əдебиет тану тұрғысынан зерттей 
отырып пайдалану алдағы міндетіміз.

Əдеби тілімізді, əсіресе қазақ совет поэзиясын дамытуда 
Сəкен шығармалары маңызды орын алады. 1936 жылы совет 
əдебиетін өркендетудегі зор еңбегін совет үкіметі айрықша 
бағалап, Сəкенді «Еңбек Қызыл Ту» орденімен наградтады. 
Əдебиеттегі қызметінің 20 жылдығы өтуіне байланысты 
Қазақстанның партия, совет жəне əдебиет жұртшылығының 
Сəкенге «Қазақ еңбекшілерінің большевик ақыны, рево-
люция солдаты, қазақ халқының ой-арманын бейнеле-
ген шығармаларымен жұртшылықты тапсыз қоғам орна-
ту жолындағы күреске жұмылдыра білді» деп берген əділ 
бағаларының да маңызы əлі жойылған жоқ.

40 жыл ішіндегі ұлы олжамыздың бір саласы – қазақ со-
вет əдебиетінің дамып, гүлденіп одақтық үлкен əдебиетке 
айналуы. Сол дамыған əдебиетіміздің алғашқы ірге тасын 
қалаушылардың бірі, қазақ совет поэзиясындағы ұлы нова-
тор ақын Сəкеннің шығармалары өмір ілгерілеп, ұрпақ өскен 
сайын өзінің асыл қасиетін кеңінен таныта береді.
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Жиенбек РСАЛДИН

СƏКЕН САЗДАРЫ

Қазақ əдебиетінің биік шыңдарының бірі Сəкен Сейфул-
линнің кіндік қаны тамған жері – Сарыарқаның бір кездегі 
арналы өзендері Нұра мен Есеннің құбылаға қарай ойыса-
тын шүйгін жері Аба тауының бауыры болса керек. Неше-
ме заманнан бері келе жатқан заңғар таулар мен адырлар, 
шатқал-шатқалдағы, сай-сайдағы шоқ-шоқ тал-терек сұлу 
қыздай бой түзеген ақ балтырлы сұңғақ қайың, жел тербе-
ген үкінің ұлпасындай жас шіліктер жылға-жылғада сыл-
дырлай ағып, сылқ-сылқ күлген мөлдір бұлақтардың сұлу 
көрінісі, сиқырлы əсері бала Сəкеннің ойын тербеп, болашақ 
ақынның қиялын қанаттандыруы сөзсіз ғой. Сондықтан да 
болар, жерін сағынған ақын кейінірек:

Ор, Аба, Есен, Нұра жерім еді,
Қуандық, Қаратоқа елім еді, –

деуі, сол балалық шақтағы сұлу табиғат əсерінен, туған 
жерге деген сағынышынан айтылса керек. Осы екі жол 
өлеңдегі «Ор» деген сөз – Ақадыр ауданының күнбатыс 
жағындағы Ақадырдан 30 – 35 шақырым жердегі атақты 
Ортау. Ал Ортау Жаңаарқаның жеріне кіретін Ақтаумен ба-
рып жалғасып келеді. Ортау қыз-келіншектің төсағаш үстіне 
текшелеп жиған көрпе-жастығындай қатпар-қатпар гранит 
тастардан тұратын əдемі де миллиондаған жыл жасаған ескі 
тау. Шатқал-шатқалы, сай-саласы сыңсыған шоқ-шоқ тал-
терек, қайың мен қарағаш желмен ойнаған жас шіліктер. Осы 
Ортаудың «Қарашілік» деген жерінде Сəкеннің əкесі Сей-
фулла қыстауының таған орны күні бүгінге дейін сақталған. 
Керек болса Сəкен елге келгенде ел аулақта өз-өзімен болып 
демалып отыратын сол қыстау маңындағы кресло сияқты 
тас та сол қалпында тұр.

Сəкеннің ақындық жолға түсуі, ойын-сауыққа, əн-күйге 
жастайынан құмар болуы кездейсоқ құбылыс емес. Бұл бі-
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ріншіден, сұлу табиғат аясының ғажайып көріністерінің əсе-
рі болса, екіншіден, ел ішіндегі атақты əнші-күйшілердің, 
ақын-жыршылардың ықпал-əсері екені сөзсіз. Ең алдымен 
Сəкеннің əкесі Сейфулланың өзі өнерпаз адам болған. Ойы-
мызды айғақтау үшін кезекті Сəкеннің туған інісі Мəжит 
ақсақалдың естелігіне берейік:

«...Əкем жетім болып, жалғыздықты көп көріп өскен 
ғой, көп ағайындарының ішінде өз есесінен құр қалып, 
шетқақпайға ұшыраған кездері де аз емес шығар. Осының 
салдарынан ба, əлде біздің ауылмен құдандалы, оқыған Ер-
денбайдың, Қожамбердінің Құсайындарының ақылдары 
себеп болды ма, əйтеуір əкеміз үлкен ұлы Сəкенді орысша 
оқуға берді... Біздің ауыл ойын-сауыққа мейлінше құмар 
еді. Қазақ арасына жайылған ойындар мен өлең-əндердің 
барлығы да ойналып, айтылып жататын. Сол өлең ойын-
сауыққа əкем мен шешем бірдей араласатын. Кейін ерже-
те келе сауықшыл, саятшылдығы сондай, ол домбыра да, 
гармонь да тартып, əнді айқайлап шырқамай жай баяу ғана 
айтып көбінесе күй тартатын. Ал біздің үлкен үйден өмірі 
бүркіт кеткен емес. Шешем еркін де, əкемізге айтқанын 
тыңдататын да еді. Бізді жақсы мінез-құлыққа тəрбиелеуде 
шешеміздің беделі мен ықпалы күшті болды. Біз бəрімізде 
шешемізді жақсы көруші едік. Сондықтан Сəкен оқуда, 
қызмет бабымен алыста жүрсе де шешемізді алдымен атап, 
сағынып хат жазатын...» (Е.Ысмайылов, Ақын жəне револю-
ция, Алматы, 1964 ж. 11 – 12 беттер).

Анаға деген осы ыстық сағыныш Сəкеннің лирикасынан 
мықты орын алады. Шет жерде жүріп, бір жазған өлең ха-
тында Сəкен анасы Жамалға:

Əлі есімде мені талай,
Аш бауырыңа басқаның.
Ұмытылады, айтшы қалай
Талай тамған жастарың...
Жадымда əлі мені тербеп,
Талай айтқан жырларың.
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Жүрегіме қатқан шер боп,
Қасіретіңнің сырлары.
Шын сүюді сенен көріп,
Сенен ғана білгенмін,
Күлсең менде саған еріп,
Куанғаннан күлгенмін...

деп  толғайды.
Бұл аяулы, асыл анаға деген сағыныштың лирикалық тол-

ғауының үзіндісі ғана. Осы үзіндінің өзінен-ақ абзал ананың 
үздік қасиеті көрініп тұрған жоқ па? Өнерпаз ананың бала-
сына айтқан жүрек тебірентер бесік жыры, сазды əні, мұңды 
үні құлағыңа келмей ме? Осындай зерделі өнерпаз ата-анадан 
туған өлеңшіл, жыршыл, сауықшыл ауылда туып-өскен Сə-
кен өнерге қалайша қол созбасын. Табиғатынан сұңғыла, 
сезімтал əсершіл жаратылған, сұлулыққа, адалдыққа ғашық 
боп туған Сəкеннің ақын болмауға, əнші-күйші болмауға 
жағдайы да, хақысы да жоқ еді.

Əрине, бұл мақалада біз Сəкеннің ақындығына тоқтал-
маймыз, ол əдебиетшілердің, зерттеушілердің үлесі. Біздің 
тілге тиек етер негізгі ойымыз əнші-күйші Сəкен, сазгер 
Сəкен жайында. Егер біз ақын Сəкеннің өлеңдерінен, поэма-
ларынан азды-көпті дəйексөз (цитата) алсақ, мұның өзі сазгер 
Сəкеннің өнеріне оның ақындығының тікелей қатыстылы-
ғы, ақындық пен сазгерліктің іштей астасып, өзектесіп, ас-
тарласып, жататындығына байланысты.

Сəкен өнерпаз сауықшыл ауылда туып, əнші-күйші ата-
ананың бауырында өсті дедік. Шыны солай. Мұның үстіне ел 
ішіндегі өресі биік əнші-күйші өнерпаздар болашақ ақынға, 
сауықшыл сазгер, сері Сəкенге аз ықпал етпейді. Осындай 
өнерпаздардың бірі – Сəкен жас шағында ерекше құрмет тұ-
тып, өнеріне бас иген өзі соған еліктеген адамдарының бірі 
саналатын Құлмағанбет деген кісі екен. (Бұл сірə Нілдінің 
тоқасы болса керек).

Құлмағанбет əнші, гармоншы, əрі ақын болған. Сондай-ақ, 
өзінің ауылында тай-құлындай тебісіп бірге өскен Сəкеннің 
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жақсы көрген достарының бірі кедей жігіт Əзімхан болса 
керек. Əзімхан кедей болса да жоқшылықты мойындамай 
өмір кешкен өнерпаз еді. Ол əрі сері, əрі əзілшіл, сауықшыл 
өнерпаз жігіт болыпты. Əзімхан қазақтың көп қиссаларын 
жатқа айтқан. Бұдан басқа Сатай, Сүйіндік, Əбен (халық 
мұны сайқымазақтығына байланысты «жынды Əбен» атап 
кеткен) атты жігіттер Сəкен ел аралап сейіл құрған кезінде, 
саятшылдық жасаған шақтарда үнемі Сəкеннің жанынан 
табылған достары. Бұлар Сəкеннің «антуражындағы» пал-
уан, сері, əнші-күйші, əзілқой достары. Сəкен ел аралап, сейіл 
құрғанда ешқашан жалғыз жүрмеген. Жанына əнші-күйші 
өнерпаздарды Əбен сияқты əзілқой, қуақы, сайқымазақ 
жігіттерді ертіп жүрген. Бұл, əрине баяғы сал-серілердің 
дəстүрі. Шындығында Сəкен елден ерек əдемі киінді, таза-
лығы, əдемі нəрсеге құмарлығы сұлу қыз-келіншекке көз 
қыры түсуі жағынан қандай да сал-серілерден асып түспесе 
кем түспеген.

Сəкеннің жақсы көріп, ертіп жүрген адамдарының бірі 
Əбен деген кісі дедік. Əбекеңді өз басым көзіммен көріп, 
өнерін тамашалаған адамның бірімін. Əбен бері де 1960-шы 
жылдарда қайтыс болды. Сəкен жақсы көрген сол Əбен – 
тума талант, халықтың қайнаған ортасынан шыққан тамаша 
өнерпаз еді. Жоғары да айтқандай Əбекеңді Жаңаарқаның 
адамдары «Жынды Əбен» атап кеткен еді.

Мұның да белгілі себебі бар. Бойы ортадан аласа, тығыр-
шықтай толық денелі, бет-пішіні еркек адамнан гөрі əйелге 
келіңкірейтін бетінен қаны тамған қызыл шырайлы, көк көз-
деу кісі еді. Əбен эстрадалық сахнаға жаратылған, нағыз 
күлкілі (комик) артист болатын. Ол əлдекімнің түр-түсін, 
қимылын, оғаш мінезін айнытпай салуға шебер, əдемі де нəзік 
даусымен қыз болып сыңсып жылап, ата-анасымен қоштасу 
немесе толғағы жеткен əйел болып «Би-Би Фəтима пірім-ай» 
деп жіпке асылып зарлап «толғау», ел ішіндегі кейбір аңқау 
адамдарды ақылға сыймайтын əлденені айтып нандырып, ал-
дап тақырға отырғызып кету, т.б. өнерімен елді қыран-топан 
күлкіге батырған Əбенді «жынды Əбен» деуі содан. Мен өз 
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басым «жынды Əбен» деген сөзді халықтың сүйікті əнші-
ақынын сал-сері деп атағанындай, елдің оған берген құрметті 
атағы ретінде қабылдаймын. Осы Əбен сайқымазақтығының 
үстіне жап-жақсы əнші де болатын. Мысалы «Қараторғай» 
əнін (Жамал Омарова айтқан сырдың «Қараторғайы») ол 
орындағандай мəнерде ешкімнен естіп көрген емеспін. Əбен 
«Қараторғайының» вариантын басқадан есту мүмкін де емес 
еді. Өйткені ол «Қараторғай» əнін кеудесін (запев) қыздың 
даусындай нəзік үнмен сызылтып дұрыс айтып келіп, əн қа-
йырмасына келгенде:

«Салайын мен əніме Қараторғай, Қараторғай» –

деген қайырмада айтылатын сөздерді əдейі айтпай «жынды-
лығы» ұстап қайырма əуенін

«еһе-еу айдай, еһе-еу айдай»

деген сөзінің оғаш сөздерімен сексуалдық əуенде қалжың-
қалжың араластырып жіберетін. Əнші бет-əлпетін мың 
құбылтып əн қайырмасын айтқанда қыран-топан күлкіге ба-
татын.

Міне, осы «жынды Əбен» Сəкеннің жақсы көретін ер-
келеткен адамдарының бірі еді. Ел оны жынды деп атау-
мен бірге «Сəкеннің сайқымазағы» деп те атаса керек. Несі 
бар корольдердің, патшалардың масқарапазы (шут) болған 
ғой. Біз жоғары да атап өткен адамдар ғана емес, Сəкен 
қай ауылдың да, қай елдің де əнші-күйші өнерпаздарын 
қастерлеп, солармен бауырласып, достасып кетеді. Мы-
салы тама еліндегі Сапалай, Мүсейіп деген ақын-əншілер 
де Сəкеннің жақын сырлас достары болған. Ал халықтың 
атақты əнші-композиторы, əрі батыры Иман Жүсіп те жиыр-
масыншы жылдарда Сəкен Қызылордада тұрған кезде Иман 
Жүсіпті іздеп тауып, танысып достасып кетеді. Иман Жүсіп 
Сəкеннің үйіне жиі келіп, қонақ болып, аунап-қунап еркін 
араласып кеткен. Иман Жүсіп пен Сəкен бір-бірімен шешіле 
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сөйлесіп, қалтқысыз сырласады. Əрине, мұндай да əн де ай-
тылып, күй де тартылады ғой...

Халықтың осындай атақты əнші-күйшілерін, өнерпазда-
рын Сəкен Қарқаралы, Көкшетау, Баянауыл, Атбасар, 
Ақмола төңірегінде де кездестіріп, солардың көбімен дос-
тасып кетеді. Оның ерекше сыйлап, əншілік өнеріне ден 
қойған, бас ұрған адамдарының бірі – атақты əнші-сазгер, 
ақын үкілі Ыбырай Сандыбайұлы еді. Бұл жайында сөзді 
Сəбит Мұқановқа берейік. «... 1927 жылы жазды күні С.Сей-
фуллин Қызылордадан Көкшетау еліне жер бөліс науқанын 
өткізуге барды... Бурабай тауын айнала отырған елде бұл 
науқанды жүргізіп жатқан Сəкенді 71 жасқа шыққан Ыбы-
рай іздеп келді... Ыбырайдың ірі ақын, ірі əнші екенін бұрын 
естіген Сəкен, Оқжетпестің түбінде отырып тыңдау керек 
деді де ауылдан қымыз, тоқты алдырып, бір топ адам кеш-
ке қарай Оқжетпестің түбіне бардық. Сонда Оқжетпестің 
етегінде Ыбырайдың «Көкшетаудың биігі-ай» деп бастала-
тын «Қарагөз» əнін шырқап жібергенде, жантайып жатқан 
Сəкен орнынан ұшып тұрып, Ыбырайдың алдына шөке түсіп, 
жатты да қалды. Аса ырғақты жəне аса биік бұл əн орында-
лып болғаннан кейін Сəкен: «Апырай, бұндай да биік жəне 
көркем дауыс болады екен-ау» – деп Ыбырайды құшақтап, 
сүйді. «Көкшетау» поэмасында Сəкеннің:

Туса егер өнерлі боп бақтарына,
Білім ап жүрсе бəрі баптарында,
Біржан сал Ақан сері, Ыбырайлар
Алмас ед Шаляпинді қапталына –

деп жазуы осыдан кейін (С.Мұқанов. «Өсу жолдарымыз», 
1960 ж. 26-бет). Сəкеннің музыка жандылығы, өнерпаздығы 
туралы сөзді тағы да Сəбеңе берейік: «Сəкен музыканы, əнді 
өте сүюші еді. Домбыраны бір сыдырғы əдемі, ықылас қоя 
тартатын, ондай шақта сөз сөйлеуді жек көретін. Сəкен əн 
айтушыларды қошеметтеп, көтермелеп, кейде өзі ыңырси 
қосылып кететін, мəжілісінің көбі əн, күй, думанмен өтетін. 
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Сəкеннің ең жақын досының бірі Əлкей Өтекин еді. Сауаты 
шағын, серілеу бұл көркем жігітті Сəкен əдемі əндері үшін 
ғана жақсы көретін.

Сəкеннің кейде əн-күйге балқып кететіні де болушы еді. 
1934 жылы Мəскеуде оқып жүріп Алматыға каникулға 
келдім. Сəкен қонаққа шақырды. Барсам белгілі күйші Ха-
сенов Əбікен отыр екен. Бұрын көрмеген бұл кісіні, Сəкен 
«Арқаның атақты домбырашысы» деп таныстырды да 
«Сарыжайлауды» орында деп өтінді. Əдемі орындалған 
күйге балқып отырып Сəкенге қарасам, үлкен қара көзінде 
жас мөлдіреп тұр екен, менен ыңғайсызданғандай, жасын 
бармағымен сілкіп жіберді де «Тоқа, деген кісі жер ауып 
жүріп шығарған екен бұл күйді. Осы күй ойналса, Колчак-
тан қашып жүрген таршылық күндерім есіме түседі» деді 
сонда. (499-бет).

Бұл жерде анықтай кететін бір ақиқат шындық бар: 
Сəкен атын атаған Тоқа шынында да тарихта болған адам: 
ол Жаңаарқаның атақты күйші, композиторы – «Сайдалы 
сары Тоқа» атанған адам жəне ол халықтың атақты күйші 
композиторы Тəттімбеттің күйшілік дəстүрін мықтап 
ұстанған, өзін Тəттімбеттің шəкірті санаған адам жəне Сай-
далы сары Тоқаның өз «Сарыжайлауы» бар. Бұл күй күні 
бүгін «Тоқаның Сарыжайлауы» атанып, орындалып жүрген 
атақты күйлерінің бірі. Ал домбырашы, күйші Сəкеннің 
Тəттімбет пен Тоқаның «Сарыжайлауын» айыра алмай, ша-
тыстыруы мүмкін емес. Сəкен Тоқаның да Тəттімбеттің де 
«Сарыжайлауын» өзі тартқан адам...

Əнші-күйші, сауықшыл-думанды ауылда туып-өскен, 
жоғарыда біз айтқан халықтың небір жезтаңдай күміс көмей 
əнші ақындарымен достасқан Сəкеннің өзі əн шығармауы 
мүмкін емес еді. Сəкен Арқа əндерінің стиліндегі тамаша 
əндердің авторы жəне ол өзінің сазгерлік өнерін ақындық 
өнеріндей жариялап, насихаттамағанмен, көңіл күйдің нəзік 
жан сезімінің, творчестволық тебіренісінің серігі ретінде кө-
бінесе оңашада өзі ғана айтқанға ұқсайды. Бірақ халықтың 
ауыз əдебиетін, жырларын, қиссаларын, эпостарын, шешен-
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дік сөздерін көп жинап, оны терең зерттегені сияқты Сəкен 
халықтың əн-күйлерінде жадына көп тоқып, оған халықтың 
музыкалық қазынасы ретінде қарап, қастерлеген, оны ел 
арасына таратуға ерінбеген суреткер. С.Сейфуллин керек 
болса атақты музыка этнографы Александр Викторович 
Затаевичтің жинаушылық ісіне көмек көрсетіп, өзі де біраз 
əн-күй беріп, Затаевичтің корреспонденттерінің бірі болғаны 
белгілі. А.В.Затаевич «Қазақ халқының 1000 əні» деп атала-
тын атақты этнографиялық жинағының ескертпесінде (при-
мечание) Сəкен жайында былай деп жазады.

«Сəдуақас (Сəкен) Сейфуллин «Асау тұлпар» өлеңдер 
жинағын, «Бақыт жолында», «Қызыл сұңқарлар» пьесала-
рын, сондай-ақ əңгімелерін баспадан шығарған қазақтың 
жас ақыны, əрі жазушы. Ол тамаша əнші, əрі күйші, Ақмола 
өңірі əн-күйлерінің жетік білгірі».

А.Затаевич С.Сейфуллинді осылайша бағалай отырып, 
одан «Қазақ халқының 1000 əні» деп аталатын тарауына 
Сəкеннің орындауынан жазып алған «Тоқа», «Терісқақпай» 
күйлерін, «Шаш сипар», «Сауытбектің зары», «Күн мен ай», 
«Толғану» əндерін кіргізеді. Мұның өзі жазушы Сəкеннің 
ақын Сəкеннің сондай-ақ тамаша музыкашы Сəкен екенін 
айғақтаса керек. Сондай-ақ халықтың əн-күй өрісіндегі ой 
толғанысы, тебіренісі Сəкеннің өлендерінде де алтын арқау, 
өзек боп өріледі. Əр өлеңінде мен мұндалап шаң береді:

Екі бет саядағы қызыл шие,
Дауысы сызылған күй гармоние.

Бұл Сəкеннің (Сəулем) деген өлеңіндегі жолдар. Ауылдан 
аулақ кетіп, қиял құшағында шалқыған ақынға сүйген қызы 
келеді. «Екі беті саядағы қызыл шиедей, ал дауысы ше? Дауы-
сы сызылған күй, музыкадағы үндестік құдіреті гармония, 
(қызыл шие) деп əдейі алып отыр, болмаса терминнің дұрыс 
айтылуы – «гармония» екенін ақын жақсы біледі. Қыз үні 
оған музыкадағы тамаша үндестіктей (гармония) əдемі де 
жарастық сыңғырымен естіледі.
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Маржандай тізген жырымды
Айтайын болсаң тергеген,
Домбырадай күйленіп,
Əн тасып көкірек кернеген...
Шаттанып күйлер қауласын
Қосылған əрбір пернеден.

Бұл Сəкеннің 1917 жылы Ақмолада жазған «Тергер болсаң 
айтайын» деген өлеңіндегі жолдар. Енді Сəкен ағаның 
«Қырда» деген өлеңін алайықшы. Осы өлеңді оқи отырып, 
«Осының авторы шығарған əні де болған-ау» деген ой ке-
леді. Қайталап оқып, сол ойыңа кəміл сенесің. Əттең сол 
əннің бізге жетпей қалғанына қатты өкінесің:

Күңіреніп қырда отырып көкірек кернеп,
Əн салдым домбыра алып ырғақ тербеп
Аузымнан өлеңімді қағып алып,
Ызыңдап кетті жаттап асау жел кеп.
Асау жел саулап жаттап кетті сарнап,
Аралап Сарыарқаны кезіп шарлап,
Əн салдым қырда отырып, көкірек кернеп,
Кім білсе желдің тілін соған арнап.

(«Қырда», 1917 жыл).

Ал Сəкен Шаих Сағдиден аударған өлеңінде əн-күйдің 
құдірет күшін əсерін түсінбейтін көкірегі соқыр пақырларды 
салпаң құлақ есекке, бітеу тұлыпқа теңейді.

Дүниеде көркем күйлер көп,
Жаны бар оны сезбей ме?
Сезбейтін оны құр тұлып,
Тұлыптан кісі безбей ме?
Əн мен күйге түйе де,
Шаттанар хайуан десек те
Сезбейтін оны адамды,
Салпаң құлақ есек те.
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Халық ұғымында Аққу – қасиетті де киелі құс. Есі дұрыс 
адам аштан өлсе де ешқашан аққуды атпайды. Ал Сəкен түсі-
нігінде аққу құс – киелі құс қана емес, ол – сұлулық тəңірісі, 
адалдық, пəктік символы. Ақын қандай да бір жарастық, 
келісім, сұлулық, əсемдік болсын, осының бəрін Аққу құс 
бейнесінен іздейді. Музыкадағы, əн-күйдегі үндестіктерді 
де (гармония, созвучие) сол аққу үнінен табады. Керек бол-
са сымбатты да сұлу, кербез де ақылды, қылықты қыздың 
барлық түр-тұлғасын, ақыл мен сұлулық жарасымын сол 
аққумен салыстыра отырып, содан көргендей болады. Сəкен 
үшін дүниедегі сұлулықтың жарасымының (прекрасное) 
баламасы – аққу құс. Сондықтан да Сəкеннің көзі аққудың 
сұлулығына тоймайды. Сəкен аққу құсқа, сұлу қызға, жалпы 
сұлулыққа ғашық:

Аққу құс ұшты
Желдей өсіп күшті
Əн салып келді айнала
Көлді кеп құшты
Керіліп ұшты
Ақ төсін төсеп айнала
Аққу құс кербез
Биіңді көргіз
Көрсет сəулем сəніңді
Таяншы тез... тез...
Сұлуым кел тез
Құбылтып салшы əніңді.

Сəкен ағаның «Аққудың айырылуы» поэмасындағы сұлу-
лық суреттері, айна көлдің əнші құстарының құйқылжыта 
шырқаған ғажайып саздары көңіл мен құлақтан кетер ме?

Арқада бір жер бар еді,
Жібек самал саясы.
Саяда бір көл бар еді
Сырлы кесе аясы...



Пай шымылдық жасыл құрақ
Қалың біткен ту құрақ
Кейде аққулар жасырынады
Шымылдыққа судырап...

Бұл – айна көлдің сиқырлы көріністері. Сəкен табиғат сұ-
лулықтарын ғана көріп қоймайды, оның сырға толы, жырға 
толы айна көлдің шарасынан асқан əн-күйдің үнін де естіп, 
естен танғандай болады.

Көлдің басы ертелі кеш
Мың құбылған əн еді.
Екі ғашық ертегідей
Көлдің көркі сəн еді.

Сəкен дəл осы шақта жұбай аққуларды іздеп, айналаға 
тінте көз салды:

Көлдің бетін көзбен аңдып
Жұбай аққу көрінбей,
Сəулемді іздеп жаттым қаңғып,
Көл басында ерінбей...

«Сарыарқа» журналы, 1994 ж. № 3
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СƏКЕН ТАҒАЙЫНДАҒАН КОМИССАР

Сəкен ЕРМЕКБАЙҰЛЫ, 
еңбек ардагері

Менің əкем Ермекбай Жəкеевті Сəкен аға 17 жасын-
да комиссар етіп тағайындаған екен. Сол құжат қазір менің 
қолымда. Оған Ақмола уездік уақытша атқару комитетінің 
төрағасы С.Сейфуллин мен хатшысы Д.Əділов қолдарын 
қойыпты. Осы құжаттың негізінде мен əкемнің 1917 жылғы 
Ақмоладағы революциялық жұмыстарға белсене араласқа-
нын білдім. Советтендіруде үлкен еңбек сіңіргенін көрдім. 
Бұл құжат бойынша əкем қазіргі Жаңаарқа ауданының 
Шонай, Мұңлы, Қосағалы, Сарыкөл болыстарында жаңа 
үкіметтің құрылымдарын ұйымдастыруға арнайы жіберілген 
екен. Сөйтіп əкем далаға жаңа ту тігуге, жаңа тəртіп орнатуға 
бозбала шағында белсене қатысқан еді. Өзі 15 мың жылқы 
айдаған байдың баласы бола тұра мұсылманша, орысша оқып 
сауатын ашып, Сəкендердің соңына ергеннің əсері ме, əйтеуір 
жаңа заманға жар салып, жан-тəнімен қызмет етіпті. Бұл жол-
да көрген қиындығы да аз болмаса керек. Жаңа заманмен бірге 
келген қызметтердің біразын атқарыпты. Талай рет уездік, 
губерниялық съездерге делегат болып сайланыпты.

Əкем көзі тірісінде Сəкен туралы көп əңгіме айтып оты-
ратын. Екеуі көп кездесіпті, пікірлес болыпты. Қазір əр-
кім əртүрлі құбылтып жүр ғой, əкемнің айтуына қарағанда, 
Сəкен Алаш партиясына қарсы болмаған. Қайта оның бас-
шылары мен сыйлас, армандас болған. Бұған Сəкеннің 1927 
жылы Жаңаарқада, жазғы жайлауда Жəкей атамның үйінде 
Əлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов жəне басқа қазақ-
тың ығайы мен сығайларының үлкен бас қосуын ұйымдас-
тыруы, онда жерге, конфескеге, ұлттық келешекке қатысты 
бірнеше күнге созылған əңгіме кеңес өткізуі дəлел бола 
алады. Тіпті осында өлеңдер оқылып, шешендік сөздер 
айтылған. Əсем əндер шырқалған. Кісілік пен имандылық 
жайында ұрпаққа үлгі тұтар мəселелер қозғалған. Соның 
ортасында менің өз əкем Ермекбай отырыпты.
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Əкем 1927 жылы Қызылордадағы бір жиында партияға 
мүше болуға ниет білдіріпті. Оны естіген атақты Ұғар 
Жəнібеков ұшып тұрып: «Ей, Ермекбай, партия болам дейсің, 
ана əкеңнің мыңғырған мыңдарын қайтесің» депті, «Пар-
тия мыңғырған мыңдар» сөздеріне салмақ түсіре. Ол кезде 
революционерлік ірі адамның үні осылай естілсе керек.

Содан сəл үнсіздік болады. Сəкен аға сөйлеп, сөз бағытын 
басқа арнаға бұрып жіберіпті.

Ұғардың сөзінен кейін əкем Сəкен ағамен ақылдаса оты-
рып, басқа жаққа кетпек болады. Шынында, мына сөзден 
қорқайын дейді. Қайда? «Жетісуға, Алматыға бару керек 
шығар» – деп ойлайды. Сонымен Сəкен аға ақыл беріп, Ораз 
Жандосов көмектесіп, сол жылы күзде Алматы облысының 
қазіргі Жамбыл ауданындағы «Дегерес» жылқы заводы-
на көшіп барып жұмысқа орналасады. Кейін осы ауданда 
тағдыр оны Ахмет Қонаевпен табыстырып, екеуі ұзақ жыл 
бірге істеп ағалы-інілі дос болды.

Біздің үйге Сəкен, Əліби, Ілияс, Ораз, Жамбыл жəне басқа 
да қазақтың көп зиялылары келіп қонақ болып кететін. Менің 
шешемнің немере інісі Жанайдар Сəдуақасовта, Ғабиден 
Мұстафин, Сейділ Талжанов, Кəрім Тоқтыбаевтар да жиі 
келетін. Осылардың бəрімен біздің қарым-қатынасымыз жақ-
сы болатын. Əкем марқұм Сəкендікіне барса, Гүлбаһрам 
тəтемді тілі жеткенше мақтап келетін. Өйткені ол кісі əкеммен 
бірге барған қойшыларды да құдайдай сыйлайды екен. Тө-
сегіне ақжайма төсеп, етік-шұлғаулары су болса пешке жа-
йып, ас-суын əзілдесіп əңгімелесіп отырып береді деуші еді.

Бір күні, яғни 1937 жылдың қаралы күндерінің бірінде 
əкем Сəкендікіне келсе, үйдің іші шашылған. Гүлбаһрам 
тəтей Сəкенді ұстап əкеткенін айтады. Əкем ақша салған 
сақтық кітапшасын осы үйде сақтайды екен, оны бір 
тақтайдың қуысынан алып береді. Сəкенге Гүлбаһрамнан 
соңғы сəлемін айтып, əкем ол үйден асыға аттанады. Содан 
Балтабай мал дайындау-бордақылау шаруашылығының ди-
ректоры болып істейтін Ахмет Қонаевқа жасырын сəлем 
айтып, Алматыдан қашып Қырғызстанға кетеді. Өйткені, 
Сəкенге байланысты ол кісіні де ұстауы мүмкін еді.



Əкем Сəкеннің қасына жата алмады. Бірақ, оны өзі 
жанындай жаксы көретін Гүлбаһрам Сейфуллина мен 
Сəбит Мұқанов бейіттерінің ортасына жерледік. Сəкенді 
пайғамбардай көргендіктен менің атымды Сəкен қойыпты.

Сəкен Мұражайы қорынан.



218

СƏКЕННІҢ ДОМБЫРАСЫ

Сара СМАҒҰЛОВА

Сыздық Əлиев ақсақалдың есімі Қаражал қаласының тұр-
ғындарына жақсы таныс. Бірі оны ел арасындағы талантты 
домбырашы деп таныса, енді бірі он екі бала тəрбиелеп өсірген 
үлкен шаңырақтың бас иесі ретінде білетін. Елу жылға жуық 
ғұмырын Қаражал қаласында өткізген қарапайым жан осы-
дан екі жыл бұрын қайтыс болған еді. Жақында ақсақалдың 
артында қалған ұрпағы əкелерімен қайта қауышқандай 
болды. Қаражалдағы мəдениет үйінің əуесқой əртістері 
Сыздық Əлиевтің өмірін арқау еткен Сəкеннің домбырасы 
атты қойылымды сахнаға шығарды. Қойылымның авторы 
Төлеухан Ілиясұлы.

Сыздекеңнің тағдыры 37-жылдардағы жазықсыз жапа 
шеккендердің өміріне ұқсас. Ол Сəкен Сейфуллинмен туыс 
болып келеді. 1927 жылы Сəкен елге келгенде Сыздық жас-
өспірім бала екен.

Сол кезде 11 – 12-де болса керек. Ақтайлақтың бойында 
Сейфекең ауылы отырыпты. Сəкен келді деген хабарды ес-
тіген соң əжесі Сыздықты өзімен бірге сол ауылға ала барса 
керек. Ауыл арасында күйші бала атанып жүрген кезі екен, 
сол жылы Сəкен ағаның алдында күй тартыпты. Баланың 
талабына, домбыра тартысына сүйсінген ақын өз домбыра-
сын сыйға беріп, маңдайынан иіскесе керек. Ақынның осы 
пейілі мен сыйға тартқан домбырасы кейін Сыздекеңе сор 
болып жабысады. 1927 жылы Сəкеннен сыйға домбыра ал-
ған, халық жауының оң қолы, туысы деген жаланың құрба-
ны болып, кетті дейтін Сыздекеңнің зайыбы Рымкүл, ақса-
қалдың өмірі туралы əңгімелегенде.

Рымкүл Сыздыққызы – менің немере апам. Екеуміздің 
əкеміз бірге туысқан. 1947 жылы он жыл айдауда болып елге 
оралған соң, Сыздекең біздің апамызбен қосылыпты, ол кез-
де Рымкүл он сегіз жаста екен. Бала кезімде:

– Рымкүлді Сыздық велосипедке мінгізіп алып қашқан, – 
деп жеңгелеріміздің əңгімелеп отыратынын сан естігеміз. 



Жездеміз бен апамыз тату-тəтті қырық жылдан астам бірге 
өмір сүрді. он екі бала тəрбиелеп өсірді. Балалары алуан 
түрлі мамандық меңгерген. Бірі – мұғалім, бірі – экономист, 
бірі – банк қызметкері, инженер, жүргізуші. Бəрі де үйлі-
баранды елге сыйлы азаматтар.

Он жыл өмірін айдауда өткізген Сыздекең елге денсаулығы 
нашарлап оралады. Айдауда жүргенде енді қайтып қолыма 
домбыра ұстамаспын деп ант берсе керек. Елге келген соң 
осы сөзінде тұрып, бұрынғыдай елге көрсетіп күй тартуды 
қойып кетеді. Бірақ бала кезден жанын баураған домбыраға, 
музыкаға деген құштарлықтан, сүйіспеншіліктен құтыла 
алмайды. Содан болса керек, ол балаларының бəрін де 
музыкаға баулыды.

– Əкеміз біздің бəрімізді ес білгеннен музыкаға баулыды. 
Бəріміз домбыра, пианинода ойнаймыз. Үй ішінде кішігірім 
концерт ұйымдастырып, біз орындаған əн-күйлерді тыңдап 
отырғанды жақсы көретін. Бірақ елдің көзінше қолына дом-
быра ұстамайтын. Оңашада ғана тартып отырады. Сонда 
бір мұңдылау əуен үй-ішін жайлап кететін. Шешеміз ондай 
сəттерде бізге бұл əкелеріңнің Сібірде айдауда жүргеңде 
шығарған «Ағаш арасында» деген күйі деп отыратын. Əкеміз 
өз өмірінің нағыз жалындаған шақтарының айдауда өтуіне, 
денсаулығынан айырылуына Сəкендей ақыннан сыйға ал-
ған домбыраны кінəлі санайтын. Сондықтан да, ол туралы 
əңгіме қозғауды ұнатпайтын. Əңгіме қозғала қалса, реніш 
білдіріп, тоқтатып тастайтын, – дейді Сыздекеңнің Жезқазған 
қаласында тұратын қызы Дина Əлиева əкесі туралы.

«Халық жауы» деген жаладан жездеміз 1961 жылы ақ-
талады. Бірақ, ол отыз жыл кешігіп, 1991 жылы бірақ естиді. 
Ақталғанын естіген соң, бір жылдан кейін дүние салады.

Жарты ғасырдан астам Сəкенге өкпелі болып, өз басына 
түскен тағдырға кінəлі санаған Сыздекең өмірінің соңғы ми-
нуттарында Сəкеннен домбыра алған балалық шағын есіне 
алыпты.

– Жоқ, бұл домбыраны алмаймын, осы домбыра менің 
түбіме жетті, деп сөйлеп жатты, – дейді Сыздекеңнің қызы 
Дина əкесінің ақырғы күндері туралы есіне алғанда.
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Ақиық ақын Сəкен Сейфуллин Сыздық Əлиевтің өмірін-
де міне, осындай із қалдырған. Жерлестері сондықтан да 
Сəкен Сейфуллиннің 100 жылдық мерейтойы күндерінде 
Сыздық Əлиевтің өмірін арқау еткен Сəкеннің домбырасы 
қойылымын сахнаға шығарды. Қойылым арқылы қаражал-
дықтар 37-жылғы өмір шындығымен бетпе-бет жүздескен-
дей болды.

«Сарыарқа» газеті, 29 қыркүйек 1994 ж.
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СƏКЕН СЕЙФУЛЛИН
ҚАЛАЙ ҚАЗА ТАПТЫ

И.Н.МУДРОВ

«Қарзақ əдебиеті» газетінің 15 ақпандағы са-
нында (№7,1991 жыл) жарық көрген осы ат-
тас мақалада Қарағандылық Иван Николаевич 
Мудровтың Сəкеннің қалай қаза тапқаны жай-
лы айтқандары жарияланған еді. Осыдан соң 
редакциямызға тағы екі адамнан хабар түскен 
болатын. Енді назарларыңызға сол екі кісінің 

айтқандарын да ұсынғанды жөн көріп отырмыз.

Алматы қаласының тұрғыны, зейнеткер Бітім Қалиев: 
«Мен 1950 жылы Алматының тау-кен металлургиялық инс-
титутын (қазіргі политехникалық институт) бітіріп, жол-
дамамен Қарағандыға жіберілдім. Онда №2 шахтада аға 
маркшейдер дəрежесінде қызмет істедім. Менің қарауымда 
Б.Майлиннің баласы Мереке маркшейдер еді. Бейімбеттің 
зайыбы жəне тағы Едіге, Галя дейтін балалары бірге бол-
ғаны есімде. Сол кісілермен араласып жүретінмін. Сонда 
Бейімбет, Ілияс, Сəкендер атылмапты, Сібірде айдауда екен 
деген сөздер шығып қалып жүретін.

1959 жылы қиыр солтүстікті игеру туралы қаулы шықты. 
Соған орай мен де он айға жұмысқа баратын болып, сол 
жылғы қарашада Чукоткадағы "Залив Креста" деген портқа 
келіп түстік. Бұл өзі климаты қатал, ауа райы өте қолайсыз 
аймақ. Ішкі жақпен тек самолет арқылы қатынаймыз.

Содан маркшейдер болып жұмысқа кірісіп кеттік. По-
селкеде тамақтанатын асхана ма, əлде кафе ме бір орын бар 
еді. Соған түстенейін деп барғанымда бет-бейнесі қазаққа 
келетін адамды байқадым. Ол да мені көріп отырған болуы 
керек, жаныма келіп:

– Осы сен қазақсың ба? – деп сұрады.
Біз танысып, жөн сұрасып аздап тілдескен соң құрмет 

көрсетіп өз үстелдеріне шақырды. Содан соң өзі тұратын 
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жерін айтып «үй жаққа келсеңші, əңгімелесейік» деді (үй 
деп отырғаны барактары ғой).

Бізді алдын-ала тиісті мекемелер ескертіп, ешкіммен 
араласпаңдар деп нұсқау беріп қойған болатын. Бірақ, соған 
қарамастан бардым. Поселкеден үш шақырымдай жерде 
біріне-бірі қатарласа салынған үлкен қоймалар болушы еді, 
соның арасында тұрады екен. Соларды басқаратын көрінеді. 
Қасындағы жастау бір жігітті «менің атқосшым, Базар де-
ген қарақалпақ жігіті» деп əзілдей таныстырды. Содан көп 
əңгімелесіп, арақ ішіп отырдық. Ол кісі қатты қызып қалған 
болатын. Бір кезде анадай жерден екі-үш дəптерді алып, 
өлеңдер оқи бастады. Өлеңдер жақсы екен, мен:

– Мынау өлендеріңіз жақсы екен, – деп едім, «Бұл 
өзімдікі емес, ондай қабілет қайдан келсін, Сəкен ағамыздың 
жазғандары ғой» дегенде шалқамнан түсе жаздадым. 
Өлеңдері сондай мұңды, ел-жұртқа, туған жерге сағыныш 
бірден байқалады.

Сонымен тағы көп əңгімелесіп отырдықта ұйықтап 
қалдық. Таңертең тұрып, жуынып жатқанда тағы да, «Түнде 
Сəкен туралы мен мас болғандықтан айтқаным жоқ, бəрі де 
нақты шындық, Сəкеннің атылғаны жалған. Əрине мұндай-
ды өз көзімен көрмегендер сенбеуі де мүмкін. Бірақ, сен осы 
айтқандарды ұмытпа, сұрағандар болса айт» деді.

Командировканың мерзімі бітіп елге оралған соң, бірді-
екілі сенімді адамдарға (ол кезде мұндайды ашық айту қайда) 
айтып едім, ешқайсысы құлағына да ілмеді.

Ал, өзім Сəкен туралы баяндаған адамға қатты сендім. Ол 
кісінің өтірік алдауы мүмкін емес. Өзі оқыған, білімді қызмет-
кер болған азамат екен. Ташкенттен Орта Азия университеті-
нің тарих факультетін бітіріп, мектепке мұғалім, директор 
болған, тіпті 1937-де ұсталғанға дейін соңғы бірнеше жыл ау-
дандық атқару комитетінің төрағасы қызметінде істеген көрі-
неді. Ұмытпасам, Қарағандының Шет ауданынан болуы керек.

Ол кісі маған Сəкен туралы əңгімелеп отырғанда, Бе-
йімбет, Ілиястар жөнінде де сауал қойған едім. Сонда: «Олар 
да сол жақта болды, бірақ кейіннен бөліп жіберіп, араласа 
алмадым»  деді.



– Сəкен қаза боларынан бұрынырақ көп қиялданып, кей-
де басы ауған жаққа жүріп кететін. Содан бір күні жоқ болып 
шығып, артынан тауып алды, – деген еді.

Осының бəрі де И.Н.Мудровтың айтқандарына келеді. Бір 
шындық болуы мүмкін. Сондықтан да мен И.Н.Мудровты 
ертіп алып барып, сол жердегі мүрдені көру қажет деймін. 
Өліктің денесі сол күйі бұзылмай жатқан болуы керек, 
өйткені, Чукоткада жүргенде Мəскеуден арнайы комиссия 
келіп, молаларды қазып, тексеру жүргізіп жатты. Өліктің 
сол қалпы бұзылмай сақталатынын сонда ғана көрдім. 
Сондықтан да тек моланы қазып көру арқылы ақиқатқа көз 
жеткізуге болады. Бұл мыңда бір кездесетін мүмкіндікті тек-
ке жібермеген жөн».

«Қазақ əдебиетіқ» редакциясы.
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СƏКЕН ҚАЗАСЫ ТУРАЛЫ ТАҒЫ БІР ДЕРЕК

оны «1938 жылы ақынмен бірге болдым»,– 
деген Сейіт ақсақал айткан еді

А.ТУҒАНБАЕВ, филолог, Ақтоғай ауданы

«Қазақ əдебиетінің» биылғы 15 ақпандағы 7-ші нөмірінде 
жарияланған "Сəкен Сейфуллин қалай қаза тапты» атты 
жəне «Сарыарқа» газетінің 9 сəуірдегі нөміріндегі «Ақын 
мүрдесі Магаданда ма?» атты мақалаларға орай Сəкеннің 
тағдырына байланысты өз құлағыммен естіген деректі ұсы-
нуды ұйғардым. Бəлкім бұл да Сəкен өмірінің соңғы кезе-
ңін анықтау жолында ізденіп жүргендерге жəрдемдесер.

Мен 1986 жылдың маусым, шілде айларында Қарағанды 
қаласындағы №1 облыстық хирургиялық-клиникалық ау-
рухананың урология бөліміне екі ай жатып емделдім. 
Аурухананың осы бөліміндегі маған көрші палатада бүйрек, 
бауырларына операция жасатқан ауылдық жерден кел-
ген екі-үш ақсақалдар болатын. Уақыт өткізу, көңіл сұрау 
мақсатымен ол кісілерге жиі соғып, ел ішінде бұрын өткен 
ақын, күйші, палуан, тағы басқа əйгілі адамдар туралы сөз 
қозғап, пікірлесетінбіз.

Əдеттегідей таңертеңгі дəрігерлік бақылаудан соң 
қариялар палатасына соқсам, жинақы, сөз саптауы ширақ 
егделеу бір адам отыр екен. Өзі осы палатаға менің алдым-
да ғана кірген болуы тиіс. Жаңа ғана жөн сұрасып, таны-
сып жатыр екен. Менің де аты-жөнімді сұрады. Өзін Нұра 
ауданының тұрғыны екенін білдіріп, емделуге келгенін, 
Есімінің Сейіт екенін айтты.

Ертеңіне де күндегі дағдымызбен операция жасатқан 
қарияларға Сейіт ақсақал екеуіміз қатар еніп, көңілдерін 
сұрадық. Сөзден сөз туып, Сейіт ақсақал өзінің өмір жо-
лын əңгімелеп кетті. Өзі Нұра ауданында туып, орысша ба-
стауыш мектеп көлемінде білім алыпты. 1930-шы жылда-
ры ауылды советтендіру жұмыстарына қатысқан. Селолық 
Советтің хатшысы қызметін атқарып жүріп, 1937 жылы 
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дүрбелеңге ілігіп, «халық жауы» ретінде ұсталған. Сталиндік 
репрессияның азабын өз ауданы мен Ақмола түрмесінде 
өткеріп, 1938 жылдың қаңтар айында Монғолияның аста-
насы Улан-Батор маңына түседі. Улан-Батордан біздің елге 
қарай тартылған темір жол құрылысында мыңдаған саяси 
тұтқындар жұмыс жасапты. Өзі жеті адамдық бригадаға 
басшылық жасайды. Жаз айында осы бригада мүшелері бір 
қоста тұрыпты. Топырақ қопару, оны тасып жол табанына 
төсеу т.б. жұмыстардың бəрі де қолмен атқарылады. Дина-
мит қойып топырақ ату кезінде көптеген тұтқындар қаза та-
бады. Сейіт ақсақал сөзін сабақтай отырып: «1938 жылдың 
жаз айында біздің қосымызға түскі үзіліс кезіңде надзира-
тель бір орыс пен бір қазақты айдап келіп, менің бригада-
ма бөлінген қосымша күш екенін айтып тастап кетті. Кел-
ген екеуінің қалі өте мүшкіл, аяқтарын əрең басады. Өн 
бойларының бəрі көлкілдеп ісіп кеткен. Сұрастыра келе бірінің 
Сəкен Сейфуллин, екіншісінің сібірлік бір райкомның хатшы-
сы екенін білдік. Қос мүшелері бар мəзірімізді ауыздарына 
тосып, өзімізше күтіп, аялай бастадық. Сəкен мен қасындағы 
серігі бір айдан кейін аяғын қаз басқандай болып жұмысқа 
ілікті. Біздер бригада мүшелері оларға жанашырлық жасап, 
жұмыстың жеңілдеу жақтарын беріп жүрдік. Ауыртпалық-
ты екі ай бойы өзіміз көтердік. Қыркүйек айының аяғы шама-
сында жол құрылысы бітіп, тұтқындарды Сібірге «тұрақты 
мекенге» бөліп жіберді. Сəкенмен қимай қоштастық. Кейін 
де ұзын құлақ хабар арқылы сұрастырып жүрдім. Ол 1943 
жылы барған жеріндегі зоналық складтың меңгерушісі бо-
лып жүріп қыс айында атылып өліпті деп естідім. Мен 1954 
жылы елге оралдым» – деп сөзін аяқтады.

Мен: «Секе, мынауыңыз үлкен жаңалық қой. Сəкенді 1938 
жылы атылды деп жүрміз. Нақты деректерді біледі екенсіз, 
маған толық етіп айтып беріңіз. Сəкенді зерттеп жүрген 
ғалымдармен хабарласып іздестіру салайық», – дедім.

– Қарағым, өткен өмірді еске ала беру жасы келіп, бей-
нет көрген адамға жеңіл деймісің. Осы əңгіменің өзінде 
қаншама жан күйзелісін бастан кешіргендей болдым, қи-
нама, – деп жауап берді қария. Бəлкім, Сейіт ақсақал сол 
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кезде дəл қазіргідей жариялылық, өткенге батыл баға беру 
орнықпағандықтан ашыла қоймады ма, кім білсін?

Үш-төрт күннен соң Сейіт ақсақалды Қарағандыда 
тұратын туыстары шығарып алып кетті. Кетерінде киім-
кешегін əкелген жігітті: «Жақыным КарГу-де ғалым, 
оқытушы болып жұмыс жасайды», – деген еді. Сейіттің сол 
жақын деген адамының аты мен Сəкен кетті, атылды деген 
жерлер жадымнан шығып, ұмытылыпты. Шамалауымша 
Сəкеннің барған жері Тайшық, Жаз өлкесі деген сияқты еді.

Осы деректерді сол 1986 жылы газетке жазбақшы ниетінде 
болған едім. Бірақ ақсақалдың аты-жөні мен мекен-жайы 
жазылған қағаздарды жоғалтып алдым. Оны осы өткен күзде 
ғана бұрын оқыған кітаптарымның ішінен тауып сіздерге са-
лып отырмын. Ақсақалдың тұратын мекен-жайы: Қарағанды 
облысы, Нұра ауданы, Балықтыкөл совхозы, Əлиев Сейіт бо-
латын. 1986 жылы жасым 74-те деген еді.

Қазір Сейіт ақсақалдың бар-жоғынан хабарсызбын. Егер 
менің осы келтірген аз ғана деректерім газетке жарияланса, 
тірі болса Сейіт ақсақалдың өзі, өзі болмаса жақын туыстары 
арқылы Сəкен жөніндегі «жұмбақтың» шешілуіне септігін 
тигізер деген үміттемін. Мүмкін Сəкеннің қаза болған 
жерін, мүрдесін іздеушілерге көмегі болар. Халқымызда 
«жоқты іздеген табады» деген нақыл бар. Осыған орай Сейіт 
ақсақалдан естігендерім «жоқты табуға» септігі тиіп қалар, 
деген оймен жазып отырмын.

Актоғай ауданы «Сарыарқа» газеті, 
№113. 13 маусым, 1991 жыл

Жұмаш Əбішқызы МҰСАБАЕВА, 
дербес зейнеткер.

Екінші хаттың иесі, Алматы тұрғыны Жұмаш Əбішқызы 
былай деп жазады:

«Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Хабаровск қаласын-
дағы өлкелік ғылыми кітапханада жұмыс істеп жүргенмін. 



Бір күні кешке қарай үйдің есігі қағылған соң ашып едім, 
көмірдей қап-қара сақал-мұртын, шашын əдемі қидырған 
40-тар шамасындағы жігіт екен. Танымасам да ата салтымен 
төрге шақырдым.

Дастархан үстіндс əңгімелесіп отырдық. Аты-жөні есімде 
қалмапты. Негізгі тұрған жері Алматы екенін, 58-бен айып-
талып, 19 жыл айдауда болғанын айтты. Тайгада ағаш кесіпті. 
Сол кісі сізге өзімде сенбейтін, бірақ басымнан кешірген 
жайды айтайын деп мына əңгімені баяндап еді:

«Бір күні жұмысқа шыққан бетім еді, бригадиріміз «анау 
тұрған адамга көз салып қарашы» деді. Көре салып, өз көзі-
ме өзім сенбедім. Соны сезгендей бригадиріміз «өзіміздің 
Сəкен ғой» деді.

Сəкенді атып тастады деп естігенбіз ғой, дегенмен барып 
жолығайын деп рұқсат сұрадым. Əлгі адамның жанына ке-
ліп, сəлем беріп, «кешіріңіз Сəке» дедім. Ол «мені неге Сəке 
дейсің мен Сəкен емеспін» дегенде не айтарымды білмей, 
кешірім өтініп, кері қайттым. Бригадиріме келіп, оның Сəкен 
емес екенін айтқанымда: «Сəкеннің дəл өзі, бригадир болып 
істейді, неге екенін білмеймін, аты-жөнін басқаша атайды. 
Барақта ылғи да баяғы тақиясын киіп жүреді» деді.

Осыдан соң да біраз уақыт сыртынан көріп жүрдім, бірақ 
кейіннен бір жаққа ауысты ма, көрінбей кеттің деді.

Ұмытылып кеткен бұл əңгіме «Қазақ əдебиетіндегі» 
мақаладан соң ойыма сап ете түсті. «Жел болмаса шөптің 
басы қимылдамайды» дегендей мұнда да бір шындық бар 
шығар деген ой мазалай береді. Ылайым, сəті түсіп, себеп-
кер бола ма деген ниетпен жазып отырмын.

«Қазақ əдебиеті» газеті., 
1 наурыз, 1991жыл.
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АҚЫН МҮРДЕСІ МАГАДАНДА МА?

(Ол маусымдағы сапарда анықталады.)

А.ҚАРАЖІГІТОВ, 
ССРО Жазушылар Одағының мүшесі

Кең маңдайлы, атжақты, шашы ақ күмістей жарқыраған жы-
лы шырайлы кісі мені есік алдында қарсы алды. Ілтипатпен төр-
ге шақырды. Сəл жөткірініп, ентігін басып, жұмсақ орынды-
ғын жылжытып, таянып кеп отырды. Егделік меңдей бастағаны 
көз жанарынан айқын байқалғандай. Бет орамалын алып, көз 
алдын сүрткіштеп, бір танысын ұшыратқандай жүзіне сəл күлкі 
үйіріп, аз кідірді. Үй иесі сөз бастағанша сабыр сақтап үнсіз 
қалдым. Сонша жерден келген менің көкейімде не жатқанын ол 
қайдан білсін, бір сəтке аң-таң күй кешкен сыңайы бар.

– Танымадым ғой, – деді ол үнсіздікті бұзып.
– Жезқазғаннан келдім.
– Жезқазғаннан? – Оның дауысы əнтек шықты. – Иə, осы 

жақында Жаңаарқа ауданынан да жігіттер келіп-кетіп еді, – 
деп «Сен неғып жүрген жансың» дегендей, бетіме сұраулы 
жүзбен қарады. Бұл күнде жауырыны бүкіс тартып, кəрілік 
емін-еркін мойныңа мінген ол белін жазып, орындығына 
шалқая отырды. Су тиген шыныдай, тұманытқан жанары 
жасаурап тұр.

– Сіз, Иван Николаевич боларсыз, – дедім əлі де əр сөзімді 
санап сөйлеген мен.

Ойым он саққа жүгіріп отыр. Бұған дейін. «Казахстан-
ская правда», «Қазақ əдебиеті» газеттеріндегі хабарларды 
оқып, түрлі топшылаулар, ойлар, үміт пен күдік арпалысына 
түскен менің шынымды айтсам, осынша уақытқа дейін бір 
халықтың аяулысы жайында көрген-білгенін құпия сақтап 
келген кісіге сауалым да көп еді. Əсіресе, қарттық жеңген, 
жүйкесі тозған, көп азап шеккен кісінің тіпті ақыл-жадының 
қаз-қалпында болмауы мүмкін-ау деген күмəнім де жоқ емес. 
Осы ойда əлі де оның көнерген ажарынан назарымды ала ал-
май отырған маған:
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– Не, күмəніңіз бар ма, Мудров екеніме? Онда құжатымды 
көрсетейін, паспортым мінеки – деп орнынан көтеріле бер-
ген оны əрең тоқтатып:

– Кешіріңіз қария, сенем, неге сенбеймін, – деп оны ор-
нына қайта отырғыздым.

– Осы бір тұмауы түскір ентікпеме қосылып, едəуір ма-
залап жүр. Сексеннің сеңгірі де мен мұндалайды. Бəрінен 
қиыны осы ентіктіріп тастайтыны болып тұр, – деді ол сəл 
мұңайып.

– Бəрі өткенде, жас шағыңызда сүйек кескен суық, көрген 
қиыншылықтың сарқыны болар, – деп əлі де бірден шешіліп 
сойлеп кете алмай отырған қартты қаузап қойдым.

– Əй-и, оны қойшы! Өтті – кетті! Көкіректе шер боп 
қатқан, ешкімнің мүсіркеуі, аяугершілігі жібіте алмайтын 
қасіретті сүймендегенде бірдеңе өне ме!? Ол – өз жаныңды 
өзің қинау, бекерге азаптану! – деп тағы бір ырғалып отыр-
ды. Сөз саптауы шамалыға беріле қоятын кісі тəрізді емес, 
қайсар жанды аңғартты.

– Иван Николаевич, сізді республикалық газеттер Сəкен 
Сейфуллинмен Қиыр Шығыста қамауда бірге болған деп жа-
зып жатыр. Бұл өзі... – дей бергенімде:

– Оны кім жалғанға шығарады? Кім бекер деп айта 
алады? Осында Жаңаарқадан келгендер де, бірнеше жөн 
білетін оған дейінгі соққан азаматтар да істің мəн-жайына 
қаныққан. Сен де «бұл өзі деп» көкейінде күмəн ұялап кел-
ген жігіт тəрізденесің. Жо-жоқ, менің көз алдымда бəрі дəл 
қазіргідей. Ол – сөзсіз Сəкен Сейфуллин! Түтігіп орнынан 
ширақ қимылдап тұрып кетті. Демалатын бөлмесіне жіті 
басып барып, тез қайта оралды. Сəкеннің орыс тілінде 
басылған шығармалар жинағын ұстай келді. Алғашқы 
бетін ашып: – Мына сурет сол кісі. Мұнда ол мұртымен 
түскен. Маған кездескен кезде мұрты жоқ еді. Орта бой-
лы, дөңгелек жүзді, қыран қабақ, табиғат-ана ер адамдар-
да кездесе бермейтін көрік, түр-тұрпатты сол қайталанбас 
пендесіне бар ықыласымен құя салған десе болар еді, – деп 
қолына орамалын алып аузын баса құмыға жөтелді де, сөзін 
қайта жалғап, – оны тəңір маған бекерге жолықтырған жоқ. 
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Қамаудағы өмір кімнің маңдайынан сипады, дейсіз. Менің 
Қазақстаннан екенімді естіген күні-ақ жолығысқан еді. Мен 
де жерлесімді көріп, шұрқыраса табысқанмын. Өте шешен 
сөйлейтін, мəдениетті, орыс тілін жетік білетін, көркіне 
білімі сай, кемеңгер азамат мені бірден баурап алып еді...

Иван Николаевич бір сəт маңдайын алақанына сүйеп оты-
рып қалды. Ойын бөлмеуге тырыстым. Кенет: – Мен бейбақ 
жетіқат тереңдікте мына қолмен, – деп күректей алақанын 
жазып, – қия тастай көмір қабатын күрс-күрс қопарып, əбден 
піскен болат сүйек емеспін бе. Қиыр Шығыстың суығына да, 
боранына да, жазықсыз қамаған түрмесіне де, шу дегеннен-
ақ нар тəуекел деп қайрат-күшімді бойыма жиып беріспеуге 
бекінгентінмін. Жастық жалын не сұмдықты болса да бастан 
кешіруге бел буған шақ еді ол. Ал, Сəкен өмірі қолына күрек 
ұстамаған жазушы екен. Аз күнде əл-дəрмені азайып, жүдеп, 
қалжырай бастады. Қолдан не келеді. Сүйекте бар қара 
күшті сарқа жұмсап, көмегімді көрсетіп, оның жоспарының 
орындалуына септік тигізген боламын. Не десең де қуатты 
тамағы, ең болмаса қолайлы жататын орны да жоқ.

«Өлсең ит терісі, өлмесең қой терісі» деп біздің тегін 
күшімізді пайдаланған еріксіздік лагеріндегі əрқайсымыз-
дың күнімізде санаулы болатын. Ол көкшіл көзін жəудірете 
қарады маған. Көрген азап, қиянат, шеккен қасіреті көз ал-
дына елестеді ме, жанары жасқа толып, қатты үкілеп демін 
лықсыта шығарды да: – Біздің басымыздан кешкен сұм-
дықты итте көрмесін, – деді дауысын көтеріп. Қарт кісінің 
тебірене бергеніне мен де қиналып отырмын. Басу айтып, 
ақыл беретін жас кісі емес. Жетпіс тоғыз жас оңай ма. 
«Ешкімнің аяугершілігі, мүсіркеуі жібіте алмайтын қасіретті 
сүймендегенде бірдеңе өне ме?» дегені санамнан өшпей 
қойды. Содан да бекерге қазбалай бермейінші деп ойладым. 
Манағы бір сауалдан кейін сөз қоспай, оны ұйып тыңдап 
қалғанмын.

– Біз алтын кенішінде жұмыс істедік. Əй тозақ еді, то-
зақ! – Басын шайқап, – Құдай өзі жаратқан жерінің бетін 
мұзғып сіреп, тоң қылып қатырып, қойнына «ал мықты 
болсаң ала қойшы» деп алтынын тығып, оны бас еркінен 
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айырылған сорлыларға қаздырып қойса, тозақ демеске бо-
ла ма?! – Қарттың үні дірілдеп шықты, «Қырық жыл қыр-
ғын болса да ажалды өледі» дейтін мақал бар біздің қазақ 
ағайында. Сол сөзде көп шындық бар екен. Кім қалай өледі 
оны тап басып айту кімнің қолынан келсін, – осы жөні, ол 
лагерьдің қай жерде тұрғаны, тау-тасына дейін санамнан 
өшкен жоқ жəне ол жерден қанатты құс болмаса, тірі жанның 
қашып құтыла алмайтыны, ондай бос қиялға ешкімнің бар-
майтыны ақиқат! Ақыры, 1940 жылдың сəуірінде марқұмның 
денесі табылды емес пе?! Үстінде күпəйке, шалбар, басын-
да құлақшын, қолында қолғабы ұйықтап кеткендей тұтас 
қалпында жатыр екен.

– Адасып кетті ме екен?
– Оның себебін кім білген. Алай-түлей түтеген ақ бо-

раны қас-қағымда құтырған Сібір емес пе ол. Бəлкім жілік 
майы таусылып жүруге жарамай, – Иван Николаевич бетіме 
жаутақтап қарап, – қалып қойып, адасып опат болды ма деп 
те ойлаймын, – деді.

– Сіз сендіресіз. Архив құжаттары басқаша сөйлейді.
– Оның біріне де сенбеймін. Мына қолыммен дене то-

пырағын жапқан кісімін мен. Ол – Сəкен! – Қарттың дауысы 
қатты шығыңқырап кетті.

– Ваня! Сен не, айқайлайтын болғансың ба? Дауыс көтер 
ме, өзіңе-өзің кəміл болсаң, болды да, – деп зайыбы сөзге 
араласты.

– Тіпті де жүйкеңе тиеді екен. Ақиқатты жалған дегенге 
жаның ауырады екен, – деген ол тағы да ентігіп қалды.

– Сонда ойыңыз не?
– Ойым ба? Ойым – сол жерге бару. Сəкеннің мүрдесін 

əкеліп топырағына өз қолыммен тапсыру.
– Табыла ма, таба аласыз ба?
– Табамын. Табылатыны да анық. Ол жердің мəңгі тоң бо-

лып, жер асты қатып жататынын білсең керек. Ендеше оның 
денесі де, аяғына байлаған аты-жөні, туған жылы, жазылған 
тақтайша да шіріген жоқ. Сол қалпы жатуға тиіс. Оған мен 
күмəнданбаймын.

– Сол үшін?...



– Қазір онда күн суық. Жер ақ қар, көк мұз. Тек жазда 
маусымның аяқ шенінде бару керек болар. Мені адамдық 
ізгі ниеті орындалсын десең арнайы апар. Қауіпсіздік үшін, 
есейген қарт кісі десең, қасыңа бір дəрігер ал. Адам саны 
төрт кісіден артық болмасын. Бір таксиге сиғанымыз жөн 
ғой.

– Сіз сол ұзақ сапарды көтере аласыз ба?
– Сəкеннің, қазақ халқының əруағы қолдайды мені бұл са-

парда. Не теперіш болса да көтеремін. Ол – менің адамдық, 
азаматтық борышым.

– Оған дейін өліп қалсаң қайтесің? Бүкіл елді дүркіретіп, 
уəде беріп жатырсың, – деп Феодосия Никитична да бір 
қағытып қойды. 

– Жоқ өлуге тиісті емеспін. Жетпіс тоғыз жыл өмір бер-
ген құдай Сəкен үшін бір жылын қиятын шығар. Қазақ атты 
халықтың маңдайындағы күніндей ұлы адамның рухани 
қуаты мені қолдайтынына сенемін, – деді күле қараған ол 
жайдарыланып.

– Сонымен?
– Сонымен маусымда Магаданга тартайық.
– Ақиқат қой?
– Сөз жоқ. Міне, қол! Оның күректей алақаны саусақта-

рымды сықырлатып жіберді.

Қарағанды-Жезқазған.
«Сарыарқа» газеті, №69, 9 сəуір, 1991 жыл.
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«СƏКЕНДІ - АТҚАН МЕН!»

дейді қауіпсіздік қызметінің подполковнигі. Сонда 
қазақтан тағы бір жендеттің шыққаны ма?

Ғабдул-Ғазиз ЕСЕМБАЕВ

Тарихтың ашылмаған парақтары өктемдік пен озбырлық 
саясаты қара бұлттай қаптай қонған даламыздың талай 
құпиясын бүгіп жатыр. Аңди білген адамға тау да, тас та 
сөйлейді. Ой қиялы, ерік-жігері бұғауланған аға ұрпақтың 
көз жасы қара жердің қабырғасын қайыстырып-ақ тұр. Сол 
бізге тыншу бермейді.

«Жалын» журналының 1989 жылғы төртінші нөмірінде 
ақын Жаппар Өмірбековтың «Сурет сыры немесе №04519 
іс» деген мақаласы жарық көрді. Халқымыздың қастерлі 
ұлдарының бірі, есіл ер Сəкен Сейфуллиннің түрмедегі 
суреттерін көріп, тергеуші Иванов деген сұмырайдың 
қорлығын оқығанда жүрегің қан жылайды. Айуанның қолы 
қалтырамаған екен. Сəкеннің қиналысқа толы реңінен ара-
шалап алар бір жанның табылмағанына налыған үлкен 
қасіреттің, өзек өртер өкініштің табын байқау қиын емес. 
Қанішер Берияның қанды тырнағына ілініп, сталиндік 
зұлматқа ұшыраған ақынды ұстап берген де, құртқан да 
өзіміз дейтін əңгіменің шет жағасын бұрын естуші едік. 
Бірақ ол кім дегенде, «жабулы қазан жабулы күйінде» қалып, 
сұрақ тұйыққа тірелетін. Тоқырау жылдарында тəрбиеленген 
біздер үшін ондай жұмбақ дүниелерді ашу қиял сияқты бол-
ды ғой. Соңғы кездері Сəкенді «пəлен» жеряе көрдік «түген» 
жерде көрдік деген жоба-жорамалдар естіліп қалып жүр. 
«Қазақ əдебиеті» ұжымы көтерген бұл мəселе ақиқат де-
рекке жетсек деген үлкен азаматтық жүрек толғанысынан 
бастау алған іс екені даусыз. Сонау Магаданға дейін іздеп 
барып, қарағандылық зейнеткер И.Н.Мудров көрсеткен жер-
де өлгендердің мəйітін қазып жүрген жігіттерге алғыстан 
басқа айтарымыз жоқ. Алаштың ардақты ұлы туралы 
шындыққа жақындау екі деректі ел арасынан естіп, менің 
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де қағазға түсіріп мақалаға арқау етуім сол іске аз да болса 
көмегі тие ме деген үмітпен туған ниет.

Семей облысы Таскескен аудандық табиғат қорғау 
комитетінің төрағасы Мекен Ермұхаметовтың айтуымен 
мына бір əңгімені жазып алған едім.

Осыдан үш-төрт жыл бұрын Аягөз қаласында Əлімхан 
деген ақсақал қайтыс болды. Жер-май сатып тұратын 
шалғы мұрт кісі еді. Сол халық жауы ретінде ұсталып, 1937 
жылы Мекеннің нағашысымен бірге айдалады. Кейіннен 
Ермұхаметов өз туысы жайында деректер сұрап жүргенде 
ақсақал Сəкен туралы бір оқиғаны да айтқан екен.

Темір құрсаулы вагондармен Алматыға айдалып, бұлар 
тас түрменің камераларының біріне қамалады. Талшықта-
ры – қара су, сұлы. Күнде айқай, күнде тергеу. Алып кетіп 
жатқан тұтқындарға қайта оралу жоқ. Олардың орнын жаңа 
«халық жаулары» басады. Сықырлаған ауыр темір есіктер 
ашылып-жабылған сайын жұрт иманын үйіреді. Бірде 
бұларға көрші камераның есігі сарт-сұрт ашылып, түрме 
күзетшісінің: «Сəкен Сейфуллин на выход» деген өктем да-
уысы шығады. Сəлден соң: «Ал жолдастар, қош болыңдар! 
Бұл бəлкім менің соңғы сапарым шығар!» деген жарықшақ 
қоңыр дауыс естіледі де «давайлаған» күзетшілердің темір 
тағалы етіктері тас еденді ойып жіберердей болып сыртқа 
беттейді. «Біз Сəкеннің жүзін көре алмадық, бірақ дауысы 
құлағымызда қалды. Ол камераластарымен ғана емес, бүкіл 
түрмедегілермен қоштасқан сияқты болды. Сəкен осын-
да екен ғой десіп тұтқындар қараңғы түкпірде күбірлесіп 
сөйлесіп жатты», – депті Əлімхан ақсақал. Əттең шіркін, 
мəселе ертерек қолға алынып, қозғау салынғанда талай 
тірі куəлармен сөйлесуге болар еді! Дегенмен бұл ақынның 
Алматыда атылғанын дəлелдейтін бір дерек екені айқын. 
Осыған сабақтас жəне бір əңгіменің бүкіл қазақ жұртын 
елең еткізері хақ. Өскемен қаласында тұратын зейнеткер 
бір ағамыз тосын жайдың бетін ашты. (Өзінің өтініші бой-
ынша аты-жөнін көрсетпей Арынхан аға деп өзгертіп алу-
ды жөн көрдік.) Бұл кісі 1955 – 1965 жылдар аралығында 
Шығыс Қазақстан облыстық мемлекеттік қауіпсіздік ко-
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митеті басқарма бастығының орынбасары болған марқұм 
Мұса Оспановпен жақсы араласып тұрған екен. Сөзге сараң, 
тұйық мінезді комитет адамы еңбек демалысына шыққаннан 
кейін кейбір сырларын анда-санда айтып қоятын болса ке-
рек «естіген құлақта жазық жоқ, мен еш қоспасыз сол кісінің 
аузынан шыққан сөзді қайталап отырмын. Қаншалықты рас 
өтірігі барын білмеймін», – деп Арынхан ағамыз алдымен 
ескертіп алды. Шынында да өлген адамның артынан топы-
рақ шашып, ғайбаттауға қақымыз жоқ. Марқұмның ұрпақ-
тары кешірер. Дегенмен қоғам үшін, ақиқатқа көз жеткізу 
үшін қазір əрбір дерек қымбат. Зерттеліп, зерделеніп кəдеге 
жарап жатса, оның айыбы болмас. Мұсакеңді тағы біреулер 
білер, ой салар...

Мүса Оспановтың 1937 жылы Алматыда НКВД-да жұ-
мыс істегенін кейбір мəліметтер бойынша білдік. Арты-
нан қызметі жоғарылап, Жамбыл облыстық мемлекеттік 
қауіпсіздік комитеті басқармасының бастығы болған. 
Мұның растығын МҚК-ның қызметкері болған тағы бір 
ақсақал дəлелдей түседі. Арынхан ағамызға ол сол жылдары 
Мемлекеттік қауіпсіздік органында қызмет еткен шені бар 
жалғыз қазақ болғанын сыр ғып айтқан екен.

Сейфуллинді ұстауға екі еврей жігітімен бардым, – депті 
подполковник. Сəкен есік алдындағы орындықтың арқа-
сына шынтақтарын тіреп отыр екен. Жүзі сынық. «Келе-
тіндеріңді біліп едім», – деді салқын ғана. Сосын киінуге 
рұқсат сұрады. Ол еуропалық үлгідегі киімдерін тастап, түлкі 
тымақ, саптама етік киді. Бір парақ қағаз алып «Мен кінəлі 
емеспін» деген жалғыз ауыз сөз жазып, баласына қалдырып 
кетті. Кейіннен қылмысы мойнына қойылып, ату жазасына 
кесілгенде үкімді бір орыс жігіті екеуіміз орындадық...

Оспанов осылай депті. Егер оның бұл сөзі рас болса, 
Шəкəрімді атқандардан несі кем? Өз жағасын өзі жыртып, 
өз ұртын өзі қанға толтырған сорлы қазақ-ай!

Сəкен атылар кезде өзін қалай ұстапты? – деп Арынхан 
ақсақалдың аузын бағып елеңдеп отырмыз.

– Қайдан білейін қарағым. Ол кезде мұндай əңгімені 
ешкім жария етпейді. Бүгін керек екенін білгенде сұрап 
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қалатын едім ғой. Мұса көп сөйлемейтін кісі, қыдырыстап 
жүрген бір жолы осылай айтып қалғаны бар. Сол үшін ол 
Ғабит Мүсіреповпен де араласпай кетіпті.

Мүсіреповтің мұнда қандай катысы бар?
Ол кісі Мұсаның туған құдасы. Екеуі өмір бойы бірін-

бірі көрмей өтті. Міне, жаңалық керек болса... Жоқ, Сəкенді 
атқднын білсе Ғабеңнің үнсіз қалуы мүмкін емес. «Бейім-
бет жау болса, мен де жаумын» дейтін Ғабит Мүсірепов мұ-
ны жария етпей қайтіп шыдасын деген ой келді маған. Бірақ 
жұмыр басты пенде емеспіз бе, қызы мен күйеу баласының 
бетіне шіркеу болмасын деді ме екен?...

Бұл жөнінде көп жылдар Шығыс Қазақстан облыстық пар-
тия комитетінде қызмет істеген, республикалық дəрежедегі 
дербес пенсионер Естай Жүрсінов былай деді:

Мұса Өскеменге Жамбыл облысындағы қызметінен тө-
мендеп келді. Таныс болдық, əңгімелесіп жүретінбіз. Бірде 
оның «37-інші жылдары халық жауын» кім көп əшкереледі 
деп бəсекеге түсіп жататынбыз. Мен Ғабит Мүсіреповті де 
көрсетіп жібердім. Тағдырдың жазуы шығар, кейін екеуміз 
құда болып шықтық. Бірақ ешқашан араласқан емеспіз, деп 
айтып қалғаны бар.

Жон арқам мұздап кетті. Егер рас болса, Сəкендей сұңқарды 
топшысынан қағып, Ғабиттей асылдың сағын сындырғысы 
келген неткен қараниеттілік еді бұл. Оспановтың ұрпақтары 
тағы да кешірсін. Осылай айтпасқа лажың жоқ. Ақсақалдар 
ойдан құрап, ештеңе шығармаса керек. Есекең естелігін 
жалғастырған сайын МКК подполковнигіне деген күдігіміз 
қордалана түсті...

Е.Жүрсінов 1962 – 1963 жылдары Шығыс Қазақстан 
облыстық партия комитетінде үгіт-насихат бөлімінің мең-
герушісі болып қызмет істеп жүргенде, бір күні партиялық 
комиссияны басқаратын Орынбай Сатыбалдин деген (қай-
тыс болған) бұған бір арызды көрсетеді. Арыз иесі – 
Мұқаметжан Қаратаев екен. Мұның түрмеде көрген зор-
лық-зомбылықтарын айтып, басына əңгір-таяқ орнатқан 
Оспановтың əлі күнге жазаланбай, Шығыс Қазақстан об-
лыстық мемлекеттік қауіпсіздік комитеті бастығының орын-
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басары болып қызмет істеп жүргенін жазады. Сол бойын-
ша партия комитетінің бюросында Оспановтың ісі қаралып, 
партия қатарынан шығарылады. Сөйтіп, органнан еңбек де-
малысына кетіп, архив жұмысына ауысады. Ақсақалдардың 
сөздеріне қарағанда, М.Оспанов түрмедегі іс-əрекеттері 
үшін біраз қудалауға түскен сияқты. Бізге Шығыс Қазақстан 
облыстық партия комитетінің архивінен осы арызды жəне 
бюро мəжілсінің хаттамасын тауып алуға кейбір объективті 
себептер бөгет болды. Болашақта оны да қарастырып, біраз 
жайдың бетін ашуға мүмкіндік туатын сияқты. Академик 
ақсақалымыз Мұқаметжан Қаратаевтың өз аузынан Мұса 
Оспанов туралы пікірлерін білсек, бəлкім бізге жұмбақ тағы 
бір құпиялар шығып қалар. Əйтеуір жіптің ұшы бір-біріне 
жалғасьш жатыр. Біздіңше Ғабитті көрсетіп, Қаратаевты 
қаралаған адамның «Сəкенді атқан мен едім» деген сөзінде 
жалғандық жоқ тəрізді. Мұны қазірше болжам десек те, 
өмірінің соңғы күндерінде Мұса Оспанов ішінде сақтаған, 
айтуға болмайтын дүниені көңіл толқынысымен жария етіп 
қалған болар, кім біледі...

1937 жылғы зұлматта НКВД қызметкерлері үштіктің үкімін 
қай жерде, қай сағатта орындағандары жөнінде қолхат толты-
рып береді екен. Өскеменде сондай бір үкімді орындаған ко-
митет адамының құжатын нəубет жөнінде жазып жүрген зей-
неткер, бұрынғы МҚК подполковнигі Совет Жанбосыновтың 
қолынан көрген едім. Егер құртып жіберілмесе дəл сон-
дай құжат Мемлекеттік Қауіпсіздік комитетіндегі том-том 
архивтердің ішінен шығып қалуы əбден мүмкін. Сондықтан 
қазіргі республикалық Ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі аза-
маттар сөз болып отырған шаруаға ашық көзбен қарап, көмек 
көрсетсе, академик Мұқаметжан Қаратаевтан бастап НКВД 
түрмесін көрген ақсақалдар есте қалғандарын ортаға сал-
са, Мұса Оспановтың шын мəнінде кім екенін, Сəкенге қай 
жердің топырағы бұйырғанын біліп қалуымыз ғажап емес. 
Онда асыл азаматтың мүрдесін іздеп Магаданға сандалмас 
едік, əр жердің топырағын бір шұқыламас едік-ау...

«Халық кеңесі», 22 шілде, 1922 жыл.
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ПОЛКОВНИКТІҢ ЫЗАСЫ МЕН ӨКІНІШІ

Жаппар ӨМІРБЕК, жазушы

(Бұл əңгіме осыдан он үш жыл бұрын жазылып  
еді, қолжазбам жоғалып кетіп, кайыра қалам тар-
тып отырмын. Алматы қаласындағы Заводская 
көшесі, 16 үйде тұратын жақын ағайын болып 
кеткен полковник Орыншайық көргені көп, əң-
гімешіл кісі, демалыс күні шахмат ойнағанды жа-
нындай жақсы көреді).

– Жəпке, мен сізді бір ұтып жіберейінші, – деді жайғасып 
отырған соң.

– Жарайды, – дедім мен.
Сəнді жасалған шахмат тақтасы əзір екен, тіпті ойын 

пішіндері де тігулі тұр. Отыра қалып, ойынға кірісіп кеттік.
Шахмат ойынынан ойыншының мінезі көрініп қалады. 

Біреу үнсіз ойланады. Біреу мықтымсып «жə нем кетеді, 
азар болса қасқа сиыр кетер», – деген сияқты сөздер айтып 
отырады. Орыншайық бұл жолы үндемей ойлап отырды 
да, қолын фигураға тигізіп алып, («əттеген-ай» деп қалып). 
саусақтарын салалап, ернін жымқырып, қасын керіп, бір 
сəт отырды да, ойын пішінін көтеріп алып, тарс еткізіп 
менің фигурамды жеп қойды. Өзі сол жүрісіне соншалық 
рақаттанғанын білдіріп: «Осыдан қалай құтылар екенсіз!» 
деп масаттанды осы жолы.

– Бəрі дұрыс-ау, осы кіжініп, күш көрсетіп, мықтым-
сынатының жаман, тіпті, құшырланып кетесің, менің Əлжік 
ағам құсап...

– Əлжігін кім еді? – деді Орыншайық өзі сияқты құмар 
ойыншыны білгісі келіп.

Мен фамилиясын атадым да «өзі драматург» дедім. Пол-
ковник қалшылдап кетті де, жаңағы драматуртті сыртынан 
сыбап, боқтай бастады.

– Əй неге боқтайсың?! Ол менің жерлес ағам...
– Өй, өйткен ағаңды!... Ондай аға кімге керек?! Шахмат 
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ойыны былай қалды. Орекең əлі сабасына түсетін емес, тіпті 
қалш-қалш етеді.

– Нендей өш-қасың бар менің ағайынымда, өшің болса 
өзінен алмайсың ба? Əскери адамсың, сенің қақыңды кім 
жейді?!.

– Шынымды айтайын... Сенің ол драматургіңде қақым 
кетті, өшім де бар, атын естісем, төбе құйқам шымырлайды, 
ызасының өткені сондай...

Орыншайық мəдениетті полковник, өзін байсалды 
ұстайтын, бірақ намысқойлығы бар, қашанда əділ адам бо-
лып көрінетін. Ал осы сəтте тым ызақор, ұстамсыз болып 
қалды. Қайран қалдым да, ойынның барысын қадағалаған 
болып, үнсіз отыра бердім.

– Осы ашуыңды маған бер де, тақтаңа қарашы, ызала-
нып кетуіңе қарағанда, бір жазығы бар-ау менің ағайынымн-
ың, – дедім. Енді Орыншайықтың шахмат ойнауға зауқы 
болмай қалды. Қайта-қайта тершіген мандайына алақанын 
апарып, сипай берді де, үнсіз отырып қалды. Сол екі арада 
дастарқан басына шақырған Мəдинаның дауысы шықты.

– Жəпке, – деді ол – қаншама жыл бірге өмір сүріп ке-
ле жатырмыз, менің əбес сөйлеп, біреуді сыртынан жазғыр-
ғанымды естідіңіз бе?

– Жоқ естімедім, əрқашан сыпайы, сырбазсың, жаңағы 
сөзіңе қайран қалып отырмын...

– Ендеше, – деді полковник, жайбарақаттанып, – қазір 
бір-бір рюмка тартып жіберейік, сонан соң сізге ызаланған 
себебімді айтамын. Мəдинаның ықыласты шайын асықпай 
отырып іштік. Байқаймын, Орыншайық əлі толқулы. Маң-
дайын тыжырып отырып, полковник сыр шерте бастады.

– Мен ол кезде капитан едім, қалалық милицияның кадр 
бөлімін басқаратынмын. Жиырмасыншы съезден кейін, жап-
пай ақтау, 1937 жылдың қылмысты істерін қайта қарау бастал-
ды. Сəкен Сейфуллин де ақталды. Ол кісіні біз кезінде оқи 
алмадық қой, атын ел аузынан естиміз. Ісін алдырып, оқып, 
танысайын деген ой келді маған. КЕБ-ның бес жылдығына 
қалалық милиция бастығы Жанатбек Құсманғалиевтің атына 
хат жазып, өз қолымнан арарып бердім. Кешікпей №4519-
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шы – Сəкен Сейфуллиннің ісі қолыма түсті. Бірінші томын 
Орталық Партия Комитеті сұратып алды деген сылтаумен 
подполковник Үсенбаев 19.03.1964 жылы жолдама жазып, 
он күннің ішінде қайтарылсын депті. Алдымен үш том-
ды өзім оқып шықтым да, қалалық бастығымыз полковник 
Құсманғалиевке апарып бердім. Істің ыңғайына қарағанда, 
Сəкен Сейфуллинді ұрып-соғып, сұмдық қорлаған, суретіне 
қарасаңыз адам көргісіз, сондай сұлу адамның түр-сиқы 
қалмаған!..

Бір папканы үстелінен суырып алып, ішінен Сəкеннің 
түрмедегі суретін алып, менің қолыма ұстатты. Мынау Сəкен 
дегенге адам нанарлық емес. Менің де жаным ашып кетті. 
Сурет екеу – қырынан əрі қарсы алдынан түсірілген.

– Көрдіңіз бе? Адам сиқы жоқ, оң жақ көзі ақшиып, шара-
сынан шығып кеткен. Біздің тілімізде мұны ұрып-соққанның 
заттық дəлелі деп атайды. Енді Жəкең екеуіміз ақылдасып, 
қазіргі Фрунзе ауданының ішкі істер бөлімін басқарып 
жүрген, бұрынғы Сəкен Сейфуллиннің тергеу жұмысын 
жүргізген Ивановтың үстінен қылмыстық іс қозғайық деп 
шештік. Бір жағы ұлттық намысымыз да бар ғой. Екеуміз 
бірге барып, облыстық партия комитетінің бірінші хатшы-
сы Мəсімхан Бейсебаевқа кіріп, Сəкеннің түрмедегі суретін 
апарып көрсетіп, №4519 іспен танысқанымызды баяндадық. 
Мəсекең бізден дəлелдеп жазылған қағаз түсісімен, 
кешіктірмей бюроға салмақ болды.

– «Бірақ дəлелдеріңіз нақтылы болсын, Ортком неме-
се Мəскеу бұзып жүрсе, абыройсыз қаламыз», – деп қатты 
ескертті. Сонымен, Ивановты партиядан шығару мəселесі-
мен Құсманғалиев екеуміз ғана айналыстық. Облыстық ми-
лицияны да кім басқарып отырғанын білеміз. Сондықтан 
ешкімге білдірмей дайындадық. Бейсебаев сөзінде тұрып, 
бюроға салып еді, полковник Иванов Иван Васильевичті 
партиядан шығару туралы бір ауыздан қаулы шықты. Енді 
сол қаулыны алысымен, Ивановты полковник дəрежесінен 
айыру туралы Мəскеуге жазу керек болды. Оны да тез 
істедік. Мəскеуден Ивановтың полковник дəрежесін жою 
əрі органнан шығару туралы Жарлық бір айға жетпей келді. 



241

Иванов маған, əрине, ызалы, атарға оғы бар, бірақ ата алмай 
жүр. Бұл жолы Құсманғалиевқа емес, өзіме, кадр бөліміне 
шақырдым. Ол кіре бергенде, мен де мылтығымды оңтайлы 
жерге, үстел үстіндегі газеттің астына қойдым. Өңі сынық 
«батырыңның», жүні жығылған, Мəскеумен хабарласса да, 
түк шығара алмаса керек.

– «Оружие положить на стол!!» – дедім таяна бер-
генде, қатал үнмен. Иванов мылтығын үстел үстіне 
қойды. «Отырыңыз! – дедім орындыққа нұсқап. Қолына 
Мəскеуден келген жарлықты бердім. Оқып шығып, түсі 
бұзылып кетті. «Теперь распишитесь. Сакену Сейфуллину 
таким образом Вы не раз диктовали. Вот Вам пришел день 
расплаты!» Қолы қалтырап, əрең дегенде «таныстым» деп 
қол қойды. Шағым жазамын деп ештеңе демеді. Енді өзім 
жақындап бардым да: «Эти погоны пока будут у меня в 
сейфе!» деп, погонын жұлып-жұлып алдым. Шіркін сол 
күнгі айызымның қанғанын айтпа! Құдды Сəкен үшін 
өзім кек алғандаймын. «Можете идти!» Иванов сүмірейіп 
шығып кетті...

– Погонын жұлып алуға қақың бар ма еді?
– Болсын-болмасын, өз қолымен жұлып алғандай бол-

майды ғой. «А» деген соң «Б» деу керек қой. Əңгіме мұ-
нымен бітпеді, енді Ивановты соттауды ойладық Ол үшін 
заң бойынша «истец» –талапкер керек. Ойлап, ойлап Жазу-
шылар Одағына келіп, Сəбеңмен сөйлесіп едім, ол кісі шы-
нын айтты: «Менің куə болар бірер сөзім бар, – деп – бірақ 
осы əңгіме өзара болсын». «Енді кімге барайын» деп едім. 
Мына суретті көрген соң інісі Мəжит бір ауыз сөз жазып бе-
рер, – деді Сəбең. Мəжікең «Менің жиырма жыл солардан 
көрген қорлығым жетер, ағам ақталды, сол жетеді, пəлесінен 
аулақ», – деп ол кісі жылап жіберді. Одан əрі үгіттей алма-
дым. Сөйтіп дел-сал болып жүргенде, əлгі сенің «ағайының» 
кездесе кетсін. Ивановтың органнан қуылғанын, погонын өз 
қолыммен жұлғанымды айтып едім қуанып кетті. Өзімді 
«еркексің» – деп мақтап, құшақтасын. Сонан соң «истец» 
болыңыз деп едім, көне кетті. «Бірақ мен іспен таныса-
йын» – деді.
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Тап сол күні қалалық басқармаға ертіп əкеліп, №4519 
істің үш томын қолына бердім. КГБ-ге жағдайды айтып хат 
жазуға тура келді.

Сонымен, əлгі драматург ағайым Сəкеннің ісін бір айдан 
артық ұстады, одан артық ұстауға біздің де мүмкіндігіміз 
жоқ еді. Бір күні істі алуға үйіне барсам, «бұл іске біздің 
араласуымыздың жөні жоқ екен», – деп отыр. Жасы үлкен 
адамға ауыр сөз айтуға болмады. Ызамның келетіні сондай, 
«ағайыңның» аты аталса, зығырданым қайнап кетеді. Сөйтіп 
бір жарым айдай мені əуре қылды, мұндай бəтуасыз сылтау-
шыл адамды көрмеппін, əуелі сөйлескенде жап-жақсы еді. 
Абыройы бар дейсіз ғой, мен бірдеңе білсем нағыз жарға 
жығардың өзі болса керек... Ол Ивановтан именді, əлі де 
именеді, біз білмейтін жəйттерді Иванов біледі...

– Істі неге ұзақ ұстадыңыз – деп сұрамадың ба?
– Сұрадым, Сəкен туралы пьеса жазбақ едім деді, ол пье-

сасы қайда? Аттай алты жыл өтті?! Мен сол арада драма-
тургты жақтап ештеңе айта алмадым. Күндердің күнінде бір 
жақсы жағдайда ағайымыздан: Орыншайық Ыдырысовты 
білесіз бе? – деп сұрап едім: «Білгем, сенің білгің келетіні 
Сəкеннің тергеушісі» туралы ғой. Ол сен екеуміздің араласа-
тын шаруамыз емес... – деп сөзді доғарып тастады.

Мен тоқтала қоймадым:
– Қолыңыздағы суретті қайтесіз?
«Қазақ əдебиетіне» беремін де, жариялатамын...
Осы мен жазып отырған жəйтті Орыншайық Ыдырысов 

өзі жазғысы келіп: «Қалай жазсам екен?» – деп сұрады.
Ешбір қоспасыз, қаз-қалпында жаз, – Ивановты соттата 

алмай, оның қашып кеткенін де ашық жаз, – дедім мен.
– Жазғым-ақ келеді, мынау папкада бəрі бар ғой, – деп 

қатты жөтеліп, қысылып қалды ма, əлден уақытта есін 
жиып, – Мəдина... – деді. – Мен олай-бұлай болып кетсем, 
мына папканы Жəпкеңе табыс етерсің...

Полковник Орыншайық Ыдырысов 1982 жылдың 5 мау-
сымында ауыр науқастан қайтыс болды. Аманат папка менің 
қолыма оның жылы өткеннен кейін ғана тиді. Онда марқұм 
өзі жазам ба деп, жинап жүрген, таксистерді өлтіре берген 



қайғылы уақиғалар толық жазылған. Ивановқа жазылған 
мінездеме, Облыстық Партия Комитетіне жазған қағаздар, 
ССРО ішкі істер министрлігіне жазылатын екінші дана-
лары бар екен. Мен сол папканы танысуға, əрі Сəкеннің 
суретін жариялауға көмектесесің деп, Олжас Сүлейменовке 
əкеліп беріп едім. Көп ұзамай оның үстелінің суырмасынан 
біреулердің ұрлап кеткенін білдік. Олжас «одан басқа да 
қолжазбаларым жоқ болып кетті», – деп өкініш білдірді.

Менің қолымда Сəкеннің түрмедегі суреті мен КГБ 
подполковнигі Үсенбаевтың істі мерзімі белгіленген жолда-
ма хаты ғана қалды. Енді не істеу керек? Бұл кезде Жанатбек 
Құсманғалиев қызметінен өзі кеткен генерал Ивановтың жа-
залануына себепкер болып, Сəкеннің кегін алушы, ұлт на-
мысын қорғаушымен полковниктің əңгімесінің шындығына 
көз жеткізу үшін сөйлесуіме тура келді... Ол кісі өз білгенін 
бүкпесіз баяндады...

"Жалын" журналының бас редакторы Мұхтар Шаханов 
«сурет сыры» немесе №4519 іс деген мақаламды басуға 
келіскен соң, заң жүзінде ер намысын қорғаушы ұлтжанды 
полковник Орыншайық Ыдырысов пен генерал Жанатбек 
Құсманғалиевтың суреттерін қоса жариялауды өтіндім. 
Мұхтар Шаханов оған да келісті. Бұл екі азаматтың ер на-
мысын қорғау жолындағы істері нағыз ерлікпен бірдей еді. 
Жалын журналының 1989 жылғы төртінші санындағы «су-
рет сыры» деген мақаланың қысқаша тарихы осындай еді. 
Жазықсыз өлгендердің аруағын сыйлап, жан салған бұл 
екі азамат та дүние салған. Əділдік, адам құқығын қорғау 
жолындағы құн жетпес еңбектерін бағалау да тірілерге 
ұмытылмас сабақ, өлмес өнеге...

«Сақшы – На страже» газеті, 
№51, 18 желтоқсан 1997 ж.
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СƏКЕН ЕСКЕРТКІШ!

Қарпық ҚҰСАЙЫНОВ

Қалам алып бұл хатты жазуға Қазақ əдебиеті» газетіндегі 
7 ақпан 1995 ж. Ə.Əбдіраев мырзаның мақаласы қозғау 
салды. Біз Сəкен ұрпақтары ол кісінің бүкіл Қазақстан 
жерінде дерлік болып өткен 100 жылдық мерей тойына 
қуаныштымыз. Екінші жағынан той үстінде ой толқытқан, 
көңілге кірбің келтірген жағдайлар да болды. Соның ең ба-
стысы – Жезқазған қаласындағы Ғарышкерлер алаңында 
Сəкенге орнатылған ескерткіш.

Ескерткішті көрген сəтте біздер Сəкен тойына барған 3
0-дан артық ағайындары ерекше күйге түстік. Көбіміз Сə-
кенді көрмесек те ел аузындағы аңыз бойынша Сəкен бей-
несі, оның қайталанбас сұлулығы, маңғаздығы, ер келбеті 
мен ерге ылайық мінез-құлқы, азаматтығы бəрі-бəрі Сəкен 
кейпін жүрекке ұялатқан ғой. Ішімізде Сəкенді көрген 
туыстары 70 – 90 арасындағы əжелеріміз, аталарымыз да 
бар. Ондаған адамның тынысы бір сəт кілт тоқтап аңырып 
қалған күйін оймен түсініп, көзге елестетіңіз. Алдымызда 
ауру, жендеттердің адам төзгісіз қинауынан кейін, қалжырап 
өз болмысынан айырылып қалған Сəкеннің сүлдері ғана 
тұрды. Бұл – түнде қараңғылықта алған əсеріміз. Біраз 
адамдар бізді құттықтап, «ескерткіш жақсы шыққан, қалай 
дейсіздер» – деген сауалдар қойды. «Біткен істің кемі 
жоқ, бітірген ердің міні жоқ» деген емес пе, «əйтеуір бір 
ескерткіш болды ғой», дедік. Ол жерде басқа не айтуға бо-
лады.

Түндегі алғаш көргенде əсеріміз ұйқы бермей, ертесі 
күні жарық түсе қайта барып көрдік. Айтар сөз жоқ. Сəкен 
ескерткіші халық көңілінің ең төріндегі əсем, азаматқа лайық 
ескерткіш емес.

Еекерткіш авторы Сəкенді қандай күйінде көрсеткісі 
келгенін түсініп көріңіз. Ə.Əбдіраев мырзаның мақаласын-
дағы пікірді кім теріс дей алады. Ол кісі ел намысын ойлап 
отыр.



245

Оның үстіне өткен 5 айдың ішінде Сəкен ескерткішін көрген, 
хабарласқан адамдардың бəрінің пікірі осындай. Қандайда 
болмасын ескерткіш өнер жетістігі, адамның, табиғаттың 
əсемдігін жеткізе, халық көкейіне қондыра көрсететін шы-
ғармашылық қабілет емес пе. Ол ескерткіш сол қойылған 
орынды, маңын көркейтіп, əсемдендіріп, халықты тартып 
тұруы керек емес пе. Сəкендей абзал азаматқа қойылатын 
ескерткіш ерекше жауапкершілікті, талғампаздықты керек 
етпей ме. Ескерткіштің авторы бұл мəселелерді тіпті ойына 
да алмаған сықылды. Бұл жерде біз де ескерткішті алып та-
стап жаңадан жақсы ескерткіш қойылсын деп отырғанымыз 
жоқ. Қиын уақытта қаншама қаражат жұмсалып жасалған 
еңбектің ешбір шығармашылық, эстетикалық талапқа сай 
келмегендігін халыққа айту. Айтпауға болмайтын жағдай.

Жұртшылыққа белгілі 100 жылдығына орай Ақмола 
қаласында да Сəкенге ескерткіш қойылды. Міне өнер ту-
ындысы деп осыны ұялмай айтуға болады. Бұл ескерткіште 
Сəкеннің Қазақстан халық комиссарлары төрағасы кезіндегі 
(28 жаста) бейнесі берілген.

Ескерткіш авторы жас скульптор Азат Баярлиннің бұл 
бірінші күрделі жұмысы. Ə.Əбдіраев мырза айтып отырған, 
халық ойынан шыққан ескерткіш осы.

Енді жалпы Сəкен тойының тағлымы туралы біраз сөз. 
Жезқазған облысының басшылары 1993 жылдың желтоқ-
сан айында «1994 жыл – Сəкен жылы» деп үлкен бастама 
бастады. Бүкіл жыл бойы мекемелерде, жоғары оқу орын-
дарында, мектептерде ғылыми конференциялар, кездесу-
лер арнайы концерттік бағдарламалар өткізді. Сəкеннің 100 
жылдығына арналып театр ұжымдарының Жезқазғанда 
фестивалі өтті. Сəкеннің əдеби мемориалдық мұражайы, 
Сəкен атындағы мектептерде Сəкен бұрышы жəне үйірмелер 
ашылды. Қаншама естеліктер, ғылыми мақалалар жарық 
көрді. Мұның бəрі Сəкентану ғылымын дамыта түсумен 
қатар Сəкенді еліне толығырақ таныстыруға қосқан үлкен 
үлес болды. Оның үстіне Сəкендей азамат үлгісінде 
халықты, əсіресе жас буынды тəрбиелеуге арналған үлкен 
қызмет болды.



Осы жерде республикамыздың əр жеріндегі Сəкен 
атындағы мектептердің ұжымдары, мұғалімдері Сəкен тойы-
на дайындық жұмысын үлкен тəрбиелік маңызы бар шараға 
айналдырғанын ерекше айту қажет. Осы мектептердің бəрі 
Сəкен ұрпақтарын өздерінің салтанатты мəжілісіне ша-
қырды. Барлығында Сəкен шығармалары оқылып, Сəкен əні 
шырқалды.

Тағы бір айта кететін жағдай Жезқазғанда, Ақмолада 
өткен тойлар үстінде облыстар мен аудандардан келген қо-
нақтардың Сəкеннің елі мен жеріне деген құрмет лебіздері, 
мұражайға тартқан ескерткіш сыйлары туралы.

Сəкен тойына астанадан оқу бөлімінің меңгерушісі Ділдаш 
Битуованың Жаңаарқадағы Сəкен мұражайына тартқан сыйы 
сіріңке қорабынан аз ғана үлкен - үш бұрышты тұмарша. 
Оның ішінде Алматы маңындағы Дмитриевка селосының 
түбіндегі бұрынғы Диханбай ауылы орнында 1937 – 1938 
жылдары атылған, қазақ зиялылары жатқан жерден алынған 
бір шөкім топырақ. Тұмаршаның үстіңгі қақпағының үш 
бұрышында кішкене түймедей асыл тас, ал ортасында бас 
саусақтың тырнағы көлеміндей жарқыраған асыл тас.

Тұмаршаның мағынасы – ішінде туған жердің топырағы. 
Сəкен сол тонырақта жатыр, ал қақпағындағы үш асыл тас – 
Үш жүзден тұратын Қазақ елі, ортасындағы үлкендеу асыл 
тас – сол үш Жүзге, барлық қазақ еліне жарқырап, сəулесін 
түсіріп тұрған Сəкен. Міне, бұл – зор тəрбиелік маңызы бар, 
бірлікті, татулықты меңзейтін, үлкен парасатты тағылым 
емес пе.

«Қрзақ əдебиеті», 
10 қазан 1995 жыл.
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СƏКЕН-АҒАНЫҢ АТЫЛҒАНЫНА 60 ЖЫЛ

Қ.ҚҰСАЙЫНОВ

Қазіргі барлық ақпарат құралдары айтып, жазып жүрген 
мəлімет бойынша Сəкен аға 1938 жылы 25 ақпанда, қаладағы 
(Алматы) үш əріп мекемесінің ішкі түрмесінде атылған. 
Оның құпия құжаттары да сақталған... Соған 1998 жылғы 
25 ақпанда 60 жыл толады... Өткен күзде Сəкен ағаның 
ұсталғанына 60 жыл (24.09.1937ж.) толуына арнап Ақмолада 
ас бергенбіз. Асқа Сəкен аға мұражайының, 90 жылдай болған 
Əмбебап кітапханасының, Ақмола аграрлық университетінің 
облыстық, қалалық, аудандық əкімшіліктердің, жауап-
ты қызметкерлері Сəкенді кезінде көрген біраз зиялы 
ақсақалдар қатысты. Қазанның 15 күні (Сəкен ағаның туған 
күні) кітапхана залына үлкен, əрі азалы, əрі салтанатты жи-
налыс болды. Мəжілісті облыстық мəдениет департаментінің 
бастығы Дүйсен ашып, жақсы баяндама жасады. Жиналыста 
«Сары-Арқа» журналының бас редакторы, ақын Нұрғожа 
Оразов, профессор Серік Негімов, ақсақал Молдахмет До-
саев, Мұражай директоры – Роза Асылбекова кітапхана 
директоры – Əсия Сүлейменова, аграрлық университеттің 
ғалымдары, студенттері болды. Қорытынды сөзді Рымжан 
екеуіміз сөйлеп, жиналған қауымға үлкен ризашылығымызды 
білдірдік. Студенттер жақсы концерт берді. Жиналыс арты-
нан дастархан жайылып, құран оқылды. Стол мол, берекелі 
болып, көпшілік көңілінен шықты, жыртыс таратылды. 
Өткізген шарамызға көңіліміз толып, қаншама адамның ба-
тасын алып, қанаттанып қайттық...

Содан кейін 1998 жылы Алматығда тағы осындай, Сəкен 
ағаның көз жұмған күніне арнаи ас берейік деген ойда болдық 
Жақсылап дайындалдық. Сол үлкен жоспарды құдайға тəубе 
көңілдегідей орындадық. Ас Алматыдағы «Салтанат» мей-
рамханасында өткізілді.

Асты басқарып, кеш бойы өте əдемі жүргізген Жазу-
шылар одағының бірінші хатшысы Нұрлан Оразалин. Ас-
қа Сəкен ағаны көрген замандастарынан — Дихан Əбілов, 



Бексұлтан Мұстафин, Сағынғали Сеитов, Мəриям, Зейне-
шешейлер, Гүлнəр Дулатова, Жаппар Өмірбеков жұбайымен 
болды. Бұлардан басқа – Тұрсынбек Кəкішев жұбайымен, 
Əлия Бейсенова, Ербол Шаймерденов, Алтыншаш Жағанова, 
Сырбайдың, Қалижанның, Ғафудың, Қабдікəрімнің жұбай-
лары, Темірхан Медетбек, Софы Сматаев, Иран-Ғайып, Ға-
лым Жайлыбай, Жеңіс Қашқынов, Армиял Тасымбеков (мар-
құм болып кетті, нағыз ұлт азаматы еді) қатынасты.

Үлкендер — Мəриям, Зейне, Гүлнəр Дулатова, Бекбо-
лат, Жаппар, Софы, Білəл Намаев, Дихан-баба, Сағынғали 
тебірене естеліктер айтты. Алтыншаш, Иран-Ғайып, Тұр-
сынбек өздерінің тың пікірлерін, ұсыныстарын білдірді. Қай-
рат Байбосынов екі шəкіртін əкеліп əн салды.

Облыстық, қалалық əкімшіліктің кісілері сөйледі. Кеш 
басынан аяғына дейін бейне таспаға жазылды. Қорытынды 
сөзді жиналған қауымды елжіретіп көздеріне жас алды-
рып Рымжан айтты. Кеш сондай əдемі өтті, Нұрлан бар 
ықыласымен беріліп жақсы жүргізді.

Кеш өткен соң ақпарат органдары – Егемен Қазақстан, 
Қазақ əдебиеті, Алматы ақшамы, Қазақ радиосы, Хабар 
(орысша, қазақша), КТК, тағы басқа екі-үш канал көлемді 
хабарлар, мақалалар ұйымдастырып, асты жариялап Рес-
публикаға кең таратып жіберді. Əруақ риза болды деген осы 
шығар!



249

Күлəш Садыққызы АХМЕТ

СƏКЕН ЖƏНЕ АЛАШ АЗАМАТТАРЫ

Бүгінгі таңда, ғылымымыз саясат үшін жазаланбайтын, 
өз ұлтының жоғын жоқтағаны үшін айыпталынбайтын 
жағдайға жеткелі ұлыларымызды бағалауда жаңаның бəрі 
жақсы болып, бұрынғы сарынша біреуді мақтау үшін екінші 
біреуін даттау, енді бірін ақтау, үшіншісін қаралау, не бол-
маса, «жоқты бардай, барды нардай етіп» дабыралау əлі де 
əдеттен қалмағанын көргенде, шіркін-ай, қанымызға сіңген 
«қасиет пе», əлде ұлтымыздың жазылмас жарасы ма екен де-
ген ойға қаласың.

Бұндай «қасиет», алыпқашпа сөз кеңес өкіметі құлағаннан 
кейінгі кезде Қазан жəне Ақпан төңкерісі төңірегіндегі қазақ 
зиялыларына, əсіресе Сəкен Сейфуллинге байланыстыры-
лып айтылуда.

Əрине, сол бір дауылды кезеңнің басы-қасында болғандай 
етіп айтылған сөзге елірмейтіндер де аз емес. Ал бірақ 
сондай дабыра, даурықпаның көңілге күдік туғызары да 
заңдылық. Сондай күдікті сəттерде істің анық-қанығына 
жетіп, ақ-қарасын ашып, қаншалықты əділеттігіне көз жет-
кізгіміз келсе, заман ағымының бірқалыпты болмайтынын 
сезгендей ұлыларымыздың өздерімен тұстас, заманы бір 
замандастарының ұлылығын, азаматтық ерекшелігін атап 
айтқан келелі ой-тұжырымдарына ден қоюмен қатар, дауыл-
ды, жауынды кезеңнің ізі суымай дүниеге келген туындының 
түпнұсқасына зер салғанымыз абзал.

Қай кезде де «Біткен іске сыншы көп» екені белгілі. Сəкен 
Сейфуллинге, оның «Тар жол, тайғақ кешу» романына бай-
ланыстырылып айтылып жүрген сындардың ішінде осалы 
да, ожары да кездеседі.

Ал шынтуайтқа келгенде, Сəкен Сейфуллиннің «Тар жол, 
тайғақ кешу» романы (1927) – өмір шындығынан алыс кет-
пеген шығарма.

Бұл «Тар жол, тайғау кешу» романы болғанда заман та-
лабымен түзетіліп, 1936 жылы елеулі редакция жасалынған 
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екінші басылымы негізінде жазылған соңғы басылымдары 
емес, Сəкен Сейфуллиннің өз сөзімен айтқанда, «оқыған 
мырзалар, оқып жүрген мырза болам деушілер» жайынан 
бүгінгі күні мүмкіндігінше тарихи шындық деңгейін сарапқа 
салу барысында септігі тиер 1927 жылғы ең алғашқы басы-
лымы санатта болуға тиіс.

Яғни, ұлтымыздың тарихын жазуда, қазақ зиялыларының 
ақиқатын анықтауда да, өзекті мəселенің ауыр жүгін көтеріп 
жүрген ғалым ағаларымызға Сəкен Сейфуллиннің «Тар жол, 
тайғау кешу» романының 1927 жылғы ең алғашқы басы-
лымының қосып-алары баршылық.

Осындай тұста əр жылдарда Сəкен Сейфуллин мерейтойы 
қарсаңында əдеттегі машықпен мақала жазып жүргендерді 
былай қойғанда, ғылымы да, шығармашылығы да Сəкен Сей-
фуллин атымен тығыз байланысты əдебиетіміздің алқалы 
тобының алдыңғы легінде жүрген Серік Қирабаев, Тұрсынбек 
Кəкішев, Рымғали Нұрғалиев сынды қаламгерлердің Сəкен 
Сейфуллинге, əсіресе, «Тар жол, тайғақ кешу» романына 
байланысты айтылып жатқан оңды-солды сындарға «ауыл 
көшіпті, керуен қоныпты» дегендей сыңай танытып, жым-
жырт жатуы бүгінгі даурықпаны тереңдете түскендей.

Соның бір айғағы филология ғылымдарының докторы 
Мүсілім Базарбаевтың «Біз Сəкенді қалай түсінеміз?» атты 
мақаласы («Қазақ əдебиеті», № 26, 1 шілде, 1994 ж.).

Əлде, «заман өзгерген соң» Сəкенді зерттеуші ағалар да 
өзгеріп кеткені ме?

Олай болмаған жағдайда, кейбірі Сəкен Сейфуллиннің 
«Тар жол, тайғақ кешу» романының соңғы басылымдары-
нан, ал енді бірі ұзынқұлақтан хабардар оқырманға, бүгінгі 
заман ағымының талап-тілегін дөп басар, ал кей тұстарда, 
ой саларлық жайттарды «Тар жол, тайғақ кешу» романының 
ең алғашқы (1927) басылымы бойынша бүгінге дейін үл-
кен ағалардың жарияға жар салар мүмкіндіктері болды емес 
пе...

Қашанда үлкендердің алдына шықпау ұлттық қасиетіміз 
болса да, саудасы парықсыз базарға түскен «Қазанаттың» 
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тағдырындай күй кешкен келеңсіз жайтқа Сəкенді сүйер, 
Сəкенді іздер ұрпағы бейжай қарай алмайды.

М. Базарбаевтың «Біз Сəкенді қалай түсінеміз?» атты 
мақаласының тақырыбына қарап, үлкен ағадан үлкен үміт 
күткен едік, бірақ ғалымның «Жазушының проза саласын-
дағы əйгілі шығармасы, əрине, «Тар жол, тайғақ кешу». 
Жанрлық болмысын əр зерттеуші əртүрлі ұғындырып келе 
жатқан «Тар жол, тайғақ кешуде» бір ғана адам, не бір 
ғана жердің тіршілігі емес, бүкіл қазақ даласының түкпір-
түкпіріндегі ояну, ашыну, таласу, бостандық ұранын жүзеге 
асыру мезеттері берілген» деген пікіріне қосылғанымызбен, 
«Сонымен бірге бүгінгі көзқараспен қарасақ, шығармада 
таптық түсінік тым бірыңғай алынып, Алашорда қозғалысы 
мүлде мансұқ етілуі идеологияны былай қойғанда, тіпті та-
рих алдындағы ұят нəрсе еді. Кітап бұл жағынан əсіреқызыл 
большевиктік бағытта жазылған жəне «Тар жол, тайғақ 
кешу» қисық баяндалған тарих» деген пікірін қостай алмай-
мыз.

Себебі, ғалым Сəкен Сейфуллиннің 1920 жылдардағы 
шығармаларын атай келіп, 1927 жылы «Тар жол, тайғақ кешу» 
мемуарын жазды деп бірінші басылымын көрсеткенмен, 
өзіндік көзқарасын шығарманың соңғы басылымдары бой-
ынша түйіндеген. Бұл – бір.

Екіншіден, 1927 жылы «Тар жол, тайғақ кешу» рома-
ны дүниеге келген тұста «Алаш» азаматтарының төрт көзі 
түгел екенін ескерсек, Нəзір Төреқұловтың осал сынынан 
басқа зиялылар тарапынан Сəкен Сейфуллинге мынауың 
қисынға келмейді ғой деген реніш, не болмаса сыпайы наз, 
не астарлы сөздің айтылмауы роман авторының ақиқаттан 
алыс кетпегенін айғақтамай ма? Үшіншіден, өмір сүрген 
ортасында өзінің таптық көзқарасын айқындап алған Сəкен 
Сейфуллинге 70 – 80 жыл уақыт оздырып «көріпкел» бол-
маған екенсің деуіміз қисынға келе қояр ма екен? Бүгінгі 
күні қоғадай жапырылып айтылып жатқан тұжырымдар 
мен түйіндерге, енді 70 – 80 жылдан соң, заман өзгермеген 
жағдайдың өзінде қасаң пікірлер айтылмасына кім кепіл?
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Жалпы өмірде болсын, өзінің осы «Тар жол, тайғақ кешу» 
романында болсын (1927) Сəкен Сейфуллин тарих алдында 
да, «Алаш» азаматтары алдында да қарыздар болып қалма-
ған. Қайта өз тұстастары арасында адамгершілік, азаматтық 
қасиетімен ерекшеленген. Оны Мұхтар Əуезовтің тілімен 
айтсақ: «Шыны қайда, өзі қайда екенін білдірмейтін, жаза 
баспайтын, ішінен тығынған кедір-бұдырсыз тақтақ жолдың 
ақыны Сəкен емес. Оның шындығы қозып, жанып отыра-
тын, буы білініп тұрған барынша шын сезім, шын жүрек 
шыншылдығы. Сондықтан мұның жолы – əр адымын са-
нап басқан кісінің жолы емес, ылдиы бар, өрі бар шын 
өмір жолы, ыстық қанды нағыз ақын жолы», – деген пікірі 
анықтай түседі.

«Тар жол, тайғақ кешу» роман-эссесінде алаш қозғалысы, 
алаш партиясы, Алашорда өкіметі деген атаулардың бəрі 
араластырыла қолданылады, аражігі ажыратылмайды. Кей-
де оларды басшыларымен, əсіресе Əлихан Бөкейхановпен 
бауырластырып жіберетін сəттері де жоқ емес.

Алаш қозғалысына басшы болған Əлихан Бөкейханов, 
Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, М. Тынышбаев, 
X. Досмұхамедов, М. Шоқаев сынды ұлы азаматтардың 
атқарған істері «Тар жол, тайғақ кешуде» аталып қана қой-
майды, талай қияпатта суреттеледі.

Бүкіл алаш қозғалысына болмағанмен, белгілі дəрежеде 
«Алашорда» үкіметінің іс-əрекетіне Сəкен жинаған дерек-
тер тұрғысынан қарасақ, роман-эссенің негізінде тарихи 
шындық жатқанын көреміз. Əрине жазып отырған кезде 
қаламгердің ықылас-пейілі мен көңіл күйі астасып отыра-
ды. Сондықтан объективтік жағдайларға субъективтік тү-
сіндірмелер қосылмай тұрмайды. Шамадан асып кеткен 
тұстарында Сəкенді жақтай қою қиын, ал əсірелеп жеткізуге, 
суреттеп көрсетуге жазушы ретінде құқы барлығын тағы да 
жоққа шығара алмаймыз.

Сəкеннің алаш азаматтарымен қарым-қатынасын «Тар 
жол, тайғақ кешуден», қайсыбір даңғаза əңгімелерден 
Сəкеннің Əлиханға көзқарасының роман-эсседе суретте-
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луіне байланысты дабыраланып жүргені өтірік емес. Сондық-
тан Сəкен – Əлихан арақатынасы тек пенделік тұрғыдан ғана 
емес, тарихи жағдаймен салыстырып қарағанда ғана өзінің 
дұрыс шешімін табады. 

Бар өмірін өз халқының болашағы үшін күреске арна-
ған ірі қайраткер, алаш қозғалысының көсемі Əлихан Бөкей-
ханов тарихымыздан өз орнын алды. Халқын ұлы мақсатқа 
жеткізудің оңтайлы жолын іздеген қайраткердің еңбегі əрқа-
шанда айрықша құрметтелуге тиіс.

Қазақ халқы азаттық, теңдік алу үшін орыс еңбекшілері-
мен одақтаса іс-əрекет жасауға тиіс деген түсінік Сəкенде 
басым болғаны рас. Ал Əлихан Бөкейхановтың да асы-
ра сілтеп жіберген сəттері, əсіресе батысшылдыққа құлай 
берілген кездері де жоқ емес. Ұлттық мүддені кезінде ка-
деттер партиясы деңгейінен іздеп-табуға ұмтылғаны да 
белгілі. Алайда Əлихан қазақтың бұрынғы хандық заманын 
қайтадан орнатпаққа күш-жігер жұмсап жүр дегенді осы 
роман-эсседен көп кездестіреміз. Хандықты өткен кезең деп 
білу Сəкенге талай ащы сөздер айтқызып тастатады. Əрине, 
Əлихан Бөкейхановтың қазақ халқының сана-сезімін оятуға 
қосқан үлесі мол. Ұлттық мүддеге жету жолында тактикалық 
талай қадамдар жасалатындығын диалектика заңы теріске 
шығармайды. Оны Сəкен де түсінген, ұққан. Қадір-құрме-
тін жайып салуға даяр екенін роман-эссенің алғашқы тара-
уында-ақ аңғартады. Алайда Қазан төңкерісінен кейін жа-
сақ ұйымдастырғаны, қанды майданға шыққаны, больше-
визмге қас болуы төңкерісшіл Сəкенге ұнамағаны былай 
тұрсын, тіпті таптық өшпенділікке ұластырып жібергендей 
көрінетін тұстары да жоқ емес. Баррикаданың екі жағында 
болғандардың аянып қалмасы тағы белгілі. Егер, «Тар жол, 
тайғақ кешуде» өңсіз беттер, ащы теңеулер, орынсыз салыс-
тырмалар кездесер болса, онда екі идеологияның əсері деп 
білу керек. Ал енді бір-біріне деген шетін қылықтары онша 
көріне бермейді.

Тарихтың дауылды кезіндегі қай сəт болмасын, күні бү-
гінге дейін беймəлім болып келген тереңде жатқан құпия-
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лардың бірі – Сəкен Сейфуллиннің «Алаш» азаматтарына 
деген адамгершілік, азаматтық көзқарастарындағы бүгінгі 
уақыт талабы күтпеген риясыз тазалығы. Біздің бұл ойы-
мызды шығарманың өн бойы дəлелдей түседі.

Енді осы кең тынысты тарихи шығарманың дүниеге келу 
мақсатына зер салсақ, С. Сейфуллин шығарманың беташа-
рында былай деген: «Мақсұт – 1916-17-18-19 жылдардағы 
тарихи қозғалыстың, ұлы өзгерістің (революцияның) 
Қазақстандағы өзім көрген, өзім білген осы оқиғаларынан 
баспа жүзінде із қалдыру». Ал осы жолдарды соңғы ба-
сылымдарында «...əйтеуір із қалдыру болды» – деген. Ав-
тордың бірінші басылымында болмай, соңғы басылымы-
на кірістірген «əйтеуір, болды» деген сөздер, пайымдар 
оқырманға шығарманың заман талабымен өзгеріске түскенін 
меңзеп тұрғандай.

Мұнда талай кісілердің аттары аталады. Тарихи қозға-
лыстың өзі көрген, білген оқиғаларын жазған соң, əрине, 
«кісілердің аттары кірмесе болмайды. Мақсат біреуді көтеру, 
біреуді жамандау емес. Зор қозғалыстың, зор өзгерістің əр 
кезінде əртүрлі пікір, əртүрлі əрекет болған. Ол – тіршіліктің, 
тарихтың ісі.

Бұл кітапта «Алаш» туралы əңгімелер айтылғанда, сол 
Алашордада болғандарды айыптамақ ниетімен айтылып 
отырған жоқ. Тек əңгіме тарихи мағлұмат ретінде ғана бас-
па жүзіне шықсын деген оймен айтылды», – деген. (С. Сей-
фуллин. «Тар жол, тайғақ кешу», 1927, 3-бет). Бұл жерде 
автор оқырманға ақиқаттан алыс кетпегенін ескертіп, аса 
пайымдылықты талап етіп тұр.

Романның бірінші басылымының (1927) 68-бетінде «Со-
вет өкіметі заманында», ал соңғы басылымының (1977) 69-
бетіндегі «Совет үшін күресте» деген тарауында Əлихан 
Бөкейханұлының Семейге келуі жөнінде де мəн берерлік 
айырмашылықтар бар. Мəселен «Бөкейханұлы Сібір съезіне 
келді. Омбыға келді, Семейге келді, баяндамалар жасады. 
Оқыған мырзалар, оқып жүрген мырза болам деушілер Бө-
кейханның жолын тосып, қарсы алды» десе, (С.Сейфуллин, 
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«Тар жол, тайғақ кешу», 1927, 68-бет) ал осы жолдар соң-
ғы басылымдарында «Бөкейханұлы Сібір съезіне келді, Се-
мейге келді, баяндамалар жасады. Оқыған ұлтшыл мырза-
лар, оқып жүрген мырза болам деуші бай ниетті «ұлдар» 
Бөкейханұлының жолын тосып қарсы алды. Омбыда, Семей-
де Бөкейханұлын байшыл-ұлтшылдар, саудагерлер құрмет-
теп жатты», – деп өзгертілген.

Осы сынды тағы бір мысал, «Үш жүз» партиясымен 
«Алаш» азаматтарының арасындағы бір-біріне деген көзқа-
рас, қарым-қатынас кереметтей «тəтті» болмағаны көпшілік 
оқырманға аян.

Əсіресе, «Үш жүздегілердің» «Алаш» азаматтарын «орыс-
тан қатын алған», «балалары орыс», «дін бұзған», «сары 
орыстың бəрі орыс» деп сөгіп, буынсыз жерден пышақ 
салғандай дөрекі сəттерінде Сəкен Сейфуллин бүйрегі бұ-
ра тартпай, пенделікке салынбай, ақиқатты айтуда əділ төре-
лігін танытқан.

Сəкен Сейфуллиннің «Үш жүздің» «Бөкейханды жəне 
кейбір «Алаш» көсемдерін мінегенде «орыстан қатын алған», 
«балалары орыс», «дін бұзған» дегендері үлкен шатасқандық. 
Өз жолын өзі анық білмегендік. Əрине, ол уақытта бəріміз 
де сара жолды қолмен сипалап жүрген кезіміз еді. Бірақ сон-
да да əлгіндей сөздер тым оғаш шыққан, қате. Бізді сырттан 
билеп, партиясына жазып алған Шаймерденге мұны айтып 
мен хат жаздым. Жəне бұл партияның беті мен əдісі олай 
болатын болса, біз қосыла алмайтынымызды айттым.

Менің хатыма жауап болған жоқ. «Үш жүз» бастықтары, 
«Алаш» көкжалдары керексіз сөздерді айтып қазақша боқтай 
берді» деп жазған. (С. Сейфуллин. «Тар жол, тайғақ кешу», 
1927, 104-бет). Бұл жерде əділ төрелігін айтуда Сəкен 
Сейфуллиннің азаматтығы ешқандай комментарий беруді 
қажет етпейді. Бұл Сəкен Сейфуллин азаматтығының бір 
қыры.

Қай заманда, дəуірдің қай кезеңі болмасын, екінің бірінен 
кездесе бермейтін адамгершілікті айқындайтын азаматтық 
қасиет сақталғанда ғана өзінің ұлылығын дəлелдері хақ.
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Азаматтық қасиетті дəлелдер іс-əрекеттің негізі – пара-
сатты пайым десек, сол пайымның көрсеткіші жүйелі сөз 
емес пе?

Жайшылықта ой-өзегі бір арнаға құйылатын көзқарастар-
дан жүйесін тапқандай сөздерді көптеп кездестіруге болар, 
ал бағыттары бөлек зиялыларға өмірдің қатал да қытымыр 
тұстарында Сəкен Сейфуллиннің аталы сөз айтуын азаматтық 
ерекшелігі демеске шараңыз бар ма?!

Алғашқы (1927) жəне соңғы (1988) басылымдар арасын-
дағы бұндай айырмашылықтарды көптеп келтіруге болады. 
Енді соның бірі Міржақып Дулатовқа байланысты. Сəкен 
Сейфуллин романының (1977 жылғы) басылымының 78-
бетінен басталатын «Үш жүздің» қулары» атты мақаланы 
(«Қазақ», № 252, 1917 жыл, 26 қараша, авторы Міржақып 
Дулатов) келтіре отырып былайша қорытынды жасаған. 
«Алаш» үгітшісі Міржақып Дулатұлы «халық» атынан сөй-
леген болып, ел қамын жеген болып, мөлтеңдеп қақсайды. 
Əрине, бұл байшыл партиялардың белгілі əдісі...», – деген.

Ал осы жайт романның 1927 жылғы басылымының 
95-бетінде Міржақып Дулатовтың «Үш жүздің» қулары» 
атты мақаласы берілгенмен, Сəкен Сейфуллиннің жасаған 
жоғарыдағыдай қорытындысы жоқ. Немесе, «Алаш» саяси 
қозғалысына кімдер кіргендігі жөнінде айту мақсатында: 
«Алаш» партиясына кіргендер Қазақстанның үлкен оқыған-
дары, ақ жағалылары» деген сөздердің орнына «Алаш» 
партиясына кіргендер Қазақстанның барлық байшылда-
ры, мырзалық құрғандары» деп (С. Сейфуллин. «Тар жол, 
тайғақ кешу», 1977, 80-бет), бояуды қалыңдатқан.

Алаш қозғалысының кейбір қайраткерлерімен Сəкеннің 
карым-қатынасы жайында қинала əңгімелеуге тура келсе, ал 
Ахмет Байтұрсынов туралы көңілдене пікір толғауға бола-
ды. «Тар жол, тайғақ кешуде» Ахмет аты жиі аталғанмен, 
Сəкеннің ашына да таусыла айтқан ойы, орынсыз қаралау 
ниеті жоқтың қасы. Ахаң жөніндегі ішкі ілтипаты əр тұста 
қылаң беріп қалып отыратындығын байқаймыз.

«Халыққа өзінше қызмет қылған адам кəміл тоқтайтын 
кісілік жасына келгенде, сол кісінің халыққа істеген қызмет-
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терінің қандай екенін бастан-аяқ баяндап отыру əр үлгілі 
халықтың əдеті», – деген жолдарды Сəкен Сейфуллин Ахмет 
Байтұрсыновтың 1923 жылы 50 жасқа келген торқалы тойына 
орай «Еңбекші қазақ» газетінде «Ахмет Байтұрсынұлы елуге 
толды» деген мақаласында айтқан еді.Бүгінгі заманда осы-
нау екі зиялының бір-біріне деген азаматтық көзқарасының 
қандай болғандығын білгеніміз абзал.

Əрине, Сəкен десек – Совет, Ахмет десек – Алаш, яғни 
бағыттары бөлек, жаны жаралы екі жолбарыс көз алдымызға 
келеді. Екеуінің де өмір жолы XIX ғасырдың соңы мен XX ға-
сырдың алғашқы жылдарындағы қазақ интеллигенциясының 
көпшілігі тəрізді ауыл мектебінде мұғалім болудан басталады, 
қоғамдық-саяси мəселелерге атсалысады. Ұлтымыздың мəдени 
жəне əдеби өміріне өзіндік үлестерін қосуда да орындары ай-
рықша. Тіпті екі зиялының да ақындығы, композиторлығы, 
ұлттық дəстүрді қадірлеуі, халықтың ауыз əдебиетіне деген 
сүйіспеншілігі, ұлттық тіл жөніндегі толғаныстары көзқарас-
тарының деңгейлес екенін аңғартады.

Ал Қазан төңкерісіне дейін жəне кейінгі кезеңдегі тар жол, 
тайғақ кешулерде Ахметті Сəкенге иілдірген Сəкен заманының 
жеңіске жетуі десек, тəкаппар Сəкенді Ахметке иілдірген 
қандай құдіретті күш?! Бұған жауапты өмір жолындағы ұқ-
састықтардан гөрі ұлтқа, ұлттық санаға деген парасатты көзқа-
растары мен күрескерлік істерінен іздеген жөн.

Ахмет Байтұрсыновты біз ең алдымен ғалым-лингвист 
деп білеміз. Қазақ алфавитін жүйелеуі, оқу құралдарын жа-
сауы, фонетика мен грамматика саласындағы ерен еңбегі 
ерекше. Оған қоса 1895 жылдан басталатын ағартушылық, 
одан кейінгі редакторлық қызметті атқара жүріп, ана тілін 
сақтау, əрі қарай дамыту, қазақ балаларын ұлт тілінде оқыту 
керектігіне жиі қалам тартуы халқымыздың болашағын 
ойлағандығынан екені сөзсіз. Ана тіліміздің мəртебесін 
көтеруге бар білімі мен қабілетін, дарынын аямай сарп еткен 
Ахмет Байтұрсынов болса, сол бір аумалы-төкпелі заманда 
ұлттық тіліміздің тағдыры үшін арпалысқандардың бірі – 
Сəкен Сейфуллин.
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Сəкеннің өзге советшіл қайраткерлерден басты ерек-
шелігінің бірі – шыншылдығы, ойын тура айтатын батыл-
дығы. Мұны оның ұлттық тілге байланысты айтқан ой-тұжы-
рымдарынан көреміз.

Ол əр уақытта пайымды пікірлерін сол кездегі қолында 
билігі бар зиялы қауымға арнап отырады. Бұл жиырмасын-
шы жылдарда болса да, күні бүгінге дейін мəнін жоймай 
келе жатқан проблема.

Сəкен айтқан «Қазақстандағы қазіргі піскен бір зор тари-
хи мəселе мекемелерде кеңсе істерін қазақ тілінде жүргізу 
ісі». Осы өзекті мəселені кезек күттірмей шешу жолын-
да ол «əр мекемелерде өзінің білетін тілінде сөйлесіп, ол 
мекемелердің шығарған бұйрық-жарлықтарын білетін тілін-
де оқып, тыңдап, жазатын, арыздарын сол өзінің білетін тілін-
де жазбаған соң, жергілікті еңбекшіл халық көңілдегідей, 
бұрынғы тілі һəм өзі үстем болып қалған халықпен қатар оты-
рып істей алмайды», – деуі қарапайым халықтың тұрмыс-
тіршілігіне, оның тағдырына алаңдаушылығы екені сөзсіз. 
Не болмаса «Қазақ тілінде жүргізу керек» деп құр бұйрық 
жазып қана қоюмен іс бітпейді. Бұл істі жүргізу жолын-
да көп бөгет бар. Кей қызметтегі адамдар сыртынан: «Иə, 
əбден, қазақ тілін кіргізу керек... десе де, бұл іске шындап 
күш жұмсамайды», – деген батыл да тура пікірі сол кездегі 
басшы орындағы талайлардың «қытығына» тиген де шығар.

Ұлттық тіл, оның келешегі туралы осы тəрізді өткір де 
батыл ой-ұсыныстар Сəкен қаламынан там-тұмдап емес, 
түйдек-түйдегімен төгілген. Əрине, сол кезде мынау бір 
керемет мəн берерлік жай екен деуден гөрі кереғар пікірде 
болған зиялылар да аз болмаған. Бірақ қарапайым халқы 
үшін күресте қаймықпаған ондай кереғар пікірлер Сəкенді 
қайта қайрай түспесе мұқалта коймаған.

Заманның қай кезі болмасын, өмірдің өзекті мəселесі сөз 
бола қалған жағдайда өзінің білімсіздігін, не халқына жаны 
ашымастығын «аңғармайтын аңқаулар мен жатып ішер жал-
қаулар» кері тартатыны белгілі. Сондай тұстарда Сəкен: 
«Ынтасыз іске, көңілсіз іске сансыз бөгет, сансыз уайым 
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табуға болады. Бірақ біздің айтуымызша бұл іске бөгеттің 
көптігі басқа себептерден. Себептің ең алды – іс басындағы 
адамдардың бұл іске шындап кіріскен ниеттерінің жоқтығы, 
ынталарының жоқтығы», – деп айдан-ашық ақиқатты айтуы 
да оның ұлт қамқоры, шынайы күрескер екендігін танытады.

Ал аяғын байқап басып, аузын бағып сөйлейтін «пысықтар 
да» Сəкен сынынан шет қалмаған. Ондайларды «Біздің қазақ 
коммунистерінің кейбіреулері қазақ тілі туралы қатты кірісуге: 
«Біреу ұлтшыл деп айтады...» деп бой тартады. Бірақ ол қулық, 
бұл коммунистік қылық емес, ол жарамсақтық, жағымсақтық, 
жағымпаздық», – деуі ащы шындық, ақиқат екені даусыз.

Сонымен, Қазан төңкерісінен кейінгі жылдарда Сəкен не-
гізінен кезеңнің өзекті мəселелеріне өткір араласқандығын, 
ұлттық тілге байланысты ой-тұжырымдарынан түйетініміз, 
Ахмет Байтұрсыновтың «Ұлтты сақтайтын ең соңғы қамал 
тіл» деген даналық қағидасын бүгінгі күн шындығынан көз 
жазбай тану екендігінен емес пе?

Сондықтан да Ахаңа тəкаппар Сəкенді құштар еткен құді-
ретті күштің бірі – ұлттық тілге деген көзқарасы болар деген 
ой келеді.

Сондықтан да болар, Ахмет Байтұрсыновтың елуге тол-
ған торқалы тойы алдында замандастары, қаламдастары 
оның өмір жолын, шығармашылығының сан қырлылығын 
дəріптесе, Сəкен өз мақаласында əдеттегідей көпшіліктің 
машығына салмай, мерейтой иесінің азаматтығына үлкен 
парасаттылықпен қарайтындығын аңғартады.

Ахмет Байтұрсыновтың 1917 жылдың соңында газеттен 
кетіп, Алаш қозғалысына араласуын Сəкен: «Ұлтын сүюдің 
зорлығынан 1917 жылы патша түсіп, революция (өзгеріс) 
болғанда, қазақтың бұрыннан арсыз, имансыз оқығандары 
«ұлтшыл» бола қалып, «Алаш» партиясын ашқанда бір қа-
зақ үшін сол сұмдармен бірге «Алаш» партиясында болды. 
Əрине «оқыған» дегендердің арасында бірен-саран адал 
адамдар да бар.

Адал ниетті Ахмет пір тұтынған жолы үшін, шын сүйетін 
ұлты үшін қандай партияға болса да кірмей қойсын ба?» – 
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деуі Ахметтің сол уақыт деңгейінен қарағанда «адасуын» 
ұлты үшін отқа да, суға да салуға дайын екенін түсініп қана 
қоймай, түсіндіруде де үлкен зерделілік танытқанын көреміз.

Ал Ахметтің 1920 жылдың 4 сəуірінде өз еркімен РКП(б) 
Орынбор губерниялық комитетіне РКП(б) мүшесі қатарынан 
шығуға өтініш берді. Ахметтің мұндай əрекеті туралы 
Сəкен: «Əрине Ахмет коммунистік партиясында да көп бола 
алмады. Көп бола алмайтындығы белгілі еді. Қазақтығына, 
орыстығына қарамай бай мен жарлының арасын ашып, бор-
сықтай сорып келе жатқан байлардың қолдарынан өкіметті 
қара күшпен жарлыға тартып алғызған коммунистер, жер 
дүниедегі барша халықтарды бірдей сүйетін коммунистер 
рухы майда һəм қазақты ғана сүйетін Ахаңа дұрыс болма-
ды», – деп жазды.

«Ахаң байлардың құлдығында шіріген жарлылардың 
айғайшысы емес, олардың шоқпаршысы емес, бірақ бай-
ын, кедейін айырмай қазақты ғана сүйетін адал жүрек, таза 
ұлтшыл», деуі дұрыс бағдарлағаннан, терең пайымдаудан 
туған тұжырым еді. «Қалай болса да жазушысы аз, əдебиеті 
нашар қазақ жарлыларына «Оқу һəм тіл құралдарымен» 
қылған қызметі таудай» – деп ұлттық тілге деген еңбегінің 
өзін ұлан-ғайыр екенін айта келіп, жүрекжарды тілегін 
жолдаған.

Сəкенді осы мақаласы үшін «Степная правда» газетінде 
Əбдірахман Əйтиев «Фактические поправки» деген тақы-
рыппен сынға алған.

Əрине Сəкен де қарап қалмаған, Əбдірахман Əйтиевтің 
сынына «Тағы да Ахмет туралы» (Əйтиевке жауап) деген 
мақаласын жазған. Сəкен өзінің қазақ тілінде жазған мақа-
ласына орыс тілінде ескертпе, сын жазған Əйтиевті сынға 
ала отырып, оның: «Алашты жасағандардың бірі Ахметтің 
өзі емес пе?» дегеніне Сəкен: «Рас, Əйтиев жолдас рас. Олар-
дың ішінде шенқұмар, жалған ұлтшылдар болды. Ахмет 
əйтеуір қазаққа қызмет қыламын деп солармен бірге болды», 
«Ахметтің ұлтқа қызмет қылмақ болып, коммунист партия-
сына кіргенін Манап Шамиль (Сəкеннің бүркеншек аты) 
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жолдас дұрыс деп біледі жəне басқаларға да солай қылуды 
мəслихат қылады» дегеніне Сəкен: «Ахметтің коммунист 
партиясына ере алмай шығып қалуына үлкен себеп – өзінің 
шын нəзік жанды ұлтшылдығы» деп кесіп айтуы сол уақыт 
деңгейінен алып қарағанда, Ахметтің қадамының өзін теріс 
ойлы ниеттен емес, ұлтының тұрмыс-тіршілігін жақсарту 
мақсатында тыным таппай шарқ ұрған жанның адал ниеті 
деп тəптіштей түсіндіруі үлкен мəн берерлік жай.

Жалпы өмірде болған жағдайларды түйсіну бар, түйсінуді 
түсіну бар, ал түйсінгенді түсіндіру бар. Осындағы түйсінуді 
пайымдау, түсінуді зеректік, түсіндіруді шеберлік дейтін 
болсақ, Сəкеннің Ахмет туралы пікірінен өмірде, яғни күнде-
лікті тіршілікте жиі кездесе бермейтін ғажап бір қасиетті 
көреміз.

Қандай да бір жиын-той болмасын, сол тойды ұйымдасты-
руда басы-қасында сол той иегерінің жақындары, жан-
ашырлары, дос-жараны жүретіні белгілі. Осы тұрғыдан алып 
қарағанда, Орынбор қаласының Свердлов атындағы клубта 
Ахметтің торқалы тойының құрметіне арналған жиынды 
Сəкен басқарып, жүргізіп отыруы да ескерерлік жай екені 
даусыз. Əр кез ел басшылары елге еңбегі сіңгендерді риясыз 
бағалай білгенде ғана əділетті болмақ.

Өмірдің сол бір қиын-қыстау кезінде Алаш азаматтары мен 
Сəкен арасындағы кейбір алыпқашпа сөздер мен көңілдегі 
күдікті сейілтерлік ақиқаттың бірі – тарихи шындықтар 
негізінде жазылған «Тар жол, тайғақ кешу» дер едік.

Сəкен Сейфуллин өзінің осы ғұмырнамалық шығарма-
сында Ахмет Байтұрсыновтың атын атап, түсін түстеп, артық 
сөз айтпағанын айрықша атап айта кеткен орынды. Алаш аза-
маттарының атына айтылған соңғы басылымдардағы кейбір 
ащы сөздер «Тар жол, тайғақ кешудің» бірінші басылымын-
да (1927) айтылған жоқ.

«Аттың сыры шапқанда білінеді, достың сыры сасқанда 
білінеді» деп аталарымыз тек айтпаса керек. Ахмет Байтұр-
сыновтың жаңа өкімет жағынан шыға алмай, елі үшін шы-
бын жаны шырқыраған кезде Сəкеннің қол ұшын беруі, 
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ерен еңбегін танытуы арқылы азаматтығын сыйлауы нағыз 
зерделінің ісі емес пе?.. Ащы шындықтардың тереңіндегі 
сырлардың бір құпиясы осындай. Осыны дұрыстап ұға 
білмесек біреу мен біреуді шатастырып, тарихты ластап 
алу оп-оңай. Ол əсіресе кеңес өкіметі құлағаннан кейінгі 
даурықпада аз кездеспейді.

Күні кешеге дейін қарғыстай көрінген «ұлтшыл», «бай-
шыл», «бай ниетті ұлдар» деген сөздердің, кейбір артық-ауыз 
ой-тұжырымдардың Сəкен Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ 
кешу» романының 1927 жылғы ең алғашқы басылымында 
болмай, соңғы басылымдарында болу себебі əдебиетшілер, 
тарихшыларға белгілі болғанымен оқырман қауымның 
көпшілігіне белгісіз болуы мүмкін.

1932 жылы Сталиннің хатына байланысты ВКП(б) Қазақ-
стан өлкелік комитетінің Мəдениет жəне Насихат бөлімдері 
мен Қазакстан марксизм-ленинизм институты «О задачах борь-
бы на теоретическом фронте в Казахстане в связи с письмом 
тов. Сталина» деген шешім қабылдап, оны осы 1932 жылдың 
қаңтарындағы «Большевик Казахстана» журналының бірін-
ші санында жариялады.

Онда: «Буржуазные, мелкобуржуазные теории оказыва-
ют и на некоторых работников членов партии. Отдельные 
коммунисты в своих работах часто повторяют те же буржу-
азные теории.

Так, тов. Рыскулов в своей книжке «Киргизстан» повто-
ряет вслед за алашординцами и колонизаторами легенду о 
добровольном переходе в подданство царизму угнетенных 
масс Средней Азии. Тов. Сейфуллин в своем художествен-
ном творчестве воспевает старую феодально-родовую куль-
туру («Кокчетав»).

Тов. Тогжанов в своих работах по казахской литературе 
допускает грубые ошибки, скатываясь на немарксисткие по-
зиции Плеханова в литературоведении» («Большевик Казах-
стан», № 1,1932, 87-бет).

Міне осыдан кейін Сəкен Сейфуллин «Тар жол, тайғақ 
кешудің» бірінші басылымын (1927) қайта қарап, жөндеп 
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редакциялаған. Кейінгі 1960, 1977, 1988 жылдардағы үшін-
ші, төртінші, бесінші басылымы 1936 жылғы екінші басылы-
мының негізінде шыққан, оған да қол тиген жерлері бар.

Ой деген жүйрік қой, оқырман тарапынан бағыттары 
бөлек зиялылардың өмірдің сол бір сəтті-сəтсіз сəттерінде 
бір-біріне «сен» деспей-ақ кеткені ме деушілер де табы-
лар. Ондайларға да, үмітпен қарайтындарға да айтарымыз 
əділетсіздікті, озбырлықты тап тартысынан деп түсінген 
Сəкен Сейфуллиннің кітабында «Алаштың тіреулері – жу-
андар, қазіреттер» немесе «Алаштың құйыршықтары» 
деген секілді сөздер бірлі-жарым кездеседі, не болмаса 
«Алаш» азаматтары тарапынан большевиктерге бағытталып 
айтылған «немістің ақшасына сатылған шпиондар», «өң-
кей оңай олжа табудың ниетіндегі қулар», не болмаса Мір-
жақып Дулатовтың еңбегінен «бас-аяғың онға толмайтын 
оңбағаңдар», «сендер күні бойы сабан тартып, шаршап келе 
жатырмын деген өгіздің мүйізіндегі шыбынсыңдар», «сана-
сыздар» деген тəрізді сөздерді кездестіріп қаласың.

Ұлттық мүдделері бір болғанмен бағыттары бөлек зиялы-
лардың бір-біріне қатты айтысқан мұндай намысқа тиер пі-
кірлері кінəмшіл көңілге кірбің ұялатары хақ. Бірақ мұндай 
тұстарда ұсақтыққа салынып, тырнақ астынан кір іздеуден 
гөрі, аталарымыздың «ашыққан ұры, ашынған тілді бола-
ды» деген даналық сөзді осындай жайттарға байланысты 
айтқандығын еске алсақ жетіп жатыр.

Ал түптеп келгенде, «Тар жол, тайғақ кешу» романының 
1927 жылғы бірінші басылымы «өңдеуді» қысқартуды тіпті 
де қажет етпейді. Оған негіз романның соңғы басылымда-
рында Сəкен тарапынан айтылатын артық-ауыз сөздердің 
бірінші (1927) басылымында болмауы.

Мəселен, 1918 жылдың қаңтар айында Орынборды боль-
шевиктер алып, Бөкейханұлы, Байтұрсынұлы, Дулатұлы, 
Омарұлдарының Семейге қашып кеткен кезін, не болма-
са, 1913 жылдан жер-жердегі газеттерге басшылық еткен 
«Қазақ» газетінің иесіз қалғандай күйге түсіп, Əбілхамит 
Жүндібайұлының басқарған тұсында да Сəкен Сейфуллин 



«Алаш» азаматтарының атын атап, намыстарына тиерліктей 
сөз айтпауы да пайымдар кісіге үлкен ой саларлық жай. Ал 
Мағжан Жұмабаев жөнінде шамданарлық жайттар тіпті де 
ұшыраспайды.

Өмірдің «талай тар жол, тайғақ кешулерінде» Сəкен Сей-
фуллин «Алаш» азаматтарының ешқайсысында жамандыққа 
қиған емес. Сотына қатынасқан жоқ. Бұған оның «Тар жол, 
тайғақ кешу» романы (1927), Сəкентанушы ғалымдардың 
ғылыми-зерттеу еңбектері нақты дəлел бола алмақ.

Қаншама жантүршігерлік азапты бастан өткерген Сəкен 
еш уақытта ешкімді ашық та, бұғып та көрсетпеген.

Сəкендей ақынның тəкаппарлығы мен принциптілігіне, 
азаматтық кескін-келбетіне, шығармаларында өмір қайшы-
лықтарының кең тұрғыда бейнелеу шеберлігіне қалайша 
тəнті болмассың.

Сейфуллиннің тарихи еңбегінде аты аталатын «Алаш» 
азаматтарын сөз еткенде тарихи жағдаймен байланысты-
ра, сабақтастыра алып қарау қажет, онсыз біржақтылыққа 
ұрынуымыз кəдік. «Алаш» азаматтарын соңғы кезге дейін 
ұлтшыл деп жазғырып, тарих бетінен сызып тастауға 
ұмтылып келсек, ал еңді Сəкенді советшіл болды деп кінə 
арту тарих алдында əділет пе? Қазақ зиялыларының бəрінің 
де діттеген мақсаты: елін-жұртын теңдікке, азаттыққа жет-
кізу болатын. Өмірін халқына қызмет етуге арнаған ақынның 
адамгершілік, азаматтық асыл қасиетін, оның роман-эссе-
сінің тарихи тамырын жете түсініп, үйреніп, өнеге тұту бү-
гінгі ұрпақ үшін парыз болмақ.

1994 жыл
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Ғабиден МҰСТАФИН

ӨРЕН ТҰЛҒА

Сəкен Сейфуллиннің туғанына 80 жыл

Өткен сейсенбі күні М.Ю.Лермонтов атындағы респуб-
ликалық орыс драма театрында қазақ совет əдебиетінің ірге-
сін қалаушылардың бірі, революционер ақын, қайраткер Сə-
кен Сейфуллиннің туғанына сексен жыл толуына арналған 
салтанатты жиналыс болды. Алматы қаласы еңбекшілерінің, 
қоғамдық ұйымдар мен оқу орындарының өкілдері, партия 
жəне мəдениет қызметкерлері қатысқан бұл үлкен жиналыс-
ты Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының бірінші се-
кретары Əнуар Əлімжанов ашты.

Сəкен Сейфуллиннің өмірі мен творчестволық жолы ту-
ралы Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының секрета-
ры, «Қазақ əдебиеті» газетінің бас редакторы Сырбай Мəуле-
нов баяндама жасады. «Сəкен Сейфуллин сияқты, – деді 
баяндамашы, – ғажайып жомарт жəне шын мағынасында 
əдемі ерлік тағдыры бар адамдар өте сирек кездеседі. Жа-
лынды революционер, ақын, прозашы, драматург жəне пуб-
лицист, мемлекеттік жəне қоғамдық қайраткер, қазақ со-
вет əдебиетінің жəне көп ұлтты казақ халқының жаңа мəнді 
мəдениетінің іргесін қалаушылардың бірі – Сəкен Сейфул-
лин нағыз қызыл сұңқардың өзі болып еді. Ол – өз дəуірінің 
ардагер ұлы, өрен тұлғасы. Сəкен – революция қарсаңындағы 
ұлттық ояну дəуірінің, Ұлы Октябрь социалистік револю-
циясы жəне азамат соғысы дəуірінің, Совет өкіметін орна-
ту жəне социалистік жаңа мемлекеттің Қазақстанда орнауы 
дəуірінің төл перзенті. Сəкен Сейфуллиннің бүкіл творче-
ствосы – жаулар жүрегіне кезелген маузер, сонымен бірге 
достарының жүрегіне жарқын рух, берік сенім ұялататын 
құдіретті сөз, лапыл қаққан от. Оның шығармаларының 
əрбір жолы өмірдің өз өзегінен алынған. Уақыт Сəкен 
творчествосының осындай қасиет-қадіріне өзінің əділ де 
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игі бағасын берді. Ол совет жазушысының ең жақсы сапа-
ларын өз бойына дарытқан нағыз үлкен ақын, азамат еді. 
Сондықтан да оның барлық шығармалары бізге ұғынықты, 
барлық кейіпкерлері бізге етене жақын. Оның бүкіл твор-
чествосы елімізде коммунизм орнатудың игілікті ісіне 
əрдайым қызмет ете бермек. Сəкен Сейфуллиннің өзі де 
біздің бүгінгі жазушыларымыздың ең сүйікті кейіпкерлеріне 
айналып отыр. Біздің əдебиетіміздің алқара көк аспанында 
талай жарқын жұлдыздар бар. Солардың ішінде мəңгі естен 
кетпес Сəкен Сейфуллиннің ақындық жұлдызы əрқашан да 
жарқырап тұрмақ».

Баяндамадан соң республикамыздың қарт жазушысы, 
Сəкеннің замандасы жəне шəкірті Ғабиден Мұстафин естелік 
айтты.

– Сəкенді көргендер күн санап азайып, көрмегендер көбейіп 
келеді, – деп бастады ол өзінің əңгімесін. – Көрмегендер 
көрсем, көргендер көре түссем дейтін жаратылысы өзгеше та-
маша жан еді ол. 1921 жылдың жазында алғаш рет жүздескен 
сол Сəкенді менің де көрмегеніме міне 45 жыл өтіпті. Содан 
бері менің көңілімдегі оның жарқын бейнесін əлі титтей кір 
шалған жоқ. Орта бойлы толқынды қара шашты, өткір қара 
көзді, сымбатты, көрікті кісіге қадала қарағанда сыртың түгілі, 
ішіңді көріп тұрғандай. Ал оған қадалған көздер, əсіресе, 
əйел көздері оңай айырыла алмайтын. Сырты өте сұлу, кер-
без, тəкаппар, іші өте жадағай, кішіпейіл еді. Айлалы, майда 
сөзді, жұмсақ мінезді еместі. Айтарын турасынан келте ай-
татын, сенсе қалтқысыз сенетін сенгіштік мінезі басым еді. 
Алданған, не толғанған кезде сырын тек қаламы ашатын. Көп 
жазсам деуден аулақты. Кеудесін ой кернегенде, сөз керне-
генде ғана жазып отыратын.

Сəкеннің атағы – ғасырлық атақ. Ол артына, халқына 
асыл мұра қалдырып кетті. Мұралардың ең қымбаты – сөз. 
Сөз күн шалмас қараңғы көңілді шалады, күн жылытпас 
суық көңілді жылытады. Асылы, адам да, нəрсе де тоза-
ды, жоғалады. Асыл сөз мəңгі жасайды. Əр заманның, əр 
қауымның өзіне тəн жаңа ойы, ойын жұртқа жаятын жаңа 
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сөзі бар. Бұл сөзді кім бұрын тауып айтса, бақыт құсы соның 
басына қонады. Қазақ даласына осы жаңа сөзді алғашқы 
əкелген қарлығаш, дəлірек айтқанда, советтік социалистік 
дəуір сөзін əдебиетімізге арқау етіп енгізген новатор Сəкен 
ғана. Сəкен тұсында əдебиеттің жас бұтағы болған біз нақ 
бұл күндерде бəйтерекке айналдық. Сəкен айтуға үлгермеген 
сөздерді біз айттық, Сəкен шығуға үлгермеген белестерге біз 
шықтық. Сəкен тұсындағыдан біз əлдеқайда биіктеп кеттік. 
Сонда да Сəкен əлі алда, əлі биік боп көрінеді. Себебі не? 
Ағынмен аға беруге болады, ағынмен қарсыласа отырып бір 
мақсатты жерге жетуге болады. Сəкен мақсатына тулаған 
толқындармен алыса отырып жетті. Сəкен өз тұсында топ 
жара шығып, халық көңілінің төрінен орын алды. Қазіргі 
жазушыларға бұл дəрежеге жету ұлы арман. Сондықтан 
Сəкеннің орны қазақ совет əдебиетінде өзгеше. Сондықтан 
ол бізге ерекше ардақты, ескірмейтін өнеге.

Бұдан кейін ақындар: Қалижан Бекхожин, Валерий Анто-
нов жəне Сағи Жиенбаев Сəкенге арналған өлеңдер оқыды. 
Салтанатты жиналыстан кейін спектакль көрсетілді.

Сəкен Сейфуллиннің туғанына сексен жыл толуына ар-
налған салтанатты жиналысқа Қазақ ССР Жоғарғы Советі 
Президиумының Председателі С.Б. Ниязбеков, Қазақстан 
Компартаясы Орталық Комитетінің секретарлары С.Н.Има-
шев жəне В.К.Севрюков, Казақстан Компартиясы Алма-
ты облыстық комитетінің бірінші секретары А.А.Асқаров, 
Қазақстан Компартиясы Алматы қалалық комитетінің бірінші 
секретары П.И.Ерпилов, Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитеті Мəдениет бөлімінің меңгерушісі М.И.Есенəлиев, 
Қазақстан Компартиясы Алматы облыстық комитетінің сек-
ретары Б.А.Төлепбаев қатысып отырды.

Сəкен ағаның 80 жасқа
толған салтанатты жиналыста

сөйлеген Ғ. Мұстафиннің сөзі.
«Қазақ əдебиеті» газеті, 1974 жыл, саны,

күні-айы белгісіз. (газет қиындысы).
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Жайық БЕКТҰРОВ

СƏКЕННІҢ СОҢҒЫ СƏТТЕРІ

Сəкен Сейфуллин ақталған тұстан бастап, осы ардақты 
ағамыздың зайыбы Гүлбаһрам жеңешемізбен жиі сұхбатта-
сып жүрдік. Алматыдағы Космонавт көшесіндегі соңғы екі 
бөлмелі өз үйінде де, Қарағандыдағы, Ақмоладағы төркін 
жұрты, өз ағалары ақын Қайып, Жақия, Закария, Садық Ай-
набековтер əулеті төңірегінде де, Сəкеннің 70 жылдық тойы, 
одан кейін 1967 жылы Сəбит Мұқановтың «Сəкен Сейфул-
лин» атты пьесасының Қарағанды, Целиноград театрларын-
да қазақша жəне орысша қойылуы сапарларында да, Жетісу, 
Сарыарқа аймақтарындағы серуен-сапар кезінде де Сəкеннің 
жұбайы Гүлбаһрам Батырбекқызымен көп сыр шертістік. 
Енді сол сыр сандықтың кілтін біраз ашып көрсек дейміз.

– 1937 жылы, əсіресе сол күзде Сəкен ағамыз үйде, түзде 
қалай жүрді. Біз сол кезде үлкен ағаны Алматыда көре алмай, 
көңіліміз əлде неге күні бұрын суи беріп еді. Əртүрлі суық 
сыбыс шықса, құлағымыз селт ете берді, – деп сұраймыз 
ғой.

– Сəкен 1937 жылдың екінші жартысынан былай үйден 
жөнді шықпай қойды. Тек біраз күн Алматы іргесіндегі 
Байсеркеде үй тіктіріп жатты. Көбінде өзімен-өзі болып, 
үндемей тұйық отыратын еді. Көп тұнжырады. Кейде қолына 
қалам алса да, жөнді ештеңе жазбай, қағаздарын алдынан 
сырғыта салды. Еңсесі түсіп кетті. Таяғын ұстап, терезеге 
көп қарайды. Басқаға да зауқы соқпады. Ешқайда телефон 
да соқпады. Үйге де жөнді ешкім келмеді. Оқта-текте Сəбит 
кіріп шығады. Төр үйде күңкілдесіп біраз сөйлеседі. Сəкен 
газет оқиды да, көңілсіз тастай береді. Көптенгі жақын жол-
дастары, жақын достары халық жауы атанып жатыр. Нығмет 
Нұрмақов, Абдолла Асылбеков, Жанайдар Сəдуақасов, 
Əбілқайыр Досов, Хамза Жүсіпбеков, Ілияс Жансүгіров, 
Бейімбет Майлин, бəрі-бəрі жаман атпен кетіп жатыр. Бəрі 
де əшкереленіпті деседі. Сəкен бас шайқап, күрсінеді. Үйге 
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сыймайды. Тілі шығып, тəтті сөйлеп қалған кішкентай Ая-
нын құшақтап, мойнына мінгізеді, тым-тырыс отырады.

Бір күні өзін де газетке жазыпты. Сəкеннің, Сəбиттің, 
Ілиястың, Бейімбеттің, Мұхтардың үйлері кеңес өкіметіне 
қарсы өсек-аяң тарататын притонга айналды деп те жазып-
ты. Сəкенді троцкийшіл, ұлтшыл, фашист, сатқын, опасыз 
депті. Сəкен қатты күйінді. «Апыра-ау, кеңес өкіметін осын-
дай пасық сөз естиміз деп орнатып па ек? Баяғыда азап ваго-
нына түбі өстиміз деп қамалып па ек? Бұл неткен жала! Бізді 
фашист деуге ауыздары қалай барады?» – деп қатты күйінді. 
Бір отырды, бір тұрды. Сəкен кейігенде, ашуланғанда ызала-
нып, назаланғанда түсін суытып, жолбарыстай сестеніп, тым 
қатуланып, айбарлы, ызбарлы болып кетуші еді. Біраздан 
соң ол киініп, сақал-мұртын басып, үйден шықты. Қайда 
баратынын да айтқан жоқ. Сəкеннен сөз сұрауға болмайды. 
Көп кешікті, алаңдап, қорқып отырдым. Жұртта зəре жоқ. 
Екінің бірі лезде көзден таса болып кетіп жатыр. Кешке бар 
адам, таңертең жоқ.

Ақыры Сəкен үйге кештетіп келді. Білдірмеген боламын. 
Шыным. Сəкен бір жаққа шығып, үйге аман келгенде, тыныш 
бір түн ұйықтап тұрғандай қуанып, бір күнімді бір жылдай 
көрем. Адам жайшылықта да өзінің бір күнгі тыныштығына 
қуанып отырса ғой. Сəкен менің көзіме сол күндері үйге 
бір қонып қана кететін қонақ сияқты көрініп еді. Жастық 
па, астамшылық па, бұрын қанша алай-бұлай болсақ та, ел 
ішіне реніш кіргелі, қабағымызға кірбің түскелі бірімізге 
біріміз тым жақын, тым сыйлы, сыйлас болып кеттік. Ойы-
мызды қас-қабағымыздан таныдық. Бірімізді біріміз рен-
жіткіміз, қабақ шыттырғымыз келмейді. Іңір арасында 
есік-терезе сырт етсе, əлде телефон шырылдаса, елегізіп, 
шошып қаламыз. Екі көзіміз сыртта болады. Тек екеумізді 
қылықты, сүйкімді, тілі балдай Аянжан бір мезгіл күлдіріп, 
қабағымызды жадыратады.

Гүлбаһрам күрсініп те, жадырап та сыр айтады: – Сəкен 
мүлдем балажан болып кетті, – дейді жеңешеміз, – тоқтас-
қанда, қырықтың үстіне шыққанда көп зарығып жүріп көр-
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ген жалғыз ұлы ғой. Сəкен «Біздің тұрмыс» деп кітап жаз-
ғанда соның кейіпкерін Аян деп атаған. Аян, Ардақ оның 
жақсы көретін аттары еді. Сəкеннің көңілін тауып, ұлының 
атын Аян деп Мұхтар қойған. Ертедегісін жөнді білмеймін, 
Мұхтар отыз екінші жылы абақтыдан босап, үйірге қайта 
қосылғанда, Сəкенмен көңілдес болды. Сырт көзге Сəкеннің 
мінезін былайғы жұрт тік, бірбеткей деп ойлайтын. Шыны, 
біздің Сəкен адамға қайырымды, кешірімді еді. Өздері ер-
теде Омбыда бірге оқығанда бірін-бірі сынап, жамандап, 
қатты сөгіп, өлең жазысқан, кейінде бірі большевик, бірі 
ұлтшыл ақын аталған, өзіне қатты тіл тигізген Мағжан ла-
герьден келгенде, оны үйде құшақтап қарсы алып еді. Зор 
ықылас білдіріп, қадір тұтып еді. Мағжан ертеде тілін қатты 
қадағаны үшін Сəкеннен кешірім сұрап, алдына бас игісі 
келген. Сонда Сəкен оған: «Жоқ, сен кішірейме, сенің кінəң 
кешірілді, бейнет көрдің» деп талай жыл бір шетте, күні мен 
түні бірдей теріскейде айдауда болып қайтқан ақын досы-
на қайырымды, сыпайы мінез көрсетті. Тіпті ол қызметке 
орналасқанша қаражат та беріп, көмектесіп еді.

– Иə, сөйтіп Сəкен үйге кештеу оралды, – дейді Гүлбаһрам. – 
«Қайда бардың?» – деп сұрай алмадым. Іңірдегі шəй үстінде 
сəл жадырап, өзі сөйлеп отырды.

– Леонид Исаевич Мирзоян жолдасқа бардым, газетті 
көрсеттім. «Оқыдыңыз ба, бұл не?» – деп сұрадым. Өтініш 
айттым, Мирзоян жолдас шын большевик, нағыз коммунист 
екен. Өзім бұрын да жақсы көруші ем. 1933 жылдың басында 
Қазақстанға келгеннен мені ол еркелетіп, аялап бақты. Өкпем 
жоқ. Əдебиеттегі жиырма жылдығымды айғайлатып тойлат-
ты. Еңбек Қызыл Ту орденімен наградтады. Былтыр Консти-
туция қабылданған Советтердің төтенше VIII съезіне делегат 
етіп сайлатты. Пушкиннің опат болуының 100 жылдығын өт-
кізетін Бүкілодақтық комитет мүшелігіне өткіздірді. В.И.Ле-
ниннің алты томдық күрделі еңбектерін қазақ тіліне ауда-
рушылар алқасына кіргізді. Атымды Семейдің педагогика 
институтына, туған, алғаш оқыған жерімдегі теміржол стан-
циясына, Алматыда, Ақмолада мектепке қойғызды. Əлі елу-



271

ге келмеген көзі тірі қай жазушы мұндай атақ-абыройға ие 
болды?!

Былтыр жиырма жылдығым тойланғанда Ілияс Жансү-
гіров «Қыран қызыл сұңқарым, қызыл аты қазақтың, домбы-
расы даланың, экспресі қаланың, советстаны елімнің» деп 
буырқана өлең жазып еді. Одақтың ақсақалы М. И. Кали-
нин өз қолымен омырауыма Кремльде байғазы қадап еді. 
Мұхтар Əуезов «Тəкаппар ақын» деп, менің асқақтығым, 
артықшылығым еңбекші таптың асқақтық-артықшылығы 
деп тебірене жазып еді. Ілияс «Жырламасқа теңіздей қуа-
ныштың шегі жоқ, ардақталған өзіңдей қазақта ақын тегі 
жоқ» деп еді. Алатау, Гималай басынан құлаған ағын су-
дай ағылып Сəбит Мұқанов мені жер-көкке сиғызбай мақ-
тап, газеттің төрт бетіне бастырып еді. Расында, менің 
ақындық өміріме былтыр жиырма бес жыл толып еді. Мен 
өлеңді 1911 жылдан жаза бастап едім. Осы ширек ғасырдай 
өмірім, еңбегім еліме арналып еді. Енді міне, арада небəрі 
бір жыл өткенде жау, троцкийшіл, фашист деп газетке жа-
зып, қайдағы жоқ, өсек-қауесетті таратып жатыр. Бұл қалай 
Леонид Исаевич, өзіңіз оқыдыңыз ба? – деп газетті Мирзоян 
жолдастың алдына қойдым. Ол кісі үндемей бетіме телміре 
қарап көп отырды.

– Оқыдым, неге оқымайын! – деді Леонид Исаевич күрсі-
ніп. Орнынан тұрып, қасыма келді. Арқамнан қағып құшақ-
тады. Екеуміздің жасымыз да, партиялық стажымыз да ша-
малас еді. Арамызда бір-ақ жыл айырма бар еді. Құрдаспыз 
деуші едік. – Құрметті қадірлі Сəкен, аяулы Сəкен, келгенің 
дұрыс болды. Бұл мақаланы менен көріп жүрсің бе деп 
күдіктеніп те едім. Менің төңірегімдегілердің бірі жазған 
соң, əрі біздің өз газетіміз басқан соң солай ойладым. Шы-
ным, қадірменді Сəкен, революционер, большевик, ақын 
Сəкен қазір біздің қолымыздан билік кетіп қалып тұр. Өз 
газетімізге де ие бола алмай қалдық. Маған өкпелеп жүрме. 
Арандатушылар, өсек-аяң таратушылар, жала жабушылар 
көбейіп кетті, – деп Леонид Исаевич ағынан жарылды. Қатты 
риза болдым. Мирзоян жолдас шын коммунист екен. Жала-
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дан қорғауға шамасы келмей отырғанын айтқанына қатты 
риза болдым. Ара түсе алмаса да, көңілім өсіп қайтты. Тура 
тұтқиылдан келген кесел, тіке ажал, алапат, опат, зауал бол-
са, кім ара түсе алады! Іс басындағы жауапты адамдардың 
адалдығына көзің жетсе, көңілге дауа ғой.

Сол күндері бір кеште Сəкен үй ішінде ерсілі-қарсылы 
көп жүрді де, ойланып көп отырды. Қабағын керіп, маған 
тұнжырай қарады. Бірдеңе айтқысы келгенде ол осылай са-
бырлы болып, біраз тұнжырап отырушы еді.

– Гүлбаһрам, – деді ол, – ертең алай-бұлай болып кет-
сем, кішкенемен жалғыз қаласың. Бұл үйде сені отырғызбас 
та. Ұсталған, қамалған жолдастардың бала-шағаларын, 
əйелдерін үйлерінен қуып шығып жатқанын көріп отырсың. 
Ертең сені де... – деп Сəкен сөзінің соңын айта алмағандай 
бегеліп қалды.

– Сəкен, қайдағы жоқты айтпашы! Жоқ пəлені шақырма-
шы! Саған ешкім тимес, тие де қоймас, – деп жұлып алғандай 
сөйлеп кеттім. – Сен басшы жұмыста жоқсың, өзіңмен өзің үй-
де отырған бейкүне жансың, қайдағы пəлені неге айтасың? – 
деп бекіндіріп, көңілін аулап жатырмын. Ал, өзімнің жыла-
ғым да келіп отыр. Тек білдірмедім.

– Жаман айтпай, жақсы жоқ. Біраз қаражатымыз бар 
ғой. Ертең мына баланы, сені кім асырайды? Ақшаны кімге 
сақтатсақ екен?! – деді Сəкен, бейғамдау сөйлеп. Əншейінде 
ол мұндай үй-іші шаруасына жөнді ақылдаса қоймайтын-
ғой. Аң-таң қалдым. – Өзіміздің Мəжит қалай? Ақшаны бір 
жерге тығып ұстауға ыңғайы келер ме екен.

Мен үндемедім. Сəкен бетіме тесіле қарады. Мен төмен 
қарай бердім.

– Біздің Мəжит епті емес. Пысық та емес. Бұл шаруа 
қолынан келе қоймас, – деп Сəкен менің ойымды айтқызбай 
түсінді. – Аңқаулау, əрі қорқақтау, сорайған бойы болмаса, 
тым жуас, айла-қулықты білмейді. Тегі бұл оның қолынан 
келмес – деп Сəкен біраз ойланып отырды. – Ана Жақия 
қалай? Сол жігіт пысық сықылды. Сөзінде тұратын тиянақты 
ма дедім өзін, – деп Сəкен тағы бетіме қарады.
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Əншейіндегідей емес, менімен ақылдасып отыр. Сəкен-
нің «Жақия» деп отырғаны 1964 жылы Сəкен ағаңның 70 
жылдығын тойлағанымызда біздің үйде де, Мəжит үйінде 
де көршілікке тік тұрып қызмет етіп, артынша бəрімізді 
Ұзынағашқа, Жамбыл ауданына апарып, Сəкенге үлкен той 
жасаған Жақия Рақымбаев. Сол жолы ол өзімізбен бірге 
сіздің Қарағандыға да, Жаңаарқаға да барды ғой. Сəбит, 
Сəкеннің совдептегі Захар Катченко, баяғыда Сəкенді Түр-
кістан асырып салатын Сүйіндік батыр, өзіміздің Мəжит, 
Қажым Жұмалиев, Сəйділдə Талжанов, Сейітжан Ома-
ров, Тұрсынбек Кəкішұлы ініміз, өзің бар, бəріміз Сəкен 
мерекесінде серуендегенде, Жаңаарқадағы Иманақ тауына 
көп үй тігілгенде қасымызда болған Жақия қайным. Жақия 
ол жылдары Жамбыл ауданының бір миллионер колхозы-
ның председателі болатын. Өзің де барғансың ол колхозға. 
Мамыр айында жапырағы мəуелеп, тамылжып тұрған бақша-
бау ішінде ұлан-асыр той болып, кең дастарқан жайылған 
еді ғой.

Бұл жігітті Сəкен өзі 1930 жылы күз Алматыға өз елінен 
қасына ертіп əкелген. Арғы іргедегі Ақмолаға теміржол 
келіп тұрса да, баяғы жаяу-жалпы Омбыдан Арқаға өткенін, 
одан салт атпен Созақ, Түркістан асқанын есіне түсіріп, 1930 
жылы күзге өз еліне барғанда қасына інісі Мəжит, еті тірі, 
пысық осы Жақияны ертіп, өзін-өзі тағы бір сынап көрейін 
дегендей үш-төрт кісі күллі Бетпақ даланы қақ жарып өтіп, 
Алматыға салт атпен келген ғой. Тура бір ай төрт күн деген-
де, қазанның төрті күні Қаскелең жақтан астанаға кірген ғой. 
Астындағы аттары жолшыбай не су жоқ, не жері отсыз Бетпақ 
шөлде, желі есіп, құмы борап тұрған Құланбел асуларында 
іштерін тартып, жүре алмапты. Сəкен өзі де, жанындағы 
жігіттері де түтігіп, беттері тотығып, шаң жұтып оптығып 
келді. Дауыстары қарлыққан. Үстерін кір, шаң басқан. Ол 
жылдары, ашаршылық келіп қалған кезде Балқаш көлі, Шу 
өзені бойындағы байырғы елдер мекендерінен ығысып, жан 
сақтау үшін ойға-қырға босып көшіп кетсе керек. Жапалақ 
ұшпас жапан түзді қақ жарып, Сəкен ағаңыз қырыққа келіп 
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қалған шағында тағы да бір ерлік көрсеткен. Сəкеннің бұл 
жүрісіне жұрт таңқалысты. Үйге көп жолдастары жиналды. 
Баяғыда қызылбасқа шапқанда Қобыланды батыр да мұндай 
жол кешкен жоқ шығар десті.

Сол қасына ертіп келген Жақияны Сəкен Алматыға оқуға 
түсірген. Ол кезде астанада жаңа үй салынбайды. Əркім 
өзінше амалын тауып тұрып жатты. Жақия елге барып, 
келіншегін, анасын көшіріп əкелді. Тау жақта бір жер ке-
педе тұрды. Пысық жігіт, үйге келіп, бізге қолғабыс тигізіп 
жүрді.

– Гүлбаһрам, сен сол інішекті шақыртшы, ертең кешке 
келсінші, – деді Сəкен. Шақырттым. Жақия келді.

– Жақия, сені бір шаруамен шақыртып отырмын. Саған 
сеніп отырмыз, – деп Сəкен ағайындас, ауылдас інісіне көз 
тастады. – Уақыт болса мынау, аумалы-төкпелі болып тұр. 
Ертең мен істі болып кетсем, мына жеңгең қолындағы жас 
баламен жалғыз қалатын түрі бар. Жұмыс істемейді. Ондай 
күн туса, үйден шығарып та тастайды. Біраз қаражат бар. 
Көзіңе көрсетіп, бір жерге тығайын. Қолдаяқты баладай жас 
жігітсің ғой, қысылатын болғанда ебін тауып сол қаражатты 
ал да, жеңгең мен мына кішкене ізбасар інішегіңнің қажетіне 
жарат. Саған аманатым. Ер мойнында қыл арқан шірімес де-
ген.

Жақияның өңі бұзылып кетті. Шам жарығында бір 
сұрланып, біресе қара күреңденіп құбылып отыр. Сəкенге 
жалтақтай берді. Жылап жібере жаздап отыр. Бəрімізге де 
Сəкеннің сөзі бұл дүниемен біржолата қоштасқандай ауыр 
тиді. Мең-зеңбіз. Үн-түн жоқ, еңсеміз түсіп кетті. Қарадан-
қарап өзіңнен өзің түңілу, өз үйіңде үрейленіп қорқу, өз 
дүниеңді өзіңнен тығу, ертеңнен күдер үзу қиын екен. 
Қандай берік, нелер реніш, қуанышты басынан өткізген, 
тар жол, тайғақ кешуден қажымай өткен Сəкеннің өзінің де 
көңілі босап, маңдайы жіпсігендей, күрсініп отыр. Əлде неге 
уайымдаса, кейісе дауысы да, қолы да қалтырап, дірілдеп 
кетуші еді Секеннің. Сырт көзге ғой жұрттың Сəкенді 
асқақ, тəкаппар, менмен деуі. Сəкеннің жасынан көрмегені 
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бар ма?! Бала күнінен неше жыл жаяу-жалпы ат-өгізбен со-
нау қырдан Нілдіге, Спасқа, Қарағандыға, одан Ақмолаға, 
сонсоң Омбыға талай барды. Ел ішінен етек бастылықты 
көп көрді. Колчактың азабына ұшырап, сақылдаған сары 
аязда Омбыға айдалды. Одан табаны тесіліп, Арқаға жаяу 
қашты. Одан Түркістан асты. Ыстық-суықты болып, өкімет 
орнатысты. Одан Голощекиннің қуғынына ұшырады. Аш-
тан өліп жатқан ел ішінің ауыртпалығы тағы жанына батты: 
Қарақұмдағы, Қызылқұмдағы аштыққа ұшыраған жұрттың 
дүрлігуін басуға да барды. Осының бəрі Сəкеннің жастайы-
нан титығына жетіп тастаған ғой. Ел жатқанша тым-тырыс 
отырдық та қойдық. Қайғы-уайым іңірде, түнде адамды 
төбесінен қара бұлттай басып алады екен. Ауру-сырқаудың 
өзі де түнде иектеп алады ғой адамды. Кісіміз өлгендей 
еңсеміз түсіп, жарығымыз сөнгендей тынысымызды іштен 
алып, тым-тырыс отырдық.

– Сəкен-ай, күні бұрын уайым шақырмашы! Біз өлмеспіз. 
Өзің аман болшы! Жетім қозыға бір тал шөп артық шығады 
деген. Ризығымыз, несібеміз таусылмасын. Біз көппен 
бірге күн көрерміз. Ет жүрек, жай қорқақтайсың да. Кінəң 
жоқ саған ешкім де тимейді, үкімет ақты-қараны тексерер. 
Ешкімге зəредей кінəң, зияның жоқ сенде не ақысы бар 
бұл иттердің, – деп мен қатуланып, қайтадан шай қоя бас-
тадым. Қазақтың қорықсаң от жақ, тоңсаң от жақ дейтін 
сөзі қандай орынды. Менің əлгі сөзімнен кейін, самауыр қоя 
бастағанымда бəріміз де бір сəт серігіп, кəдуілгідей жадырап 
кеттік. Ауылдың қотанында жусап тұрған саяқтың ортасына 
жасын түскенде нелер құрық бермейтін бойлауық асау жылқы, 
жайдың оғы тура түспесе де, кейде тұқырып, жата қалушы 
еді. Міне, біз де қорқыныш сөзден солай болып үрпиісіп 
отырмыз. Бірауыз жаман сөзден еңсе түсіп, бірауыз жақсы 
сөзден көңіл көтеріліп, күзгі қара суықта, боз қырауда жел-
ден қалт-құлт еткен қу шөптей, ақселеудей қалтырап отыр-
мыз. Сəкенім мені дəл жаңа ғана көргендей бетіме ерекше 
жылы жүзбен күлімсіреп қарады. Өзімше бойға қуат, күш 
бергенімді, абзал ерімді бекіндіргенімді іштей ұнатып отыр. 
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Əншейінде ерлі-байлы адам сыйласа, сырласа бере ме! Ит 
басына іркіт төгіліп жатса да, қысқа жіп күрмеуге келмеген-
дей, бірдеңе жетпегендей, əлдененің реті келмей қабақ шыту, 
ренжісу бола береді ғой. Міне, енді өзіміздің дүниемізді, 
жиған-терген қаражатымызды қайда қоярымызды білмей 
бөтен біреуге жалынып отырмыз.

Гүлбаһрамның жас шағында қалай сөйлейтінін білмей-
мін, ал басынан нелер ауыртпалық өткізіп, міне жасы тоқтас-
қандағы əңгімесінде, арғы-бергі білгенінде ешбір мүлтік 
жоқ. Жеңгеміздің сөзіне құлақ сала бердім.

– Үйіміз К. Маркс пен Виноградов көшелерінің мүйісінде 
болатынын білесің. Біздің пəтеріміз Виноградов жағына 
қарайда, К. Маркс жағында Молдекең тұратын. Сəкеннің со-
нау Орынбордан бергі достарының бірі, өзінен жасы үлкен 
Молдағали Жолдыбаев қайнағамды айтамын. Ол үйдің ір-
гесі көтеріңкі болатын. Біздің іргеміз төмен еді. Денесі ал-
памсадай, ақкөңіл Молдекең Сəкеннің «Əдебиет тарихына» 
кіріспе де жазған ғалым, білімді адам еді. Ол əрі үлкен ау-
дармашы еді. Парықсыздау, алқам-салқам киініп жүретін. 
Тамақсаулығы да бар еді. Еркелеп үйге келіп, Сəкенмен 
əңгімелесіп те, дастарқанымыздан табағымыздан дəм татып 
та жүретін. Əйелі, абысынымыз поляшка еді. Балалары жоқ-
ты. Екеуі де біздің Аянжанды еркелетіп, балдай тəтті сөзіне 
мəз болысып кетуші еді. Ауламыздың іші биік-биік емен, 
терек. Осы араға жақында жаңа биік үйлер салынды. Біріне 
өзіміздің қайнымыз Ғабит ағаң кірді. Сол емен, теректер сол 
жаңа үйлердің ауласында əлі де жапырақтары төгіліп тұр.

Сəкен, жұрт жатқан соң, Жақияны қасына алып, сыртқа 
шықты. Баланы ұйықтатып, соңдарынан мен де шықтым. 
Қолына темір күрек алып, Сəкен бір тізерлеп отырып, 
сыртқы іргені шұқылап тереңдете қазды да, су өтпейтіндей 
ғып орап, ақшасын сол жерге көмді. Үстін тығыздап жапты. 
Үн-түнсіз үйге кірдік.

– Көрдің ғой, қарағым! Айтқаным айтқан. Алай-бұлай 
болсақ, бір түнде келіп, бір қалт еткенде қыбын тауып, қазып 
ал. Жеңгеңнің керегіне жарат, аман болсақ та солай жата 
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тұрсын. Сақтықта қорлық жоқ деп Сəкен аманатын Жақияға 
құнттап тапсырды. Жақия ол күні үйге қонды. Таңертең 
түндегі топырақты анықтап көріп, белгілеп алды.

– Бір-бірімізге сыр білдірмеген боламыз, – дейді Гүлбаһ-
рам, – тек іштей қорқып, шиті мылтық көрген запыс құстай 
шошынып, əлде неге елегізіп, жүрегіміз өрекпіп отырмыз. 
Күрсіне береміз. Адам еріксіз күрсінеді екен. Күлкіден, əзіл-
қалжыңнан қалдық. Бірдеңе қыбыр етсе, қырғидан бұққан 
торғайдай шошимыз. Жалғыз біз емес, күллі Алматы солай. 
Бүкіл ел солай дейді. Біреуге біреу бас бұқпайды.

Бір күні, қыркүйек айының аяқ кезі, күн кешкіре тысқа 
шықсам, көлденең көше ішінен аула жақты беттеп, екі адам 
тура біздің есікке қарай келе жатыр. Жайшылықта əрі өткен, 
бері өткенді онша елей қоймайтын басым, мына екеуін 
көргенде жүрегім су ете түсті. Тура беттеп келеді. Жүрістері 
суыт. Үйге жүгіре кірдім. «Ойпырмай-ай, Сəкен-ай, ана 
пəлелер келіп қалды ғой» – деп жылап жібердім. Жүрегі 
түскір жамандықты сезе қояды екен. Аузымды ашып-
жапқанымша болмай, түсті суық, сұп-сұр екі адам ізім-
ше үйге үн-түн жоқ кіріп келді. Кірген бетте-ақ екеуі жан 
алғыштай Сəкеннің екі жағына тұра қалды. Біреуі Сəкенге 
бір жапырақ қағаз көрсетті.

– Бұл не? – деді Сəкен сұлық сөйлеп. Отырған орнынан 
ешкімге де тұра қоймайтын Сəкенім, абыржығандай ор-
нынан тұрды. Қасқыр көргенде малды қара басып, қандай 
асау жылқы болса да тұяқ серппей тұрып қалады деуші еді. 
Жайшылықта ешкімге бас имейтін асау тұлпар Сəкенім, 
онша тіл қата алмай сұлық, тіпті жуасып тұр.

– Ордер! – деді біреуі. Сəкен бір жапырақ қағазға немкетті-
леу көз салған болды. Бұл қағаздың не екенін айтпай-ақ біліп 
тұр. Сəкенді тұтқындайтын қағаз екенін мен де түсіндім.

– Киініңіз, жүріңіз, – десті екеуі де.
– Қайда? Неге? – Сəкен қайда баратынын білсе де, əлдеқа-

лай аузына түскен сөзді айта салғандай.
– Барған соң білесіз. Тезірек! Киініңіз! – Бара-бара екеуі 

екі жақтан шұқшия бастады. Оларға біздің у-шуымызды көр-
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мей, жұртқа ізін білдірмей тез кету керек, үлкен, белгілі адам-
дарды қамау оларға дəреже, абырой, өнер сықылды. Сəкен 
бір отырды, бір тұрды, екі беті күреңденіп кетті. Біресе, 
жазғы, біресе қысқы киімін киді. Қайта-қайта шешінді. 
Қабағы қатты. Өз үйінен бір жендеттердің алдына түсіп кете 
бару кімге оңай?! Бұрын жай ғана асылып, еркелейтін Аян-
жан шырылдап, əкесінің мойнынан құшақтап алды. Айры-
лар емес. Ішім езіліп, қалтырап, күйіп барам. Көзі құрғырдан 
жас та шықпады. Қорыққанда жас келмейді екен. Ішінен не 
ойлағанын кім білсін, өзін қамағалы келген екі сұммен алы-
сып, жұлысқысы, айқасқысы келді ме, атысып қолдарында 
өлгісі бар ма, əйтеуір, Сəкеннің өңі қашып, көпке шейін ор-
нынан тұрмады. Тек ешкімге ешбір жазығы жоғын ойлап, 
түбі аман қалармын деп үміттеніп, қайрат-жігеріне мінді ме, 
өзі орнатысқан өкіметі анық-қанығын айырар деді ме, не 
қылса да, біраздан соң жұрт суретінен жақсы білетін құндыз 
жағалы қысқы былғары пальтосын, əдемі дөңгелек құндыз 
бөркін киіп, орнынан зорға тұрды. Екі сұр жігіт, бірі орыс, 
бірі қазақ, апан аузын күзеткендей сақ тұр. Біреуі Сəкеннің 
үстелін, шкафын тінтті. Сəкеннің ертеректе жұртпен түскен 
суреттерін, біраз құнды кітаптарын, наганын, бұрын үкімет 
мүшелігіне, сол кезде КазЦИК мүшелігіне сайланған ман-
дат-документтерін жерден жеті қоян тапқандай алып жа-
тыр. Өй, қорлық-ай, үстіне шыбын қондырмайтын үстелін 
қайдағы бір кəззап, қарақшылар өз көзімізше ақтарып, асты-
үстін аударыстырып, өздері тығып қойған бір заты бардай 
тінтіп, үй ішінің ойран-ботқасын шығарып жатыр. Бұндай 
бассыздықты кім көрген?!

Бала шырылдап, Сəкеннің мойынын айқара құшақтап, 
əкесінен айрылмады. Бір сұмдықты іші сезіп тұр. Екі жен-
дет «Болыңыз, тез» деп Сəкенді асықтырып, оның қасына 
мені жақындатпай, екі араға түсіп тұр. Ақыры Сəкенім өмірі 
естен кетпес бота көзін, отты көз жанарын маған бір төңкере 
тастап, баланы қолыңа ал дегендей иегімен ишарат білдірді. 
Ішін қанша от өртегенімен, сабырлы тұрды. Амалым бар 
ма, екі жендет екі жағында жан алғыштай қысталап, «Жүр, 
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жүр» деп асықтырып тұр. Аянжанды қолыма алып, бауыры-
ма бастым. Бала шыр-шыр етеді. Əй, лағынеттер-ай, құстың 
да балапанын бауырынан бүйтіп алмас адам! Бірі алдына, 
бірі соңына түсіп, Сəкенімді үйден алып шықты. Екеуінің 
де оң жақ жамбастарынан бұлтиған наганның қабы көрінеді. 
Аяғын кербез басып шыққан-кіргенде үй ішіне төңірекке 
жарқыратып жарық түсіретіндей сымбатты, айбарлы, сұңғақ 
Сəкенім өз босағасынан əлдекімдердің алдына түсіп, айда-
уына көніп кете барды. Көшеге шыққанда жүзін, келбетті 
дидарын бір көруге жұрт ынтық болатын аяулы, халқының 
еркесі де серкесі Сəкенім төмен қарап, топшысы үзілген 
құстай екі иығы төмен түсіп, кете барды.

Баламды құшақтаған бойы соңынан жүгіре шықтым. Бар 
бітіргенім «Сəкен-ай, кеткенің бе шынымен?! Кеш! Құдай 
көрісуге жазсын!», – деп айғайладым. Ауланың түкпір жа-
ғында түнде қотан аңдыған қасқырдай бір қара машина 
тұр. Ішінен екі кісінің басы қараңдайды. Жұрттың «қара 
құзғын» дейтіні осы қара машина екен. Сəкен дауысымды 
естіп, жаутаң қағып, артына бір қарады да, «қара құзғын» 
құрсағына кіріп кетті. Аяғымды баса алсамшы. Аянымды 
құшақтап жылаймын. Ең болмаса көрісетін абысын-ажын 
жоқ. Жан ашитын, есіркеп-мүсіркейтін, дем беретін ешкім 
жоқ. Туған-туыс жоқ. Əншейінде де шыр айналар шіркін 
тауық, жемің болса қолыңда деп, баяғыда Сəкеннің өзі 
жазғанындай, басқа қаралы күн түскенде жұрт енді бізді 
неғылсын! Бəрі де іргесін аулақ салып кетті. Халық жауы бо-
лып, иесі қамалған қаралы үйдің есігін кім ашсын. Ертеңінде 
үйге Мəжит қайным ғана кіріп шықты. Оның да үрейі жоқ. 
Ағасының соңынан өзін де қамай ма деп қарасын да көрсетпей 
кетті. Əркімге жан қайғы. Жақия қайным із құрғатпай келіп 
тұрды. Үй іші аңырап бос қалды. Шаңырақ ортаға түсті деген 
осы екен. Мұндайда жұрт жиналып, жылап-сықтап, азалап 
қояды ғой. Жетім-жесірді есіркеп аяйды ғой. Күнім – түн, 
түнім – заманақыр, өзім тұл, көкірегім мұң, ұлым тірі жетім 
болды да қалды. Аяным есікке əкесінің ізіне, отырған орны-
на, төсегіне қарай береді. Шақырады. Бетін бетіме басып, екі 
көзінен жас мөлтілдейді.
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Ертеде аяулы, қадірлі, жалқы, анадан жалғыз туған жігіт 
өлсе, оның астына мінген тұлпарының жал-құйрығын күзеп, 
тұл қылып, басынан жүгенін сыпырып алып, бет аулаққа 
қуып тастайды, қыран-бүркітін томағасын алып, балақ бау-
ын шешіп, шаңырақтан ұшырып жібереді, жары тұлымын 
кесіп, қара жамылады деуші еді. Сəкенімнің асау тұлпары 
да, жезқанат сұңқары да өзімен бірге кете барды. Мен ер-
теде Қызылжарда оқып жүргенімде, Сəкен бестемшелеп 
өріліп, беліме түскен оқтаудай қара шашыма қызығып еді. 
«Совпарттағы қарындасыма» деп өлең жазып еді. Сонда 
қалада оқып жүрген қазақ қыздарына шаштарыңды шол-
титып қырықпаңдар, шаш əйел көркі деп ақыл айтып еді. 
«Көркейтпей ме сені де, жібек шашың оралған, түскен асып 
тоқпақтай, аш беліңнен бұралған» – деп сүмбіл қара шашты 
мадақтаған еді. Содан бері арада он үш-он төрт жыл өтсе де 
шашым əлі жерге түскен ұзын еді, тарауға да қиын, қалың 
еді. Қайғылы, бақытсыз қыздың шашы ұзын болады деу рас 
білем. Жасымда əкеден жетім қалдым. Одан кейін ауыр-
дым. Ақыры міне енді ғана перзент сүйіп, Сəкенмен отасып, 
жарастықты, сыйлас өмір сүре бастаған кезімде, тірідей мына 
пəлеге ұшырап, Сəкенімнен айрылдым. «Неге құшақтап, 
бетінен сүймедім? Неге жібердім? Келген жендеттердің 
бетіне неге түкірмедім? Неге оқтау ала жүгірмедім?» – деп 
өкінем. «Қырсыққа, қасірет, бейнетке шыққан мұндай қолаң 
шашы құрысын!» – деп екі иығымды жапқан шашымды 
көк желкемнен шорт кестім де тастадым. Алдымда шашым 
өрілген бойы ирелеңдеп жатты. Бір кезде өзіме көрік бер-
ген мынау енді өзімнің шашым емес, дəл бір өзімді шаққалы 
тұрған қара жыландай болып көрінді. Қолыма да ұстамай, 
шымшыуырмен қысып, пешке тастай салдым. «Бас аман 
болмаған соң бастағы жалбыраған шашы құрысын! Енді 
кімге керек, бұл шаш» деймін.

Арада қанша күн өткенін білмеймін. Көп ұзаған жоқ, 
біреулер келіп маған үйден шық деп жатыр. Мұндай заң бар 
ма, жоқ па, оны қайдан білем. Алдында Сəкеннен бұрын 
қамалған қызметкерлердің бəрінің де қатын-балаларын 



281

үйлерінен қуып шығып, басқа біреулер кіріп жатқанын 
көріп, біліп отырғанбыз ғой. Не заң дейсің! Осы күні заң бар 
дейсің бе? Заң болса, адамға, өкіметке жақсылық істегеннен 
өзге, шіркейді де жасқамаған, бар өмірін кеңес өкіметін 
орнатуға сарп етіп, дамыл таппай, күні-түні бел шешпей 
ойға-қырға шапқылаған, ыстықты-суықты болып өкшелері 
жерге тимеген аяулы азаматтарды, бала-шағаларының 
көзінше үйлерінен малдай айдап, мылтықпен қуып шығып, 
түрмеге жабар ма еді, тəйірі? «Ордер» деп бір жапырақ 
қағазбен базарға сататын, қасапқа соятын малдай нелер 
ер-азаматтарды қайдағы жоқ бір сұмдар алдарына салып, 
айдап кете бере ме, заң болса. Қашқан-пысқан, ұры-қары 
кəззаптарды абақтыға жабушы еді. Олардың өздерін де 
жұртқа көрсетіп, айыптарын мойындарына қойып, кінəсін 
айтып соттаушы еді, қырманнан бидай ұрладың, егінжайдан 
масақ тердің, өкіметке астық, май, тері-терсек бермедің, 
колхоздың атын өлтірдің, қос қатын алдың, қызыңды қалың 
малға саттың деп айтып-айтып жазалап жатушы еді. Енді 
міне, үндемей, көрінбей келіп, жан алатын əзірейілдей ел 
бастаған ардақты азаматтарды, Лениннің өз қолынан мандат 
алған, өз аузынан өсиет тыңдап, бүкіл елге соны насихаттаған 
көсемдерді, нелер шешендерді, Ленинді пайғамбарым, пірім 
деп өлең жазған жезтаңдай ақындарды, қыр басына апарып, 
атып тастайтын, орға құлата салатын маңқа жылқыдай, өз 
үйлерінен сүйрелеп əкетіп жатыр. Жоқ қылып жатыр. Бұл 
не сұмдық? Бұл неткен заң? «Ордер» деп қоймадан бір зат 
алатын қағазды айтушы еді. Енді адамды ордермен алатын 
заң шығыпты. Бəрі де із-түз жоқ жоғалып кетіп жатыр. Бəрін 
де жер жұтып жатыр.

Сталиндік Конституция, сталиндік алтын заң осы ма? 
Осы заңды қабылдайтын съезге былтыр ғана Сəкен өзі ба-
рып келіп еді ғой. Мұны енді Алтын заң дегенше, қаптаған 
қара өрт, ішке дерт, жегі құрт, оба, есірапыл сорын үрген 
зобалаң дауыл десеңдерші. Бала күнімде өз туған ауылым 
Ақмолаға жақын Нұра өзені бойында оба болып еді. Бірер 
күнде ауылдың көп үйлерінің-ақ түндіктері жабулы қалып 
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еді. Дəл сондай бір кесапат топалаң Алматыны қабындап 
кетті. Барлық жерде осындай, біреуді-біреу біліп болмай-
ды деседі. Газет оқысаң зəрең кетеді. Жұрт газеттен жылан 
шағып алатындай безеді.

Сəкен бұдан бірер жыл бұрын өзінің атақты «Тар жол, 
тайғақ кешуін» қайта түзеп, жаңадан латын əрпімен бастыр-
ған. Ертедегі қызу үстінде жазылған сөздерді біраз түзеттім, 
кейбір адамдарға тілім қаттырақ тиіп кеткені бар еді, аздап 
жеңілдеттім дейтін еді. Енді міне, мына сұрапыл 1937 жылы 
келгенде Сəкен осы кітабын қолына көп ала беруді шығарды. 
Ол бірде: «Апыр-ай заманның бұлай боларын кім біліпті! 
Бір кезде, төңкерістің аласапыран уақытында біреу ақ, біреу 
қызыл болып, алдағы күндерін жете ойламаған, болжамаған 
тұста болған оқиғаларды ешкімге қастық қылайын деп 
жазған жоқ едім. Тіршіліктің ескірген тəсілдерін тастап, 
өнімді өнер тəсілдерін жасаушы, ескірген надан əдетті, ба-
қытсыз тұрмысты жойып, бақытты жаңа тұрмыс жасаушы 
Қазақстанның жас жұмыскер табының екпінді жастарына 
ұлы өзгеріс, ұлы асудағы көрген-білгендерімді айтып беру 
үшін жазып едім.

Енді міне, осы кітаптағы адам аттары бүгін арандарын 
ашып, жер астынан пəле іздеген қу-сұмдарға дерек, мағлұмат, 
тиек болмаса жарады! Кітаптағы əртүрлі кісілердің өзіме ер-
теден өшіккен, іштей кек сақтаған үрім-бұтақтарының да 
маған тасадан оқ атпасына, тас лақтырмасына кім кепіл? 
Өткендегі шындықты жазғаныма өкінбеймін. Өтірік, жалған 
ештеңе де жазғаным жоқ. Тек бүгінгі шын жаулардың арғы 
түбінде еш зілі жоқ баяғы бір өткінші тұстағы шындықты же-
леу етіп, көп жұртты жазықсыз жəбірлеулеріне өкінем. Бірақ, 
мына түрлерімен, менің «Тар жол, тайғақ кешуім» болмаса да, 
ешкімді оңдырмайтынын көріп отырмын. Москвада, Ленин-
градта, Украинада, еліміздің өзге де барлық аймақтарында қарт 
большевиктерді, нелер сыннан өткен басшы қызметкерлерді 
менің кітабымсыз-ақ қаусатып жатыр ғой.

Бұл бір елге келген ерекше алапат. Зырылдауықты желге 
қарсы ұстап, бір айналдырып жіберсе, ол көпке дейін тоқ-
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тамайды. Тау басынан домалатқан тас та екпінімен қашан 
ойға түскенше бөгелмейді. Аспанға атқан қалауық та жер-
ге қайта келіп қадалғанша қалықтай береді. Бас асау ат та, 
қашан не бір орға құлағанша, басына бой бермей, тарта 
береді. Шабаланып үрген қабаған ит те өршеленуін көпке 
дейін қоймайды. Дəл сондай мына қабындаған пəле де 
əбден өзін өзі жұтқанша талай уақыт жан-жағын жайпай 
береді. Желді күнгі қалың өрт көл томарға тірелгенше, ал-
дынан қарсы өрт салғанша сөнбейді. Мына қырғын да елді 
əбден титықтатпай, бұдан жаман бір кесапатқа ұрындырмай 
тоқтамайды. Ақырын біз көрмеспіз, кейінгілер көрер. Сонда 
мұны да бір «Тар жол, тайғақ кешу» деп жазатындар табы-
лар» деп, үй ішінде Сəкен ерсілі-қарсылы жүріп, толғанып, 
өзі-өзінен көп сөйлейді.

Сəкеннің осы бір серпілісін, өкінішін, өзін өзі жеуін 
көргенде оның ертеде Есова Сараға жазған өлеңі есіме түсе 
береді. Онда қиялшыл, жаны күйрек, нəзік Сəкен «Өмір 
шіркін, осы ма деп, керек емес уайым. Уақытымен болмақ 
əрне, күрсінбе ауыр мұңайып. Керуен көшер, керуен қонар, 
үйреншікті əңгіме. Бізден қалар талай белгі, кейінгіге, мəң-
гіге. Біздің шілде əлі өткен жоқ. Қыс түгіл, сұр күз де емес, 
оттай ыстық жүрек əлі, суынған жоқ, мұз емес», – деп ауыр 
күрсіне жазып еді. Байғұстың əуелден-ақ жүрегіне уайым 
тұнып, шер біткен ғой. Өзінің керуенінің ерте көшетінін, 
жұртқа өзі қайтып келмейтінін, басына бір пəленің ерте 
түсетінін түсінде аян бергендей көрген ғой. Міне, сол оттай 
ыстық жүрегі суынып, енді күз түспей-ақ, самайға қылау 
түспей-ақ көкірегіне мұз қата бастады.

Əншейінде күллі кең сахара көкірек-кеудесіне сыйғандай, 
аспандағы аққуға үн қосып, Бетпақта мергеннің оғы тиген 
ақбөкенді аяп, күллі əлемді көңілімен шыр айналып отыра-
тын, басынан орынсыз бірауыз сөз асырмайтын ақ көңіл, 
ақжарқын, асқақ Сəкенім! Алатаудан, Алтай алабынан көңілі 
құс ұшыратын асыл Сəкенім жасы тоқтағанда көрген сүйікті 
жалғыз ұлының көз жасына жаутаңдап қана қарап, ішіне 
шоқ түсіп, қанішер қарабет зұлымдардың алдына түсіп кете 
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барды-ау! Əй, əділетсіздік-ай, қорлық-қысастық-ай! Көріңде 
өкіргір зұлымдар-ай, адамға адам осылай жендет болады 
екен-ау! Баяғыда кісі етіне жерік жалмауыз тажал бір патша 
болыпты. Ол адамдарды семіртіп, күнде біреуін жеп отырып-
ты. Кезегімен жейтін кісі əкелуге жендеттерін жібергенде, 
қамаудағы семіртулі жұрт, бір күн де болса өлімнен жал-
тарып, «мен арық, мынау семіз» десіп, қасындағыларын 
көрсетіп отырады екен деуші еді. Осы сұмдық ертегінің рас 
болғаны ма? Бұл не сұрапыл!

Айттым ғой үйге біреулер көшіп келіп жатыр. Нəрселе-
рімізді, төсек-орындарымызды, Сəкеннің баяғыдан бері 
ұқыптап жинап-терген кітаптарын, қағаздарын жайратып 
далаға лақтырып жатыр. Мені жан бар-ау деп көздеріне 
ілген жоқ. Ара-тұра есім кіргенде құлақ салып, аңдасам, 
үйімізге өзіміздің жазушылардың бірі Қалмақан қайным 
кіріп жатыр. Сəкен журналға редактор болғанда осы қай-
ным баспаханаға баратын қағаздарды əкеліп, Сəкенге оқыт-
тырып, қол қойғызып əкететін еді. Одан бұрын Орынборда 
ма, Қызылордада ма, Сəкенге хатшы да болыпты, божысын 
ұстапты, оның алғашқы өлеңдерін газетке Сəкен өзі түзетіп, 
бастырыпты, батырақ ақын деп көмектесіпті деп еститінмін. 
Біреу өлмей, біреу күн көрмейді деген ғой. Бұрын қайда 
отырғанын ит біліп пе, өзі салдырғандай, баса-көктеп үйі-
мізге көшіп келіп, кіріп жатыр. Өңеші сойған малдың кеңір-
дегіндей сорайған, екі көзі ін түбіндей шүңірейген, жағына 
пышақ жанығандай қара жігіт. Бұрын оған кім көз салған. 
Сөйтсек, Ілиястың, Бейімбеттің, Құдайбергеннің, Ғаббастың, 
жау атанып ұсталған жұрттың бəрінің де бала-шағаларын 
шулатып далаға қуып шығып, əркімдер дайын үйге көктен 
құймақ жауғандай жалақтап кіріп жатыр екен. Ұясы бұзыл-
ған құстай бəрінің де бала-шағалары улап-шулап қалып жа-
тыр.

– Қасымыздағы Молдекең де қамалған – деді Гүлбаһрам – 
ол үйдегі жеңешемізді де қуып шығып, біреулер кіріп алған. 
Жаз ел жайлауға көшіп кеткенде қаңырап иесіз қалған қора-
қопсыңа тағы мысық жүреді, көң-қоқысты борсық, зиратты 
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қорқау қасқыр қазады деуші еді жұрт. Дəл сондай апалаң-
топалаң. Жұртта ес қалған жоқ. Ешкімді біліп болмайды. 
Тегі көптеген қара таяқтардың анау жау, мынау фашист деп 
атақты адамдарды көрсетуі, газетке жазуы, жиналыстарда 
жала жабуы солардың үйлерін осылайша босатып, алғылары 
келгендерінен болу керек. Əйтпесе не аталарының құны бар. 
Бұрын олардың үстеріне рұқсатсыз кіре алмайтын қайдағы 
жоқ сілімтік, бұралқы боқмұрындар құтырып кетті.

Сəкеннің қағаз, кітаптарын аула ішіне үйдім. Баяғыдан бе-
рі қорланып, жиналған нелер кітаптар, ескі қиссалар, əсіресе 
өзі қазақ əдебиетінің тарихын жазғанда көбі ақындардан 
алған өлең-жырлар, тіпті өзі Ақмолада шығарған алғашқы 
«Тіршілік» газеті, жан-жақтан келіп жатқан хат-хабарлар, 
құттықтаулар бəрі аяқасты шашылып, жайрап қалды. Күз 
ағаш басының қақырап, сарғайған жапырақтарындай шашы-
лып жатыр. Ағаштың жапырақтары да суылдап түсіп жатыр. 
Сəкеннің өз құрбы-құрдастарының, жас жазушылардың не-
лер жан сөздерін жазып, сыйлыққа тартқан кітаптары бəрі 
қаңбақтай ұшты. Қолыма іліккендерін жинап, бір жерге үйдім 
де, отты қойдым-ай келіп. «Мұның не?» деп тоқтау айтқан, 
бөгет болған ешкім жоқ. Лаулаған отты қызық көрді ме, əлде 
көзімнен жас парлаған маған көмектескілері келді ме, əйтеуір 
маңайдағы орыс, қазақ балалары жерге шашылған, ұшқан 
қағаз, кітаптарды жинасып, отқа лақтырып жүр. От əбден 
қызған соң жалын лаулап кетті. Сəкеннің, өзімнің көнетоз, 
тіпті жаңа киімдеріміз де, ыдыс-аяқтар да отқа жанып жатыр. 
Ыза, ашу кернеп, қолыма іліккендердің бəрін де отқа лақ-
тырып жатырмын. Сəкеннің өзіне де, көзіне де жарасатын 
бұқар тақиясын, бір əдемі иісмай құтысын камзолымның 
қалтасына қалай салғанымды білгем жоқ. Қағаз, кітап көпке 
дейін жанып болмайды екен. От сөнбеді, аула іші қап-қара 
түтін. Қағаздың жанған қара жапырақтары аспанға ұшады. 
Ағаш басына əлдеқайдан қарға-құзғын қаптап кетті. Жемтік 
көргендей қарқылдайды.

Əуелгі кезде үй ішінің дүниесін отқа жағуға қимадым. 
Біраздан соң, газет, журнал, кітап біткен лаулап жана баста-
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ғанда, отқа лақтырмаған затым қалған жоқ. Өзгесі не керек, 
Сəкеннің үкілі домбырасы, ешкім қолын тигізіп көрмеген, 
тек өзі сəндікке ғана көшеге ұстап шығатын əдемі таяғы, 
ертеден үйге іліп қоятын, тобылғы сабын былғарымен қап-
тап, күмістеген, алақанына жібек шашақ тағып, топшы-
сына қорғасын салып өрген қырлы-қырлы қамшысы, бəрі 
отқа түсіп жатыр. Есім ауып кетті білем, күйіне-күйіне 
лақтырдым отқа. Есім аумаса, бүйтпеймін ғой. Сақтай ал-
масам да, Сəкенімнің мұндай асыл бұйымдарын отқа сал-
маймын ғой. Ешкім ештеңе алмады, қорқақтады ғой деймін, 
бүлінгеннен бүлдіргі алма деген сөзді ойлай ма, əлде халық 
жауларының заттарынан қорқа ма? Дүниеміз жанып болған 
соң, ботасы өлген інгендей боздағаным-ай! Еңіреп, шашым-
ды жұлып, бетімді жыртып, өкініп, отырдым да қалдым. 
«Неге жақтым?» деп өксимін. Тек жақпағанда, өртемегенде 
бұл адыра дүниені қайда қоймақпын? Көшіп бара қоятын 
əкем үйі тұр ма? Көзге күйік қылып, біреулердің қолына 
түсіргенше, жоқ қылғанымның өзі жақсы деймін. Сəкенімнің 
енді қайтып келмейтінін, жер басып жүрмейтінін ішім сезіп 
тұрса керек! Дүниеден түңілген сұм жүрек біліп тұрса ке-
рек!

Үйімізге Қаскелең жақтан бір жетім кемпір келіп жүруші 
еді. Ескі киім-кешегімізді, ас-суымызды беріп, қарасып 
жүруші едік. Қой десе де болмай, Сəкеннің есік көзіндегі га-
лошын жуып, «Қарағым, атыңнан айналдым. Ауылдан осын-
да кеткенде «Сəкеніме барам десем, жұрт: «Əже, расымен сіз 
Сəкенді өз көзіңізбен көріп жүрсіз бе?» – деп таңырқайды. 
«Көргені не, бір дастарқан басында бірге отырып, шай 
ішемін, табағынан дəм татамын. Сырт жұрттың алыпқашпа 
сөзі ғой Сəкенді астамшыл дейтін. Жақыннан көрсең, бала 
мінезді, кішіпейіл, кісіге қайырымды, үй-ішінің шаруасына 
да араласатын жайдары адам, «Апа, сағынып қалдық, неге 
жиі келіп тұрмайсыз?» – деп отырады десем, ауылдағылар 
одан сайын ауыздарын ашып, нанар-нанбастарын білмейді, 
деп отырушы еді. Сəкен осы кемпір үйге келгенде «Өз анам 
Жамалды көргендей болам» деуші еді.
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Көшеден есек арба жалдап алдым. Бір кереует, төсек 
орнымды, аздаған ыдыс-аяғымды салып, кештетіп Тастақ 
жақтағы кемпірдің үйіне тарттым. Сəкеннің былтыр өзіне 
берген машинасы бір жақта қалды. Ендігі оны да біреулері 
иемденіп алған шығар. Түнделетіп кемпірдің үйіне жеттім. 
Жаман ат жата ма, Сəкеннің қамалғаны бұл ауылға да жетіп 
қалыпты. Кемпір ауырып қалып, бізге келе алмаған. Екеуміз 
жылап көрістік. Жер кепесіне кереуетім сыйды. Ептеп есімді 
жидым. Ертеңінде қалаға келіп, Жақияға хабар бердім. 
Қайным ара-тұра келіп-кетіп тұрды. Кəрі анасы, келіншегі 
маған да, Сəкенге деп те тамақ əкеліп тұрды. Сəл бойым-
ды бекітіп, енді түрме жаққа бардым. Онда барғандармен 
түрме күзетшілері Виноградов көшесіндегі қақпа аузын-
да тілдеседі екен. Темір торлы тесік. Ішінде түстері суық, 
көздері жылтыраған күзетшілер. Есік алды қаптаған əйел. 
Қабат-қабат биік тас үйдің темір торлы терезелері азан-
қазан. Айқайлаған, балағаттаған бейпіл сөз, шыңғырған 
дауыс естіледі. Тұтқындарды ұрып-соғып, қинап-қысып, 
азаптап, жандарын көздеріне көрсетіп жатса керек. Əй, не-
лер маңғаз азаматтар таяқ жеп, тепкіге ұшырап, қол-аяқтары 
қайырылып жатыр-ау деймін. Құлақ тұнады. Айғай-шу 
ішінде қайран Сəкенімнің де жан дауысы шығып жатыр ма 
деп, қолқа сабағым үзілгендей болады. Құлағымды тігемін. 
Араның ұясындай көп ызыңнан дауыс ажыратып болмайды. 
Өртте қамалып, жанған аңдай шыңғырады біреулер.

– Пропуск беретін есікте, қақпа алдында, қаптаған орыс, 
қазақ əйелдері, – деп күрсінеді Гүлбаһрам. – Ешкімге про-
пуск те беріп жатқан жоқ. Сығырайған тесіктен арсылдап, 
іштегілер сырттағылардың беттерінен алады. «Кетіңдер, 
уходите» деп ақырады. «Тізімде жоқ» деп те жер-жебіріне 
жетеді жұрттың. Бір ғажабы, есік көзінде атымен еркек-
тер жоқ, ылғи əйел. Қамалғандардың əкелері, аға-інілері 
жоқ деймісің? Тек, көзге түссе, өздерін де қамап, құртып 
жібере ме деп қорқатын болу керек. Мазаларын ала берсе, 
халық жауларының туыстары, сыбайлас құйыршықтары деп 
қамаса, қамай да салады. Кім жоқтап, кім ара түсіп жатыр? 
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Көп абысын-ажындарымды осы қара есікте көрдім. Бəрі де 
кешегі жұрт еркелеткен аяулы жеңгелер, құрбылар, келіндер, 
шешелер. Кім жоқ мұнда?.. «Айлас қатын мұңдас» деп ба-
старына қара қан жауған ана, жар, келін, қыз, жеңге, бəрі 
осы тар жерде табысты. Əншейінде, дүниенің кеңдігінде, бір 
шеті мен бір шетіне атшаптырым, əлі алаңдары бос жатқан 
Алматыға сыймай, бірімізді біріміз кейде күндеп те, сырт-
тай əлденеге тілдеп те жүретін астамшыл басымыз, енді міне 
аспан көк тарылып, бір тарының қауызына сыйғандай кез-
де бірімізге біріміз жылап көрісіп, бір түрменің тар қақпасы 
алдында, жаңбырда жаураған ешкідей бірімізге біріміз 
тығылып, жылап-сықтап тұрмыз.

Бара-бара бірімізге біріміз сүйеу, тірек, ақылшы болдық. 
Бұрын бір-біріміздің қонақасымызды менсінбей, күпірлік 
қылып жүретін бəсекешіл, күндес əйелдер лезде бір анадан 
туғандай болып кеттік. Бірте-бірте бəрімізге де тіл бітті. Белді 
бекем байладық, өткір, өжет болып алдық. Қой аузынан шөп 
алмайтын жуастығымыз, ұялшақ именшектігіміз, тоқтықта, 
басымызға іс түспей тұрғанда екен. «Шешінген судан тай-
ынбас» деп ештеңеден қаймықпадық. Күйеуімізді, ағамызды 
көрсет, жолықтыр, тамақ алғыз деп тесіктегілердің екі аяғын 
бір етікке тығамыз. Ішімізде сөз бастайтын, тіл, заң білетін 
қайратты, өжет жеңгелеріміз бар. Көргені, естігені көп, 
оқыған-тоқығаны бар, нəсілі поляк қой, əсіресе, Молдекең 
үйіндегі жеңешеміз күзетшілердің кеңірдегін суырып ала 
жаздайды, мұндай ер, көзжұмбай қасқыр əйелді көрсемші. 
Əншейінде көрші отырғанда кім біліпті! Мұндайда еркектен 
əйелдер ер келеді екен.

– Ақымақ болыппыз, – деп өкінеді Гүлбаһрам, – жасы-
мызда да, берегірек келген соң да Қызылжарда, Москвада 
əжептəуір оқыдым, Сəкеннің қасында жүріп те Қызылордада, 
Ташкентте, Алматыда, Орынборда көп нəрсе үйрендім. Тек 
не керек, біз қазақ əйелдері қолымызды жылы суға малып, 
үйде қарап отыра беріппіз. Көпшілік жиналған жерлер-
ге бармаппыз, сөзге араласпаппыз. Содан тұйық болып, 
ештеңенің мəнісін білмей, от басында отырып қалыппыз. 
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Біздің ішімізден жөн, жол білетін тек Ілияс досымыздың 
əйелі Фатима ғана еді. Күйеуімен бірге кітап аударысып, 
кітап жазысып жұлынып жүруші еді. Сол кісі міне енді 
көбімізге көсем болды. Қасқыр көріп дүрліккен қойдай, 
бірімізге біріміз тығылып, есік, тесік көзінен ертелі-кеш 
кетпейміз. Əбден болмаған соң іштегілер тесіктерін тарс жа-
уып алып, үн қатпайтынды шығарды. Балағаттайды, орыс-
шалап боқтайды. Оны елең қылып жатқан біз жоқ.

Біз барған есікке «қара құзғындар» келіп-кетіп жатыр. 
Арт жағын есікке тақап, біреулерді түсіріп кетеді. Енді бірде 
тағы осылай тақалып келіп, іштен топтап кісі əкетіп жатады. 
Сыймаған соң басқа түрмеге ме, елде алысқа айдауға ма, атуға 
ма, əйтеуір топтап, итермелеп машинаға тиеп əкетіп жата-
ды. Көзімізге адам көрінбейді. Тек аяқтарына ғана қараймыз. 
Əйелдер осы адамдардың аяқтарын аңдитын болды. Үйден, кең-
седен ұсталған азаматтардың аяқтарына киген бəтеңкелерін, 
етіктерін таниды. Кейде əйелдер күйеулерін, не туыстарын 
аяғынан танып қалып, айғайлап аттарын атайды. Қоштасады. 
Дауыс қылып жылайды. Күннің қай жақтан шыққанын да, 
батқанын да білмейміз, Сағатты да білмейміз. Ол кезде 
қолға сағат салатын салт жоқ. Қас қарайғанша, қонақтаған 
қарғадай шуылдасып, НКВД есігін қоршап тұрамыз.

Əйелдер шұбырып, вокзалға да жүгіріседі. Лек-лек қызыл 
вагондар этапқа жүргізіліп жатыр деседі. Жұрт солардың 
терезелерін, есіктерін аңдиды. Бұл эшелоны түскірлер вок-
залдан əрі, шеткері тұрады екен. Іштеріндегі адамдар дауыс-
тап өздерінің аттарын атайды. Гогольдің «Өлі жандарын» 
аударған Тайшықов Қадыр дейтін əлі жасырақ жазушы бо-
латын. Сол жігіт бірде қызыл вагон терезесіндегі газетті 
тырнағымен жыртып, станция жақтағы көп əйелге алыстан 
өзінің атын көрсетіпті. Оны сол үйдегі келініміз Мəшһүр өзі 
айтты. Көңілге бұл да дем. Əйтеуір оққа ұшпай, тірі кетсе 
көңіл тоқ. Кебін киген келмес, кебенек киген келер дейтін 
сөз бар ғой. Жұрт осыны да малданады. Бір жаққа жөнелтіп 
жіберсе, жұрт күні-түні арам тер болып, екі көзін төрт қылып, 
темір торлы абақтының қара есігін аңдымайды ғой.
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Күнде осылай. Өкшеміз жерге тимейді. Күнде сергелдең. 
Əзір көбіміздің əкелген тамағымызды алады. Ішке апарып 
бере ме, төгіп тастай сала ма, іше ме, тамақ ішуге шамала-
ры бар ма, мұны кім біліпті. Тек апарған асымызды алғанға 
əжептəуір қуанып қаламыз. Кемпірдің жеркепесіне келіп, 
Аянымды бауырыма басып, ұйқылы-ояу талмаусырап 
жатқанымда, Сəкенім көзіме елестейді, түсіме кіреді, аян бере-
ді. Көбіне беті қарайып көрінеді. Шошып оянам. Біреулер, 
бастарын тұмылдырықтап алған бір жендеттер екі қолын 
керіп қойып, тырнағының көбесіне ине жүгіртіп жатқандай, 
əлде сан етіне, арқасына қыздырып қызыл темір басқандай 
тақымына қыл бұрау салғандай, теуіп қалып тістерін қаусат-
қандай сұмдық елес беріп жүрегімді түршіктіреді. Шошып, 
дауыстап: «Сəкен! Сəкен!» деп ұшып түрегелем. Жүрегім 
дүрсілдеп, қалшылдап кетем. «Ойпырым-ай, ерке болып, 
еркебұлан атанып, күллі жұрттың қадір-құрметіне бөленіп, 
ардақты, атақты, бұла болып өскен, баяғы Колчак тұсындағы 
азап-қыспақтан кейін халықтың ағасы, аяулысы болып, 
ақаусыз өскен асыл Сəкенімді қанқұйлы залымдар қорлап 
жатыр-ау» – деп ойлағанымда жанымды қоярға жер тап-
пай, іші-бауырым езіліп күйреймін де қаламын. «Қоғаның 
сүйрігіндей есіл Сəкенім-ай, қор болдың-ау, азап шектің-ау! 
Кім үшін, Не үшін?». Мұндай да қысастық-қиянат бола ма 
екен!

Жауыңнан қорлық, зорлық көрсең бір сəрі, өз еліңнің, 
өзің жаныңдай сүйген, өзің орнатқан өкіметіңнің қолшоқ-
парларынан бүйтіп қансырап, соққыға ұшырағаның не сұм-
дық? Мына қу түрмеде көзіңе не көрініп, не ойлап, қандай 
қасірет шегіп жатырсың. Біз көзіңе көрінеміз бе? Əрқашан 
өлең-жырың биік таудың ұшар басына шарықтап, ұран бо-
лып естіліп, өзің де қыран құстай дүниені қиядан шалатын 
қырағы көз Сəкенім мына тар қыспақта көзіңе не көрініп жа-
тыр екен. Қабырғаңды күйретті-ау мына жауыздар! Өйтпесе 
терезеден ненің айғай-шуы естіледі? Талмаусырағанда аузы-
ңа су тамызатын кім бар екен? Тас-қуысқа қалай қиып, қа-
мап қойды екен. Есіңнен тандырды-ау мына иттер! Бəріңе 
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де лағынет, Шыдап бақ, Сəкенім!» деймін ішімнен. «Жоқ, 
бүйтпес, бұл тас үйде де ақылды, парасатты, əділетті адам-
дар бар шығар. Өкіметтің бір жақсылығы болар. Жақында 
Сталин жолдас өзі қаңтар пленумында сөйледі ғой. Көп 
қателік, қате болды. Сол қателікті енді түзетеміз деп айт-
ты. Мұны естіген шығарсың. Енді саған тимес, жазықсыз 
қинап, жəбірлеген залымдарды жазалап, жауыздардың са-
зайын тарттырар». Осылай деп бір мезгіл ішімнен өзіме өзім 
күш берем. Сəкеніме де демеу болатындай, ол менің сөзімді 
еститіндей көрем.

Адам қашан да жақсылықтан үміт үзбейді ғой. Ұлы 
көсеміміз Сталин жолдас асыра сілтеу болды деп өзі сөйлеп 
жатыр. Жұртты көңілдендіріп жатыр. Жазушылар «найза 
атқыштарды жазалау керек» деп жазып жатыр. Тек ішіміз-
дегі бір білгір, пысық əйел айтты: Сталин жолдас ана жы-
лы жұрт шетінен аштан өліп, қырылып жатқанда «Бұл та-
быстан бас айналушылық, колхозға алынған жұрттың 
мал-мүлкін қайтарып береміз» деп хат жазса да, артынша 
халықтың апшысын қуырып, екі аяғын бір етікке тығып, 
аштықты одан сайын қабындатқан. Содан да шамасы жет-
кен қазақ сүйретіліп Сібірге, Қытайға, Қиыр Шығысқа, 
Оралға, Өзбекстанға шұбырған. Бұларды өкіметке қарсы 
көтеріліс шығарды деп Сталиннің өзі топ-тобымен қаматқан, 
айдатқан. Жұрттың дүрлігін басуға өзіңнің Сəкеніңді, мына 
Разия апайдың Сейітқали ақсақалын, Əлібиді Қарақұмға, 
Қызылқұмға, Маңғыстауға, Шұбартауға жұмсаған. Бұл кісі-
лер аштықтан бет-бетімен аңдай босқан жұртқа тоқтау ай-
тып, тынышталыңдар, сөйтсеңдер өкімет сендерге тимейді, 
кеңшілік жасайды, қателіктеріңді кешеді деп уəде беріп, атқа 
қонған колхозшыларды қоныс-мекендеріне қайтарған. Тек 
бұлар кетісімен ГПУ адамдары олардың бəрін де қамаған, 
итсілікпеге түсірген.

Біздің ұлы көсеміміз бұл жолы да сөйтіп, қулық жасап  
отырмасына кім кепіл. Ашынған жұрт тасқынған пəлеге шы-
дамай, абақты-түрмені өртеп жібермесін, көтеріліс шыға-
рып, бүлік салмасын деп айла-шарғы жасап отырмасын кім 



292

біліпті. Бұл кісі ертеден Лениннің өз қасында болған, оң 
қолы, қанаты болған нелер үлкен адамдарды Ленин өлгеннен 
кейін құртып жіберді. Əуелгі кезде біразымен ауыз жаласып, 
олармен қолтықтасып та жүрді. Бірақ бірін біріне айдап са-
лып, шеттерінен атқызып тастап отыр. Бұл кісінің екі жүзді 
сөзіне малдануға болмайды.

Жеңешеміздің бұл сөзіне жағамды ұстаймын. Өкімет ба-
сында, жұрт əкеміз, көсеміміз, сүйіктіміз деп əулие көріп 
отырған адам да сөйте ме, осындай сұрқия бола ма деп 
күдіктенем. Сонда да, əзір Сталиннің жақсылығын көре 
алмаған соң, оның газеттегі сөзі ішімді жылытпады. Жаман 
хабардың, суық сөздің шынға айналатынын көріп қалған қу 
бас, запыс жүрек жақсылыққа онша илана қоймады. Жұртты 
артынша жақсылық жасаймыз деп қамамайды ғой.

Ақыры қойшы, күнде бара берген соң ба, əлде əбден тер-
геуі біткен соң ба, 1938 жылдың 8 ақпан күні мені Сəкені-
ме жолықтырды – дейді Гүлбаһрам күрсініп, – Əуелі бір жыл-
тыр бет сұр қазақ: «Сөйлескенде бейсауат ештеңе айтпайсың 
да, бөтен сөз сұрамайсың да, тек амандық білесіңдер» деп 
жас баладай пысықтатып қойды. Қаңғыр-күңгір, жоқ-жа-
дағай бөлмеге кіргізді. Қарсы алдымда кірпігі көзіне жабы-
сып, өңі құп-қу Сəкенім отыр. Нарттай беті қарайып кет-
кен. Жағы суалған. Қайратты қара шашын сыпырып тас-
тапты. Сонда да көмірдей қара шашының төрт-бес айда 
ағарып кеткені көрініп тұр. Көз жанары сөнген. Өң жоқ. Екі 
ұрты ішіне кіріп кеткен. Тістері қаусап қалған болу керек. 
Ойнақтап тұратын асау тұлпарым жуас, жерге қарайды. Əй, 
бүйтіп жолықтырғаны құрысын! Қол да алыса алмадық. 
Есім шығып кетті. Алдымда отырған нардай Сəкенім емес, 
бір аруақ секілді. Біраз уақыт бір-бірімізді танымайтын жат 
кісіше дағдарысып отырдық та қойдық.

– Сəкен, қалайсың? – дедім шыдай алмай дауысым қал-
тырап. Қуарған шашын, суалған бетін, кір-қоң киімін, сар-
тап жағын көріп, тұла бойым түршігіп кетті. Есіл ерді ұрып, 
соққан, қалжыратқан, есінен тандырған. Ер арыса аруақ, 
ат арыса тулақ деген осы да. Қайран Сəкенім-ай, сабазым, 
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аяулым-ай. Бұрынғылар көл суалады, өзен тартылады, гүл 
солады, от сөнеді, бар таусылады, толған төгіледі, жас 
қартаяды, астым-тастым деп астамшылық істемеу керек, 
барлыққа, тоқтыққа күпірлік жасамау керек, барға қанағат, 
жоққа салауат, бəріне де шүкіршілік, тəубе керек десетін еді. 
Міне Сəкенім тоңғақ арық қойдай, оңғақ киімдей, алдымда 
құны кетіп, шөгіп отыр. Əншейінде тойып секіргеннің де не 
екенін, сорлы басым, білмейді екем. Міне, Алматының алма 
бағы гүлденіп тұратын əдемі көшелерінде келе жатқанда 
күллі жұрт көзін алмайтын нардай Сəкенім əлдекімдердің 
алдында кіріптар болып, мүсəпір болып отыр. Ішім оттай 
күйіп кетті.

– Өзің қалайсың? – деп Сəкен сұлық қана тіл қатты. Дауы-
сы қарлыққан, үні тотыққан.

– Көріп отырсың ғой, жаман емеспіз. Бізге кім тиер дейсің, 
тəйірі, – дедім ашынып.

– Жəмила, Жамал, Қабиба, Салиха аман ба? – деп Сəкен 
қайдағы бір əйелдерді сұрай бастады. «Есеңгіреп отыр ма, мұ-
нысы несі?» – деп зəрем ұшты. Сөйтсем, ақылды, қашаннан 
сақ Сəкенім өзінің жолдас-жораларының не шешесін, не 
əйелін, қызын айтып отыр екен. Сəлден соң түсіндім. Со-
лардың күйеулері, балалары, əкелері қамалудан аман ба? – 
деп жұмбақтап сұрап отыр екен, жарығым. Ұсталғандарын 
«Ауылға кетсе керек», «Қатты ауру деп естідім», «Бір жаққа 
көшіп кетіпті» деп мен де тұспалдап айтып жатырмын. Төрде, 
терезе алдында сұр жылан, сұр қазақ Сəкен сөзінің астары ба-
рын іштей аңғарса да, оның кімдерді сұрағанын жөпелдемеде 
біле алмай, жыпықтап, шыбындап отыр, қапалақтап, тана-
уы желбеңдеп, құлағы елеңдеп отыр. Қаладағы, елдегі қай 
əйелді біле береді, қанша залым болса да? Тек мен кеткен 
соң Сəкеннің жанын тағы да көзіне көрсетіп жүрмесе деп 
қорықтым. «Сен залым кімдерді сұрадың?» – деп аш кене-
дей жабысады ғой.

– Жұртты қайтесің? Өз балаңды неге сұрамайсың? – 
дедім.

– Аянжан тірі ме еді? Түс көріп ем ғой, – деді жалт қарап.
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Осы бір сəтте Сəкенімнің жүйрік аттай селт ететін ежелгі 
кербез мінезі бұрынғысынша бір белгі берді!

– Аман. Мұнда əкеле алмадым. Жылайды ғой. Əрі кіргіз-
бейді баланы. Өз жағдайың қалай? Бізді қойшы!

– Жағдайым жақсы ғой, – деп Сəкен оң жақ тізесін оң 
қолының алақанымен ерсілі-қарсы екі мəрте сипап қалды. 
Не айтқысы келгенін түсіне алмадым. Əлі күнге дейін түсін-
бей қойдым, – дейді Гүлбаһрам өкініп. – Сəкен өзі ашып 
айта алмады. Шамасы бір аяғым көрде, бір аяғым жерде, іс 
бітті дегені ме деймін. Бұлай деп тек кейін ғана жорамалдап, 
топшыладым. Міне, Сəкен ұсталғаннан кейінгі кездесуіміз, 
қоштасуымыз осы ғана болды. Əуелі арық малдай қақпайлап 
Сəкенді шығарып əкетті. Сонсоң мені шығарды. Қоймадан 
болмашы бір зат алатындай бір солдат тергеушіден қолхат 
алып, екеумізді екі жапырақ қағазбен екі бөліп əкетті. Сан 
жыл отасып, перзент сүйіп, нелер қызық дəурен сүрген ерлі-
зайыпты адамдарды айдаладағы біреу абақтыда жолықты-
рып, мұны өзіне бір дəреже, бізге істеген жақсылық, кеңдік 
деп мəз болып отыр. Əлде бізді табалап, қорлап мəртебесі 
өсіп отыр. Атың өшкір, күлің көкке ұшқыр қу түрме. Аңы-
расам да сыртқа шығатын мені қойшы, іші өртеніп қапа болған 
іштегі тас үйшігіне қайта қамалған Сəкенімді айтсашы.

– Кейін білдім ғой, тура жарты айдан кейін сол 1938 
жылғы 23 ақпан күні Сəкенді атып тастапты. Өлім жаза-
сына кескендерді күндіз бір жақтан ор қазып қойып, түнде  
аяқ-қолдарын кісендеп, топтап машинамен алып шығып, 
Боралдайда ма, Шамалғанда ма атып, орға құлата салатын 
көрінеді. Ботакөз боздағымды ақ жуып, өз қолыммен ару-
лап қойсам арман не! Жауыздар қалай көзі қиып атты екен? 
Үстеріндегі киімдерімен шалажансар көме салатын көрінеді. 
Сонсоң шеттерінен арақ ішіп, өлеңдетіп қайтады екен. 
Кеуделеріне награда тағып, қосымша жалақы алады деседі. 
Іздесе киімдеріне қарап, сүйектерін əлі де табуға болар еді. 
Ана Рихард Зоргені Жапонияда өзінің бір ғашығы осылай 
тауыпты ғой. Атқан жендеттердің тірілері де бар шығар. Ең 
болмаса қайда апарып көмгендеріне жасаған актілер табы-
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лар еді ғой. Тек іздеттірмеді. Ілияс досымыз үйіндегі абы-
сынымыз Фатиманың бармаған жері жоқ, тек алдап-сулап 
қайтара берді. Ақыры ештеңе шығара алмады.

– Ол кезде Сəкеннің атылғанын бізге айтқан жоқ, – дейді 
Гүлбаһрам. – Бұрынғымша екі-үш күнде тамақ апарып 
жүрдім. Бірде алады, бірде алмайды. Тек көк шыға мүлде 
қабылдамай қойды. «Ондай адам мұнда жоқ» десті. «Неге 
жоқ! Осында болатын. Күзден бері келіп жүрмін ғой. Қайда 
жібердіңдер? Қай жақтан іздеймін?» – деп қиғылықты сал-
дым. «Біз білмейміз. Тізімде жоқ. Былай тұр! Ендігі қайсың?» 
– деп кезектегі менен кейінгі əйелдерге тіл қатады. Тесіктегі 
көсеудей қара темірін суырып, тартып-тартып қалады. Ішке 
ешкімді де кіргізбейді. Алғашында «Басқа түрмеге ауыс-
тырған шығар» деп қаланың үлкен абақтысына да бардым. 
«Мұнда ондай фамилия жоқ» дейді. Бір жаққа жер аударып 
жіберді ме деп те сұраймын. «Білмеймізден» өзге жауап жоқ. 
Бұрынғыма зар болдым. Ас апарып, бір мезгіл сырттай іште 
зарығып, тарығып жатқан адамға медеу болып, өзіме де де-
меу тауып жүруші едім, енді міне, болмашы демеуімнен де 
айрылып қалдым. Үмітім үзілгендей болды.

– Сол екі арада, көп кешікпей, сол 1938 жылдың наурыз 
айының жиырмасы кезінде газетке жүрек түршіктіретін бір 
суық хабар басыла қалды. Ұ.Құлымбетов, I.Құрамысов, 
С.Есқараев, Ж.Сəдуақасов, Н.Сырғабеков, Т.Жүргенов, 
Ə.Досов, С.Сафарбеков, Қ.Сармолдаев, Қ.Нұрмахамбетов, 
Ə.Мусин, Ə.Лекеров, М.Орынбаев, I.Молдажанов, Ж.Сұл-
танбеков, К.Қошамбаев, тағы басқалар нағыз фашист 
екен, бəрі де Отанға опасыз сатқын, зиянкес жау екен, бə-
рі де осы ауыр қылмыстарын мойындады, атылу жаза-
сына кесілді, үкім орындалды деп үлкен бір тізім газетке 
шыға келді. Бəрі де Қазақстанның ең басшы, ең нəн, аяулы, 
қадірлі қызметкерлері. Бұл тізімде біздің Сəкен де, Ілияс та, 
Бейімбет те, Сейітқали Меңдешев те, Санжар Аспандияров 
та, Құдайберген Жұбанов та, Шəрефи Əлжанов та, Телжан 
Шонанов та, Ғаббас Тоғжанов та жоқ. Əуелі осы тізімде жоқ 
кісілер тірі, аман екен деп ойладық.
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Ана бұрынғы «Алаш» дейтін, өздері бұдан бірер жыл 
бұрын ғана айдаудан, Соловкадан, Мурманнан, Беломорка-
налдан жүдеп-жадап келген Ахмет, Мағжан, Əшім, Елдес, 
Жанша, Əлімхан, Халел, лагерьден келмей қалған Міржақып, 
Жүсіпбек, Кəрім дейтін аты-атағы бар кісілерді қойшы. 
Бұларды жоқтап, еске алып жатқан ешкім де жоқ. Бұлардың 
бəрі де құрбандыққа шалып, көген шетіне байлап, болмашы 
қонаққа союға қойған арық-тұрық тоқты-торым ғой. Оларды 
қайта ұстаған күндері-ақ топалаң тигендей топырлата сал-
ды да, аты-жөнін сұрады да, омақа асыра салды ғой. Əлгі 
сұмдық тізімдегі өңшең маңғаз-сабаздар, қазақтың бірінші 
коммунистері шеттерінен атылды деп газетке шығарғанда, 
бұлардың өз бала-шағалары түгіл, өзге жұрттың да зəре-
құты қалмады. Бұл ағаларды жақсы білетін, алдын көрген, 
тəрбиесін алған жұрт іштерінен қан құсып отырды.

Абақтының есігіне күнде бірге барып жүрген, ері əлгі 
тізімде жоқ бір абысыныма: «Біздің жігіттер аман болар» 
дедім. Ол əуелі «Аузыңа май» деді де, артынша басын 
шайқады. Көптен коммунист əйел еді. Өзін таяуда партия-
дан да, жұмыстан да шығарып тастаған. Екеуміз де, салы-
мыз суға кетіп, Тастақ жаққа жаяу келе жатырмыз. Біраз 
жер трамвайға міндік. Өткен жылы күз Алматыда трамвай 
жүрген. Абысыным мендей емес, көп білетін кісі. Күйеуі 
барда өзі де жиын-жиналыстан қалмайтын. Институтта ма, 
бір жерде сабақ беретін. Екеуміздің абақтыға бірге барып, 
бір-бірімізбен сөйлесіп жүргеніміздің өзі күш еді. Енді міне, 
ерлеріміздің орнын сипап қалдық. Апарған ас-суымызды 
абақты алмай қойды. Абысыным күрсіне сөйлеп, менің əрі 
көңілімді аулағандай, əрі буынымды бекіттіргендей талай 
кəпті шертті.

– Гүлбаһрам, біз əншейін тек көңіл үшін барып жүрміз 
ғой. Енді Сəкен де, менің ерім де жоқ. Бұларды ешқайда 
жіберген де жоқ. Біржолата көздерін құртты. Көпке белгілі 
адамдарды лагерьге жібермейді. Олардан қорқады. Он-
дай адамдарды жұрттың көзіне түсіртпейді. Неге десең, 
түк жазығы жоқ, білімді басшылар ертең арызды жоғарыға 
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қардай жаудырады, көрсеткен азап-қиянатты айтады. Сонсоң 
жоғары жақ өздері масқара болады, олардың арам істері 
əшкереленеді. Содан да мұндай білікті, беделді кісілердің 
бірден үнін өшіреді. Аш құлақтан, тыныш құлақ. Көңіліңе 
келмесін, жыла мейлің, жылама мейлің, буыныңды бекіт, 
беліңді бекем бу, енді жігіттеріміз жоқ. Біздің ерлерімізді 
құртқан НКВД басшыларының өздерінің де қазір көздерін 
жойып жатыр. Жоғарғы жақта солай, ГПУ-дың баяғыдан 
бергі басшыларын да шетінен құртып жатыр. Облыс, ау-
данды былай қой, күні кеше 1937 жылдың желтоқсанында 
Қазақстан НКВД-сінің бастығы Залиннің өзін Орталық Ко-
митет хатшысы Мирзоянмен бірге СССР Жоғарғы Советіне 
депутат етіп сайлаған болатын. Алматыдағы күллі басшы-
ларды əуелі осы Залиннің өзіне қаматтырды. Енді міне, оған 
бəрін істеттіріп алды да, өзін де құртып жіберді. Жоғарғы 
жақ осылар кінəлі деп, өздерінің айыбын аудара салып отыр. 
Халықты əрі алдап, əрі қорқытып, үркітіп ұстаса, ешкім де 
«əу» деп ауыз аша алмайтынын біледі. Жоғарғы жақтың 
өзінде біз білмейтін бір сұмдық бар. Жұртты біріне бірін ай-
дап салып, ақыры із қалдырмау, олар түбі куə болмас үшін 
солардың өздерін жоқ қып жіберіп отыр. Əлгі Залин депутат 
болғанда Өскемен жақтан сайланған. Үгітшілер үй аралап, 
тізім алып жүріп, бір қазақ кемпірінен «кімді сайлайтыныңды 
білесің бе?» – деп сұрапты. Кемпір: «Қарақтарым, білеміз. 
Айтып кетті. Жиналысына бардық» дейді. «Кəне, білсең 
айтшы, кімді сайлайсың?» – деп үгітшілер тағы сұрайды. 
Кемпір жан-жағына қарап алып: «Тілі құрғырым келе ме 
екен, ұмытпасам Залым дейтін біреуді сайлайтын болып-
пыз» депті. Залинді «Залым деп айтты» деп əлгі ақ шашты 
кемпірді соттатып жіберіпті.

Міне, осы Залинді енді рас залым болып шықты деп, өз 
қасындағы қолшоқпарларының бəрін қосып, мына көк үйдің 
өз ішінде, өзі отырған орнында құрттырып жіберіпті. Оның 
орнына бұдан аз-ақ уақыт бұрын 1938 жылдың басында 
Москвадан жаңа кісі келді. Москва НКВД-ның бастығы, 
фамилиясы Реденс. Жиналыста көрдім, бойы еңгезердей. 
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Президиумда төмен қарап, тұнжырап, түксиіп, міз бақпай 
отырды. Сызданып отырған ұсқынының өзінен зəрең кетеді. 
Сталиннің бажасы екен. Сталиннің екінші əйелі Надежда Ал-
лилуева Сталиннен 22 жас кіші болатын. Сталин оған 40-тан 
асқанда үйленген. Сол əйелдің қалай өлгені жайлы да сегіз 
саққа жүгірткен өсек көп болды. Тегі өз ажалынан өлмесе 
керек. Əрі оның жəне бұрынғы əйелінің де Сталин күллі 
тұқымын құртып жіберіпті. Сталин мына бажасын Москва-
дан Алматыға қонаққа, курортқа, демалысқа, əлде үлкейту 
үшін жіберіпті дейсің бе? Білеміз, аудандарға, облыстарға 
жаңа бастықтарды жібергенде оларға қарқын туғызыңдар, 
астықты, етті, тері-терсекті, майды тез дайындаттырыңдар деп 
жібереді. Реденсті де Қазақстанға сол үшін жіберді. Малды, 
астықты айтасың, осы күні əр ауданға, облысқа қанша халық 
жауын əшкерелеу керек деп те жоспар беретін көрінеді. Сот 
жоқ. Тек ұстаған бойы өтірік жала жауып, тройка дейтін аузы-
мұрны бітеу үш адам ірілерін атуға, кішігірімдерді ең кем 
дегенде он жылға сырттай кесік жасайтын көрінеді. Үштік-
тің бастығы обкомның бірінші хатшылары. О заманда бұ за-
ман, обком хатшыларының біз қазақ кеңес өкіметіне қарсы 
ереуіл, көтеріліс шығарды деп мылтықты солдат жұмсап, 
қайырып жатырмыз. Жоғарыдан жоспарды үсті-үстіне салған 
соң, ел ішінің басбұзар шала белсенділері жұрттың бір қуы-
рым бидайына дейін қуыс-қуысты тінтіп, тартып алып, 
əркімді өз шоландарына қамап, қақаған қысты күні құдық-
қа да салып, есіктеріне қара тақтай шегелеп, бойкот жа-
риялап жатыр. Көп жұрттың түтіндері шықпай қалды. Бə-
ріміз де осыған ауыз аша алмай, үйді-үйімізде бұғып отыр-
мыз. Ауыз ашуға да болмайды. Біздің тəртібіміз осылай 
ғой. Бүйткен тəртібі... – деп Сəкен талай кейитін еді. Мен 
ішімнен бұл байғұсқа не болды деп ренжитін де едім. Енді 
міне, осы сөздің бəрі есіме түсіп жүр. Оңбаған біреулер 
Сəкеннің осы сөздерін сырыққа құрық жалғап жеткізіп 
отырған ғой.

Тастақтағы кемпір байғұс шайымды қойып, Аянымды 
уатып, кəдуілгідей күлдіріп, мамаң қазір келеді деп жұбатып 
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отырады. Екі арада машина жоқ болса да, Жақия қайнымның 
шешесі, келіншегі, кейде өзі де келіп кетіп жүреді. Қайғы-
қасірет, уайым өз алдына, күні-түні бір дамылым жоқ. Бар-
майтын, есік қақпайтын жерім де қалған жоқ. Жаным сірі 
болып кетті. Шаршау-шалдығуды білмеймін. Адам итжанды 
деу рас екен. Күн туғанда əйел мықты, өжет, бетті болады 
екен. Жайшылықта екі қолымызды жылы суға малып, ыңқыл-
сыңқыл бола беретініміз тек еркелік екен. Енді тоңуды, тұмау-
сұмауды, ұялуды, жасқануды, жеркенуді ұмыттық. Күй, тамақ 
таңдау қалды. Жұтқан жұтамас деп, не болса соны ас қыла 
бердік. Бұрын қит етсе ауыра беруші ем, енді құлан-таза бо-
лып кеттім. Түбі бір соғатын шығар деп қорқам.

Бірте-бірте түрмеден де күдер үздік. Төрт көшені түгел 
алып жатқан бітеу, үлкен көк үйдің ішінде, ауласында не бар, 
не жоғын кім білсін, жайшылықта мелшиген түсі суық құр 
сыртынан қорқушы едік. Енді оған да көзіміз үйренді. Мол-
далар дозақтағы күнəһарлардың денесі отқа шыжып күйген 
сайын еті өсе береді, отқа əбден үйреніп, өздері де сол от-
пен ойнайды екен, отты жан-жағына шашады екен деуші 
еді. Біз де дəл сондай болдық. 1938 жылдың көктемі шықты. 
Қатты дауыл, қарлы боран соғып өтіп, артынша сəл күн 
ашылып, жел басылған сықылданып, бірінен бірі көше бойы 
қашқалақтайтын жұрт сəл тынышталғандай едік. Тек ұзаққа 
бармады, ел қайта дүрлікті. Москвада үлкендерді асып-атып 
жатқандары өз алдына, Алматыда күні кеше нағыз лениншіл 
коммунист деп жұрт табынып отырған, Мырзажан деп ерке-
леткен Мирзоянның өзін, үкімет басындағы Ораз Исаевты, 
күллі обкомдарға жаңа сайланған секретарьлардың, НКВД 
басшыларының барлығын топырлатып тағы ұстап жатыр. 
Сергелдең.

Сəбит, Ғабит партиядан шығып қалды. Мұхтар партияда 
жоқ. Ғабит Мүсірепов үкімет маңындағы қызметінен түскен 
күні əжептəуір бір белді, өзімен өкшелес жазушы Ғабит 
үйіндегі Құсни келінімізге: «Үйлеріңнің кілтін ешкімге 
бермеңдер. Басқа біреу кіріп қоймасын! Бұл үйге мен кіретін 
болдым» деп телефон соғыпты.
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Жұрт көк шыға шуласа қалды. Халық жауларының əйел-
дерін, балаларын қаладан көшіріп, жер аударып, алысқа, 
колонияға, лагерьге қуып жатыр десті. Қаланы тазартпақшы. 
Байларын, балаларын, туған-туысқандарын іздеген əйелдер 
түрмені қамап алады, бұлардан құтылмаса болмайды. 
Бəрін де шашау шығармай, бір шарбаққа қамап ұстау үшін 
колонияға жіберу керек десіпті. Түк шықпайтын түрмесі 
түскірді жан-жағынан қамалап, өзімізде де бар. Шуылда-
сып, көздеріне көп түспесек, бізді Алматыдан қуа қоймас па 
еді, қайтер еді деп өзімізді өзіміз жекиміз, өкінеміз. «Бəрібір, 
өйтпесек де қуып жібереді. Көзге күйік қып қайтсін бізді!» 
деп тағы да өзімізді жұбатамыз. Колонияға жер аударатын 
болды. Бұрын колонияны қазақ отар деуші еді. Қазақ елі пат-
ша өкіметінің отары, колониясы деуші еді. Енді міне біз өз 
жерімізде өзімізге өзіміз отар, колония болып кетіп барамыз. 
Қазақ малын тауға, алысқа айдап апарып, бақса, отарлап жа-
тырмыз деуші еді. Енді міне, өңшең жетім-жесір қатындарды 
да сол мал сықылды отарлап бағып-қағатын болыпты.

Жаз шыға кемпірім үйіне милиционер келді. Мені іздеп 
келіпті. «Бес күн ішінде кетесің. Ақмола қаласы қасында 
колония бар. Соған барасың! Міне жол қағазы. Лагерь-
ге осы қағазды көрсетесің. Одан мұнда хабарлайды. Бір 
жаққа өз бетіңмен кетіп қалсаң, не кесімді күнде кетпесең 
сотталасың» деп қағаздың түбіріне қол қойғызды. Бұрынғы 
күніме зар болдым. Амал нешік, бірдеңелерімді буып-тү-
йіп, көйлек-көншегімді шабаданға салып, кетпек болдым. 
Əуелде қолға іліккен төсек-орын, көрпе-жастық, азын аулақ 
аяқ-табақ, бір кереует, баламның бесігі енді міне жайрап 
қалды. Жақия Ақмолаға пойызға билет əперді. Бір қолымда 
Аяным, томпаңдап жетекке жүруге жарап қалған. Арқамда 
буыншық-түйіншегім. Бір қолымда үлкен шабадан. Пойыз 
Семей, Барнауыл, Новосібірді, Омбы, Қызылжар, Көкшетау, 
Бурабайды басып, дүниенің төрт бұрышын түгел айналып 
жүреді. Үш-төрт қалада – пересадка, əсіресе Новосібір түс-
кірі бір қиямет. Бұрын талай жүрген жолымыз. Ол жүріс бір 
бөлек қой. Онда жұмсақ вагон, сəнді киім, көңілді, қызық 
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сапар. Енді қолында жер аударған шұбар қағазы бар тұл 
қатынға жұмсақ вагон қайда! Əйтеуір əзір өз еркім өз ба-
сымда сықылды. Бұған да шүкіршілік. Тұла бойым дел-
сал болып, артыма қарақтай-қарақтай, аяулы Сəкенім қай 
шұңқырда қалды екен деп ботадай боздап кете бардым.

Алдында естігенбіз, Сəкен қамалысымен елдегі əкесін, 
Сейфолла атамызды да ұстапты. Абдолланың əкесі Мүсə-
пірді, Жанайдардың əкесі Сəдуақасты қамапты. Бəрі де ал-
пысқа келген қартаң кісілер еді. Ел ішінің өшіккен, көре 
алмаған, табашыл қу-сұмдары Сəкеннің əкесінің үйін, қо-
ра-қопсысын да орнымен өртеп жіберіпті. «Күлін көкке 
ұшырдық Сəкеннің» деп мақтанысыпты.

– Жолшыбай пойызда – дейді Гүлбаһрам, – вагондағы та-
нымайтын кісілер түрімнен шошынғандай, біріне бірі жалт 
қарасады. Сəл есімді жиып, буынымды бекітіп, Аянжаным-
ды құшақтап, күрсініп отырам. Былтыр күзден бері ширап, 
пісіп-қатқандай едім. Енді міне, жалғыз жолға шықаннан 
кейін жүнжіп барам.

Пойызда баламның өңі қаша бастады. Тегі сырқаттан-
ғандай. Сырқаттанбай! Өткен күзден бері суыққа тоңып, асқа 
жарымай, əрі əкесін жоқтап, əрі түрме жаққа кеткен мені іздеп, 
шыр-шыр етіп көп жылаған байғұс балада не əл қалушы еді! 
Жолда бар беретінім, станциялардан алған шикі сүт, аздап пе-
ченье жейді. Шай да жоқ. Қайнаған суды да ала алмаймын. 
Кісі көп, вагон іші лас, қапырық. Жылаған, у-шу бала-шаға, 
ағылған жан. Мендей жер ауғандар да көп болар.

Новосібір түскіріне түстік. Омбы жаққа қарай басқа 
пойызға міну керек. Бұл үлкен қаланың қашаннан халық 
бықып жататын лас вокзалын білемін. Вокзал іші бықпырт 
тигендей бықып жатыр. Жұрт ағыл-тегіл келіп, кетіп жа-
тыр. Азан-қазан. Шығыстан да, теріскейден де, күнгейден 
де жөңкілген қарақұрым жан, арқалаған, сүйреткен жүк. 
Аяқ басар, тізе бүгер жер жоқ. Қиямет қайымың осындай-ақ 
болар. Алақ-жұлақ шпана қаптап жүр. Шілік, тал арасынан, 
бірін-бірі қуа жөнелген аңдай сатыр-сұтыр. Көздері ілініп 
кеткендер ойбайлап қалады. Буған-түйгендерін, тамақтарын 
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біреулер ала қашады. Төбелес, өкірген-бақырған мастар. 
Ойдан-қырдан қашқан-пысқандар, ұры-қарылар. Түрмеден 
шыққандар. Біреуді біреу біліп болмайды. Төрт түлік мал 
түгел араласып кеткендей ала-құла жан. Біреуді біреу та-
лап жатыр. Билетімді компостр ете алатын түрім жоқ. Ба-
ламды бағам ба, шабаданымды күзетем бе, билетке тұрам                   
ба – не қыларымды білмеймін. Басыма ақырзаман енді түсті. 
Шүйкедей басым шарадай болды. Касса атаулының тесігіне 
таласқан, бірін-бірі итеріп, жұлқыласқан жұртты көргенде 
баяғы суат басындағы тебіскен, тістескен жылқы, сиыр ес-
ке түседі. Маңайларына жуықтауға қорқасың. Вокзал іші 
сасық. Баламды көтеріп бір мезгіл кезекке тұрып та көрдім. 
Сəйгел тиген сиырдай қақтығысқан жұрт шынтақтарымен 
қағып жібереді.

Аянжаным ауырды. Тоқтамай іші өте бастады. Не дəрі-
дəрмек жоқ. Наннан өзге тамақ та жоқ. Прəнік, бірдеңе бер-
ген болам. Татпайды. Сонша халықтың ішінде баламның 
іші өткені-ақ қиын болды. Қай қуысқа апарып, астын 
құрғатарымды білмеймін. Əйтеуір бұрыш-бұрышқа бұғып, 
тұмылдырықтап орап алам. Алғаш Аяным біраз жылап 
еді. Енді бірте-бірте əлсіреп, сұлық тартты. Ағып түскір 
көзімнен қанды жасым ақты. Екі беті нарттай боп албы-
рап, денесі оттай күйіп барады. Аянымның күйген денесі өз 
денемді де күйдіріп барады. Бір уыс боп азан-қазан вокзалда 
құнысып, қысқы аяздағы суық торғайдай бүрісіп отырмын. 
Шөгіп кеттім. Көкірегім кеуреп бос қалды. Жаны күйген 
тəңірісін қарғайды деген ғой. «Сəкен-ай, сорлы Сəкен-ай, 
бүйтіп бізді азапқа салғанша, мына балаңды өзіңмен бірге 
неге ала кетпегенсің, неге қалғанбыз артыңда біз тірі боп?! 
Қу құдай сені алған күні бізге өлім неге бермеген? Көзі жоқ 
екен! Құдайдың өзі де жоқ шығар» деп күйіндім-ай келіп. 
Баланың кетеуі кетіп-ақ қалды. Өй, жалғыздық-ай! Не 
жазғаным бар еді қу құдайға. Көріңде өкіргір зұлымдар-ай, 
жауыздар-ай! Өлетін жеріміз осы Новсібірдің опыр-топыр 
вокзалы екен деп, Аянымды бауырыма басып отыра бердім. 
Түк лаж жоқ. Күндіз аздап көзім ілінеді. Түнде баламды уа-
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тып, шабаданымды қызғыштай қорып, көз ілмеймін. Қатар 
отырған өзімдей бір орыс əйелдері суларынан ұрттатады. 
Ақшама жұмыртқа, қалаш бірдеңе əкеп береді. Діңкем құрып 
біттім. Аянымның іші тоқтамады. Бір жаққа алып кетер, өлсе 
қолымда өлсін деп медпункт, бірдеңесіне бармадым. Астын 
құрғатуға да шамам келмеді.

Есік-тесіктен сыртқа көз салсам, ерсілі-қарсылы ағылған, 
өкірген пойыз, вагон үстеріне де жұрт өрмелеп шығып кетіп-
ті. Шаштары желпілдеп вагонның трубаларын құшақтап, 
шпаналар қарғадай қарқылдап кетіп жатыр. Көбісі жылы 
жаққа, Ташкент жаққа кетіп жатыр. Суық түсе жылы жаққа 
кететін қарға-құзғындар сықылды. Ұйықтап кетіп, вагоннан 
ұшып түсіп өлетіндері де бар шығар. Өй, құрысын бүйткен 
тіршілігі! Жұрттай таласып-тармасып пойызға билетсіз-
ақ мінуге шама қайда. Қолда бала, əлсіреген ауру бала. 
Арқамда жүк. Жүгі түскірді неге лақтырып тастамаймын? 
Көріме əкетем бе? Сүйегіме де түсетін кісі жоқ, тəнімді 
жуғандарға үлестіріп беретін! Қызығы жоқ, шыжығы көп 
бұйырмаған қу дүние əлі қыр соңымнан қалмай келеді. Құр 
сүлдерім қалды. Көзі құрығырдың жасы да солды. Өстіп дал 
болып отыр едім, екі-үш күн өткенде қасыма бір дəу орыс 
жігіті келді. Алдында осы бір жігіт екі-үш қайта қасымнан 
қарақтап өткен. Бірдеңемді алып кеткелі жүрген біреу ме 
деп қымтырылып едім.

– Сіз қайдансыз? Қайда барасыз, қазақсыз ба? – деп сұра-
ды, соңғы келгенде денелі орыс жігіті. Түрі шпана сықылды 
емес, жүзі жылы, киімі жақсы. Мені жылы, іш тартқандай. 
Дегенмен, қорқақтап, сескене бердім. Милиция ма мені 
аңдып жүрген деп те ойладым, жөнімді айттым. Алматыдан 
ем, Ақмолаға баратын ем. Балам сырқаттанып, компостр 
жасата алмай отырмын дедім. – Кəне, билетіңіз? – деді ол. 
Сенер сенбесімді білмей, көрсеттім. – Маған беріңізші, – деп 
қолымнан билетімді алып кетті. «Көп сұмның бірі ғой, енді 
билетімнен де айрылдым-ау», – деп дал болдым. «Аңқау, сор-
лы басым-ай, неге бердім танымайтын біреуге», – деп өкіндім. 
Жоқ, бір мезгілде əлгі бойшаң жігіт енді бірер сағатта жүре-
тін бір пойызға билетімді жөндетіп алып келді.
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– Осы арада отырыңыз, пойыз жүрерде өзім келемін, 
мінгізіп саламын, – деп кетті. Өй, қуанғаным-ай. Сонда да 
су жүрек қорқақтай береді. «Осы мені қай аяйын деп жүр 
дейсің. Бір жерге құлата салайын деп жүр ме» деп күдіктене 
берем. Айтқанындай, біраздан соң орыс жігіт келді. Қолында 
газетке ораған бірдеңелері бар, балық, самса, жұмыртқа, 
колбаса, печенье. Оралған бойы маған берді. Егіліп жылап 
жібердім. Чемоданымды көтеріп, перронға алып шықты. Əлі 
де сенбей жүрмін. Бірдемемді алып кетеді-ау деп. Омбыға 
шығатын пойызға қаптаған халықты қақпайлап, жүгімді өзі 
көтеріп мінгізді. Вагонға кірген соң көңілім сəл жай тапты. 
Плацкарт вагоннан орын алып отырған соң орыс жігіт маған 
ақырын сөйлеп, былай деді:

– Сіз қазақтың ақыны Сəкен Сейффуллиннің жұбайы 
емессіз бе? Мен сізді былтыр 1936 жылы ақын Омбыға кел-
генде еріңіздің қасынан көргенмін. Сəкен өзінің жазушылық 
өмірінің 20 жылдық тойын өткізуге баяғыда өзі оқыған, одан 
кейін Колчактың абақтысында болған Омбыға келіп еді ғой. 
Сонда сіздер Омбыда, біздің қаламызда Сəкеннің ертедегі 
большевик ұстаздарының бірі Феоктист Березовскийдің 
үйінде қонақта болғансыздар. Мен де бірге болғанмын. Мен 
сол Омбының бір жазушысымын. Сірə, Сəкенді қамаған ғой. 
Бізде де жағдай жақсы емес. Ертеден əртүрлі жер ауған-
дар, баяғыда ақтар, Колчак үкіметі орнаған үлкен қала 
ғой. Сол аласапыран кезден бірімен-бірі қарым-қатынаста 
көп болған, бірімен-бірі өштескен, айтысқан жандар бірін-
бірі сендер ақтар жағында, біз қызыл жағында болдық деп, 
ақтарға қызмет еттіңдер деп көрсетісіп, көп адамды бейкүнə 
тұтқынға алып жатыр. Мен өзім де бас сауғалап, бой та-
салап Орта Азия жаққа бет алып барам. Мына вокзалда, 
осы қалада таныстарым, жолдас-жораларым бар. Бұл қала 
осы күні біздің күллі Батыс Сібірдің орталығы ғой. Сіздің 
билетіңізді вокзал бастығына барып, жалынып жөндеттіріп 
алдым, – деп, жасы əлі отыздар шамасындағы орыс жігіті 
менімен қош айтысты. Егіліп жыладым. Адам қысылғанда, 
зарығып тарыққанда, танымайтын көлденең біреуден көрген 
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жақсылық жүрегіңді жарып жібере жаздайды екен. Адамның 
екі иығының бірінде періште, бір иығында албасты марту 
отырады деуші еді үлкендер. Осы рас па деймін. Əлгі орыс 
жігіт маған періште емей, кім? Ойда жоқта сонша қалың 
жан ішінен маған көзі түсіп, əлдеқалай бір көрген адамын 
танып, кəріп болып отырғанымда жаны ашып, билет, тамақ 
əперіп, жылы сөзін айтып, пойызға мінгізіп салу, періштенің 
де қолынан келмес. Айтып еді, əттең жігіттің атын ұмыттым. 
Байғұс тірі емес қой, тірі болса Сəкен ақталған соң оның 
орнын іздеп табар еді. Не соғыста, не түрмеде өліп қалды 
ғой. Мұндай қайырымды адамдар бір пəлеге ұшырамай 
қоймайды. Жақсылық қайдан, қырсық, пəле неден дерің бар 
ма?! Алғысымды жаудырып, дəл бір өзімнің туған бауырым-
дай бетіне жалтақтап қарап, кете бардым. Сол жігітті қайтып 
бір көрсем-ау деуші ем. Əлі күні армандамын. Орыс, қазақ, 
туыс, жат дерің бар ма! Жақсыда жаттық жоқ деу осы.

– Омбыда да, Қызылжарда да өзге пойызға ауысып 
міндім, – дейді Гүлбаһрам. – Бұл жақта сəл жеңілдеу болды. 
Адамдар аздау екен. Ақмола жаққа баратын адамдар табы-
лып, елбесіп-селбесіп жүріп кеттім. Аян əлсіреді. Нəр тат-
пады. Ерні кезеріп, екі беті ісініп кетті. Ауру бала тататын 
не ас болушы еді пойызда. Қапырық, ыстық. Баланың көз 
жанары да кетіп қалды. Бұрынғы жылау да қалды. Дыбыс 
та шығармады. Былқ-сылқ кірпігін аша алмады. Ішім от, 
маңдайын иіскеп, іштей күңіреніп, бауырыма баса берем. 
Күйінгенде қолымнан түсіріп ала да жаздаймын. Ақыры 
кірпігін шала қақты. Үнімді шығара алмай өксимін, дəрмен 
қалған жоқ. «Сəкен-ай, сен неге Сəкен болдың?! Баяғыда 
Колчактың азап вагонында неге өліп қалмағансың? Өзің 
де азап тарттың, бізге де көресіңді көрсеттің, қайран саба-
зым! Алдың да, артың да оңбады-ау! Бізге дегені көп екен 
құдайдың да, өкіметтің де» деп, ішімнен өртеніп келем. 
Баланың əлі əбден бітті, ықылық ата бастады. Дауысым 
шығып кетті. Құлындағы дауысым құраққа шықты. «Əй, 
көріңде өкіргір Сталин-ай, Сəкеннің тырнағына тұрмайтын 
Ежов ит-ай!» – деп айғайлап жібердім.
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Маңайымдағы жұрт қасқыр көрген қойдай үркісіп, орын-
дарынан ұшып тұрысты, менен ығыса бастады. Есімнен ай-
рылып қалғандаймын, еркек-əйелдердің бəрі де үрпиісіп, 
түксиісіп маған қадала қарап калысыпты. Сəл есімді жидым. 
Біреу милиция шақырып, əлгі сөзім үшін мені ұстатады екен 
деп ойладым. Ұстай берсін, енді нем қалды! Байдан айырыл-
дым, үйден қуылдым, дүниені талақ қылдым. Бəрін де тəрк 
еттім. Жаны ашитын, ауызға су тамызатын ешкім жоқ. Өзім 
болсам, жер ауып барам. Білегім талса да, сүйенген жалғыз 
ұлым міне өліп барады. Дем салып, үшкіріп, түшкіретін де, 
кəлимаға тіл келтіретін де ешкім жоқ. Өмірімде бар көрген 
қос перзентімнің бірі, бар сүйенген қанат-құйрығым Аянжа-
ным міне біржола көзін жұмуға таяу. Көзім ағарды. Тезірек 
қамап, абақтысына салса екен! Өзімнің бара жатқан жерім 
де абақты ғой. Зар қақтым. Күңірендім. Тек ешкім милиция 
шақырған жоқ. Тек менен іргелерін аулақ салысып, бəрі де 
іштерінен тынып, тым-тырыс отырысты.

Вагондағы қазақтар Сəкеннің атын естіп, бетіме таңырқап 
қарай береді. Баламды шайқап, теңселіп боздап отырмын. 
«Ежов ит-ай!» дегенім есімде. Баяғыда осы бір оңбаған 
Қазақстанда, Семейде, Қызылорда да қызмет істепті. Жұрт 
өзін мегежін дейтін. Семейде губком хатшысы болыпты, 
Орынбордан Семейге Сəкен барса, совнарком төрағасына 
Ежов құйтұрқыланып: «Осы сіздің қазақ неге арызқой? 
Бірінің үстінен бірі арыз жаза беретін себебі не?» – деп ке-
кеткендей боп Сəкеннен сұрапты. Қашаннан ештеңеден 
тайынбайтын, беті-жүзің демей шынын тіке айтып тастай-
тын, тілі өткір Сəкен сонда: «Біздің қазақ патша заманын-
да қорлықты, кемдікті көп көрді, теңдікке, əділдікке қолы 
жетпеді. Содан да қазақ арыз-шағымды, приговорды көп 
жазған. Патша əкімдері пəлеқор, жемқор болды. Сондықтан 
да олар бірін жақтап, бірін қорлап пара алу үшін, қараңғы 
ел ішін біріне бірін атыстырып, шабыстыру үшін бірінің 
үстінен біріне арызды бұрқыратып айдата берген. Міне 
сол кездегі арқасына ер батып, таңдайына тұз тиген сорлы, 
қараңғы қазақтың теңдікке əлі де қолы, сөзі еркін жетпей 
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жатыр. Арызды көп жазатыны содан» деп Ежовты тұқыртып 
жауап беріпті. Осы сөзді Сəкен өзі айтып еді. Енді міне, сол 
қу Ежов Москваға барып, Сталиннің оң көзі болып алып, ал-
дымен Қазақстанның өзі білетін басты-басты мықты адамда-
рын жуадай жапырып, жегідей жеп, шөптей орып отыр.

Сəкеннің артта қалған шиеттей жалғыз тұяғы, көзінің 
қарашығы соның қырсығынан ұзақ жол қиындығына шыда-
май, ішінен қан өтіп, дизентерия болып, екі көзі жаудырап, 
білегімді талдырып, жүрегімді жандырып, бойымды алды-
рып, өкпемді қабындатып, суалғыр екі көзімнен қанды жа-
сымды ағызып, қолымда шөптей солып өліп барады. Енді 
Ежовты қарғамағанда, Сталинге лағынет айтпағанда кімді 
қарғаймын!..

Пойыз Көкшетауға келді. Қолымдағы балам көзін жұмды. 
Аузына су тамызған боламын. Өксідім. Іші-бауырым езілді. 
Өлімнен үлкен не бар. Алдында өзімнен сескеніп, үріккен, 
бала-шағаларын маңыма жолатпаған бірсыпыра еркек-əйел 
мені енді аяп, қолтықтап, буған-түйгендерімді көтерісіп, 
станцияға түсірісті. Алдында, бала əлі тірі кезінде біреулері 
əртүрлі ем айтып жатты. Қара шай ішкіз десті. Еменнің 
қабығын қайнатып бер, сонда іші тиылады, десті. Қара 
шай, емен қайда! Бар болса да, оны ішуден баланың қалып 
қойғаны қашан. Жұрт емен ағашын айтқанда Алматыдағы 
үйіміздің ауласы көзіме елестеп кетті. Ауламызда биік-биік 
емен ағаштар болатын. Сəкенім Аянжанды қолына алып, 
сол емен ағаштардың көлеңкесінде саялап, баласын аялап 
отырушы еді.

Вагондағылардың біреуі шабаданымды көтеріп, бұйым 
сақтайтын қоймаға өткізді. Менің кім екенімді Сəкенді 
ауызға алып жылағанымнан білді. Қайтсін, оларға не кінə 
бар? Бəріне де жан керек. Бірауыз бейсуат сөзі үшін, бір 
қадақ бидайға бола атылып, не он жылға кесіліп жатқандар 
көп. Менің аузымнан ақ ит кіріп, қара ит шыққанын өз 
құлақтарымен естіп, зəре-құттары қалмай, бірінен бірі қор-
қып, өзді-өзінен сескеніп келе жатқандары мынау. Əрі мен 
халық жауының əйелімін. Өзім де жер ауып келемін. Ешкімге 
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қояр кінəм жоқ. Қайта құдайға қараған екен, ешқайсысы ми-
лиция шақырып, мені ұстап берген жоқ.

Өзімізге таудай азамат болып көрініп қалған, секіріп ат-
тай шауып жүрген Аянымның өлі денесін құшақтап, буы-
нымнан əл кетіп түстім. Бір кемпір қолтықтап түсірді. Сол 
бойы жаяу қалаға тарттым. Станциямен екі ара көп жер. 
Бұрын талай келген Көкшетауым, сəн-салтанатпен келетін, 
жұрт алдымыздан шығатын Көкшетауым! Көкшетауда 
Сəкен де жұртқа Көкшетау еді. Сəкеннің «Көкшетау» поэ-
масын қызыға, құмарта оқушы еді жұрт. Сəкеннің əнін ер-
əйел қосылып, құмарта айтушы еді. Міне, сол Көкшетауға 
өлі баламды бауырыма басып жалғыз өзім жаяулап келемін. 
Бұрын Сəкеннің алдынан Біржан сал, Ақан сері, Үкілі Ыбы-
рай, Балуан Шолақ құшақ ашып тұрғандай болушы еді, 
енді міне шет жақта бір жетім татар кемпірі болушы еді. 
Сабыр Шəріповтың бір жақыны еді. Сол абыстайдың үйін 
іздедім. Мұндайда, басына ауыртпалық түскендер өзіндей 
жетім-жесірлерді ғана іздейді екен. Болып-толып тұрған 
адамдардан қашады екен. Олардың көбісінен қайыр да бол-
майды екен. Басы аманның малы түгел деу осыдан шыққан 
сөз болса керек. Мұндай адамдар мені үйлеріне кіргізбеуі, 
маңайларына жолатпауы мүмкін ғой. Сый-сияпат, алдыңа 
түсіп құрдай жорғалау өзіңде болып-толып тұрған күнде 
ғой. Қолыңнан дəулет, басыңнан бақыт құсы ұшып кеткенде 
ілуде біреу ғана, кісілікті, зерделі, қайырымды адамдар ғана 
қарайласып, қарасатын көрінеді. Мұны жайшылықта жұрт 
біле бере ме!

Кемпірімнің үйін таптым. Ақырын ғана есік қақтым. 
Абыстай есік ашты, алдымда аңырып тұр. Баяғысынан да 
қартайыпты, бір уыс болып шөгіп кетіпті. Мені зорға таны-
ды. Тегі өң-түсім болмау керек, не өң болушы еді! Былтыр-
дан көрген қорлық, шеккен азап, енді міне өлі бала! Топырақ 
опқандай, екі бетімді күл басқандай күлді-бадам болып кет-
сем керек. Екі бетім көз жасымен сора-сора, бұрымым ду-
дардай. Үсті-басым кір-қоң. Көрден шыққандаймын, тірі 
əруақпын. Кемпір байғұс шоршып кетті.



– Ойпырым-ай, Гүлбаһрамбысың? Жаным, мұнша неге 
жүдегенсің. Қолыңдағың, бауырыңа басқаның не? Балаң ба? 
Құшақтаған түрің келіспей тұр ғой, тірі ме өзі? Үйге кірші. 
Жуыншы, ас ішіп жаныңды шақыршы – деп əни байғұс асты-
үстіме түсіп, жүрісімнің суықтығын көріп, біліп тұр. Кірпік 
қақпай, аң-таң болып, құшақтады.

– Əни, қазір үйге кірмеймін. Маған еріп зират жаққа жүрі-
ңізші. Қолымдағы балам. Жаңа пойызда өлді. Темір күрегіңіз 
бар ма? Алып жүріңізші. Бірер метр ақ кездемеңіз бар ма? 
Бір шəйнек су алыңызшы. Баланы көмейік, аятын оқыңыз, – 
деп сыртқы басқышқа ботадай боздап отыра кеттім. Əни 
сасқалақтап, маған сусын, бірдеңе жұтқызып жатыр. Екі 
қарым талып, саусақтарым қарысып қалыпты. Аянымды 
қасыма қойып, біраз солқылдап жыладым. Кемпір байғұс 
бірдеңелерін орап, тағы бір көрші əйелді шақырып, үшеуміз 
қала шетімен зиратқа бардық. Ұрлық қылған адамдардай, бір 
шетте ұрланып жүрдік. Зираттың бір шетінен бір кездей жер 
қазып, баланың тəнін бір шəйнек сумен шомылдырып, ақ 
шүберекке орап көмдік. Абыстай қол жайып, Құран оқыды. 
Мен егіліп жыладым. Бет сипадық. Қасымдағы екі əйел де 
жылады. Орнымнан екі əйел қолтықтап зорға тұрғызды. 
Томпайған қара топырақ зират шетінде қала берді. Артыма 
қарай берем. Қайран, ерке Аяным бір түсік құрлы болмай, жер 
томпайтты да қалды. Үлкендер нəресте туып, топ етіп жерге 
түскенде, екінші бір жердің топырағы бұрқ ете қалады, адам 
өлгенде сол жерге қойылады деуші еді. Аяным Алматыда 
туғанда Көкшетаудың осы бейітінен бір уыс топырақ бұрқ 
ете түскен екен. Құлынымның сүйегін Сібірде қалмай, əкесі 
өмір бойы тебірене жырлаған, көңілінде жатса-тұрса аялаған 
Көкшетау топырағында қалғанына да кейін шүкіршілік ет-
тім. Осы күні Сəкенімнің өзі де Көкшетауда көмілді деп жо-
римыз. Оқжетпестің төбесіне Сəкеннің тұлғалы мүсінін ор-
натып қояр ма еді деп те ойлаймын...
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Гүлбарам СЕЙФУЛЛИНА

ПАРТИЯҒА РАҚМЕТ!

Өткен өмір көз алдымда. Оның қызығы да, қиындығы да 
бүгінгі күні бар қымбат бағасымен ойыма оралады...

...Нұра елі Ақмолаға (қазіргі Целиноград) жақын. Қала 
жаңалығы біздің жаққа тез жетіп, ел іші тез құлақтанып жа-
татын. Əлеумет ісіне араласқан қыз-келіншектер де көп. Оқу 
оқығандарды, комсомолға кіргендерді, əйелдер жиналысы-
на қатысқандарды қызықтап жүріп, мен де біраз сауатымды 
ашып алдым. «Шолпан Иманбайқызы Орынборға, Базарай-
ым Хасенқызы, Күлзабира Сүлеймен келіні Қызылжарға 
оқуға кетіпті, ал Зейнеп Хайдар келіні əйелдер бөлімінде 
қызмет істейтін болыпты» деген хабарлар бізге қол жетпес 
арман лебіндей есетін.

Жалғыз бауырым Бозтай Батырбекұлы, туысымыз Кəрім 
Мыңбайұлы, тағы басқа ағайын балаларының ел ісіне ара-
ласып жүруі арқасында мен 1925 жылы Ақмола қаласында 
оқыдым. Келесі жылы Петропавлдағы Совпартшколаға 
түстім.

Сол жылдын күзінде Сəкен осы қалаға келді. Оның аты 
мен даңқына əбден қанық болатынмын. Дидарласқаннан 
кейін өз ойын айтып, Қызылордада оқығанымды жөн көрді. 
Сөз арасында: – Елден онсыз да алыстап кетіп ем, енді сізге 
еріп кетсем, ағайын-туысымды таба алмай қалармын, – де-
ген күдігімді айтып едім, Сəкеннің ақ жарқын жүзі сұстана 
сұрланып, ара-тұра алқызыл қан теуіп, кілт өзгере қалды.

– Түсіндім сөзіңе, – деді ол біраз үнсіздіктен соң, – маған 
таңылған жалған өсекті естіген сыңайың бар ғой. Егер сөзіңе 
берік болсаң, ел-жұртқа жария етіп жар боламын.

Жайдарылап айтамын десе де, сөзі қатқыл шықты. «Оны 
кезінде көрерміз» дегеннен басқа ештеңе дей қоймадым.

Сəкен Қызылордаға барғаннан кейін хат жазып тұрды. 
Оқуымды бітіріп шығайын деген ойдамын. Бір күні «Еңбекші 
қазақ» газетінің (қазіргі «Социалистік Қазақстан») 1926 
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жылғы 19 қарашасында шыққан номері келді. Онда Сəкеннің 
«Совпарттағы қарындасыма – Гүлбарамға» деген өлеңі жүр 
екен. Оның «ел-жұртқа жария етіп жар боламын» деген сөзі 
сап етіп есіме түсе кетті. Іле-шала хаты да келді. Ол «мен 
сертіме жеттім, ендігі сөз – сенікі» депті, тағы да біраз сыр-
лар жазыпты. Келісімімді білдірген жауап қайтардым. Со-
дан соң жиі хат жазысып тұрдық. Сəкен хаттарында қызмет 
жайынан, қаладағы тұрмыс туралы аздап хабар беріп қояды. 
Əлі есімде, бір хатында тұратын үйінің халін, кеңсе мүлкін 
пайдаланып отырғанына іштей қатты ренжитінін, бірақ 
қаладан жөні түзу, əрі онша қымбат емес керует те таба 
алмай жүргенін жазыпты. «Өзі үлкен қызметкер, қиналған 
жерінің сиқын қара», – деп, мен күліп қоятынмын.

Сəкен совпартшколдың директорына, жақын жолдаста-
рына хат жолдап, мені Қызылордаға оқуға ауыстыратын 
қағаздар жіберіпті. Жол жайын түсіндірген хат та жазыпты. 
Желтоқсан айында Кызылордаға жеттім. Сəкенмен осылай-
ша басталған жұбайлық өмірім қызық пен бақыт қат-қабат 
келіп, айқара түскен тəтті шақ еді. Тұңғыш перзентіміз 
Лаура (Сəкеннің еркелетіп қойған аты Дəрідана) жарық 
дүниені азғана күн көрді. Ал 1936 жылы туған Аян атты 
аяулы ұлымыз 1938 жылы Көкшетау қаласында қайтыс 
болды.

Аяулы ардағымның бар мінезі, бар ісі дəл бүгінгідей 
көңілімде сайрап тұр. Ол «жер көр, ел көр, жақсы-жаманмен 
таныса бер» деп, көбіне мені өзімен ерте жүретін, маған 
«өзіңді еркін ұста» дейтін.

1927 жылдың көктемінде Сəкен жер бөлу науқанына шық-
ты. Көкшетауда Елжас Бекенов пен Жақан Сыздықовтың 
ауылы – Қараағашта болдық. Ол төңіректі Сəкен «Жаңа 
аймақ» деп атап еді, қазірде де солай аталатын көрінеді.

Жер өлшеуге шығарында маған міндетті түрде екі тап-
сырма беріп кететін: біріншісі – орталыққа жер бөлісі жайын 
баяндайтын қағаздарды қайтадан əдемілеп көшіріп шығу, 
екіншісі – орыс тілінен жаттығу сабақтары. Бұларды орын-
дамау маған күнəмен пара-пар еді. Қазір ойласам, бұл менің 
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уақытты пайдалы өткізуіме, ауылдың өсек-аяңынан аулақ 
болуыма жасаған шарасы екен.

Сəкен бұл науқаннан абыройлы да, олжалы да қайтты. 
Осы сапарында «Көкшетау» дастанының көп материалын 
ауылдың кəрі құлақ ақсақалдарынан естіп, жер, су аттарын 
жазып алып жүрді, елдің сəн-салтанат, сауық-сайран салты-
мен танысты.

Сəкеннің ол кездегі етене араласып жүретін достары ре-
волюционер Абдолла Асылбеков, Захар Катченко, жазушы 
Сəбит Мұқанов, əлеуметшіл Хамза Жүсіпбеков, Жанайдар 
Садуақасов, Қали Тəтімов, өнерлі Қаскей Өтекин, ақын 
Мəжит Дəулетбаев еді. Ол бұлармен қоян-қолтық араласып 
жүретін жəне қырын-қабақ болған кезін байқаған емен.

Бұл достарының ішінде Хамза Жүсіпбековтың 1929 
жылы «Сəкен жəне сəкеншілдер» деген мақаласы шықты. 
Сонда қабақ шытқан Сəкенді көре алмадым. Бірнеше күн-
нен кейін өз үйімізде Хамзамен əңгіме-думан құрып, мəз 
болып отырғанымыз да есімде. Сондай-ақ, Сəкенді көп 
сынаушылардың бірі – Ғаббас Тоқжанов болушы еді. Алай-
да, онымен де əңгіме-тұзымыз жарасып, араласып-құраласып 
тұратынбыз. Сірə, бұл Сəкеннің достық, жақындық дегендер 
мен жалпы көпке ортақ іс жөнінде ашық пікір алысуды бір-
бірімен шатыстырмайтын мінезінен-ау деймін.

Бір қызығы, Сəкеннің əлеумет ісінде қабақ шытып, рен-
жіген кезін көрмедім. Қайта, сондай бір жайсыз шақта 
Сəкеннің өзінен гөрі онымен бірге үйге еріп келген жора-
жолдастарының ашуланып, ащы сөз айтып, күйіп-пісіп 
жүргендерін көргенім көп. Сəкен көбіне іштен тынатын. 
Асылбеков жайын естігенде біз Алматы төңірегінде бір сов-
хозда үй ішімізбен дем алып жатқанбыз. Осы хабар Сəкен-
нің жан дүниесіне əлек салып, қайран қалдырды. Малдас 
құрып үн-түнсіз отырып, саусағымен саусағын сартылдата 
соға беретінді шығарды. Анда-санда «кезекті тексеру шығар, 
ештеңе болмайды!» деп өзіне-өзі сөйлегенін де естігенім бар.

Аса бір қиын жағдай болмаса, Сəкен еш нəрсеге асып-
сасып аптығуды білмейтін еді. Ойлана-толғана қимыл жа-
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сайтын. Шындыққа көз жеткенде қанша бел қайыстырар 
ауыртпалық болса да, қажымай, таусылмай қарсы алатын.

Өткен іс болса да, үй ішінде болған бір кірбіңді айтсам 
деп ем. 1931 – 1932 жылдары қиын болды ғой. Сəкен Семей-
дің шекарадағы ең бір қиын ауданына арнаулы жұмыспен 
жіберілді. Мұның өзі үлкен сын ғана емес, тіпті қатері ара-
ласқан тапсырма көрінеді. «Тегісшілдік» колхозын ұйым-
дастырудан оралғанда əлде неге қатты ренжіп келгенін бай-
қадым. Содан кейін Сəкен «Біздің тұрмыс» деген роман 
жазуға қауырт кірісті. Алғашқы тарауларындағы əртүрлі  
шытырман оқиғалар артында сол кездегі кей басшылардың 
теріс ісіне наразылық байқалады. Бірақ, оны сол кезде өзім 
дұрыс түсіндім деп айта алмаймын. Сəкеннің жалпы ренжулі 
боп жүргеніне қарамай, «оқуға кетемін» деп, Москваға тар-
тып отырдым. Қызыл профессура институтында оқып жат-
қан Сəбит қарсы алды. Əуелі «Цветметзолотоның» рабфагі-
не, одан кейін ВКП (б) Орталық Комитеті ұйымдастырған 
курсқа орналастым. Оқу аяқталар шамада ауруға шалдық-
тым. Денсаулығым төмендей бастағанда Сəкеннен «үйге 
қайт, емделесің» деген телеграмма алдым.

Алматыға келгенімде Сəкеннің маған соншалық бəйек 
болғанын сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Көңілі жақын 
жора-жолдастарын түгел шақырып, қонақ күту қамында 
жүрген сондағы Сəкен əлі көз алдымда. Əдетте «алдыңа ас 
қойдым, екі қолыңды бос қойдым» дегендей сыңай білдіретін 
Сəкен, бұл жолы ішімдіктерді өзі құйып, əзіл-қалжыңды 
қарша боратып, жайраңдап жүрді. Бұрын қиязданып бір-
екі ғана рюмке ішетін шарапты төртеу-бесеуге жеткізді ғой 
деймін. Айта кетейін, Сəкен шарап пен шылымды ұнатпаған 
жан. Жұрт тарағаннан кейін емделу жайын ұзақ сонар əңгіме 
қылды да, ертеңіне жедел шаралар қолданды. Емханада жат-
қан шағымда күн құрғатпай келіп, өзінің көңіліне қолайлы 
сəлем-сауқат əкеп беріп жүрді. Басқа ас-суды үйдегі Кəрима 
арқылы жеткізіп тұрды. Мен Сəкеннің əрбір сөзін, əрбір жаз-
ған нəрсесін өте қастерлейтін едім. Содан болар, оның мен 
ауруханада жатқанда жазған бір жапырақ қағаздағы хаттары 
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да осы күнге дейін үйде сақтаулы тұр. Сонау бір қиын жыл-
дарда да одан көз жазғаным жоқ. Тек қағаздары ғана емес, 
жұбайымның үй-ішінде ұстап-тұтқан бұйымдары да түгел 
қолымда. Киімдеріне де кіршік жұқтырмай отырған күйім 
бар.

Сəкеннің адамды сыйлау əдеті де қызық болатын. Оны 
дəреже емес, тек адамның басы ғана билейтін. Өзіне ірілік 
көрсетпек болған адам Сəкеннің сый-құрметінен құралақан 
қалатын. Ал өзін тең көргенге, жолым, жасым үлкен деп маң-
ғазданбағандарға Сəкеннің жүзі де жылы, инабаты да мол бо-
латын. Өзінен кішілерге менсінбей қарау оған жат еді.

Маған: «үйге іздеп келген кісіні кім де болса жылы шы-
раймен қарсы ал, үйге топырлап қонақ келіп жатуының өзі 
бір ғанибет қой» деп, мықтап ескертіп қойған болатын. Мен 
жұбайымның бұл сөзін ешқашан тəрік еткен емеспін. Тіпті, 
бұрын көрмеген, таныстығы жоқ адамдардың үйімізде апта-
лап, айлап жататын кезі көп еді. Сəкен кісіні аямпаз да бо-
латын. Қолдан келген көмегі мен жақсылығын ешкімнен ая-
майтын. Ол тіпті аң екеш, аңға да соншалық елжіреп, аяныш-
пен қараушы еді. Бір күні үш-төрт жолдасымен аңға кеткені 
бар-ды. Серіктері бір таутекені атқан екен, Сəкен жақындап 
барып қараса, əлгі жануардың емшегінен сүт саулап жатыр 
екен. Аңнан үйге қатты толқып оралды. Кейін соның етін 
үйге əкелдірмей қойды.

1934 жылғы халық таланттарының слеті кезінде Жам-
был мен Кенен Əзірбаев үшеуі мəз-мейрам болып əңгіме-
дүкен құрғаны əлі есімде. Олардың сондағы бір-біріне бəйек 
болып, «Жəке, Кенеке, Сəкенжан» десулері үлкен өнерлі 
өмірдің сəн-салтанаты болып елестейді де тұрады. Осы сый-
құрметтің айнымаған белгісін таяу арада тағы көрдім. Тірі 
адам өз көңілін əртүрлі жолмен білдіреді ғой. Кенен ақсақал 
Алматыға келгенде біздің үйге соқты. Сексендегі Кенекемнің 
мөлтілдеп төгілген мөлдір жасы өткен-кеткенді еске түсіріп, 
жан-жүйемді елжіретіп жіберді.

Сəкеннің енді бір ерекше мінезі – əсемдікке, сұлулыққа 
құштарлығы еді. Ол өз бойының сəні мен тазалығын қат-



ты қадірлейтін. Оның кербездігі – ақ жанының сыртқы айна-
сы еді. Олпы-солпы жүруді мейлінше ұнатпайтын, үй 
ішінде мұнтаздай тазалық пен тəртіптілік, əсемділік пен 
жарасымдылық болуын талап ететін. Жан жадыратар жи-
һаздардың көбін өзі таңдап, сатып алдыратын, əр нəрсенің 
ажарлы да сүйкімді болуын қатты қадағалайтын. Орашолақ-
тың қолынан шыққан бұйым алтыннан істелсе де маңайына 
дарытпайтын.

Арысымның тағы бір мінезі мен үшін өзгеше ыстық. Ол 
менің сөзімнен, не ісімнен бір нəрсені ұнатпай қалса, соның 
терістігін көбіне əзілмен ескертіп отыратын.

Сəкен ешқашан, ешбір жағдайда өз басының немесе үй 
ішінің жайына ғана қарап, қоғамдық іске титтей де нұқсан 
келтірмеуші еді.

Бар еңбегін, қайрат-жігерін еліне арнаған азаматын халқы 
да қатты құрметтеді. Қазір Сəкен аты елдің ең қымбат асы-
лындай ардақталып отыр.

Бүгінде шұғылалы шаттыққа бөленген аяулы ардаге-
рім – Сəкеннің ұлан-асыр тойында тағы да ұлы Ленин пар-
тиясының алдында ақ басымды иіп, тағзым етемін!
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Рымжан Мəжитқызы СЕЙФУЛЛИНА

СƏКЕН ҚАЛАЙ ТҰТҚЫНДАЛҒАН

Мен Сəкеннің туған кенже інісі Мəжиттің қызымын. 
Сəкен тұтқындалғанда мен бес жарым жастамын. Сəкенді 
біздер Туған аға дейтінбіз, ал əкем Мəжитті Мəнə деп атай-
тынбыз, өйткені Сəкен солай дейтін. Ол үлкен шешеміз – 
Жамалдың қойған аты екен.

Мəз-мейрам ойнап жүрген жас баламын. Жұмасында екі-
үш күн Туған ағаның, бір-екі күн Мəліктің (Сəкеннің тете 
інісі) үйінде болып қайтатынмын. Бір күні Мəлік ағаның 
үйінде қонып, үйге ертеңіне түс-ауа келдім. Есік алдында ме-
нен екі жас үлкен ағам Орынбек ағашқа сүйеніп, мұңайып тұр 
екен. Ол үнемі доп ойнап, көгершін қуып, көрші балалардың 
көсемі болып, қайдағы ойын-төбелестің ортасында жүретін. 
Күлкісі үзілмейтін. Сол Орынбек бір сəтте жуасып мұңая 
қалыпты. Бұрын-соңды оның мұндай күйде тұрғанын көрген 
емеспін. Мен «Орынбек, немене, бірдеңені қатты бүлдірдің 
бе, Мəнəм ұрысты ма» – дедім. Ол үндемей біраз тұрды да, 
кенеттен бақырып жылап жіберді: «Туған ағам жоқ. Туған 
ағаны алып кетті, ойбай, ойбай!» – деп отыра қалды. Мен 
де шыңғырып жылап, «Мəнəм қайда, мама қайда» – деп үй-
ге жүгірдім. Үлкен кісілердің əңгімесінен халық жауы деп 
кейбір адамдарды тұтқындап жатыр дегенді жиі еститінмін. 
Мысалы, Бейімбет ағаны ұстап əкетті дегенді, сол Туған 
ағаның үйінде жүргенде естігенмін. Енді Орынбектің сөзінен 
Сəкенді əкеткенін түсіндім. Біз ол кезде Алатау көшесі, 34-
ші үйде тұратынбыз. (Құрманғазы көшесі мен К.Бəйсейітова 
көшесінің қиылысындағы биік үйлердін арасында болатын, 
кейін 1970 жылдары ол үй бұзылған).

Ағаштан қиып салған үш пəтерлік үйдің көше жақтағы 
(Құрманғазы) екі бөлмелісі біздікі болатын. Ауыз бөлме ас 
үй, пеш жағылады, тамақ ішеміз, төргі бөлмесі жатар орын.

Кіріп келсем, ауыз үйдің екі бұрышында əке-шешем екеуі 
үнсіз жылап отыр екен. Мен айғайлап жылап келіп: «Орын-
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бек не дейді, Туған ағам қайда, кім əкетті?.. Қайда əкетті?.. 
Жүріңдер үйіне барайық» – деп Мəнəмнан сұрай бастадым. 
Əлі есімде, дəл сол кезде шешем дауыстап қатты жылап қоя 
берді:

– Туған ағаң енді жоқ, келмеске кетті, құлыным, – деп 
тағы басқа жоқтау сөздерді айтып жылай берді. Мəнəм мені 
бауырына басып:

– Енді ол үйге бұрынғыдай бара алмайсың, бірге барып 
тұрамыз, ертең барамыз, – деді.

Сонымен біздің үйімізде күннің бетін бұлт басқандай 
бір қараңғылық өмір орнады. Əке-шешемнің бетінен күлкі 
жоғалып, жүздері сола берді. Мəнəм жасында бет-пішіні, 
дене бітімі келіскен, жүзі нұрлы, əдемі болатын.

Аққұба, қызыл шырайлы өңінен үнемі жылы, жарқындық 
кетпейтін əкем, жиі-жиі күрсініп, реңі тайып жүдей бастады. 
Жап-жақсы домбыра тартып, əн салатын, оның бəрі бірден 
тоқтады. Тағы бір болған кенет өзгеріс – сол күндерден 
бастап біздің үйге бұрынғы жақын-жуық адамдардың 
қатынасуы пышақ кескендей тиылды. Күнде болмаса да, 
күнара, жұмасына үш-төрт рет кешкі аста əңгімелесуге, 
амандасуға келетін көршілер, əке-шешемнің араласып 
жүрген таныстары келуін тоқтатты. Дегенмен бұрынғы 
қалыптарынан өзгермей, сол қаратүнек 20 жыл бойы біздің 
үймен қатынасын үзбеген екі отбасы болды. Ол кісілер 
Ғабиден Мұстафин мен Сəрсен Маусымбаев ағалар еді. 
Өздері келіп жұбатып, əке-шешемді қонаққа шақырып, 
көңілдерін аулап қуат беріп, демеп жүрген осы кісілер менің 
бала жүрегімде ерекше қалды.

Сонымен көбіне өзімізбен өзіміз оңаша қалған көңілсіз 
күндер өтіп жатты. Бір күні əкем жұмыстан түс болмай 
ерте келді. Біз Орынбек екеуміз есік алдында отырғанбыз. 
Үндемей ғана басымыздан сипап үйге кіріп кетті.

Бір кезде шешемнің тұншыға өксіп жылағаны естілді. 
Ағам Орынбек менен естілеу ғой:

– Мамам тағы жылап жатыр, енді Мəнəмді əкететін 
болған ғой, – деп үйге жүгіріп кетті. Мен келсем, əкем: «Аш-
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тан өлмеспіз, аман болайық, балалар аман болсын», – деп 
қасында тұр екен. Біз Орынбек екеуміз жарыса: «не нəрсе, 
не болды?» – деп əкемнен сұрап жатырмыз.

Əкем:
– Ештеме емес, айналайындар, барып ойнай беріндер, 

мен үйде мамаңның қасында боламын, – деді.
Содан əкем ертеңіне де, одан кейін де үйден шықпайтын 

болды. Кейін білдік əкемді «сен халық жауының інісісің» 
деп жұмыстан шығарып тастапты. Ол кезде əкем халық 
ағарту комиссариатында нұсқаушы болып істейтін. Осы-
лай жұмыссыз, жалақысыз жүріп 6 айдан асқанда барып бір 
жұмысқа тұрды. Оның өзі үлкен əңгіме.

Сол қара түнек ауыр жылдар, біздің отбасымызда 20 
жыл бойы сейілмей тұрды. Бұл жылдары біздің көрген 
қорлығымызды, қиындықтарымызды ешкімнің басына бер-
месін, оны сөзбен жеткізіп айтып беру мүмкін емес.

Əке-шешем халық жауының інісі мен келіні атанып, 
бұрынғы ойнап-күліп араласып жүрген адамдар, үйге кел-
мек түгіл, көшеде кездесіп калса сырт айналып кетіп жүрген. 
Мені де тентек балалар, ойнап жүріп келіспей қалсақ, «ой 
халық жауының қызы», – деп тас лақтырып жүрді. Осы 
қорланыс сезіктену менің өз басымда институт бітіріп, мұға-
лімдік қызмет атқарып жүрген жылдары да болды.

Əрине, өткеннің бəрін айту мүмкін емес. Менің бұл жолғы 
айтайын дегенім – Сəкен ағаның қалай тұтқындалғаны, 
қай күні үйінен қалай əкеткені туралы. Оны мен 1957 
жылы Сəкен аға ақталған соң əкемнің аузынан естідім. Бұл 
қуаныш хабар тарасымен үйіміз қайтадан қызық думанға 
толды. Құдайға тəубе, көп адамдар бізбен кездесуді өздері 
іздеді. Сол уақытта үйімізге көптеген лауазымды жоғары 
адамдар да келіп жүрді. Олардың ішінде Жұмабек Тəшенов, 
Ғабиден Мұстафин, Раббани Мұхамедияров, Елубай Тайбе-
ков, Сейділ Талжанов, Əңгелбай Əлиханов сияқты кісілер 
бар еді. Сол кісілер əңгіме үстінде əкемнен «Сəкен қалай 
ұсталды, білесіңдер ме?» – деп сұрайтын. Бұрынғы қол 
үзіп кеткен ағайын, жолдас, көршілердің өзі əкемнен осы 
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жағдайды сан рет сұрап айтқызды. Сол кісілерге, ұмытпасам, 
бірінші рет Жұмабек пен Ғабиден ағаларға Сəкеннің қалай 
ұсталғанын əкем былай айтқан еді. «1937 жылы қыркүйек 
айының 24-ші жұлдызы, жексенбі күні болатын. Демалыс 
күндері Сəкен ағаға барып сəлем беріп, ретіне қарай не күні 
бойы, не түске дейін бірге болып əңгімелесіп қайтатынбыз. 
Бүкіл апта бойы Сəкен жұмыс үстінде болатын. Аса бір ша-
руасы болмаса, үйден шықпай үнемі жазу үстінде отырады. 
Сабақ кестесіне, белгіленген жиналыс, кездесулеріне қарай, 
көбінесе институтқа, Жазушылар одағына шыққаны болма-
са, ылғи үйде жұмыс істейтін. Соңғы кезде үйіне келушілер 
де азайып, мүлде жазу үстелінде отыратын болған. Демалыс 
күндері біздер – туыстары жиналамыз.

Бүгін де сол əдетіміз бойынша үстімізге бар жақсы де-
ген киімімізді киіп, Метов Əлкен (біздің Сəйда деген немере 
қарындасымыздың күйеуі) екеуіміз таңертеңгі сағат оннан 
аса Сəкеннің үйіне келдік. Гүлбарам жеңгейіміз бен Жақия 
есік алдында Аянды (Сəкеннің жалғыз ұлы, бір жастан енді 
асқан, атын Мұхтар Əуезов қойған) ойнатып жүр екен. 
Үйге кірсек, Сəкен қонақтарды қабылдайтын бөлмесінде 
ой үстінде жалғыз отыр екен. Басында əдемі оюлармен зер-
ленген топы тақия, иығында таза шəйіден тігілген ала ша-
пан. Мұның екеуін де бір жыл бұрын Өзбекстанға барғанда 
өзбек жазушылары кигізген. Сəлем беріп амандық сұрасып, 
əңгімелесіп отырдық. Əңгіме «Елден хабар бар ма, үй-іш-
терің, қызметтерің қалай?» – деген сөздер маңында.

Бетімізге барлап қарап қояды. Соңғы жұмада Сəкен 
бұрынғысынан едəуір өзгеріп, жүдеңкіреп қалған екен. 
Ұйқысыз түндер, күлкісіз күндер болғаны белгілі. Гүлбарам 
жеңгеміз де айтып қоятын: «Көп уақыт болды, Сəкенде 
жөнді ұйқы жоқ», – деп жəне айтатын: «Үш жұмадан асты 
үйдің маңында əр жерде, күндіз де, түні де бір күдікті адам-
дар жүреді», – деп.

Сол күндері Сəкен ағаға біз сан рет айттық: «Мəскеуге кетіп 
қалыңыз, Фадеевке жолығып, мүмкін Сталинге кірерсіз, бұл 
жерде Сізді тұтқындайды», – деп. Бізді ешбір тыңдамады ғой.
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– Осы өкіметті құруға мен жан аямай қатыстым, маған 
тиіспейтін шығар, дейтін қысқа ғана.

Бұл кезде Бейімбет, Ілияс, Жанайдар (Садуақасов) бəрі 
тұтқындалған. «Ананы алып кетіпті, мынаны алып кетіп-
ті» – деп үрейіңді ұшырып, денеңді түршіктірген суық хабар-
лар, жылаған əйел, бала-шағалар. Күнде еститінің, көретінің 
осы. Сонымен, Сəкен ағамен сиректеу сөз қатысып біраз 
отырдық. Бір кезде сағат он бірден асқан шамасында үйге 
түстері суық қызыл жағалы екі адам кіріп келді. Біреуі орыс, 
біреуі татар жігіті. Бəрімізді біздей тескен көздерімен жедел 
шолып өтті де:

– Сəкен Сейфуллин сіз боласыз ба? – деп Сəкенге қарады. 
Сəкен:

– Иə, мен боламын, – деді.
– Ендеше мына қағазбен танысыңыз, – деп бір қағазды 

ұсынды. Сəкен қағазды алып оқысымен түсі өзгеріп сала 
берді. Əуелі беті қызыл күреңденіп, артынша қарайып бара 
жатты. Əдемі мұрты жыбырлап, еріндері қозғалыңқырап 
үнсіз отырып қалды. Біз – Əлкен, Жақия үшеуміз жапыр-
лап:

– Сəкен аға, бұл не қағаз, не болды? – деп сұрадық. Сəкен 
селт еткендей бойын тез жиып алды. Содан кейін үлкен 
сабырлылықпен, өзінің əдеттегі қоңыр үнімен:

– Бұл – прокурордың қағазы, мына кісілер мені тұтқын-
дауға келіпті, – деді. Сол кезде есігінің сыртында тұрған 
Гүлбарам дауыс салып жылап қоя берді. Шошып кетті 
ғой деймін, оған ілесіп қолындағы Аян да шар етіп жылап 
жіберді. Сəкен аға Гүлбарамға:

– Жылағаныңды қой, менің қыстық жылы киімдерімді 
əкел, əуелі бір стақан су берші? – деді. Жаңағы кісілердің 
біреуі темірдей суық зілді дауыспен:

– Сізге ештеңе ішуге болмайды, тез киініңіз! – деді. Сəкен 
аға үндемей теріс айналды да, асықпай киіне бастады. Кел-
гендер Сəкен ағадан:

– Мына отырған кісілер кім? – деп сұрады, бізді нұсқап. 
Сəкен аға:
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– Маған келген жай посетительдер, – деді. Тап солай айт-
ты. Бізде үн жоқ. Мен өз басым не болғанымды білмеймін. 
Аздан соң Əлкен тұрып шығып кетті. Біз Жақия екеуміз 
отырған күйімізде қалдық. Бір сəт Сəкен аға «сен де кет» деп 
белгі берді. Бірақ мен ағамды қиып кете алмадым. Не бол-
са да ақырына дейін көрейін деп отырдым. Əлгілер Сəкенге 
тағы да:

– Тез киін, немене осынша баптанып жылы киініп жат-
қаның? – деп зекіңкіреп қойды. Сəкен аға:

– Мен түрмені көрген кісімін, белімнің құяңы, тіземнің 
ревматизмі бар. Қазір қыркүйектің аяғы, суық түсіп келе жа-
тыр, сондықтан жылы киінуім керек, – деді. Əлгілер Сəкенге 
қағазын оқытқан соң-ақ үйді тінте бастаған. Алдымен жазу 
үстелінің суырмасының кілтін сұрап алды.

– Сізде мылтық болу керек, – деді.
Сəкен үндемей басын изеп, суырманы көрсетті. Суырма-

ны ашып тапаншасын алды, ақшаларды санап, кейбір құжат 
қағаздарды алып қаттап жатыр. Сөредегі кітаптарды алып 
беттерін ашып төмен қарай сілкіп тексеріп жатыр. Аузы 
байланған папкаларды алып нөмірлеп жазып жатыр. Не 
керек, көз алдымызда үй ішінің ойран-топырын шығарып, 
көрпе-жастықты аударып, киім ілген шкафты құлатып, əб-
діре, чемодандарды төңкеріп, ішіндегі дүниелерді еденге ша-
шып тастады. Ғұмырымда үй тінткенді бірінші көрдім. Тап-
таза мұнтаздай етіп жиналған, кілемдер төселген бөлмелер, 
лезде шашылған қағаз, киім-кешек, басқа заттарға толып 
кетті. Біраз уақыт өткен соң НКВД-ның тағы екі адамы үйге 
кіріп келді де:

– Неге кешігіп жатырсыңдар, қарсылық бар ма? – деді. 
Алғашқылар: «Жоқ, қарсылық жоқ, тек мына кісі өте баяу 
жəне жылы киініп жатыр»,  – деді. Сəкен жылы ішкиім, то-
қыма кеудеше, тізесін, артын хром терімен қаптаған галифе 
шалбар, аяғына жүннен тоқылған шұлық, күзде, қыста киетін 
жылы етігін киді. Құндыз жағалы былғары тонын, мойнына 
бөкебай орап, басына құндыз тақиясын киді. Əбден киініп 
болған соң бір сəт орындыққа отырды, жан-жағына қарады. 
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Сондағы Сəкеннің ең көз тоқтатып қарағаны шашылып 
жатқан кітаптары мен бума-бума папкалары болды. Ол пап-
калары толған қолжазба, газеттің қиындылары, суреттер бо-
латын. Сəкен сол дүниелерімен үнсіз қоштасты ғой деймін.

НКВД-ның адамдары:
– Ал тұрыңыз, кету керек, – деді. Сəкеннің үлкен қол 

сағаты болатын. Үстелдің үстінен соны ала беріп еді, ана-
лар «алуға болмайды», – деді. Сəкен орнынан тұрып, бізбен 
үнсіз қоштасты. Аянды қолына алып бетінен сүйді. Бала жы-
лап жабыса берді. Гүлбарамға ғана «қош», – деді. Қозғалар 
алдында бізге қарап:

– Қорықпаңдар, мен кешікпей қайтуға тиіспін. Мен өзім 
қолдан құрысқан үкіметтен мұны күткен жоқ едім. Ақ-
қарасын анықтап босататын шығар, – деді. Сөйтіп көз ал-
дымызда, тал түсте НКВД-ның төрт адамы қоршап Сəкенді 
үйден алып шығып кетті. Бізге «шықпаңдар», – деді. Іле 
мəшиненің гүрілі естілді. Жүгіре шықсақ, мəшине шаңын 
бұрқыратып көше айналып бара жатыр екен.

«Мен жеңгемді жұбатып, Аянды ұстап түс ауғанша отыр-
дым. Жақия бірге болды. Содан үйге қалай жеткенімді 
білмеймін, келдім де Сəкен ағаны тұтқындап алып кетке-
нін Əминаға айтым (шешемнің аты), екеуміз жылап отыр-
дық», – деп сөзін аяқтады.

Сөз басталғаннан бері əкемнің айтқанын үнсіз тыңдап 
отырған Жұмабек Тəшенев:

– Шіркін-ай, су ішуге де рұқсат етпегені, ə – деді. Ғаби-
ден аға:

– Бұрынғылар айтқан ғой: «е, Алла, пендеңе пенде қыла 
көрме», Гүлбəрəм деп, бұл сол ғой, – деді.

– Біз сол жолы үйде отырған əке-шешемнің балалары 
Сəкен аға 1937 жылы қалай тұтқындалғанын бірінші рет 
əкемнің аузынан естідік. Сол жылы қазан айында Сəкеннің 
əкесі Сейфолланы елде, Киров колхозының (Жаңаарқа ау-
даны) «Бестоған» деген жерінде мал қайырып жүргенде 
даладан ұстап əкетіпті. Ол да ұзақ əңгіме. Сəкеннің тете 
інісі Мəлік қудалаумен қызметтен шығарылып, Алматыдан 
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қуылып Түркістанға барып, əйелімен екеуі аштан өліпті. 
Бəрін айту мүмкін емес.

Енді осы əңгімеге қоса мен өзім қатысқан бір жағдайды 
айтқым келеді. Ол – Сəкен ағамның атылар алдындағы соңғы 
түсірілген суретін қалай көргенім туралы. 1958 жылдың мау-
сым айы болатын. Раббани Мұхамедияровты жұбайымен 
(Рəбиға Есімжанова), Ғабиден аға, Зейне апай төртеуін əке-
шешем қонаққа шақырды. Үлкендер тамақ ішіп, əңгімелесіп 
отырды, біз жолдасым екеуміз ас дайындап күтісіп жүрдік. 
Əңгіме үстінде Раббани аға:

– Сəкеннің тергеу ісі 4 том екен, танысайын деп жақында 
анау үйден сұрап алдым, менің сейфімде жатыр, – деді. Үйде 
сəл уақыт үнсіздік орнады.

– Сəкен өзіне тағылған ешбір айыпты мойындамапты, тек 
қағазға қалай түскені белгісіз бір күмəн туғызатын жазулар 
бар. Істің соңғы томында, үкімді орындар алдында түсірген 
Сəкеннің екі суреті бар, – деді.

Ғабиден аға ештеңе айтпады, өте маңғаз, салмақты, сөзге 
сараң кісі еді, үндемей тыңдап отырды. Əкемде де үн жоқ. 
Біз шешем екеуміз булығып, жылай бастадық. Ал Рəбиға 
мен Зейне апай:

– Ой шіркін-ай, қайран сабаз-ай! – деп көздерін сүрте 
берді. Мен шыдамай:

– Раббани аға, сол қағаздармен мені аздап таныстырсаңыз 
қайтеді? – дедім. Рекең:

– Жоқ, шырағым, ол құжаттарды көрсете алмаймын, ме-
нің қызметімнің өзі олай етуге қоспайды, – деді. (Раббани аға 
ол жылдары Алматы облысының прокуроры болатын). Мен 
жылап, қайта-қайта жалынып өтіне бердім. Содан Рабиға 
апай Рекеңе қарап:

– Көрсете салсаңызшы Рымжанға, Сізді кім аңдып тұр, 
баланың көңілі басылсын? – деді. Сəл уақыттан кейін Раб-
бани аға:

– Жарайды, шырағым, болмадың ғой, ертең түс кезінде 
маған елеусіз келе қойыңдар, қызметкерлер түскі үзіліске 
кеткенде көрсетейін, – деді.
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– Ертеңіне біз жолдасымыз екеуміз айтқан уақытында 
Раббани ағаның кабинетіне бардық. Кеңсесі бір қабат жеке 
үйде екен. Біз қағып едік, Рекең өзі іштен ашып кіргізді. 
«Отырыңдар», – деп бос орындықтарды нұсқады.

Үстелінің үстінде 4 том папкалар жатыр екен, үстіңгі 
томы қалындау. Жоғарғы 3 томын аударып, төртінші томы-
ның соңғы жағынан конвертті ашып фотосурет алды.

– Міне, шырағым, Сəкен ағаның суреті, – деп өзі ұстап 
тұрып көрсетті.

Біз жақындап келіп қолымызға алып көргіміз келді, бірақ 
Раббани аға суретті бермеді, ұстатпады. Мен туған ағамның 
баяғы əдемі жүзі, қап-қара қою шашы, қайрат пен жігерге 
толы, бірақ үнемі жұмсақ жылы көзқарасынан ештеңе 
қалмағанын көрдім. Сəкен ағамның сүлдері ғана қалған, 
жағы суалған, аузы опырылған. Қуаң даланың селеуіндей 
селдіреген ақ шаш. Өмірден түңілген, сəулесіз, үмітсіз 
көзқарас. Туған ағамның көздері қандай еді, қараған адамды 
еріксіз баурап алатын ерекше нұрлы болатын.

Не керек, жалпы бет-пішіні сақталғаны болмаса, баяғы 
сұлу Сəкеннен ештеңе жоқ. Мен жылап құлап түстім. Көзім 
ештеңе көрмейді. Тек Раббани ағаның:

– Əй, шырақтарым-ай, менің көрсетпейін дегенім осы еді 
ғой, – деген сөздері құлағыма келеді. Есімді жисам, сол ка-
бинетте отыр екенмін. Менің көзімді ашқанымды көріп Раб-
бани аға:

– Рымжан шырағым, сабыр ет, міне, су іше қойшы, – деп 
су құйып берді. Суды ішіп, ес жиып біраз отырдым. Мен 
өзіме-өзім келген соң Раббани аға:

– Ал енді қайта қойыңдар, Рымжан қарағым, өзіңді ұста, 
бəрін өздерің түсінесіңдер ғой, – деді.

– 20 жыл бойы Сəкен аға тірі шығар, бір күні келіп қалар 
деп үмітпен жүрген жүрек сол күні жоғарыда айтылған 
суретті көрген сəтте суыды. Ол кісінің енді жоқ екеніне көз 
жетті.

...Сəби күндерімнен есімде қалған бір жақын елестер 
ойыма орала береді. Сəкен аға үйде жазу үстінде отырғанда 



325

ешкім үстіне батып кіре алмайтын. Туыстарының ішінде ең 
жақсы көретін менің əкем де, тіпті Гүлбарам жеңгем де бат-
пайтын. Жолығуға келген адамдар болса, Сəкен аға қашан 
өзі шыққанша отыратын. Ал өзі қатарлы үлкен адамдар ке-
лерде алдын-ала келісіп, сол уақытында келетін. Ондайда 
Сəкен аға ол кісілерді далада жүріп күтіп алатын.

Сондай жұмыс істеп отырғанда, тамақтану уақыты өтіп 
кетіп, «шаршады ғой, тамақ ішіп біраз дем алсын» деген 
жағдайда мен үйлерінде жүргенде Гүлбарам жеңгей, есікті 
ашып мені ептеп кіргізіп жібереді. Мен артынан келіп Сəкен 
ағаның мойнынан құшақтай аламын. Сонда Туған ағам:

– Ə, сары тентек, келдің бе? – деп əуелі бетімнен сүйіп, 
ананы-мынаны сұрап сөйлейтін.

Содан кейін үстелінің тартпасынан уыстап жаңғақ ала-
тын. Есік алдында өзі отырғызған жас емен ағаштың көлең-
кесіндегі орындыққа барып отыратын. Жаңғақ шағып дəнін 
маған жегізетін. Менің бірдеңе деп сөйлегенімді, тойғанымды 
білмей жаңғақты сұрап жей беретінімді айтып күліп отыраты-
ны есімде, жағымды қоңыр үні əлі құлағымда...

Сонымен үйге келіп, көрген суретті əкем-шешеме айтып, 
бəріміз қосылып ұзақ жыладық. Мен бір жұма төсек тартып 
жатып қалдым. Əкемнің қышыма (экзема) ауруы болатын. 
Сол ауруы қайта қозып, тұла бойы, беті түгел қып-қызыл 
сулы жара болып кетті. Бір ай жатып əрең жазылды.

Кейін 1967 жылы Əкем МҚК мекемесіне барып, Сəкеннің 
сол соңғы суретінің көшірмесін алып келді. Ол сурет кейі-
нірек «Жалын» журналында, «Қазақ əдебиеті» газетінде де 
басылып, оқырмандарға көрсетілді.

Бұрын Сəкен ағаны көрген егде адамдар суретті көргенде, 
«əбден қор қылған екен ғой», – деп көздеріне жас алып ай-
тып жүрді.

Міне, биыл Сəкен ағаның туғанына 100, көз жұмғанына 
56 (1938 жылғы 25 ақпан) жыл толады. Сəкен ағаны əкеткен 
соң қазанның 27-сінде туған інім Амангелді биыл 57-ге 
келеді. Сəкен аға аман келер ме екен деген тілекпен солай 
атаған.



Əрине, тағы айтамын, өткеннің бəрін еске алу мүмкін емес. 
Сəкен аға туралы, тіпті ол кісінің жұбайы Гүлбарам шешей 
туралы, менің жеңешем туралы да біраз хабарлар басылды. 
Шындықтары бар, бірақ шындыққа жақындамайтын жалғаны 
да аз емес. Көп жылдар бойы Сəкен аға туралы, өзіміздің 
көрген-білгеніміз туралы біз – туыстары ештеңе жазбадық. 
Тек əкем ғана «Қызыл сұңқар» жинағына естелік жазды, одан 
басқа да біраз мақалалары бар. Бірақ əкем бұл тақырыпқа 
көп жазуды қаламады, көп айтуды да жақтырмайтын. Бұл 
кісіге өте ауыр еді. Əкем 1987 жылы қайтыс болды, ол кез-
де қоғамда казіргідей еркіндік, жариялылық əлі жоқ бо-
латын. Сəкенмен қатарлас көп жазушылар, сол кездегі 
партия, кеңес қызметкерлері, көптеген өзі көрген, білген 
оқиғалар туралы, əкем көп əңгіме-сыр білетін еді. Сəкеннің 
басынан кешкендері, Гүлбарам шешейдің жағдайы тура-
лы да ол кісіден артық ешкім білмейтін. Сəкенмен бірге 
жүрген көп адамдардың пендешілік ұсақ мінездерін, тіпті 
опасыздықтарын көрген, сондықтан шешіліп сөйлеспейтін 
еді. Ол кісі сол кездегі өкіметке, көптеген адамдарға 
сенімін жоғалтқан. МҚК мекемесі де мазасын аз алған жоқ. 
Сондықтан да өзі білетін көп шындықты жаза алмай, айта 
алмай кетті. Қазіргідей кеңшілік уақытқа жеткенде, мүмкін, 
біраз құпияларды айтар ма еді, бірақ ол болмады. Енді біз 
шешем екеуміз шамамыз келгенше өз білгенімізді айтсақ 
дейміз. Тым болмаса балаларымыз, жақын-қашықтарымыз 
біліп қалсын. Сол мақсатпен осы əңгімені жазып отырмын. 
Амандық болса, əлі де айтатын жағдай аз емес.

«Қазақ əдебиеті» № 7,
18 ақпан, 1994 жыл
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Мүсілім БАЗАРБАЕВ

БІЗ СƏКЕНДІ ҚАЛАЙ ТҮСІНЕМІЗ?

Ұлы ғасырымыздың басында, кеше мен бүгіннің ұлы 
айқасы тұсында есейіп шыңдалған, сол майданда сана-
лы күрескер болып қалыптасқан Сəкен Сейфуллин аса бір 
ғажайып тұлға.

Сəкен Сейфуллин оңы мен солын жедел танып, алдына ірі 
саяси мақсат қойған, мінез-құлқы жағынан алып қарағанда, 
қайсар, жаратылысы басқа, айрықша адам. Сəкенді біз 
көрмедік. Бірақ көрмесек те, ақын тұлғасы көзге осылай 
елестейді. Көргендер əңгімесінен, естеліктерінен айырықша 
тұлға байқалады.

Байырғы қазақ жерінің перзенті арпалыс заманда өз жо-
лын тауып, халқы үшін қалтқысыз іс атқарған Сəкен Сей-
фуллин айта қаларлықтай қайраткер ретінде тарихқа енді. 
Қазан төңкерісін ол заманның бағы деп таныды, тап күресін, 
тап тартысын нағыз əділет жолы деп түсінді; ол шақтың 
шындығы солай еді, оны жырлағаны үшін Сəкенді кінəлау 
обал.

Əділетсіздікке, озбырлыққа жаны қас ақын төңкерісті 
адам қоғамының мəн-мазмұнын түгелдей өзгертетін жаңа 
идея, жаңа мақсат деп білді.

Сəкен (Сəдуақас) Сейфуллин (1894 – 1938) Ақмола уезі 
Нілді болысы, бірінші ауылда (қазіргі Жезқазған облысы, 
Ақадыр ауданында) орта шаруаның отбасында дүниеге кел-
ген. Алдымен ауыл молдасынан сауат ашқан ол Нілді мыс 
зауытындағы орыс-қазақ мектебінен білім алады.1908 – 
1913 жылдары Ақмоладағы орыс приходская школасында, 
кейіннен екі класты училищеде оқиды, 1916 жылы Омбының 
мұғалімдер семинариясын бітіріп, оқытушы болады.

С. Сейфуллиннің «Өткен күндер» атты алғашқы өлеңдер 
жинағы 1914 жылы Қазанда жарық көреді.

Бұл жылдардағы өлең-жырларында ақын қарапайым 
еңбекшілер, мал баққан кедей-батрактарды аяусыз қанауға 
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ұшыратқан қазақ байлары мен патша əкімдерін сынға ала-
ды. Патша өкіметіне карсы 1916 халық көтерілісі тұсында 
С.Сейфуллин қалың бұқара жағында.

1917 жылға қарай С.Сейфуллин қазақ топырағында ал-
ғашқылардың бірі болып, қоғам қайраткері ретінде қалыпта-
са бастайды. Қазақстанда кеңес өкіметін орнату жолындағы 
ауыр күрес мезгілінің бірінде ол ақ гвардияшылардың қо-
лына түсіп, атаман Анненковтың азап вагонында, Колчак 
түрмесінде жеті ай болып, сан алуан қорлық, зұлымдық 
тозағын бастан кешіреді.

Қазан төңкерісі кезінде С.Сейфуллин қазақ еңбекшілерін 
тізе қоса топтастыруға, кеңес өкіметін нығайту үшін күш 
салуға үндейтін жырларын жазды. «Жас қазақ марсельеза-
сы», «Кел, жігіттер», «Асығып тез аттандық», «Жолдастар» 
сияқты т.б. өлеңдері осындай өршіл сипаттағы дүниелер.

С.Сейфуллин жиырмасыншы жылдары жас Қазақ кеңес 
республикасының саяси-қоғамдық, мемлекеттік өміріне ті-
келей араласады. Ол ВЦИК пен КазЦИК-тің мүшесі, рес-
публика халық ағарту комиссарының орынбасары, Қазақ-
стан халық комиссарлары кеңесінің төрағасы болады. Оты-
зыншы жылдары ол республиканың мəдени-ағарту, оқу-
педагогикалық, көркем əдебиет істерімен айналысатын ме-
кемелерімен қызмет атқарады.

Аса зор қоғамдық еңбек пен жемісті шығармашылық 
ізденістерін терең ұштастыра білген С.Сейфуллин 20-жыл-
дардың өзінде қазақ кеңес əдебиетінің қалыптасып, дамуы-
на негіз салған іргелі ақын ретінде танылды. Бұл дəуірде 
оның «Асау тұлпар» (1922), «Домбыра» (1924), «Экспресс» 
(1926), «Тұрмыс толқынында» (1928), «Көкшетау» (1929) 
тəрізді т.б. өлеңдер мен поэмалар жинақтары жарияланды. 
1927 жылы «Тар жол тайғақ кешу» романын жазды.

30-жылдары С.Сейфуллин «Альбатрос» (1932), «Қызыл 
ат» (1934), «Социалстан» (1935) атты жаңа кітаптарын шы-
ғарды. Қаламгердің əр уақытта жазылған əңгіме, повес-
тері 1935 жылы «Айша» деген ортақ атпен жеке жинақ бо-
лып басылды.



329

С.Сейфуллин драматургия саласында да табысты еңбек 
етті. Ол Қазан төңкерісі оқиғаларына байланысты «Бақыт 
жолында» (1917), «Қызыл сұңқарлар» (1922) пьесаларын 
жазды, «Бақыт жолында» қазақ тұрмысының ауыр халі, əйел 
теңсіздігі мəселелері қозғалып, жаңа заман қарсаңында жəбір-
жапа көрген Мүслима тағдырының азаттық таңына ұласуы 
баяндалса, «Қызыл сұңқарларда» нақты революциялық кү-
рес бейнесі, Еркебұлан жəне оның табы мен мақсаты бір 
достарының патша əскеріне қарсы айқасы, табанды ерлігі мен 
қажырлы əрекеттері суреттеледі. Кейіпкерлердің мінез-құлық, 
көзқарасындағы ерекшеліктер ашылып, диалог арқылы олар-
дың көңіл-күй, бет-бағдары анықталып отырады. Пьесаның 
бір міні драмалық қақтығыстардың ширақ өрістеуіне саятын. 
Алайда ұлттық драматургияда төңкеріс тақырыбына бару та-
лаптарына жол ашатын құнды дəстүрлер қалдырды.

Сəкен Сейфуллиннің өзгеден өзгеше, айырықша ақындық 
белгісі асқан жаңашыл – өнерде де, өмірде де жаңаға құмар 
ақын болып қалыптасуында. Екі түрлі идея, екі дүние бел-
дескен ғасырдың қиын асуында тəуекел сапарға аттанған 
Сəкен теңдікке алып барады деп ойлап, социализм жолын 
таңдап алды да, биік асуға қарай өр кеудесімен қасқая қарсы 
жүрді. Оның жаңашыл келбетінен қайрауы мен қайнары мол 
халық қуатын танисыз. Өмірде де өзгеше Сəкен поэзияда 
мүлде соны, өлең туын көтереді. Қазақ поэзиясының үздік 
дəстүрлерін бойына сіңірген ақын ендігі жерде ұлттық өнерді 
тың мазмұнмен байытты. Біз осы дəуірлерден алыстаған 
сайын Сəкен поэзиясының қызыл алауын, отты жылдардың 
ыстық лебін неғұрлым айқын сезіне түсеміз.

Сəкен ақын тұлғасының мына бір жайына айырықша кө-
ңіл аудармай болмайды.

1924 жылдың қақаған қаңтарында Ленин табытының жа-
нында тұрып, Сəкен Сейфуллин ойға шомады: «асыл туған 
арыстан, жер үстіндегі жалпы еңбекшіл таптың жолбасшы-
сы Ленин жолдас еді... Барлық əлем Лениннің есімімен жал-
пы еңбекшіл таптың азаттығы, бақыты үшін ашылған һəм 
ашылмақ қанды майдандармен Лениннің есімі байланысты 
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екенін һəм сол майдандардың қызыл туы, қаһарманы Ленин 
екенін жер жүзі біліп еді».

Ой мен санада, көңілде тап ұғымы əбден терең орнаған 
ақын Ленин көсемі дүниеден кеткенде осылай қамығады. 
Бар күш, пəрменімен бұрын езілген, жаншылған халқының 
мұқтажын, мүддесін жоқтаған ақын, соған лайық таптық 
поэзия тудырды. Осы арада біз Сəкен Сейфуллиннің таппен 
туған, онымен біте қайнаған тұлғасына, сол кездегі əдебиет 
жайына əдейі көңіл аударып көрелік. Тап мүддесі, тап жайы 
деген белгілі ұғымдар сол тұстарда Ресей мен қазақ жерінің 
өне бойын түгел жайлаған да, бүкіл өмір-тіршілік тек осы 
тұрғыдан қаралып, осы тұрғыдан шешілетін. Сəкен өз басы 
бұған құдайдай сенді. Басқа мүдде, басқа мақсат болады 
деген ой онда болған емес. Адам қоғамында шешілмеген 
мəселе болса, ол екі таптың ара қатынасы еді. Дұрысында да 
солай. Социалистік төңкерістің ең артықшылығы да осын-
да. Ал барлық жұртты тең ету, материалдық байлық, өмір-
тұрмыс жағынан бара-бар ету, құлдықтан құтқару, біреудің 
еңбегін біреуге жегізбеу деген мақсаттан артық не бар. 
Осы үміт, осы арман жан біткеннің тұла бойын тұтас би-
леп алды да, қазан төңкерісінен соң, мида бір-ақ ой, ауызда 
бір-ақ сөз жүрді, ол – «жасасын революция», «тап теңдігі», 
«бостандық». Сəкен – осы ұлы өзгерістердің жаршысы, 
ұрангері. Өзі əуелден кəміл сенген, ісімен де, сөзімен де 
осыған қызмет еткен, қазан төңкерісінен кейін тап жалауын 
биік ұстаған күрескер. Бұған əуелден қайсар кейіп-қалпы, 
осы жолдағы күрделі ісі дөп келді, талант, білімін түгелдей 
дерлік жаңа тап мүддесіне бағыштады. Бұл ақынның өзгеше 
сом тұлғасын, биік мұратын, төңкерісшіл жігер-қайратын 
байқататын жай. Сəкеннің артықшылығы да, қайраткерлігі 
де осында. Ал егер ақындық өнері асып, төгіліп жатқан 
көреген күрескердің жалпы адамзаттық, жалпы дүниелік 
тақырыпқа баруы, оны игеруі қалай десек, Сəкен Сейфуллин 
бұл жағынан айтарын түгел айта алмай кеткен талант. Нағыз 
таптық ақын, замана ақыны дəрежесіне көтерілуіне, рас, бұл 
нұқсан келтіріп тұрған жоқ. Сəкен туған халқының, туған 
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жерінің ұлы азаматы екенінде шүбə жоқ. Ол өз елінің тари-
хын, тағдырын ойлап, жан ауыртқан қайраткер. Бұл тарапта 
ұлы Абайды өткен ғасырда өмір кешкен, қазақтың ұлттық 
ақыны десек, Сəкенді үміт пен арманның жарық сəулесі 
көріне бастаған жаңа замандағы, ұлттық ақыны дей ала-
мыз. Жалпы Сəкен тұлғасы, оның жарқын бейнесі əлі біздің 
бойымызға сіңіп, ұғып бітпеген дүние. Жарқ етіп жанған да-
рын аз уақыттың өзінде айналасын шарпып өткендей əсер 
қалдырды. 20 – 30 жылдардағы қазақ əдебиетінің шапағы, 
əрине, Сəкеннен. Тек бүгіндері ойлайтынымыз: сол жалын-
ды поэзияны, жанған отты күрт үзіп сөндірмесе, қандай өнер 
қазынасына кенелер едік деу! Революциялық жігермен, сана, 
парасатпен суарылған, эпикалық құлашты, лирикалық нəзік 
поэзия онан əрі ұлғайып, таптық аяны əрі итеріп, бүкіл адам-
зат көшіне кең, кемел қадам басып, молырақ ілесер ме едік? 
Қарап отырсақ, бүкіл адам баласының ұғым-ойға таптық 
мақсат сыяды да, ал тек тап деген түсінікке бүкіл дүниелік 
тəжірибе, парық сыя бермейді. Əттең, біз бұл ұғымнан 
тысқары қалып, шу дегеннен дүниені солай түсіндік, солай 
үйрендік. Əуелде, төңкеріс тұсында дұрыс басталған таптық 
уағыз, кейін ұлы мақсат орындалғаннан соң, еңбекші тап өз 
билігін өз қолына алғаннан кейін, қоғам ойы құлашын кеңге 
жазып, алысқа сермеуі керек еді, бүкіл дүниелік ағымға 
қарайлау, соған ілесу лайық еді жəне онан қалыс қалмау 
қажетті. Тіпті, қым-қиғаш тап тартысы кезінің өзінде, барлық 
іс, рухани өсу, даму таппен шектеліп қалмайды, социалистік 
төңкерістің арғы арманы бүкіл адамзат қол жеткізген руха-
ни байлықпен суарылу, жан азығынан қуат алу жəне соған 
үлес қосу міндет етілгенді. Бірақ революция жеңіп, азамат 
соғысы аяқталып, бейбіт дəуір басталғаннан кейін де, біздің 
аузымыздан тап сөзі кетпеді. Ақылға салсақ, ерік алған 
қоғам еркін дем алуына болатын еді. Бірақ барған сайын ты-
ныс тарылып, тұншыға бердік. Сол тұншығудан, айдаудан, 
бір есеп бойынша 40 млн, бір есеп бойынша 50 млн адам 
зəбір көрген. Өзімізге өзіміз іс тауып, арамыздан жау тау-
ып, бүліншілікпен жүріп жаттық. Зеңбірек оғынсыз, барабан 
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үнінсіз, сырт қарағанда «тып-тыныш» қалыпта қантөгіс өмір 
сүріп келдік. Өнеркəсіппен ауылшаруашылығында қуғын-
сүргін өз алдына жаңа қоғам орнату жолындағы қатаң 
науқан еді бұл. Саясатта солай. Ал əдебиет пен мəдениеттегі 
науқан не? Ылғи ғана бір тақырыпты, бір сөзді төпей беру 
керек пе еді? Соғыс алдындағы ширек ғасыр «тап-тап» 
деп келген екенбіз. Ойдан, қолдан шиеленістірген сол тап 
күресінің нəтижесі əлгі құрбандар болды. Бейбіт замандағы 
ғаламат құрбандық. 1932 жылғы аштықта қырылған 2,5 млн 
қазақ та сол тап күресінің құрбаны. Осындай жаппай қуғын 
кезінде əдебиетте, мəдениетте бірбеткей, бір сүрең өсті. 
Саясатқа əбден жегілді, телінді. Дүниежүзілік мағынадағы 
көркем ұғым, бүкіл адам баласының түсінігі өз жайына 
қалды. Ал шындығына келгенде, саясатпен əдебиет жасауға 
болмайтынын, саясатпен əдебиетті тек құртуға ғана бола-
тынын біз білмедік. Білмедік те, білгізбеді де. Оны былай 
қоялықшы: тіпті қазақ халқының өз басына тəн рухани сезім 
байлығы аяққа басылды, алыстан танып, көпті аңғарар та-
ланты бəсеңсіді, тапсырма тақырыптың ауқымында қалды. 
Сонан да ол кездегі сөз төркіні: «бəрін айт та, бірін айт, 
коллективтің жырын айт», «тыр-тыр трактор, бенттерін 
бұрап тұр», «Шоқпыттың шаруасы», «Бесікте», «Інгə» ор-
нына уілдеп, «Тап» деп жатқам, «Колхозды ауыл осындай», 
«Кел, Мырқымбай», «Сорлайды екенбіз» деген сияқты бо-
лып келетін. Рас Сəкен ол тракторды басқаша ұғады: «трак-
тормен надандықты айғызда, сасық иісін айналаға жайғызба» 
деді. Бұл, əрине, бөтен сөз, дұрыс сөз болатын, мұнда біраз 
басқа ұғым жатыр. Қазақ жұртын қан қақсатқан кəмпеске 
жылдарын:

Ұлы Октябрь бізсіз өтіп,
Сізге ұятты ек «сыйсыз» кетіп,
Он бір жылда бердік міне
«Кіші Октябрь» шыж-мыж етіп, –

деп те өлеңдеттік, осындай поэзия жасадық (С.Дөнентаев). 
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Мұның арты есік алдында аштан қырылып, жинаусыз, кө-
мусіз қалған өліктерге əкеліп соққаны белгілі. Өктемдік, 
күш, бұйрық, зорлық заманында поэзия жабық шыныдағы 
көбелектей өмір сүрді. Сəкен де мұнан тыс қалмады. Бірақ 
əуелден құдіретті тұлға көп нəрсеге биіктен қарай алды. 
Революциялық өршілдік бір жақтан келген, біреуден жұққан 
дүние емес, өзінің төл қасиеті болғандықтан, ол олай да, бұлай 
да айта алды. Ең алдымен тап жауына бітіспей күреске шығу, 
күрескер болу оның өзіндік табиғатын танытса, оған ресми 
саясат дəл келді. Теңдік кімге де болса, асыл арман екені 
белгілі. Оны қастерлеп жырлау Сəкен сияқты ақындардың 
қолынан келді. Бұл міндетін ақын толығынан орындағаны 
даусыз. Əрине, Сəкен тұбасалы онымен шектеліп, бітіп 
қалатын емес-ті. Жігер де, тегеуріні де бір талантқа жетерлік 
тəкаппар тұлға. Сəкен əдеби қазынамызда алабөтен жеке 
тұр. Егерде бір замандарда əдеби шежіре жазыла қалса, 
Сəкен Сейфуллин жаңа заманның жаршысы ретінде тек қа-
зақ тарихы көлемінде ғана емес, бүкіл Орта Азия, Шығыс 
Түркістан аумағы, Мағжан Жұмабаевша айтсақ, бүкіл Тұран 
жерінің қайраткері ретінде айтылар еді. Қазір де Сəкен тура-
лы бұл жайт аз айтылып жатқан жоқ.

Ендігі ойлайтынымыз Сəкен Сейфуллин бастаған сол 
жаңа əдебиеттің өрісі мен өресі. Алғашында шын жүректен, 
Октябрьге деген ақ көңілден жарқылдай туған əдебиет, бірте-
бірте тап тартысының талқысына түсіп, жасқаншақ бола 
бастағаны, сонан барып, жарамсақтыққа ұрынғаны шындық. 
Айдың-күннің аманында, барған сайын тап күресі шиеленісе 
түседі деген науқан басталғанда, əдебиет ашықтан-ашық 
құлдық ұрған қошемет сөзге айналды. Бірде аты айтылып, 
бірде аты айтылмай, əйтеуір бір биіктегі, əрідегі қол жет-
пес басшы адам жаққа қарайлап, Алланың сөзі де рас, өзі де 
рас дегендей, жаппай бас шұлғу етек алды. 20-шы жылда-
ры тағы да қайталап айтамыз, азат болған елдің азаттықты 
жырлаған əдебиеті ақыр соңында, тап деген бір ғана тақ-тұқ 
ұғым аумағынан аса алмай, қасаң сөзді сағыздай езген, дəм 
татусыз қауқайған поэзия шыға келді. «Альбатрос», «Ақ 
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аю», «Мұз тұтқыны», «Уборщица», «Құтқару», «Күзетте» 
сияқты бер жағы ерлік туралы да, ар жағы «құдай» көсемге 
бағышталған құлаш-құлаш поэмалар қаптады. Мұны əрине 
қате болды дегелі тұрған жоқпыз, бірақ кемшілік еді, жап-
пай кемшілік заман ағымы. Көркемдік ізденістердің, ой 
шеңберінің тарлығы, тапшылығы. 30-жылдары, яғни террор 
салдарынан қоғам алғашқы беталыстан ауытқыған бұл екін-
ші кезеңде, сескеніп, іш тартып қалған қаламгер өмір фило-
софиясын, сана мен ақылды, жалпы дүниелік мəселелерді 
ысырып тастап, күнделікті тұрмыста жоқ, тіпті орайы да кел-
мейтін ішкі жаугершілік деген жалған уағыздың жетегінде 
кетті. Сөз инфляциясы туды. Осы көбік сөз 1949 жылы ұшар 
деңгейіне дейін көтеріліп, 1953 жылдары ғана бəсеңсіді. 
Бұл нəубет, рас барлық əдебиетте де орын алды. Орыс 
əдебиетінде азырақ, ал ұлт əдебиеттерінде орасан салын-
ды боп, таза суды жібермейтін нөпір, бөгесінге айналды. 
Бұған себеп – ұлт əдебиеттері иланғыш, сенгіш еді, ал сол 
əдебиетті жасаушылар, жетпей жатқаннан гөрі, асырып түсі-
рейінші дейтін аса бір ақ көңіл, елгезек жандар болатын. 
Орыс əдебиетіндегі Ильф пен Петров, Бабель мен Платонов 
сияқтылар бізде болған жоқ. «Социализм жайында «Котло-
вандай» сатира жазу ердің ерінің-ақ қолынан келер.

Əйтпесе, халық басына күн туып, трагедия бірінен соң 
бірі орнап жатқан заманда, көркем əдебиетте бəрі жақсы, 
бəрі тамаша болып көрінуі қалай? Халық өміріндегі орасан 
бір трагедиялық кезең əдебиетте сол қалпында жабулы қазан 
жабулы күйінде қала берді. 1927-28 жылдардағы кəмпеске 
елді аздырып, тоздырса, 1930-32 жылдардағы колхоздастыру 
миллиондаған қазақты аштыққа ұшыратты. Бұл тақырыпқа 
əдебиет бармаған. Осындай ел басына туған трагедия ашып 
айтылмай аза күйінде қалды. Сөйте тұра əдебиетте «жа-
сасын» көбейді, «алға», «шапшаң», «тез», «жылдам» де-
ген сөздер поэзия бетін бермей кетті. Бұған себеп не, осы 
қарабайыр белсенділіктің түбі неде? Ең алдымен, əрине 
саясатта, ұстанған, алған бетте, бұлтартпайтын бұйрықта, 
салынған тыйым мен өктемдікте. «Қызыл тіл кісендеулі, 
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қолым емес» деп Мағжан Жұмабаев бұрынырақ айтса да, 
біліп айтқан. Не жазып, не қою керек екенін функционер 
надандар айтып отырған соң, не болсын! Ал оған көнбе-
сең – айдау, асу, ату. Мұндай заманда, рас кім батылы барып 
шындықты айта алады, кешірілмес қателерді көрсете ала-
ды. Ол замандарды еске алғанда, енді бүгіндері түк үндемей 
отыруға болмайды-ақ. Сəкен Сейфуллин, Сəбит Мұқанов, 
Ілияс Есенберлин, Бейімбет Майлин, Мағжан Жұмабаев, 
Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, Мұхтар Əуезов 
жайын сөз еткенде, əсіресе осылардан Сəкен Сейфуллинді 
бөліп айтқанда немесе жалпы қазақ əдебиетінің кешегі та-
рихын ойлағанда бұл жайлы ескермеу қиын. Қоғамдық 
жағдай мен əдебиеттегі хал, рухани болмысымыз, барған 
деңгейіміз, оянған санамыз немесе «дос құбылып əуре еткен 
(Абай), құрыққа сырық жалғап күнелткен», талай сабаздардың 
байбалам дау-шары – онан туған қиян-кескі қырсық талай-
ды опат еткені белгілі – осының бəрі, сол əдебиетте болды 
жəне оны ұмытқан ешкім жоқ. Бұған қол қойсақ, əділет үшін 
оны ашығынан, толығынан əңгіме етуіміз жөн. Сондықтан 
да біз бүгін Сəкен есіміне байланысты бірсыпыра жайларды 
жаңғыртып отырмыз. Бұл өткенге салауат деп, қоя салатын 
дүние емес. Онда көп нəрсенің обалына қалар едік. Анық біліп 
отырған нəрсемізді ашық айтқанымыз дұрыс. Бұл бұрыннан-
ақ белгілі талап. Айырып айталық; Сəбиттің «Майға сəлем», 
Тайырдың «Бесжылдықтың балғасы», Асқардың «Турксибі», 
Əбділдəнің «Айнабұлағы», Ғалидың «Шеңбері» əрине жөні 
бөлек өлеңдер. Оларды аса биік мақсатпен шабытпен айтылған 
шынайы сөздер деп ұғамыз. Мұның өнімді түрлерін Ілияс пен 
Бейімбеттен көреміз. Адал еңбектің адал жемісін шын көңіл-
мен қызықтаған туындылар. «Социалстан», «Советстан» деген 
сөздердің өзі жаңа, тың ұғым əкеліп,бүкіл елдің алған бағы-
тын, көш бетін аңғартып тұрғаны түсінікті. Бейнелі, бедерлі 
сөз, жадыраңқы көңілдің айғағы. Тіпті Тайырдың:

Жұмыскер мен дихан шаруа,
Құшақтасты еңбек таңда.
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Айқасты кеп сұлу айдай,
Алтын орақ, болат балға! –

дегенінде де үлкен бейне, үлкен ұғым, уақыттың символы 
жатыр. Өмір тұрмыстың салты мен санасы, керек десеңіз, 
өнімді берекелі ісі осы жолдардан көрінеді. Адамдар тілегі 
мен пиғылының, олардың еңбек құралының жаңа мағынада 
көрінуі уақытпен үндес, əрі тым ұрандап та тұрған жоқ. 
Ғалидың Чемолғанға поезд келгенде, «Социализмге бір 
станция жақындадық» деуінің де терең мəні бар. Мұның 
бəрі дұрыс-ақ, айтатыны жоқ, толығынан қолдайтын, қол 
қоятын өлеңдер, сөйтсе де, жоғарыда айтқандай, таптық 
ұғым, таптық уағыз деп алып, таптық поэзия төпеп жазылып 
жатты. Ақыр соңында мұның бəрі əйгілі 37-ші жылға əкеліп 
соқты. Əдебиет мүшкіл халді басынан кешірді.

Осындай шым-шытырық кезеңде қара түнек қоршап, 
əділетсіздік ден алып бара жатқанда, сенім туын қолынан 
жықпаған Сəкен Сейфуллинді кім деп танимыз?

Сəкен Сейфуллин – табым, халқым деп өткен. Октябрь-
ге, революцияға, социализмге сенген, оған шын берілген, 
қазақтың жаңа əдеби сөзін бастаған заңғар каламгер. Өткен 
тарихты бүгін біз қалай түсініп, калай айтсақ та, Сəкен өз 
парызын толық, адал өтеп кеткен адам, бүгін біз орынды, 
əрі заңды түрде мақтан тұтатын ақын. Ол заманның өмір 
шындығын рухани шындықтан бөліп алып қарауға болмай-
ды. «Время вперед» деген ұрандарда, мəселен не кемістік 
бар еді? Ол дұрыс болатын. Ынта, жігер, энтузиазм болма-
йынша, жаңа тұрмыс орнамақ емес-ті. Сəкен соның бас-
таушысы. Өзі жазғандай – дауылпазы, альбатросы. «Ту тіге-
тін, мінекей замандарың, басатын темірдей табандарың, 
Жолдастар! Теңдік, бақыт, əділдік орнаталық, Бұзып кіріп 
дұшпанның қамалдарын, Жолдастар!» – деуі де сонан.

Кеңес Одағының ұлы досы Ромен Роллан əдебиеттің 
мəнді сипаты, жазушылардың қаламгерлік парызы туралы 
айтқан бір сөзінде былай деген екен: «Егер əрбір суреткер 
ой мен форма саласында жаңалық ашушы болса жəне сол 
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жаңалығының назар аударарлықтай мəн-маңызы болса, ол 
қайтсе де өзгелерді өз арнасына бұрып əкетпей қоймайды». 
Осы айтылғандай жаңа əдебиеттің жаңашыл бастаушылары 
Өзбекстанда Хамза Хаким-заде Ниязи, Тəжікстанда Садрид-
дин Айни, Арменияда Егише Чаренц, Ресейде Горький мен 
Маяковский, Қазақстанда Сəкен Сейфуллин болды. Бұл су-
реткерлер соны үрдісті орнықтырудың сан алуан қиындығы-
на қарамастан, мазмұны мен пішіні жағынан жаңа əдебиет 
үшін күресушілер. Тыңнан жол табушы сөз зергерлерінің 
осынау үркердей шоғыры төңкеріс мұраттары мен істеріне 
барша жан-дүниесімен беріліп, қару мен қаламын қатар 
алып шайқасты да, əрдайым жаңа мəдениет мүдделері үшін 
айнымас азаматтық, қаламгерлік қайрат-жігерін жұмсады.

Жаңашыл жазушылардың тағы бір құдіреті байырғы, клас-
сикалық əдебиеттегі үздік дəстүрлерден үйрене отырып, оны 
байыта түсу арқылы бүкіл бұқара халықтың ортақ игілігіне 
айналдыра білуінде. Бұл тұрғыдан қарағанда Сəкен Сейфул-
лин ұлы Абайдан алған өнеге жемісін бүгінгі ұрпақ, бүгінгі 
əлемге, біздерге ұсынып, «соқтықпалы соқпағы көп» ауыр 
жолдардан алқынбай өткен ақын. Жаратылысынан жайсаң 
азамат, əрі тамаша ақын Сəкен Сейфуллин туған халқының 
ақыл-ой ірілігін, жаңаға сусалы көңіл жайын, іргелі мақсат 
жолына жігер, күш-қуатын əр қырынан-ақ танытады.

А.М.Горький «Менің университеттерім» атты автобио-
графиялық романында «Адамды оның қоршаған ортаға 
қарсыласа білу қабілеті қалыптастыратынын мен ерте-
ақ ұқтым» – дейді. Бұл сөздерді кең мағынасында алсақ, 
табиғатынан қайраткер, мардымды əрекетке бейім адамдар 
белгілі дəрежеде айналасындағы дүние құбылыстарына 
əсерін тигізеді, өздері де сол сыртқы күштердің ықпалына 
түседі, сол арқылы дара тұлға иелері ретінде қалыптасып, 
жетіле беретінін пайымдаған болар едік.

Ғылыми мəні жағынан жаңашыл бастама, жалпы алып қара-
сақ, шексіз көп шығармашылық, теориялық мəселелерді 
қамтиды. Əдетте біз мазмұн жаңашылдығы, пішін жаңашыл-
дығы деп айтамыз. Алайда оларды бөлек алып, жіктеп 
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қарау қиын. Қайта өрлеу дəуірі, кейінгі романтизм дəуірінің 
классиктері, реализмнің барша бағыт, ағымдарындағы 
озық қаламгерлер, əрине бəр-бəрі де жаңашыл болды. Олар 
жаңашыл болмаса, өздері де шынайы талант ретінде та-
нылмас еді, тұтас мектеп жасап, өмірді көркем бейнелеу 
əдістерін де қалыптастыра алмас еді. Леонардо да Винчи, 
сөз жоқ жаңашыл суреткер, өйткені ол Джоконданы дүниеге 
əкелді, адам дүниесін, оның рухани байлығын дəріптеді. Ра-
фаэль де жаңашыл, өйткені ол діни тақырыптағы сюжеттер-
мен əуестенген сияқты көрінсе де, жер басқан адамдардың 
ұлылығын дəріптеді.

Поэзияның табысы да, олқы соғатын жері де жаңаны 
іздеп табу немесе таба алмау жайына тəуелді. Жаңашыл поэ-
зия ақынның жаңа өмірдегі барша тың мағына мен сан ал-
уан көріністерді неғұрлым жіті көріп, толық жинақтай білуі 
нəтижесінде тумақ-ты.

Бастапқы кезеңде мазмұн мен форманың арасындағы 
кейбір алшақтық ақындарға едəуір қиындық əкеледі. Тек 
Сəкен Сейфуллиндей əрі батыл, əрі бүкіл болмысымен со-
ныдан сүрлеу салуға құмар кесек дарын иелері ғана жаңа 
мазмұнға сəйкес пішіндік бітімді дер кезінде тапқырлықпен 
үйлестіріп отырды.

С.Сейфуллин шыншыл жырлары арқылы жаңа өмірді ту-
ған өлкесінің қиыр түкпіріне дейін жеткізе насихаттағанын 
заңды мақтаныш етті. Кешегі жалшы, малма тымақ малшы 
еңбекші қауым жаңа сарындағы поэзия үнін құлақ түре қа-
былдап, бірлік, теңдік ұранындай сезінді, содан жігер алып, 
намысын қайрап, таптық мүдде, адамдық парыз жолында 
жанына серік етті.

Ақын поэзиясының жаңа мəні өз дəуірінің өзекті пробле-
маларын зор ынта, қуатпен, терең құштарлықпен, тебірене 
жырлау сипатынан аңғарылады. Өнердегі жаңалық, əрине, 
тек көркем бейне, бейнелі ой бедерлерімен ғана көрінуге 
тиіс. Сондықтан тақырып, объект қаншалықты зəру жайды 
танытқанымен, шеберлік пен көркемдік арна толымсыз боп 
жатса, өнер атаулыға, поэзияға орын жоқ.
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Сəкен Сейфуллин жаңа мазмұнды еркін меңгеріп, оған 
сай орамды форма табу нəтижесінде қазақ өлеңі мен қара 
сөзін соны əуен, өзгеше леппен сөйлетті, тың ұғым термино-
логияны пайдалана отырып, жекелеген сөздердің мағыналық 
ауқымын, мүмкіндік мөлшерін барынша арттыра түсті, өмір 
құбылыстарын дəл суреттейтін бейнелі тіркестер легін кең 
қолданады. Осы қасиеттері қаламгерді жаңа əдебиеттің 
нағыз көш бастаушы қайраткері есебінде танытты.

Ақын өзінің жаңа қоғам құрушы күрескер азаматтардың 
бірі ретінде түсініп, көптің тілегін, түпкілікті ниетін білдіре, 
таусылмас жігерімен қайрат бере сөйлейді. Айтылар ақыл, 
көрсетер меже, ұстанар саясатта кедей қауымы, езілген 
таптың мүддесі үшін. Рухани жағынан езілген таптың 
ар-намысы аяққа басылып қор болғаны, енді оның басқа 
халықтармен алға басуы ақын шығармаларының өзекті ар-
насы.

С.Сейфуллин жаңалығының тағы бір қыры неде? Ол – 
жаңа идея, жаңа дүниетаныммен қатар, метафора, куаты мол 
екпін, серпінді ырғақ көріністері, өлеңнің өткір айшықтары. 
С.Сейфуллин жаңа өмірді алға карай зулаған жүйрік экс-
пресс бейнесінде суреттейді.

Мұндай өлеңді біз, рас, кейіннен басқа ақындардан да 
кездестіреміз. Бірақ С.Сейфуллин жаңа өмірдің ыстық лебін, 
оның жүрдек қарқынын ілгеріде-ақ терең сезініп, серпінді 
өжет жырларына қосты. Төгілген шумақтар уақытпен жүйт-
кіген экспрестің қозғалыс сипатынан қоғамдағы алуан өзге-
рістерді танып, білуге шақырғандай:

Айғырдың тоқпақ жалындай,
Бөкеннің серке санындай
Қайыңның қырған безіндей,
Шортанның жұмыр беліндей
Ширатылып түйілген
Болаттай күшпен иілген
Бұлшық етті білек пен
Балтырдан күшті дене жоқ, –
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деген «Бұлшық ет» атты өлеңін де Сəкен еңбек тақырыбын 
нақты мысалмен, өзіне тəн таным, түсінікпен жырлай-
ды. Жұмысшы, жұмысшының қажырлы қолы, бұл дəуірде 
қалалар тұрғызып, егін егетін, тау қопарып, кен қазатын 
жұмысшының бұлшық еті бұрынғы құрсау заманда кімнен 
қадір көруші еді? Сəкен жұмысшының бұлшық етін бар 
дүние тетігін ұстайтын теңдессіз күш есебінде қабылдап, 
оны алабөтен құрметпен, қызыға таңдана өлеңге қосады.

Қазақ тұрмысының келмеске кетіп бара жатқан кешегі 
күндерін бейнелейтін «Қарлы аязда», «Ызғырық аязда ке-
дей ауылы» атты өлеңдерде де ескі мен жаңаның көріністері 
сəтті ұштасып жатыр:

Жерді басқан аппақ қар...
Соғады аяз ысқырып
Қызыл шұнақ жалмаңдап,
Билеп күледі сызғырып,

Мұздай демі бет қарып,
Аяз аузын ашады
Құлақтанып қызыл күн
Жасыл ұшқын шашады.

Бір есептен Абай дəстүрін еске салатын бұл үзінді де таби-
ғат жанды сипат алып, кейде тіпті əзіл, күлкі реңкінде 
кейіптелген. «Қызыл шұнақ», «Қызыл күн» деген жеке тір-
кестердегі тұрақты эпитеттер байырғы өрнекті аңғартқаны-
мен Сəкеннің өз қолтаңбасы анық аңғарылады.

Жаңашыл ақын Сəкен Сейфуллин бұрынғы жазғанына 
көңілі толмағандай, таныс тақырыптарға жаңа тұрғыдан 
қайта оралып, жаңа көркемдік жетістіктермен байытып 
отырған. Ақын үшін қасиетті тақырыптар – Ұлы Октябрь 
революциясы, Ленин, бесжылдықтар. Өнеркəсіп пен кол-
хозды ауыл тағдырын ақын «Жас қазақ марсельезасы», «Со-
ветстан», «Көкшетаудан» бастап, «Социалстан», «Альба-
трос», «Қызыл атқа» дейін тереңдей жырлайды, жырлаған 
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сайын айдалада өтіп жатқан сан алуан құбылыстардың мəн-
маңызын айқындай түсіп, шындықтың толымды суретін 
жасауға ұмтылады.

Жауапты міндет шындықты дұрыс тану, шеберлік тə-
сілдерін ұштау, ең бастысы, жаңа өмірді бейнелеудегі ба-
тыл, əрі жаңашыл ізденістерді молайту болатын. Ол ізде-
ністер алынған тақырыпты идеялық биіктен қамтығанда 
ғана нəтиже бермек еді. Ал, С.Сейфуллин қалам сілтеген 
тақырыптардың ауқымы кең еді. Проза мен драматургия-
да, саяси мақала, сөздерінде, əрине əсіресе, поэзияда ақын 
жұмысшы тақырыбын, жаңа құрылыстармен жаңғырған 
дала, колхоз тұрмысы, мектеп, оқу, пионерлер жайын-
да, халықтар достығы, қысқасы, жаңа өзгерістің барлық 
саладағы жеңістері мен ілгері басқан өміршең қадамдарын 
шынайы, асқақ сезіммен жырлады.

Сəкен Сейфуллин қазақ ақындары ішінде, сол кездегі 
ұғым бойынша, Ленинге алғаш өлең арнаған. «Келешектің 
құраны да Ленин» дейді.

Белгілі «Альбатрос» поэмасында ол Ленинді былай түсі-
неді: 

Марксизммен
Белді бекем буына,
Салып ұран
Жұмыскер тап нуына,
Майдан бастап,
Ұран тастап,
«Алға бас, тап!..
Ленин шыққан
Шақырып өз туына».

Жоғарыда айтқанымыздай «Келешектің құраны да Ле-
нин» дегенде ақын байырғы халыққа түсінікті ұғыммен 
келіп отыр. Бұл арада А.Блоктың «Он екі» поэмасы еске 
түседі. Онда революция əскерлері арасында Иисус Хрис-
тос яғни Иса пайғамбар жүреді ғой. Тек Блокта ол рево-
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люция жетекшісі ретінде алынады. Сəкенде теңеу ретінде. 
Бұл жағынан айырмашылығы бар. Дегенмен төңкерістің 
алғашқы жылдарында осындай ұғыныстар болған.

Сəкен Сейфуллиннің батыр, əрекетшіл сипаттағы лири-
калық қаһарманы революциямен бірге туып, бірге шыңдал-
ған, жауына қатал:

Жауыздың тамырын қияйық!
Қулардың аранын тияйық!
Ақ ниет азамат ерлерді
Бір тудың астына жияйық!

Ақын кеңес елін экспреспен жүйткіген біртұтас алып 
қауым ретінде көріп, социализм жеңісіне зор үміт, сеніммен 
қарайды. «Советстан», «Көкшетау» поэмалары мен көптеген 
өлеңдерінде С.Сейфуллин жаңа өмірдің ырғақ, тынысын 
өсу қарқынын жырлайды. Зауыт, фабрик, құрылыс, шахта 
жұмысшыларына арналған жырларында ақын жаңа қоғам 
жасаушы белсенді еңбеккерлер тұлғасын жасай отырып, кей 
сəтте үндеу, насихат стиліне тəн белгілерді пайдаланады. 
Мұндай шығармалары көркемдік жағынан дəрежесі үнемі 
жоғары бола бермегенімен, сол уақыт үшін аса қажетті 
дүниелер болып танылады.

Сəкен Сейфуллин таланты соны мазмұнға сай пішін тап-
қан актуальды туындыларымен ғана емес, қазақ халқының 
өткен заманы, əр алуан аңыз, əңгімелерге негізделген шығар-
маларынан да аңғарылады. Бұл ыңғайдағы өлеңдерінде 
лирикалық саз, əуезділік мол, төскейін кернеген жұпар 
ауа, тау мен теңіз самалы, бұлақ сылдыры, сайраған құс 
қиқуы құлаққа келіп, көңіл сарайына нұр төгеді. Туған 
жер табиғатының сұлу суретін «Көкшетау» поэмасынан 
көреміз. Ақын көне қазақ жерінің жасарған көркін таниды, 
өзгерген өлкеде пионерлер əні естіледі, жаңа ұрпақ білім 
көзінен нəр іздесе, егісте тракторлар гүрілдеп, адам атаулы 
достық, ынтымақпен тізе қосқан, кең əлемді зауыт пен фа-
брик гудогі кернеген. Əрине, тек жаңғырған дала дидарын 
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суреттеуге ұмтылу жаңашылдық болып табылмас еді. Бірақ 
С.Сейфуллин поэзиясының бүкіл рухы мен ырғағына ішкі 
қуат, пафос, жаңа мазмұнды орнықтыру тəн.

Дүние жүзілік жəне орыс классиктерінен, замандас қа-
ламгерлерден шығармашылық тұрғыдан өнеге іздеу Сəкен 
талаптарының бірі. Ол Мицкевич, Пушкин, Лермонтов 
мұраларын жетік меңгерген, өз тұрғыластарын да мұқият 
оқыған. Тек аты үшін ғана емес, жан-сезімі мол, кəдімгі тірі 
Пушкинді сүйген Владимир Маяковский сияқты Сəкен Сей-
фуллин қаламын найзаға балап, поэзияның асқақ үнінен үдей 
түскен төңкеріс дүмпуінің зор дабыл, жаңғырығын естуге 
ұмтылады. В.Маяковский жырларымен үндес өлеңдерінен 
ырғақ, тармақ, фразалық тіркестері осы тұста өрістейді.

Екі қаламгер де бір кезде өмір сүріп, бір мезгілде жаз-
ды, революция идеялары оларға ортақ тақырыптар ұсынды. 
В.Маяковскийдің шығармашылық тəжірибесін тыңғылықты 
түрде зерттеп, меңгеру кезеңі төңкеріс жылдары емес, кейінгі 
дəуірлерге тап келген тəрізді. Таптық күрес, социалистік 
төңкерістің мəні қаналған халық санасында түсінікті еді. 
Осындай ортақ тақырыптар ақындарды белең ала бастаған 
жаңалыққа жүрек қуанышымен ұмтылдырады.

Кейіннен, жаңа мазмұнды байырғы форма арқылы жеткі-
зуге болмаған шақта ақын, жазушылар жаңа көркемдік бей-
нелеу тəсілдерін іздестірді. 30-жылдарға қарай жарияланған 
С.Сейфуллин өлеңдері мен поэмаларын осындай шығарма-
шылық қор жинау, көркемдік жағынан ұшталу нəтижесі ре-
тінде бағалауға тиіспіз.

Жаңа құбылыстарды көнерген теңеулермен тұрпайылан-
дырмай барынша реальдық болмысымен нанымды бейнеле-
уінде. Жаңашыл ақын өмірге ене бастаған жаңалықтан 
қашпаса керек. Жаңаны ежелден мəлім, жаттанды амал-
əдістермен суреттеу жарамайды. Азат еңбек пен соған сай 
жаңарған сананың символы сияқты надандықгы трактор-
мен айғыздайтын еңбек құралы ғана емес, надандық пен 
тағылықтан құтылу, тəрбие мен ағарту жолына көшу екенін 
уағыздайды. Бұл ретте 30-шы жылдардағы Н.Тихонов пен 
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В.Луговскойдың Түрікменстан, яғни «трактормен ақсиған 
шөлдер үстемдігін құлатып жатқан» (Н.Тихонов), «алтын 
ерекше құм, мəңгілік қара құм машина шуына бөленген» 
(В.Луговской) өңірдегі адамдардың жаңа еңбегі туралы жыр-
лары еске түседі. «Шайтан арба» деген өлеңінде Д.Бедный 
да «Турксибті» толғаған ғой. Бұл шығармалар бұрынғы 
шет аймақтарда жаңа əдебиеттің даму барысына зор ықпал 
еткені аян.

Ақын дəстүрін сол кездегі замандастары мен кейінгі 
толқын өкілдері жалғастырып əкетті. Əрине, республиканың 
қоғамдық, əдеби өміріндегі Сəкеннің бастамасы тек Сəкен 
тұлғасына ғана лайық, соны ғана танытатын белгілер болып 
қалды.

С.Сейфуллин поэзиясының өзіндік жай-күйі ғылыми-
теориялық тұрғыдан кең көлемде зерттелуге тиіс. Біз пішін 
жаңалығынан гөрі мазмұн жаңашылдығын сөз еттік. Куз-
нецк мен Кузнецкстройды жырлаған В. Маяковский тəрізді 
С.Сейфуллин де еңбек адамдары туралы шабытқа толы 
шығармалар берді. Ақын шығармашылығының бұл қыры да 
кезінде жан-жақты қарастырылуы шарт. Айтылған мəселелер 
негізінен В.Маяковский ғана емес, А.Безыменский, В.Лу-
говской, М.Светлов сияқты т.б. кеңес ақындарының шығар-
машылығымен тығыз бірлікте тексерілгені дұрыс. Жаңа 
шындық суреттерін жасауда ақындар қолданатын образ, ме-
тафора, эпитеттерде ұқсастық мол. Сондай-ақ, олардың дара 
шығармашылық үлгісі де əр алуан.

Жазушының проза саласындағы əйгілі шығармасы, əрине 
«Тар жол тайғақ кешу». Жанрлық болмысын əр зерттеуші 
əртүрлі ұғындырып келе жатқан «Тар жол тайғақ кешу-
де» бір ғана адам, не бір ғана жердің тіршілігі емес, бүкіл 
қазақ даласының түкпір-түкпіріндегі ояну, ашыну, таласу, 
бостандық ұранын жүзеге асыру мезеттері берілген. Соны-
мен бірге бүгінгі көзқараспен қарасақ шығармада таптық 
түсінік тым бірыңғай мадақталып, алашорда қозғалысы 
қатты сынға алынғанын да айтпай кетуге болмайды. Кітап 
бұл жағынан əсіреқызыл большевиктік бағытта жазылған.
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Жалпы алғанда, С.Сейфуллин əдебиеттің барлық жанр-
ларында – шағын əңгіме, очерктерден үлкен прозаға дейін, 
саяси, азаматтық лирикаларынан көлемді поэмаларына 
дейін, драмалық шығармаларында қазақ əдебиетін идеялық, 
көркемдік, шеберлік жағынан дамытуға баға жетпес үлес 
қосты.

Сəкен Сейфуллиннің прозалық шығармаларындағы не-
гізгі тақырыптар – Казақстанда кеңес өкіметін орнату, қазақ 
ауылындағы таптық күрес, жаңаның туып, социалистік өмір 
салтының қалыптасуы, қазақ əйелінің теңдікке қолы жетуі, 
ұлттық жұмысшы табының есею жолдары.

«Айша» повесі 1922 жылы жазылып. 1935 жылы қайта 
өңделген. Повесте төңкеріске дейінгі қазақ ауылында қазақ 
қыздарының қалың малға сатылып, бас бостандығынан айы-
рылар ауыр тағдыры суреттеледі. С.Сейфуллин кейіпкері – 
осынау құрсау салт-санаға қарсы алғаш бой көтерушілердің 
бірі. Ол туған-туыс, ата-ана ұйғарымымен келіспей, қолдауды 
зауыттағы орыс-қазақ жұмысшыларынан іздейді. Бұл жаңа 
дəуірдің, болашақ азат тірліктің лебін сезіну, ескілікке деген 
қату наразылық көрінісі ретінде бейнеленген.

«Жемістер» повесі (1935) Қазақстанда кеңес өкіметінің 
орнағанына 15 жыл толуына арналған. Шығармада қазақ 
еңбекші қауымының төңкерістен кейінгі күндері, өткен 
қиындықтар мен жеткен жетістіктер пайымдалады. Бұрынғы 
өмір мен бүгінгі уақыт салыстырыла баяндалатын туынды 
да Нияз, Ғайни образдары арқылы замандас тұлғасына хас 
нұрлы қасиеттер шынайы мүсінделеді.

Жаңа заман оқиғалары туралы «Жер қазғандарда» (1928) 
қаламгер тың тақырып – темір жол салушы жұмысшылар, 
шахтерлердің зор еңбегімен қажырлы өмірін суреттеген. 
Бұзаубақ, Халқан, Хасер, Əзімхан сияқты жұмысшылар 
Бұзаубақтың əйелі Гүлия, ауылнай Шəкір, милиционер 
Қапан бейнелері 30-шы жылдардағы ел тірлігінен, ескі мен 
жаңаның қақтығысынан мол хабар береді. Мұнда да əйел 
теңдігі мəселелері қозғалып, соны көркемдік шешім таба-
ды.
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Жаңа адам тұлғасын жасаудағы С.Сейфуллин ізденісте-
рінің бір қыры «Бандыны қуған Хамит» əңгімесінен байқа-
лады. Жазушы кеңес партия қызметіндегі қазақ жігітінің тап 
жаулары ұйымдастырып жүрген бандитизм элементтеріне 
қарсы күресі ретінде дəлелденген озық адамгершілік, ерлік, 
қырағылық сапаларын кең ашуды көздейді. Шығармада 
жер аттары, оқиға өтетін мезгіл, мекен дəл аталады. Тап 
дұшпандарының айлалы, зұлымдық əрекеттері нанымды 
сипатталған. Автор Хамиттің сырт келбеті мен жан дүние-
сінің бірлігін, көп уақыт бойына созылған моральдық, дене 
шынықтыру дайындықтарын көрсету арқылы қанды айқаста 
жеткен жеңісін аса тартымды баяндайды.

С.Сейфуллин мұрасы елу-алпыс жыл өткеннен кейін де 
баяғысындай жаңа, тың. Бүгінгі ұрпақ ақын поэзиясынан со-
нау құрылыс жылдарының қарқын, екпінін сезінеді.

Ұлы ақынның өршіл тұлғасы, жалпы алғанда, бəрімізге 
аян. Өзінің замандасы Сұлтанмахмұт «қараңғы қазақ көгіне 
өрмелеп шығып, күн болам» десе, Сəкен сол күнді біраз 
жақындатқан, білімгерлік, ағартушылық, оқу, өнер əлеміне 
қолына шам ұстап мұндалап, бүкіл жұртты рухани тазаруға, 
жақсаруға шақырған күрескер, үміткер. Өсіп-дамудың 
қиын-қыстау жайларын бастан кешірген Сəкенді түсінбеген, 
түсінгісі келмеген жандар да болды. Мұндай мінез-əрекеттер 
оны сан рет ашындырған да, күйіндірген де, Сəкенді рево-
люционер ақын ретінде зерттеген, монография жазған бел-
гілі ғалым Е.Ысмайылов ақынның кейбір шығармаларын 
көріне бұрмалаушылар болғанын айта келіп, сол кездегі 
ҚазАПП басшыларының бірі М.Қайыпназаровтың мына 
пікірін келтіреді. «Соңғы кезде басылып шыққан Сəкеннің 
«Көкшетауы» салт-сана жағынан барып тұрған зиянды кітап. 
Ақсүйектер дəуірін жырлайды. Қажымұқаннан, Біржан əні-
нен үлгі ал дейді. Қазіргі Көкшетауда болып жатқан жаңа со-
циалды қатынасты айтпайды». Міне біз айтқан нағыз рево-
люционер, тапшыл деген ақынға берілген бағаның түрі. Əде-
биетті тізгінмен ұстап, нұсқаумен, бұйрықпен жасаймын де-
ген орталықтан тарап жатқан өктемдікке Қайыпназаровтар 
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дəл келіп тұр. Бұл жағдай күні кешеге дейін созылғанын 
жоғарыда айттық. Əлі де құлан-таза арылып біткен жоқпыз. 
Бірақ арылу керек. Оны түсініп өткен жолдың қиыр-шиы-
рын мойындасақ, көңіл біраз жеңілденер еді. Əдебиетті 
бұйрықпен жасаймыз деп жүргенде, аямызды тарылтып, 
бүкіл дүниелік ұғым-біліктен қалғанымыз шындық. Бұл 
бүкіл кеңес əдебиетіне тəн жай. Сəкен Сейфуллин сияқты 
алып тұлғаларды еске алғанда, мəдениет, əдебиет тарихы-
ның осындай əрқилы мəселелері ойландырмай қоймайды. 
Бұл өте-мөте қажет. Барымызды бар, жоғымызды жоқ де-
мей, өрескел қателіктерді мойынға алмай, ілгері дами алма-
сақ керек. Ең қиыны, əрине, біз бəрін ұғып, бəрін түсініп 
біткен жоқпыз. Мұның бəрі əлі алда. Екшеу барысында 
асықпағанымыз да жөн, сонымен бірге жайбарақат болу да 
кешірімсіз.

Ең бергісі Сəкен мен Мағжан тағдырын алайық. Бір ұядан 
ұшқан екеуі екі түрлі жолмен өсіп бекіп, танылса да, сол жол-
дары трагедиялық нүктеге келіп қиылыспай ма? Жұмсартып 
айтқанда, біреуі əдебиеттің оңы, екіншісі солы сияқты ұғы-
лып келді. Ал екеуінің де жазықсыз жазаланғанын біле 
тұрып, олардың сонда айырмашылығы неде, қайда деген 
сұрақ қоя алмадық. Біреуі ақталып, екіншісі қара күйінде қа-
ла беруі жауап тілемейтін түсінікті жай деп ұғылды. Бұл ара-
да ресми пікірді айтып отырмыз. Əйтпесе Мағжан ақталуын 
тілеушілер аз болмағаны белгілі. Шындығында тағдыры 
да, шығармашылығы да бір алтын теңгенің екі жағындай 
бірін-бірі толықтыратын жандар емес пе. Əрине екеуінің де 
алып талант екенін бұқара халық білді. Бірақ жетекшілер 
тек тап мүддесінен, тап саясаты тұрғысынан қарады. Сөйтіп 
жүргенде, Қазақстанда кеңес өкіметін орнатушы, револю-
ционер Сəкеннің өзі мерт болды. Адалы мен арамы аралас, 
қарбалас заманның түсінуі қиын жұмбақтары көп-ақ. Қа-
зіргі жұртшылық осының бəріне хал-қадірінше жауап із-
деуде.

Əлеуметтік делік, халықтық, не ұлттық делік, не десекте 
Мағжан Жұмабайұлының мына өлең жолдары неден кем:
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Қор болдың өнер қумай, қайран елім!
Күш кетіп талай жаннан көрдің керім,
Сұлық боп, жан шыққалы тұр таяулап,
Маңдайдан шып-шып шығып, өлім терің, –

дейді. Нағыз азамат ақын сөзі айтуға жарар. Сəкеннің траге-
диялық тағдыры жайында енді бірер сөз. Өскен, мəдениет-
ті ел біледі, жазба адамының туындыларымен қатар, оның 
өмірі, қуанышты-ренішті кездері қатар-қатар зерттеледі. 
Көлемі жағынан алсаңыз, екеуі кейде пара-пар, ал кейде ме-
муарлық зерттеу басымырақ шығып, көркем шығармалары 
жайындағы зерттеуден гөрі қызығырақ оқылады. Əңгіме, 
əрине, қызықтауда емес. Сөз – ақын өмірінің бай мазмұнында, 
мінез қалпында, кейде олай, кейде бұлай, бірақ əрдайым ішкі 
астары бар іс-қылығында. «Ақын өлер, бəріне де таңқалып» 
деп Қадыр Мырзалиев айтқандай, ақын өмірінің де, өлімінің 
де бір алапат сыры болмай тұрмайды. Жатқа айта салғанның 
өзінде Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский, Хамза 
Хаким-заде Ниязи, Егише Чаренц өлімдері осы күнге дейін 
зерттеледі. Соңғы төртеуі Сəкен Сейфуллиннің замандасы, 
осы дəуірде жасап, дүниеден кеткендер. Бұған қоса револю-
ционер ақындар Христо Ботев пен Шандор Петефиді айтар 
едік. Жақында, 1989 жылы, Шандор Петефидің сүйегі Байқал 
маңындағы Баруздин селосынан табылыпты. Венгриядағы 
1848 жылғы төңкеріс кезінде оққа ұшқан деп айтылатын. Бұл 
сенсацияны совет-венгер антропологтары, оқымыстылары бо-
лып зерттеуде. Қалай болған күнде де, əрқилы қазаға ұшыраған 
бұлар жəне басқа сондай көп ақындардың тағдыры, айналып 
келгенде, сан қилы саяси, əлеуметтік дүлей күштердін салда-
рынан екенін ұғамыз. Сондықтан да кейінгі ұрпақ олардың 
өмірін үңіле, қадағалай зерттейді.

Партиясы мен табына шүбəсіз сенген С.Сейфуллин 1937 
жылдың аласапыран кезінің өзінде «Алтын күз» деген өлең 
жазыпты, онда:

Шаттық пен күн көкке əуелеп əрбір тұстан,
Естіледі адам түгіл ұшқан құстан
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Алтын күз өте-мөте биыл күйлі,
Биыл шат өте-мөте Советстан, –

дейді.
Сол күзде өзінің «халық жауы» болып ұсталғанын еске 

алсақ, бұл өлеңді оқи отырып, ішің удай ашиды.
Əйтсе де осы өлең бекер жазылмаған. Əлгідей жолдарды 

айтпас бұрын, ақын табиғат көркіне сүйініп, оған сыйынып, 
көңіл күй жайын білдіргендей ишарат жасайды:

Алтын күн бірде шуақ, бірде салқын,
Жер мен көк жалтыраған сап-сары алтын.
Ағашта жапырақтар сыбдырлайды,
Төгілген алтын теңге сансыз жалқын.
Жер мен көк сап-сары ала, алтын күзде,
Қызыл өрт жалқын жалын құба түзде.
Тоғайда жапырақтар сары алтындай
Төгіліп судырайды басқан ізде.

Көкірегі қақ айырылып, қара уайым, күдік басқан ақынның 
жападан-жалғыз тау баурайында көк орманды кезіп жүргені 
көз алдыңа келеді. Мына жайнаған дүние бұзыла ма, қирай 
ма дегендей.

Сол жылғы тамыздың 29 күні М.Қаратаевтың «Социалис-
тік Қазақстанда» басылған «Жазушылар одағындағы Авер-
бахшылдықтың қалдығын толық жою керек» деген жəне 
«Казахстанская правданың» 16 қыркүйектегі «Қазақстан 
Жазушылар одағындағы национал-фашистерді түп-тамыры-
мен жояйық» мақалаларында: «Сəкен тауда жатып алып, 
Одаққа, тіпті партия жиналысына да келмейді» деген кінə 
тағылыпты. Онысы шындыққа жанасады... Өйткені шүбə, 
күдік басқан, айнала оқиғаға аң-таң ақын жиналысқа қалай 
келсін...

Қазір бізде соңғы ақталулардан кейін, қалай, қайда, қан-
дай жағдайда қаралы үкімге душар болғаны мəлімсіз есім-
дер көбейді. Олар əлі тексерілер, қарастырылар деп сенеміз. 
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Ал Сəкен жайына келсек, бұл сұрақ мұнан 30 шақты жыл 
бұрын, ақталысымен-ақ қойылған. Оған қоса «Монолог» поэ-
масында Əбділда Тəжібаев жазған шумақтар да əлі есімізде. 
Оған да міне ширек ғасыр болып қалды. Өлең жолдарындағы 
риторикалық сұрақты жабайы түсінді деп, Əбекең бізге 
кейімес, бірақ, қалай да, дəл айтылғандықтан, əркім-ақ оны 
қайталап, өз сұрағынша қойып жүр.

Сəкеннің аузымен былай делінеді:

Дүние қандай жарық еді,
Сəулетті еді заманым.
Арман қандай ашық еді...
Енді кімге обалым?
Кімге обалым айтсаңдаршы,
Қаным қайда төгілген?
Ат! Деген кім? Атқан қайсың?
Қабірім қайда көмілген?

Я, бұл ауыр сұрақ, керек десеңіз, үкім сұрақ. Əділетсіздік 
обалын кім көтереді, жауабын кім береді? Əр нəрсенің бір 
сұрауы болатыны рас болса, сол сұрау бүгін қойылып отыр, 
жауап керек.

Осы поэмасында Ə.Тəжібаев əрі қарай, Сəкеннің мына 
өлең жолдарын келтіреді:

Досыңмын деп ант береді,
Жем іздеген жанама.
Жем таусылса жалт береді,
Сенерлік дос санама.

Белгілі жай, орынды айтылып тұр.
1989 жылдың көктемінде қазақ КГБ-сының жазушылар-

мен кездесуінде: «сонда Сəкенді ату жазасына кесуге не, 
нендей нəрсе себеп болды?» деген сұраққа Комитет басшы-
лары ойланбастан: «Міне 1937 жылы 16-қыркүйекте шыққан 
«Казахстанская правда» газетіндегі мақала тақырыбы: «Вы-
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корчевать национал-фашистскую мразь из союза писателей 
Казахстана», атуға осы материал жетіп жатыр, ішінде Сəкен 
бастан-аяқ қараланған» деп жауап берді. Мақаланың авторы 
көрсетілмеген. Ал, оның алдында 29-тамызда «Социалистік 
Қазақстанда» бұл мақаланың қазақшасы басылған-ды. Ма-
қала аты: «Жазушылар одағындағы Авербахшылдықтың 
қалдығын толық жою керек» деген. Авторы М. Қаратаев. Жала 
мақала. Осы мақалаларды оқып, іштей күйінген Сəкен Левон 
Исаевич Мирзоянға барады. «Орталық партия комитетінің 
екі бірдей органы қара күйе, жала жауып, қараспанды үйіп 
отыр, Левон Исаевич, бұл не қастандық?» дегенде, Л. Мир-
зоян: «өзім де қайранмын, іс ырықтан шығып барады», – деп 
дəрменсіздігін мойындайды, оған салса, Сəкенге тағар еш 
айып жоғын айтады. 1937 жылдың 25-қыркүйегінде Сəкен 
ұсталады. Байқасаңыз, екі мақала да мылтықтың оғындай 
тиеді. Əдейі жазылғаны анық. Бірінші мақала – 29 тамыз, 
екінші мақала – 16 қыркүйек, ал 24-қыркүйекте Сəкен үйінен 
əкетіледі. Осы анық жайды тұмандатып, 1988 жылы «Өркен» 
газетіне берген жауап хатына қаралық. Алдында сол газет-
те «Белі бүкір, алысқа түкір» деген мақала жарияланғанды. 
Онда жоғарыда айтылған газеттегі екі қара күйе материал 
сынға алынып, ақсақал бұл қалай, жаланың төркіні қайда, 
түбірі неде, райдан қайтар кез болды емес пе, дегендей уəж сөз 
айтылған. Жауап материалында Мұқамеджан Қожасбайұлы 
оған, яғни мақала авторы С. Ақатаевқа: маған жала жаптың 
деп дүрсе қоя берді. Сөйтіп ақыр соңында кінəлі Сəкенді 
өлімге байлаған, жала мақала жариялаған М. Қаратаев емес, 
оныңыз ұят емес пе, ақсақал, деген С. Ақатаев болып шыға 
келді. Ол кезде жұрттың бəрі сөйткен деп, «дəлелдеді». Со-
нан кейін С. Ақатаевта үн жоқ. Ал осының бəрін: баяғысын 
да, қазіргісін де көріп, біліп отырған мына жұрт не деуі ке-
рек? Онымен Мұқамеджан Қожасбайұлының ісі жоқ, санас-
пайды. Кезінде нақ бір дұрыс жұмыс бітірген адам сияқты.

Ар-ождан, намыс, сыпайгершілік дегендер халық туғыз-
ған қасиеттер ғой, бірақ сол халықтың кейбір өкілдерін де 
ол қасиет тапшы, ал қайсыбіреулерінде мүлде жоқ болуы 
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мүмкін. Көрер көзге ақты қара, қараны ақ деп тұрған адам 
қайсысына жатпақ?

Сорақысы сол «Өркендегі» мақала жайын Академия бір 
топ адамға тексерткен болды. Оған қатысқан біз: 1937 жылғы 
мақалалар да, «Өркендегі» С. Ақатаев мақаласы да факті, 
оны ешкім жоққа шығара алмайды, ал өз ожданын білдіру 
М.Қаратаевтың өз ісі, ары не дейді, айтсын дегенбіз. Өйткені 
бұл комиссия ісі емес қой, тап қазір, керек десеңіз, адам 
сотының, заң сотының да ісі емес (егер туыстары ізденбесе), 
бұл ар сотының мəселесі. Бірақ кейін білдік, Мұқадмеджан 
Қожасбайұлының жеткен жері «Өркендегі» өрепкі жауап 
болыпты. Катесін мойнына алмай, бет қаратпаумен ажарым-
ды сақтаймын деуге бола ма?

Я, мынаны ұққанымыз дұрыс-ау: біз бұл сөзді өзіміз 
үшін, бұл қалай деген сауалға жауап іздеп айтып отырмыз. 
Мұқамеджан Қожасбайұлына естіртіп айтып отырмыз. Сə-
кен Сейфуллиннің ол заманда əркімде-ақ өші кеткен. Қазір 
ешкім де оны өтеп бере алмайды, ешкім де орнын толтыра 
алмайды. Бірақ бүгін, мына, Одақ үйінің төрінде отырған 
Сəкен атын лас, күйе, бəледен тазартып алуға шамамыз кел-
мей ме? Меніңше, 1937 жылғы екі мақаланы да қайта басты-
рып, оған тиісті баға беру керек. Сəкен жинақтарында да, 
ол туралы зерттеулерге де енгізу жөн. Жақында «Өркен» 
газеті Мұқамеджан Қожасбайұлының «Литературный Ка-
захстанда» сол жылы-ақ басылған тағы бір мақаласынан 
үлкен үзінді келтірді. Онда ол Сəкенді «фашисткий наймит» 
деген. Сонда үш мақаланы аз уақыт ішінде жазып үлгергені 
ғой. Ата жауыңның да соңына бұлай түспессің.

Өзі де құқай көрді ғой дейтіндер бар. Бірақ ол жала мақа-
лалары үшін емес қой. Ұмытпалық: сол қиянат мақалалар-
дан кейін М.Қаратаев Жазушылар одағының бірінші бас-
тығы болып көтерілді. Демек, неге, не үшін жазатынын 
білген. «Простор» журналының 1989 жылғы 10-шы санын-
да Алексей Дебольской дегеннің мақаласы басылыпты. 
Онда: істі заңдату үшін «доносчик» керек болған, оның көр-
сеткені негізгі документ болған, ал доносчиктерге əртүрлі 
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жақсылық уəде берілген: қызметке жоғарылату, пəтер беру 
т.б. Сондықтан олар бар жанын салған, – дейді. Бұл жерде 
«біреуге ор қазба» деген сөздердің өте əлсіз екені байқалып 
тұр, сыпайы сөздер. Сəкенге құрылған қақпан құтқармайтын 
қақпан еді. Өз басын арашалап қалу үшін, біреуді оққа бай-
лау, қай халық ожданында болса да, жақсы аталмаса керек. 
Бұған тарихтан, я əдебиеттен мысалдар келтіріп жатудың 
қажеті жоқ – белгілі, танымал нəрсе.

Басқалар да жазды деген де, тағы бір айырып айтар жай 
бар. Ол кезде ірілі-уақты сын мақалалар көп болған; онда 
шығарманың əлсіз-əлсіз жақтары баса айтылып, автор қатты 
сынға алынатын. Ал адамның өз басын жау, дұшпан ретінде 
баяндап, сілейтіп салу – ол 37-ші жыл жағдайында өлім 
жазасына кесумен тең еді. Жоғары да айттық: қазақ КГБ-
сының басшылары бұл мақалаларға дұрыс мінездеме берді. 
Ал екі мақаланың төркіні бір екенін С. Ақатаев дəлелдеді. 
Бізді қайран қалдыратыны автордың өкінбеуі, соным дұрыс 
деп қаймықпауы. Асылында, адам арасында ар мəселесі 
арнайы сөз бола бермейді, өйткені ол бар жерде, жұрт ты-
ныш, жайбарақат, бəрі орнында. Ал жоқ болса, дереу өре 
түрегелеміз, шошынамыз. Бұл бір дəрменсіз не деріңді 
білмейтін, күйзеліс жай. Александр Солженицын «Архипе-
лаг «ГУЛАГ» романында «Жалақорлардың беті қызармай-
ды, қараяды, өйткені бойындағы қара қаны бетіне тебеді», 
депті. Меніңше дұрыс айтылған.

Соңғы кезде ашылып жатқан ащы шындықтар ашындыр-
май қоймайды. Сөйтсе де адам қасиетінің биік көрінісі, ар-
намыс өшпейтініне көзің жетіп тұшынасың. Б. Астров деген 
қазір 90-ға келген «Правданың» бұрынғы басшыларының 
бірі Сталиннің көзінше болған тергеуде, ұсталған Н. Буха-
рин жайында: ол астыртын ұйымға қатысуы мүмкін бе де-
ген сұраққа, мүмкін деп жауап бергеніне осы күнге дейін 
өкінетінін айтады, кейінгі ұрпақ жаңсақ түсінбесін деп, 
кешірім сұрайды. КСРО Халық суретшісі Б. Ефимов Н. Бу-
харин туралы бір ғана рет карикатура салғанына ренжиді, 
өкінеді. Соған қарамастан қазір бүкіл дүние жүзіне аты 
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мəлім болған карикатурашы Михаил Златковский: Бо-
рис Ефимовты барлық атағынан жұрдай ету керек деп, 
карикатурашылардың бүкілодақтық ассоциациясында рес-
ми мəселе қойып отыр. М. Шолохов 1937 жылы қара бұлт 
төніп тұрған кезде, Сталинге барып, Вешенск аудандық пар-
тия комитетінің хатшыларын түгелдей атылар жерінен аман 
алып қалады. Ал Г. Серебрякова, Сəкеннің досы, үстін-үстін 
тергеуден, азап пен қорлаудан дəрмені бітіп, қажыған бір 
күні шешесіне жүгінеді. Ежов пен Ягода: Серебряковты, Со-
кольниковты қарала, куəлік бер, сонда босатамыз, əйтпесе 
атамыз дейді, не істемекпін, арым қалай барады оған деген 
де, шешесі тұрып, өлімнің бəрі бірдей емес, оның да жақсы, 
жаманы болады, арыңды сатып арамза болып өлгенше, адал 
өл, таза өл, – депті. Г. Серебрякова сол көнбеген күйінде 
18 жылын адақтап шыққан. Ғ. Мүсіреповтың сол заманғы 
тергеулерде: «Бейімбет жау болса, мен де жаумын» дегенін 
бəріміз де білеміз. Қандай тазалық. Я, мұндай адамгершілік, 
ар-намыстан өсесің, биіктеп қаласың.

Сəкен Сейфуллиннің шаңқан шағы мен қара бұлт басқан, 
қара күндерін ойға келтіріп байқасақ, əдебиетпен қатар, кешегі 
азаматтық тарихымыздың сан қилы күйлері, бұрма жолдары 
көз алдыңа келеді. Өйткені Сəкен сол өмір-тұрмыспен біте 
қайнасқан.

Əлемдік дамудың ұлы бетбұрыс шағында өтіп жатқан 
тарихи істермен байланысы аз, соқа бастың қамынан аса 
алмаған адамнан жаңа ой күту қиын. Нағыз революциялық 
дəуір перзенті болған Сəкен Сейфуллин қазақ ауылына 
дүбірлі заманның төңкерісшіл идеяларын алғаш таратушы-
лар тобынан табылды. Не егіншілік мəдениетінен, не ірі 
өнеркəсіп құрылыстарынан кенеулі қор жасай алмаған, 
қаймағы бұзылмаған көне феодалдық салт-сана құшағындағы 
ұлан-байтақ қазақ даласы төңкерісшіл идеялар жедел өріс 
алып кете қоятындай қолайлы орта емес еді. Алайда, Ок-
тябрь дабылы ұйқыдағы даланы дүр сілкіндірді де, елді ұлы 
күреске бастады. Сол күрестің жыршысы да, жаршысы да 
Сəкен Сейфуллин болды. Ол еңбекші халыққа қызмет етіп 
отырмын деп ойлады.



Сəкен Сейфуллиннің алып бейнесі қоғам дамуының əр-
қилы жұмбақтарымен, сан қилы оқиғаларымен қоса айты-
лып, əр жағынан талданып, өне бойы өнеге тұтуды тілеп 
тұратын бейне. Ақын жайында ылғи шуақ сөздерді тізілте 
бермей, ойлану, толғану болғаны да дұрыс, оның тағдырына 
назар аудару жөн. Шешілмеген, атқарылмаған міндеттерді 
қарастыру қажет. Ұсыныс, ой, пікірлер туындап жатса 
жақсы-ақ. «Үлкеннің көлеңкесі де үлкен» дегендей, халық 
қадірлі ұлдарын есте сақтағанда, оған қоса көп үміт, арма-
нын, тілегін де білдірмек. Кешегі шуағы мен ызғары қатар 
жүрген заманда Сəкен Сейфуллин соның бел ортасында еді, 
қызығынан гөрі азабын көбірек тартқан ел мен жұртының 
мұңшысы, тілеуқоры болды. Адамның іштей арылуын, таза-
руын грекше «катарсис» дейді екен. Сəкен Сейфуллин есімі, 
тұлғасы, өлеңі, əні, ісі бізді сол катарсиске жетелейді, іштей 
арылуға, тазаруға, тазалануға бастайды. Бұл – қасиетті бас-
тау.

1989 жыл. Монография.
Көрікті ойдан – көркем сөз.
Зерттеулер мен мақалалар.
104 – 129-беттер. Алматы.

«Рауан» 1994 жыл.
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Серік ҚИРАБАЕВ

СƏКЕН ТУРАЛЫ ЖАҢА СӨЗ

Сəкен Сейфуллин – қазақ əдебиетінің жаңа дəуірін баста-
ған айрықша биік тұлғаның бірі. Оны кезінде «революция 
дауылпазы», «Қазақ совет əдебиетінің негізін салушы» деп 
атап жүрдік. Бəрі де рас. Біздің қоғамымыздағы бүгінгі 
өзгерістер, совет өкіметін, социалистік революцияны жаңаша 
түсінуге тырысушылық ұлы ақынға берілген халықтық 
бағаны өзгертуге тиісті емес. Сəкен атына, оның мұрасына 
басқаша қарау – оны кемсіту ғана емес, біздің тарихымызды, 
оның жарқын беттерін жоққа шығарумен бірдей.

Қазақ халқының отаршылдық езгіден құтылып, тəуелсіз 
ел болуы, халықтың сауаттылыққа, білім-ғылым жолына ұмты-
луы – біздің ғасыр басында өмір сүрген рухани көсемдеріміз-
дің барлық арман-мұраты болатын. Олар қазақ қоғамының 
сол кездегі мешеулігіне, халықтың надан қалпына күйінді, 
екі жақты қанаудан азап тартқан елді қайтсек азат етеміз, 
тəуелсіздікке жеткіземіз деп армандады.

Жақсылыққа, жаңа өмірге, қиялдағы ғажайып тіршілікке 
жету жолы оңай емес. Адам баласы осы күнге шейін оған 
жетудің нақты жолын таппай əр бағытта ізденіп келеді. 
XX ғасыр басындағы біздің ізденістеріміз де осындай əр 
бағытта болатын. Əркім əртүрлі жол ұсынды, сол жолмен 
азаттыққа, тəуелсіздікке жетеміз деді. Сондай жолдардың 
бірі – большевиктердің, коммунистердің жолы еді. Олар жа-
ңа қоғам құруға революция арқылы билікті күшпен тартып 
алып, жұмысшылар мен шаруаларды қоғамның негізгі күші 
ету, үстем тапты тежей отырып, кейін тап есебінде жою сая-
сатын ұстанды. Социалистік революция үшін, Совет өкіметі 
үшін күрес басталды. Мұны дүние жүзінің езілген, өмірден 
жапа шеккен тобының бəрі де қолдады. Қазақ кедейлерінің 
ұлттық мүддесіне де бұл жат емес еді. Сондықтан бұл 
жолды қолдаған Сəкен көзқарасынан қателік іздеу дұрыс 
емес. Қазақ халқының тəуелсіздік жолындағы күресі осы 
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идеямен байланысты екенін кезінде қазақтың бас көтерер 
азаматтарының көбі-ақ қолдаған. Ахмет Байтұрсынов 1920 
жылы РКП(б) Орынбор комитетіне коммунистік партия 
қатарына кіру үшін берген арызында: «Азат етілген қазақ 
халқы қаналған адамзаттың бүкіл басқа бөлігімен бірге ға-
на яғни дүниежүзілік революция, дүниежүзілік федерация 
арқасында ғана бақытқа жете алады. Таптар мен ұлттарды 
іс жүзінде толық азат етуді өзінің алдына тікелей мақсат 
етіп қойған жəне ішінара жүзеге асырған интернационалдық 
коммунистік партиядан басқа ешқандай партия мұны жа-
сай алмайды», – деп жазды. (Известия Киргизского обкома. 
1920. 15 апреля).

Жүсіпбек Аймауытовтың «Ел қорғаны» пьесасының бір 
қаһарманы: «Ахмет Байтұрсыновты естулеріңіз бар шығар. 
Ол кісі қазақтың автономиясын алуға Мəскеуге барды... Ол 
кісі қазаққа зиянды болса, Ахмет оларға қосылмас еді»,... 
дейді (Ж. Аймауытов. Шығармалар. 1989. 432-бет).

Олардың бəрі де осылай сеніп келді, бірақ алданды, өздері 
де сол алданудың, сенімнің құрбаны болып кетті.

Большевиктер жолының қазақ халқының өміріне күрделі 
өзгерістер алып келгенін, Қазақстанның іргелі мемлекет 
болғанын, халықтың сауаттанып, мəдениетті елдер қатары-
на көтерілгенін де жоққа шығаруға болмас. Алайда осы жақсы-
лықтың бəрі үлкен қиыншылықпен келді. Қазақ қоғамының 
өзгерісі ұлттық мүддені қирату негізінде, қуғын-сүргінмен 
жүргізілді. Орталық үкімет біртіндеп негізгі бағдарламадан 
ауытқып, отаршылдық саясат ұстанды. Ұлы орысшылдық 
үстемдік алды. Ұлт өкілдеріне сенім азайды, мұның аяғы ұлт-
тың бас көтерер адамдарын құртуға əкеп соқты. Сəкеннің де, 
азаттық пен тəуелсіздік іздеудің əрқилы жолын өтіп Совет 
өкіметін паналаған Ахмет пен Жүсіпбектің де, олар сияқты 
көптеген ұлы қайраткерлердің – Шəкерімнің, Міржақыптың, 
Мағжанның, Бейімбеттің, Ілиястың, Тұрардың, тағы басқалар-
дың ауыр тағдыры бұған куə бола алады.

Сəкеннің осылардың ішінде айырықша қызылшыл бол-
ғаны да жасырын емес. Оны бұл идеяға ол өткен күрес 
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жолының ауырлығы, Колчактың лагері, атаман Анненковтың 
азап вагоны алып келіп еді. Ол өзі тұтқын бола жүріп, 
ескі режимнің тозғанын, күні өткенін сезінді. Бұл ақынды 
ұстанған жолының дұрыстығына сендіре түсті. Оның үстіне 
революцияны өткен, оның тарихын оқыған адамның бəрі 
біледі – ол кезде баррикаданың екі басында тұру ғана есепке 
алынатын, аралық жүйе деген болмайтын.

Сəкеннің қазақ үкіметінің басшылық қызметінде жүрген 
кезінде бірбеткейлік танытқаны, əдебиетте таза пролетарлық 
бағыт ұстанғаны да осыдан деп ойлау заңды.

Бірақ Сəкеннің өмірі мен қоғамдық қызметіне, шығарма-
шылық жолына зер салған адамның оның өкіметке, пар-
тия жолына сенімі көзсіз сену емес екенін анық байқайды. 
Өкімет те оны «революционерсің», «адал коммуниссің» деп 
маңдайынан сипап отырмаған. Саясаттағы солақайлықты 
көрген Сəкен де басшылыққа жалтақтамай, пікірін анық 
айтқан. Өкіметпен қарым-қатынастың мұндай күрделілігін 
біз Сəкеннің «Асау тұлпар», «Бақыт жолында», «Қызыл 
сұңқарлар» атты кітаптарына жазылған сындар мен оны 
қолдаушылардың позициясынан бір көрсек, 1923 жылғы 
өлкелік III партия конференциясының материалдары-
нан екінші рет танимыз. Бұл конференцияда сөйлеген 
РКП(б) Орталық Комитетінің хатшысы Е. Ярославский 
де, оны қолдаған кейбір қазақ коммунистері де Сəкеннің 
ұлтшылдығын «əшкерелеуге» тырысқан. Оған тілге тиек 
болған ақынның ертерек жазған «Айт» деген өлеңі мен 
1922 жылы жариялаған «Азия (Еуропаға)» атты туындысы 
болатын. Алғашқы өлеңдегі қазақтын ұлттық мейрамы ту-
ралы ақын сезімін діншілдік деп айыптау, соңғы өлеңдегі 
езілген, қаналған Азияның озбыр, отаршыл Еуропаға дөң 
айбат шегуін ұлтшылдық деп түсіну бұл сындардың негізгі 
мазмұнын құрайды. Сəкен революцияға алданып, аз күннің 
өзінде-ақ опық жеген халықтың жан сырын «Аш қазақ», 
«Отарбаның жұмсақ вагонында» деген шығармаларымен 
де суреттей білді. Жаңа экономикалық саясаттың онсыз да 
жүдеу қазақтың тұрмысына ауырлық ала келгенін, «мынау 
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қу қап НЭП, қойды ғой жеп» деген сөздермен сездірді. Осы 
шығармалардың көбі осы күнге шейін саясатқа дəл келмей, 
Сəкеннің қателері ретінде бағаланып келді.

Орталықтың жүргізген жолына бас шұлғи бермейтінін 
Сəкен қоғамдық қызметінде де көрсеткен. Қазақ үкіметі 
мен партия басшылығында болған ұлт қайраткерлері сол 
кездің өзінде-ақ Қазақстанның Автономия алуын (1920) дер-
бес ел болудың басы деп ұғып, мемлекет басқару саясатын 
қазақтың ұлттық егемендігі мүддесіне лайықтап жүргізе бас-
тады. Қазақ коммунистерінің мұндай «еркіндігі» ұнамаған 
Орталық, Қазақстанның орыс басшылары оларға «ұлтшыл» 
деген атақ жапсырды. Осындай жазықсыз айыпталған 14 
коммунистің (С.Меңдешев, А.Асылбеков, С.Сейфуллин, 
Ж.Садуақасов, Х.Жүсіпбеков, Ы.Мұстанбаев, М.Атаниязов, 
Ш.Тоқжігітов, Н.Нұрмақов, М.Жəнібеков, М.Саматов, 
Х.Нұрмұқанбетов, Н.Залиев, Н.Байсақалов) III партия кон-
ференциясы тұсында арнайы хат жазып, Е. Ярославскийге 
шағынғаны да бар. Е. Ярославский іштей ұнатпағанымен, 
оларды түгелдей жамандай алмай, əңгіменің аяғын жуып-
шайған. «Бəріңе емес, ол 2 – 3 адамға жасалған ескертпе ғана 
екен» деп, қазақ тілінде іс жүргізу, аударма əдебиетті көбейту 
жəне жақсарту шараларын қолдарлық комиссия құрған. 
1924 жылы қазақ тілінің орыс тілімен қатар мемлекеттік 
статус алуы осы дүмпудің əсері болатын. Сəкеннің Халық 
Комиссарлар кеңесінің төрағасы, «Еңбекші қазақ» газетінде, 
«Қызыл Қазақстан» журналында редактор болған кездерде 
жазған мақалаларында ұлт мүддесін, елдің егемендігі идея-
сын қорғауға арналған ойлар тіпті көп.

Жиырмасыншы жылдары Сəкен – Қазақстанда Голоще-
кин жүргізген саясатқа ашық қарсы болған адамның бірі. 
Ол, тіпті Голощекиннің қабылдауына бармай кеткен, оны-
мен кездесіп қалса, теріс айналып кететін болған. Сəкеннің 
бұл мінезін кек тұтып, «өркөкірек» ақынды жуасытып алу 
үшін Голощекин оған қарсы мақалалар ұйымдастырып, 
партиялық тазалаудан өткізген. Бұл мақалалар мен партиялық 
тазалаудың құжаттарында Сəкенді «Сейфуллинщина» деп 
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аталған жікшілдік топтың басында болды, солшылдық 
өмірінде оңшылдық қателерді көп жіберді, саяси өмірден 
ауытқып, пессимистік өлеңдер жазды деп айыптаған. Оның 
бəрін кейін тарих ысырып тастап, ақынның адал комму-
нист болғанын дəлелдеді. Голощекин басшылығының қазақ 
елін қандай күйге жеткізгенін Сəкен «Қызыл ат» поэмасы 
мен аяқталмай қалған «Біздің тұрмыс» романында сынай 
суреттегені көпке белгілі.

Осының бəрі ешбір үкіметке қолшоқпар болмай, Сəкен-
нің революциядан күткен арманын, оған сенімін таза сақта-
ғандығын көрсетеді. Ол еңбекші халық мүддесін бəрінен де 
жоғары қойып, қоғамдағы өзгерістерді соның тілек-тала-
бымен салыстыра қарады. Осы жолда табандылық, беріктік 
танытты. Революциялық идеал мен социализм құрудың тə-
жірибесі сəйкеспей қалған тұстарда, ойын сезімін жасыра 
алмай күйзелді, күйзелісін қаламына төкті.

Суреткер есебінде Сəкен – жаңашыл. Оның шығармалары 
қазақ əдебиетіне азаттық үшін күрестің қаһармандарын алып 
келді, олардың халық бостандығы жолындағы табандылы-
ғын, ерлігін суреттеді. Олар мазмұн жағынан да, түр жағынан 
да ұлттық əдебиетті байытты. Сəкен қазақ еңбекшілерінің 
бостандық үшін күресінің көркем шежіресін жасаумен бір-
ге қазақ жеріндегі жаңалықтың нышанын қадағалап жазып 
отырды. Ол жұмысшылар өмірін, қоғамның жаңашыл сыпа-
тын, ленинизм идеясын жырлады. Мұның бəрі ұлы идеяға, 
сенімге негізделді. Ақынның тегеуірінді өлең-жырлары ре-
волюция тілегіндегі елдің арманын түсінуден, соларды бола-
шаққа сендіріп, қайрат-жігер бере сөйлеу ниетінен туды. Сə-
кен жасаған серпінді өлең үлгілері, ырғақ өлең өлшемінің 
жаңалығы, қуатты екпін, жаңа метафоралар мен тіл айшықтары 
сол туындылардың жаңашыл мазмұнына лайықталды. Жаңа 
қоғамның, соған сүйенген адамның асқақ сезімі оның жырла-
рына арқау болды. Бұл бағыт жаңа дəуір əдебиетінің бостандық, 
азаттық күресі тудырған жемісті саласы еді.

Алайда Сəкен шығармашылығын осылай бірбеткей түсі-
ну де қате болмақ. Ақын сенген идея, ол жасаған жаңа əдебиет 
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бірте-бірте тап тартысының, партия идеологиясының құра-
лына айналды, шындықтан жалтарып, жарамсақтыққа 
ұрынды. Өмірдегі өзгерістер бір жақты суреттеліп, тірші-
ліктің қайшылықты құбылыстары жұмсартылып кетті. 
Əдебиет дамуының осы тенденциясы Сəкенге де, оның 
шығармашылығына да əсер еткені даусыз. Ол өмірді бір 
жақты жырлады, социализм жеңісін мадақтаумен болды. Жаңа 
заманның пафосты тенденциясын ұстанды. Ал, баррикада-
ның ана басындағылар бұл өмірдің екінші, қайғылы жағын 
көрді. Мағжан өлеңдеріндегі өмір суреттері осындай. Егер 
Сəкен көрген өмірдің күнгей жағы мен Мағжан суреттеген 
ауыртпашылықты, азапты тіршілікті тең алса, олардың бі-
рін-бірі толықтырып, шындықты дəл түсінуге себін тигізген 
болар еді.

Лирик Сəкеннің біз үшін қымбат мұрасында оның туған 
ел, табиғат жайлы өлең жырлары ерекше орын алады. Оның 
бұл саладағы туындыларында даланың өз табиғатындай 
кеңдік, əсемдік, тазалық бар. Лирикалық сазға, əуезге сүйен-
ген өлең шумақтарының көбі əнге айналып кеткен. Оның 
Көкшетауы, Айнакөл, аққуы, лашыны, ақсақ киігі – бəрі де 
дала табиғатының пəктігін сезімталдықпен суреттеудің биік 
үлгілері.

Сəкеннің кейбір шығармаларындағы тарихқа көзқарасы, 
жеке адамдарға берген бағасы біздің бүгінгі ұғым түсіні-
гімізбен қабыспай жататын кездері де кездеседі. Оны заман 
талабынан туған жеке адамның түсінігі деп ұққан жөн. Ол 
«Көкшетау» поэмасында Абылайды хан, үстем, зорлықшы 
тап өкілі есебінде суреттесе, «Тар жол тайғақ кешуде» 
революцияға қарсы күштерді сынай көрсетеді. Мұны жеке 
адамдарды жамандау емес, тарихты өз талғамымен түсіну, 
өзінің ұстаған жолын, бағытын қорғау деп білеміз. Бостандық 
дегеннің өзі, ең алдымен адамның ұғым түсінігін азат ету 
ғой. Сəкен социалистік революциядан əркім өз ойын еркін 
айта алатын, өзі таңдаған жолмен жүретін заман күтті. Өзі де 
осылай еркін өмір кешті. Азаттық дегеннің шартты екенін, 
əрбір іс пен сөздің артында есеп барын ол кейін білді, содан 
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опық жеді. Соған қарамастан мұндай адамдардың желдің 
ыңғайына қарай қозғалатындардан парқы бөлек. Жас кезі-
нен Сəкен атын туған халқына кең таратып, оның сүйіктісі ет-
кен де қайраткер ақынның осы мінезі, адалдығы, табандылығы 
болатын. Ол қара басының қамы үшін өмір сүрмеді, еңбекші 
елінің қамын жеді, соның тағдырын ойлады.

Сəкен революцияның қызыл туын көтеріп əдебиетке кел-
генде, Қазақстанда онымен қатар тұрар адам болмайтын. 
Жалғыздығына қарамастан, ол жаңа əдебиеттің ұраншысы 
болды, оның жас кадрларын тəрбиелеп, оларға бағыт сілтеді. 
Еңбектерімен жəне жаңа құрылған жас күштерді жинақтап, 
жаңа əдебиеттің негізін қалады, қабырғасын тұрғызды, 
аяғынан тік қойды. Мұны қазақ əдебиетін зерттеушілердің 
бəрі ақ айтқан, мойындаған. Тарихи бұл бағаға ешкім де та-
ласпайды.

Сəкен жөнінде замандас қайраткерлерінің де, қаламдас 
достарының да жақсы пікірлері сақталған. Жазушылар-
дан Бейімбеттің, Ілиястың, Мұхтардың, Сəбиттің, Ғабиттің 
мақалалары, естеліктері бар. Оларда Сəкеннің жан-жақты 
қоғамдық, əдеби қызметі, адамгершілігі жайында қызықты 
деректер мол. «Оның шыншылдығы», – деп жазды Мұхтар 
Əуезов – қызып жанып отыратын, буы білініп тұратын, ба-
рынша шын сезім, шын жүрек шыншылдығы. Сондықтан 
бұның жолы – əр адымын санап басқан кісінің жолы емес, 
ылдиы бар, өрі бар шын өмір жолы, ыстыққанды нағыз ақын 
жолы» («Қазақ əдебиеті» 1936, 12 шілде).

Сəкен жөнінде көп жазып кеткен адамның бірі – Ғабит 
Мүсірепов еді. Ол естеліктер де, мақалалар да, көркем шы-
ғармалар да жазып, Сəкеннің əдеби бейнесін жасауға көп 
еңбек сіңірді. Таяуда ғана жарық көрген Т.Кəкішевпен маг-
нитофонға жазылып алынған сұхбатының да көп бөлігін 
ол Сəкенге арнапты. «Сəкен адам ретінде, мемлекет бас-
шысы ретінде, менімше, ешкімге жақсылықтан басқа нəрсе 
ойламайтын» – депті Ғабит. – «Сəкен анаған қарсы бол-
ды, мынаған қарсы болды» дейді ғой. Бұның көпшілігі – 
Сəкеннің атымен жасалған істер» (Т. Кəкішев. Ескірмейтін 



363

естелік. 1994. 271-бет). Сонымен қатар Ғабит Сəкеннің «Зор 
адамгершілігін, іштей көп» еске алады. «Бесеудің хатынан 
кейін Сəкен маған ерекше көңіл танытты, – дейді одан əрі 
Ғабең. – Сəкен мені алақанына салып алардай қуанды... егер 
шындықты айта алмасақ, жазушы болып неге керек, адалын 
айт, адалынан өлсең, арманың бар ма? – деді».

Мұның бəрі революцияға араласу, оның жолын ұстану, 
Адам ақын, қоғам қайраткері Сəкеннің халықтық еңбегіне, 
беделіне азаматтық тұлғасына нұқсан келтіре алмайты-
нын дəлелдейді. Ол не істесе де, елім, халқым деген адал, 
ақ көңілмен істеді. Халық мүддесіне жат саясатқа ашық 
қарсы тұрып, халқы үшін жанын құрбандыққа шалды. Оның 
бүкіл өмір жолы, қолы жеткен табысы, жіберген қателігі – 
сол халқымен, революцияны жақтаған топпен, тұтас бір 
жаңашыл ұрпақпен, қалың көппен бірге өтті. Өр тұлғалы 
ақын бар талантын соларға арнап, жыры мен қайраткерлігін 
бір жерге тоғыстырды. Артық айтса да, заманына, еліне 
сенгендіктен айтты. Осы істің нəтижесін ол ойланбай өтті 
десек те, əділ болмас еді. Оның «Отарба терезесінен», «Сыр 
сандық» сияқты өлеңдері дəуір ісі, адам тағдыры жайлы 
ойланудың басы еді. Бірақ оны ақын жеріне жеткізе алмады, 
мұршасы келмеді.

Қандай да болмасын өзгеріс заманы белгілі бір қайраткер-
лерді ілгері шығарады. Бұл қоғамдық өмірде ғана емес, 
əдебиет өмірінде де солай. Сəкен қайраткерлігі жағынан 
да жалғыз емес. Ленин бастаған революция сарбаздары, 
оның Қазақстандағы өкілдері Ə.Жангелдин, С.Меңдешев, 
Н.Нұрмақов, Т.Рысқұлов, О.Жандосов, Ə.Айтиев, М.Жəні-
беков тағы басқалармен қатар жұмыс істеді. Əдебиетте ол 
М.Горький, В.Маяковский, Я.Колос, Хамза С, Айни Е., Ча-
ренц Г.Ибрагимов сияқты ұлт əдебиетінің жаңа бағытын 
бастаған адамдармен бастас болды, достасты, солармен бірге 
жаңа əдеби дəстүр қалыптастырды. Қазақтың төл əдебиетін-
де Б.Майлин мен І.Жансүгіровті қатарына алып,өмір еңбек 
жолын бірге өткізді. Жас кезінде, революцияның тар жо-
лында əртүрлі бағыт ұстанғанмен, Совет өкіметін мойын-



дап келген Ахмет Байтұрсыновты да ол құшағын жая қар-
сы алды. Мағжанның Алматыға келуіне көмектесті. Оны 
Сəкеннің қалай қарсы алып, бауырмалдық көрсеткенін 
замандастарының естелігінен де, тарихи мəліметтерден де 
білеміз. Осының барлығының ар жағында үлкен жүректі, 
пейілі кең, халқым деген Азамат тұр. Ол ақындығымен де, 
қайраткерлігімен де, адамгершілігімен де тарихи дəуірдің 
ұлы ұрпағының есебіне кіреді. Оны шын атымен Садуақас 
демей, «Сəкенім» деп анасы сүйіп қойған есіммен ардақтаған 
елі қазақ халқы ешуақытта ұмытуға тиісті емес.

«Қазақ əдебиеті», № 38,
23 қыркүйек, 1994 жыл
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Тұрсынбек КƏКІШЕВ

САХАРА СҰҢҚАРЫ

Қазақ еліне тəуелсіздік келгеннен бері талай игі істер 
жасалып жатыр. Соның ең негізгілерінің бірі – рухани 
байлығымызды жаңаша бағамдау. Бұл қазақ халқының та-
рихына, мəдениетіне, əдебиетіне, өнеріне, əн-күйіне, тұр-
мыс-тіршілігіндегі əрқилы машықтары мен тəлім-тəрбие 
саласындағы үлгі-өнегесіне, не керек, бір сөзбен айтқанда, 
рухани əлеміне жаңа заман биігінен қарап, салыстыра зерт-
теу, дəстүрдің озығы мен тозығын айқындап, өркениетіміз-
дің бұрмаланбаған келбетін, лайланбаған кəусар ойын сол 
қалпында жеткізу, жалғандыққа ұрынбаған шын табиғатын 
таныту мақсатынан туып отыр.

Қазақтың «Өнер алды – қызыл тіл» деген мақалы жөнін-
де совет тұсында білдіртпей жасырып, қазір ашық айтып келе 
жатқан бір ойым бар: ол – «қазақ үшін сөз – материалдық 
байлық» деген пікір. Қазірде де бұған қосылмайтындар табы-
лар, сонда да осы пікірімді түсіндіре кеткенімнің артықтығы 
жоқ.

Əдетте, материалдық байлық дегенді қолмен ұстап, көз-
бен көретін дүние деп есептейміз де, əр елдің интеллекту-
алды (зиялылық) парқын зəулім сарайлар, көркейген қала, 
салынған жол, не керек, өмірде нақты қолданатын заттарға 
қарап бағалап, мəдениетінің өскен-өспегендігін соған қарап 
баға беру əдетке айналған, əлі де одан ұзап кете қойған 
жоқпыз.

Марксизмнің материалистік теориясы көшпенділердің 
мəдениеті бар деп танымағандықтан көшіп-қонып жүріп 
өмір сүрген халықтарды тағылық жайлаған ел деп білді. 
Оған В.И. Лениннің қазақ сахарасы туралы: қараңдаршы, 
мына далиған далада жабайылық, нағыз тағылық жайлаған 
ғой деп нығырлап айтқаны осының нақты мысалы.

Осындай тұжырымдарға сеніп, біз өзіміздің елдік намы-
сымызды да, өрелі ойымызды да таптаттық.
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Міне сондай уақытта «сөз – материалдық байлық» дегенді 
ашық айту қиын болуының үстіне қауіпті де еді. Қазақ да-
ласына əлдеқалай саяхаттап келгендер болсын, не қазақ 
даласының нəрін сормақ ниетпен келсін, не қазақты өзінің 
құлына айналдырғысы келген отаршылдар болсын, əйтеуір 
рухын езіп, жан дүниесін жүдетіп, орыс халқының санын 
көбейту саясатын жүргізгендер алаш ұлдарын тең көрмесі 
бұлай тұрсын, оның ұнжырғасын түсіріп, меселін басу үшін 
түрлі «хикаяларды» ойлап шығарды, халықтығымызға қауіп 
төндірді. Тарихымызды өздерінің ойына лайықтап жазды, өз 
білгендерін істеді.

1974 жылы 25 шілде күні Ғабит Мүсіреповпен магнито-
фон арқылы сұхбат өткізгенімде бір керемет ой айтты: 
«орыс патшасы бізді сырттан иемденгеніне мəз болушы 
еді, ал советтер бізді іштен алып кетті ғой» деген соң алаш 
қайраткерлеріне байланысты сұрақтарымды əдейі қою-
латып, əлгі ойына тізгін тастағанымда «патшалық құрылыс 
тұсында қазақ даласы өзінің мəдениеті, əдебиеті, тұрмысы 
оқшаулықта болды. Демек, бұл елдің ішкі дүниесінің жасыры-
нып жатқан жері болған» (Т. Кəкішев. «Ескірмейді естелік», 
1994. 290 – 291-беттер) дегені, əсіресе, сөз өнеріне тіке-
лей қатысты болса керек. Сонда Ғабеңнің «Дүниеде бір ой 
айтылуы қиын, айтылған ой өлмейді» (293) дегеніне бақсақ, 
«сөз – материалдық байлық» деген пікірдің шындыққа жа-
қын екендігіне шүбə болмаса керек. Қазақтың өлмейтін ойды 
көп айта білгені сөзінен анық көрінеді.

Құдай қазаққа басқаны бермесе де сөзді берудей-ақ беріп 
баққан. Сөзбен бар жағдайдың жөнін келтіре аламыз. Сөзбен 
қайғылыны жұбатқанбыз, ердің құнын шешкенбіз, қуаныш-
шаттығымызды аспандатқанбыз. Сөзбен зəулім қалалар 
мен салтанатты сарайларды салғанбыз. Сөзбен уанғанбыз, 
сөзбен қуанғанбыз. Ұлттың рухына қажеттінің бəрін сөзден 
тапқанбыз. Сондықтан, қазақ пен сөздің кіндігі бір. Осындай 
құдіретке көтерілген сөз өнерімізді, соны жасаушыларды 
қадірлей білмесек, онда біз дүниедегіні парықтау қабілетінен 
айрыламыз. Тарихтан үміт ете алмаймыз.
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Оның шет жағасы шығып та жатыр. Өзіне дейін өзгелер 
де өмір сүргенін аңғармайтын, өз айтқанынан басқаны түкке 
тұрмайды деп білетін «данышпандар» шыға бастаған уақыт-
та тарихи қайраткерлердің қайсы болса да сасық көкіректен 
«сыбағасын алып» таяқ жейді екен. Оған басқаларды былай 
қойғанда өңгені емес, сөздің жанын білетін шығар деп ойлай-
тын қаламгерлеріміздің шайыла бастағандары қынжылта-
ды. Əрбір қайраткердің ісі өзінен кейінгілердің бүгінгі 
түсінігімен емес, өзіне дейінгілерге қарағанда не тындырға-
нымен, өзі өмір сүрген заман түсінігімен бағаланатынын 
ұқпау əрине білгеннің ісі емес.

Мұндай ауру қазір бүкіл əдебиет əлемін жаулап барады.
Баяғыда жалғыз Белгібай ағамызды білуші едік, енді оның 

баласы түгіл, немере-шөберелері шыға бастапты. Сəкен-
дердің «сырты ғана жылтыраған, құр кеуде. Сірə іші əнте 
қуыс. Басы да қуыс» екендігін өздеріне салыстыра қарап 
анықтайтындар шығуда. Бұған əлеуметтік тосқауыл болма-
са, қазақ əдебиеті мен мəдениеті шынында да қуыс кеуде-
лерге толып кетер...

Керуеннің көше берерін «Қазығұрт» баспасы қазақ ақын-
жазушыларының көп томдықтарын шығару үрдісімен-ақ 
аңғартып жатыр.

2004 жылы, тілейік мейлі, тілемейік мейлі, қазақ халқы-
ның ғана емес, бүкіл дүние жүзінің тарихында керемет үрдіс 
жасап, адамзат дамуына талай қиындық пен жақсылықтар-
ды əкелген төңкерістің, соның жырын жырлаған əдебиеттің 
серкелері Сəкен, Ілияс, Бейімбеттердің 110 жылдығы болды. 
Өздері өмір сүрген заманнан, өздері орнатқан қоғамнан рахат 
көре алмай, қорлық-зорлыққа тап болған ұлыларымыздың 
шығармалар жинақтарын шығару елдігіміздің үлкен белгісі, 
санамыздың ұлы қуанышы. Осыған орай олардың кешегі 
рухын, түсінік-танымын бүгінгі ұрпаққа таныстыратын, сəті 
түскен кезде көркемдік лəззатына батыратын, ақыл-сана-
сының өсуіне ықпал жасайтын туындылары жарық көрер 
алдында қалың оқушыға тəуелсіздік əкелген көзқараспен 
олардың өмір жəне өнер жолдарын, тарихтағы орындарын 
жаңаша баяндап берген орынды болмақ.
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* * *

Қазақ кеңес əдебиетінің негізін қалаушы жалынды ақын, 
айбынды күрескер, қоғам қайраткері Сəкен Сейфуллиннің 
өмір жолы мен өнерпаздығына көз салғанда қазақ тарихы-
ның ұлы өзгерістерінің көп қырларын аңғарамыз.

Сарыарқаның Ор, Аба таулары мен Есіл, Нұра өзендерін 
жайлаған саятшы Сейфолланың семьясында 1894 жылы 
Сəкен жарық дүниеге келген.

Ауыл молдасы Ағашаяқтан сауатын ашқан Сəкен 1905 
жылы Нілдіге келіп, орыс-қазақ мектебіне түсіп, 1908 
жылы Ақмоладағы екі сыныпты приход школына ауыса-
ды. Оны тəмамдағаннан кейін қалалық училищеде оқуын 
жалғастырады. Ақмоладан да гөрі ірі, өнерлі жерде білім 
алу қажеттігін сезген соң 1913 жылы Омбының оқытушылар 
семинариясына көп қиындықпен қабылданады. Осында 
болашақ ірі қоғам қайраткері Нығмет Нұрмақовпен екі, 
қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевпен үш жыл бірге 
оқиды.

Омбы – Сəкеннің білімін молайтып қана қоймай, оның 
демократтық көзқарасын қалыптастырған, ақындық дары-
нын ұштаған қала. Қазақ жастарының демеуімен 1914 жылы 
«Өткен күндер» атты өлеңдер жинағын шығарып, мəдени-
ағарту мақсатын көздеген «Бірлік» қоғамы төрағасының 
орынбасары болады. Омбы жұмыскерлерінің өмірімен та-
нысып, демократ А. Сорокин, революционер жазушы Фе-
октист Березовскиймен жақын болуы Сəкеннің ағартушы-
демократтық көзқарасының өрістей қалыптасуына жағдай 
жасаса, 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысы күрес жолын 
таңдау қажеттігін сездірген.

Омбы полициясының қара тізіміне 1914 жылы іліккен 
Сəкен өзінің ізін бағып жүрген тыңшыларға қарамастан 
1916 жылғы санақ алу жұмысына қатысуы, Бұғылы ауы-
лында мектеп ашып, бала оқытуы, Ақпан төңкерісі кезінде 
қала жатақтарымен тағдыр тəлкегін бөлісуге бел байлауы, 
Ақмолаға келе сала «Жас қазақ» ұйымын ашуы, 1917 жылы 
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«Тіршілік» газетін шығаруы, замана жайын түсіндіруі, Қазан 
төңкерісін қуанышпен қарсы алып, қалам мен қаруды қатар 
ұстауы əншейінгі жастық желігі емес еді.

Күрескерлік сананың əсерімен Ақмола совдепінің пре-
зидиум мүшесі жəне халық ағарту комиссары болып, 
төңкерісшіл өлең-жырдың туын көтеріп, таптық сыңай та-
нытты. 1918 жылдың маусымында тұтқынға алынып, ата-
ман Анненковтың азап вагонында ажалмен алысуы, асқан 
ерлік көрсетуі, түрмеден қашып шығып Түркістан өтуі, 
кеңес өкіметі қайтадан орнағаннан кейін Ақмолаға келіп 
əлеуметтік істерге белсене араласуы азамат ақынның өнегелі 
өмірінің айшықты беттері.

1918 жылы компартия мүшелігіне қабылданған азғана 
қазақтардың бірі де Сəкен Сейфуллин.

1920 жылы бүкіл қазақстандық құрылтай съезіне арнайы 
шақырылып, Орталық атқару комитеті президиумының мү-
шесі болды. Оқу халық комиссарының орынбасары, «Ең-
бекші қазақ» газетінің жауапты редакторы болып жүргенде 
1922 жылы Халық Комиссарлары кеңесінің төрағалығына 
сайланды.

1922 жылы – қазақ кеңес əдебиетінің олжалы жылы. 
Сəкеннің 1915 жылдан бері жазып, «Тіршілік» (Ақмола), 
«Кедей сөзі» (Омбы), «Ұшқын», «Еңбек туы», «Еңбекші 
қазақ» (Орынбор) газеттерінде əр кезде жариялаған өлеңде-
рінен құралған «Асау тұлпар» жинағы, 1917 жылы жазы-
лып, Ақмола сахнасына қойылған «Бақыт жолына» пьесасы 
мен тұңғыш революциялық «Қызыл сұңқарлар» (1920 ж.) 
драмасы, А. Асылбековтың «Біздің де күніміз туды» пу-
блицистикасы, М. Əуезовтің «Еңлік-кебек» трагедиясы мен 
«Қорғансыздың күні» əңгімесі жеке кітап болып басылып 
шықты.

Сəкен Сейфуллин 1917 – 1925 жылдар арасында Қазақ-
стан көлемінде өткізілген барлық ірі науқандар, мəнді мəжі-
лістерге, бүкілодақтық съездер мен кеңестерге қатысты. Ел-
ді электрлендіру (ГОЭЛРО жоспары) туралы В. И. Ленин ба-
яндамасын өз құлағымен тыңдап, ұлт республикалары ком-
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мунистерінің Мəскеуде өткен кеңестерінде белсенділік та-
нытты.

1924  жылы пролетар көсемі В. И. Ленин дүние салғанда 
Қазақ республикасының делегациясын басқарып Мəскеуге 
барды, қазақ ақындарының ішінен бірінші болып «Қайғылы 
хабар»,  «Қаралы күн» өлеңдерін жазды.

1925 жылы Қазақстан пролетар жазушыларының ассо-
циациясын (Каз АПП) ұйымдастырып, Қызылордадағы ха-
лық ағарту институтының директоры, өлкелік партия коми-
тетінің жанындағы испарттың меңгерушісі болды. 1927 – 
1929 жылдары Ташкенттегі қазақ педагогика институтының 
(Казпедвуз) директоры қызметін атқарып,  1929 жылы күзде 
Алматыға зорлықпен шақыртылды. 1930 жылдан 1937 жыл-
ға дейін КазПИ-де доцент, 1934 жылы Қазақтың комму-
нистік журналистика институтының профессоры міндетін 
атқарды.

1927 – 1928 жылдары «Жыл құсы» альманағы мен 
«Жаңа əдебиет» журналын шығаруды ұйымдастырып, 
ұзақ уақыт «Əдебиет майданы» журналының редакторы 
болды. Əдебиет пен мəдениет ісіне басшылық ететін та-
лай ұйымдардың жетекші құрамына сайланып, 1934 жылы 
бірінші бүкілодақтық жазушылар съезінде айбынды сөз 
сөйледі. Орыс ақыны А.С.Пушкиннің қаза болуының 100 
жылдығын өткізу жөніндегі одақтық комитеттің мүшесі 
жəне республикалық комиссияның төрағасы болды.

Сəкен – қоғам, əлеумет істерімен өзінің творчестволық 
өнерпаздығын қисынын тауып қабыстыра білген қайраткер. 
Бүгінгі өмір шындығы, кезең тудырған келелі мəселелер 
оның ақындық жанарынан сырт қалмай, үнемі көркем сөз 
өресінен көрініс беріп отырды. Қазақ халқының тарихында, 
əсіресе əдебиетінде үлкен белес жасаған «Тар жол, тайғақ 
кешу» атты роман-эссесін 1922 жылы бастап, 1927 жылы 
жеке кітап етіп шығарды. Бұл екі арада «Домбыра» (1924), 
«Экспресс» (1925) жинақтары мен «Ұйым жəне еңбек 
шарт-жалшылар қорғаны» (1926) атты өлең-жырын жария-
лады. Қазақ əдебиетінде жұмысшылар өмірін суреттеудің 
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тырнақалдысы болған «Жер қазғандар» повесі 1927 жылы 
жазылса, «Тұрмыс толқынында» жинағы 1928 жылы шықты. 
Қазақ əдебиетінің классикалық туындысына айналған «Көк-
шетау» дастаны 1925 – 1928 жылдар аралығында жазылып, 
1929 жылы жарық көрді.

Өзі қолымен жасаған социалистік қоғамға «Советстан» 
(1925) «Альбатрос» (1933), «Социалистан» (1935) трипти-
хын арнап, кезең қиындығын, аштықты, партияның, əсіресе 
кəрі райкомның жүргізіп жатқан саясатының қателігін əш-
керелеген «Қызыл ат» дастанын жазды. Бұлар күрескер 
ақынның поэзия саласындағы толассыз еңбегіне айғақ бол-
са, 1922 жылы жазылған «Айша» əңгімесін 1935 жылы по-
веске айналдыруы, қазақ интеллигенциясының республи-
ка басшылығына рухани қарсылығын суреттеген «Біздің 
тұрмыс» (1932 – 1934) романы жəне республиканың өсу 
белестерін баяндаған «Жемістер» атты публицистикалық 
повесі, сол кездегі идеологиялық қыспақ құрсауында өңде-
ліп, толықтырылған «Тар жол, тайғақ кешудің» екінші 1936 
жылғы басылымы көркем қарасөз саласындағы ірі туынды-
лары еді.

Жаңа өмірді өрге сүйрелеген жалынды қайраткердің 
творчестволық еңбегінің жиырма жылдығы 1936 жылы ата-
лып, зор құрмет көрсетілді. Қазақ жазушыларының ішінен 
тұңғыш рет Еңбек Қызыл ту орденімен марапатталған да 
Сəкен болды.

Дəуір дауылпазы туралы «Еңбекші қазақ» газетінде 
1923 жылы жарияланған мақала «Жыл құсы» деп аталып, 
«Сəкен Сейфуллин біздің қазақ əдебиетімізде жаңа дəуірді 
бастап отыр. Оның шығармаларының əдебиет майданында 
жаңа жол көрсетіп шығуы Октябрь төңкерісімен байлаулы 
нəрсе. Бұл өзгерісті жұрттан бұрын сезген Сəкен. Бұл жаңа 
жол, жаңа пікір туғызушылардың саны əзір көп емес, бірақ 
түбінде жеңбекші. Жаңа жазушылардың, жаңа балапандап 
туып келе жатқан ақындардың бастығы – Сəкен Сейфул-
лин. Қазақ əдебиетінің бет алысын жаңа ағымға бұрып, жол 
салған» Сəкен екені ашық жазылды. Мұндай ой-пікір сол 



372

кезде басқа ақын-жазушылардың ешқайсысына айтылған 
емес.

Қазақ кеңес əдебиетінің негізін қалаушы болу үшін ең 
алдымен табанды таным, көзқарас керек болса, екіншіден, 
жаңа идеяны қалың оқушыға жеткізе алатын оңтайлы түр – 
форма табу шарт. Жаңа мазмұнға лайықты жаңа түр табу 
арқылы замана образын жасау қажет.

Қазақ кеңес əдебиетінің серкесі болу үшін, үшіншіден, 
əдебиеттің əр жанрында еңбектеніп, жоқты табуға, толым-
сызды толықтыруға, жетімсізді жетілдіруге тиісті, міндетті 
болды. Мұны да Сəкен абыроймен атқара бастаған шақта 
əдебиетіміздің көсегесін көгерткен Бейімбет, Мұхтар, Сəбит, 
Ілияс сияқты ұлы дарындар көмекке келді.

Қазақ кеңес əдебиетіне қөшбасшы болу үшін, төртіншіден, 
жаңа бағытты қабылдайтын жас творчестволық күштерді 
өсіріп, олардың идеялық-көркемдік консолидациясын жа-
сау, ынтымақ-бірлігін күшейту шарт. Осыны да қолымен 
атқарған адам Сəкен. Бұл салада Сəбит Мұқанов қана Сəкен-
мен деңгейлес бола алады дегеннің өзінде сол Сəбиттің өзі, 
онан кейін Ғабит Сəкен пəтерінде жатып оқуы, əдебиетке 
араласуы ағайындықтың, туыстықтың, жерлес-руластықтың 
əсерінен емес, кеңес əдебиетіне жаңа творчестволық күшті 
тəрбиелеп өсірудің, басқа ықпалдарға шалдырмаудың, жас 
жебелерді ұштап-қайраудың мақсатынан туған болатын.

Ол ол ма, Бейімбет сияқты ұлы дарынды кеңестік əдебиет-
тің даңғылына түсіруде Сəкен əрекетінің орны бөлек. Қос-
танайда «Ауыл» газетінде жүрген Бейімбетті «Еңбекші 
қазақ» газетіне жауапты хатшылыққа алдырды. Орынборға 
көндікпей, біраздан кейін қайтып кеткен Бейімбетті қоярда-
қоймай қайтадан шақыртып алуы қазақ əдебиетінің образ-
дар галереясында Мырқымбайдың төрден орын алуына 
жағдай жасағанын естен шығармаған абзал.

Тоқалдықтан босап, қуаныш-шаттығын сыртқа шығаруға 
талпынған Шолпан Иманбаеваны əдебиетіміздің қызыл 
гүліне айналдырған, революция күндеріндегі қанды көй-
лек жолдасы Сабыр Шариповтың «Қызыл Қазақстан» жур-
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налының əр санында шашырап жатқан «Алтыбасарын» 
қолымен көшіріп, кітап етіп шығарған да Сəкен болатын. 
Өнерпаз дарындарды осылай тірнектеп жинаудың арқасында 
ғана 1925 жылы қазақ жазушыларының тұңғыш өнерпаздық 
ұйымы – ҚазАПП-ты – қазақ пролетар жазушылар ассоциа-
циясын құрып, оған басшылық етуі айтуға ғана оңай жай-
лар. Сондықтан Сəкеннің қазақ кеңес əдебиетінің негізін 
қалаушы екеніне күдіктене қараудың өзі күпірлік.

Қазақ əдебиеттану ғылымында «Сəкенді қазақ совет 
əдебиетінің негізін қалаушылардың бірі ғана» деу тарихқа 
қиянат жасау. Ол «бірі» болар еді, егер Октябрьден туған 
қазақ совет əдебиетінің алғашқы іргесін онымен қатар 
қаласқан тағы да біреулер болса. 1919 жылға дейін бір де 
адам болған жоқ. Сəкен қазақтың Маяковскийі ғана емес, 
Максим Горькийі, яғни қазақ совет əдебиетінің өркендеушісі 
ғана емес, оны бастаушы» деген Сəбит Мұқановтың 1936, 
1957 жылдарда ағынан жарылып айтқанын місе тұтпай, əр 
ауылдың жүйрігін бəйгеге қосу ниеті күшейе бастағанда 
Ғабит Мүсірепов «Сəкеннің қазақ əдебиеті мен қазақ со-
вет мəдениетінің, жалпы халық ағарту жұмыстарының бет-
алыс табуындағы орны ерекше. Сəкен алғашқы кезде жапа-
жалғыз. Жаңа əдебиет, жаңа мəдениет дегеннің бағытын 
жапа-жалғыз белгілеген адамымыз.

Сəкенді біз совет əдебиетінің негізін қалаушы деп атай-
тын болсақ, ең алдымен Сəкеннің сол майданды жалғыз 
басқарып, совет ұранын көтергенін ескеруіміз керек» деп 
1974 жылы тағы да бір пысықтап, нығыздағанын естен 
шығармаған абзал. Орынсыз ожарланғандардың қысыр ой-
лары тарихтың күресінінен табыларына еш күмəн болмасқа 
керек.

* * *

Сəкен қайраткерлігіне бір арнадан қарап, бір жүйеде баға 
беру дұрыс болмайды. Қазақтың мақтанышына айналған 
азаматтың өр тұлғасынан талай өнер үлгілері тарамданады.
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Сəкен ең алдымен өзінің өмір сүрген дəуірін жырлап, 
оны қастерлеудің оңтайлы жолдарын таба білген жаңашыл 
ұлы ақын. Құдай берген дарынын сəулелендіруге сазгерлігі, 
композиторлығы едəуір демесін жасап, сал-серілігі мен 
саятшылығы ажарлай түскені тағы бар. Қазақ тарихындағы 
осы ұлы құбылысты ажарландыра, мəндендіре түскен өнер-
паздықты атап-атап көрсеткен абзал.

Сəкен Сейфуллин – ірі мемлекет қайраткері. Қазақстан 
елдік пен азаттыққа үміттенген шағында республика басшы-
ларының бірі болғанын, ең бір шешуші кезде жан-тəнімен 
жұмыс істеп, басқа елдермен халқының терезесін тең қылу 
жолында аласұрғанын ешкім де жоққа шығара алмайды. Ол 
өзінің өлең жырларында, көркем шығармаларында ғана емес, 
əрбір іс-əрекетінде осы арманын жүзеге асыруға жан сал-
ды, талаптанды. Оның журналистік қаламы осы мақсаттың 
үлдесінен шығып, сөзі мен ісі бір жерден шығуына жағдай 
жасады.

1922 жылы аз уақыт оқу-ағарту комиссарының орынба-
сары болғаннан кейін шілде айында бүкіл жаңалықтың жар-
шысы, сөзіне еріксіз құлақ асатын партия органы – «Еңбекші 
қазақ» газетінің жауапты редакторы болып жүргенде, яғни 
қарашада Қазақстан үкіметінің, яғни Қазақ АССР Халық ко-
миссарлары Кеңесінің төрағасы қызметіне сайланды. Осы 
екі міндетті 1925 жылға дейін қоса атқаруында үлкен мəн 
бар. Төрешілдікті көздеген адам газет маңына жоламайды, 
оның жанып тұрған от екенін, сыр шашып қоятынын біледі. 
Ал Сəкен болса іс пен сөзді тұтастыру үшін, айтылған мен 
жазылғанның іске асуы үшін екі негізгі тұтқадан айырылма-
ды.

Халық комиссарлары Кеңесіндегі пəрменді, өмірі біт-
пейтін жұмыстар бір адамға аздық қылмайтынын Сəкен 
өте жақсы білді. Істеліп жатқан, істелейін деп жатқан жұ-
мыстарды, бұйрық-жарлықтарды оңтайлы да дəйекті на-
сихаттау бір адамға аздық жасамайды. Осыған қарамастан 
Сəкен екі тізгінді қатар ұстап, өзінің шын азамат екенін, 
оның көздегені өзінің мансабы емес, елдің өркендеуі екенін 
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анық танытты. Қазақтың «қолында тұрған соң қонышынан 
басады» деген күдікшіл ойынан шығайын деп емес, елге 
пайдамды тигізейін деген мақсатпен Сəкен Совнаркомдегі 
күндіз атқарылған мəнді істерді газетке түнде жазып отыр-
ды. Əуелгі кезде үш-төрт материал берген кезі де бар. Осы екі 
қызметті қоса атқарған уақытта Сəкен публицистикасының 
басым көпшілігі, ең аз дегенде екі жүздей (200) мақала, ха-
барлары жарияланды. Жəне олары көр-жерге емес, үлкен 
əлеуметтік, мемлекеттік мəселелерге арналды.

Мемлекет билігі қолына тигенде 1923 жылы 15 ақпанда 
«Қазақты қазақ дейік, қатені түзетейік» деген ащылығы удай 
мақала жазды. Теңдік беремін деп дуылдатқан 1917 жылдың 
өзі «Киргиз» деген атаудан бізді құтқармаған-ды. Сəкен ашу-
ызаға толы осы мақаласын «бүгінге шейін қазақты орыс-
тар киргиз деп келеді, орыс патшасының төрелері, жаса-
уылдары қазақты біртүрлі мүгедек, мақау жануар деп санап, 
«киргиз» дегенде біртүрлі менмендік қиянатпен, қорлаған 
мазақпен айтатын... Төрелердің қатындары итіне ұрысқанда 
«ах, ты Палкан, киргиздан да жамансың» дейтін... Қазақты 
қорқытқанда көзін алартып, тісін қайрап: «у, у, у, Киргиз!» 
деп ызбарланып айтатын» дегендерді бүгін оқудың өзі қиын. 
Большевизм дəуірлеп тұрғанда ауыз екі айту былай тұрсын, 
газетке жазудың өзі қаншама қажыр-қайратты талап еткенін 
құдай білсін.

«Басқа жұрттан бұрын өзімізді өзіміз «киргиз» дейміз.  Бұл 
біздің əлсіздігімізді көрсетеді», – деп алады да «Қазақстанның 
орталық өкіметі «киргиз» дегенді қойып, «қазақ» деген 
есімді қолдануға жарлық (декрет) шығару керек. «Қазақты» 
қазақ дейік, тарихи қатені түзетейік» деп ұсыныс жасапты 
1923 жылы. Қазақ тілінде жазылған ойлар республиканың 
шовинист басшыларына қалай аударылып жеткізілгенін құ-
дай білсін, үкімет бастығының ұсынысына дереу құлақ асқан 
партия, совет органдары болмай, əйтеуір Орта Азиядағы 
жер бөлінісінің дүмпуімен 1925 жылдың жазында, V съезде 
əрең дегенде тарихи атымызға ие болдық-ау. Соны көтерген 
Сəкеннен басқа кім болды осы кезде? Біреудің еңбегін біреу-
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ге ойланбай, білмей таңа салатындардың осыдан хабары бар 
ма екен?

Осы стратегиялық ойдың жалғасын Сəкен көп тостырған 
жоқ. Партияның ұлт мəселесін алғаш жəне соңғы рет арнайы 
қараған XII съездің шешіміне арқа сүйей отырып, Сəкен 
күні бүгінге дейін қиюы табылмай келе жатқан қазақ тілі 
мəселесін көтерді. 1923 жылы 9 маусымда «Кеңсе істерін 
қазақ тілінде жүргізу керек» деген атақты мақаласын жария-
лады. Бұл мəселені көтерерден бұрын Халық комиссарлары 
Кеңесінде сəуір айының ортасындағы отырыста барлау жасау 
мақсатымен осы ойының шетін шығарғанда «Байқасайшы 
Сəкен» деп сақтандырғандар да, көзін алартқандар да болған. 
Соны анық сезген Сəкен шамырқанып: «Қазақстанның ең-
бекші табы шын қатарға кірсін, өз тізгінін өзі алсын деген 
азамат бұл іске жан аямай кірісуі керек!» – деп талайлармен 
алакөз болды. 25 маусым күні «Кеңселерде істі қазақ тілінде 
жүргізуге кірісу» деген екінші мақаласын жариялады. Газет 
редакторлығының керектігі осындай ғұмырлық мəселелер 
төңірегінен айқын көрінеді. Курс ашу, кадр даярлау, студент-
терді пайдалану сияқты нақты істердің көзін көрсетіп, но-
байын келтіріп, 1923 жылдың 22 қарашасында Орталық 
Атқару Комитетінің декретін қабылдатты. Кеңселердегі 
істерді қазақ тілінде жүргізу бүкіл республика көлемінде 
1924 жылдың 1 шілдесінен басталатын болды. «Бұрынғы 
жəне қазіргі үкіметтердің саяси тарихында мұндай айрықша 
мəні бар шара болып көрген емес» деп қуанған Сəкен 
игілікті істің бірден қарқын алып кетуіне кедергі жасаған 
жағымпаз төресымақты кездестіре берген соң: «Біздің қазақ 
коммунистерінің кейбіреуі қазақ тілі туралы қатты кірісуге: 
«біреу ұлтшыл деп айтады...» деп бой тартады. Бірақ бұл – 
қулық, бұл – коммунистік қылық емес, ол – жарамсақтық, 
жағымпаздық. Кейбір сасық, жалмауыз демагог өзін «жақсы 
коммунист екен» деп айтсын деп, қазақ тілін кіргіземін деп 
жүрген белсенді адамдарды «анау ұлтшыл, мынау ұлтшыл» 
дер, одан қымсынбай, айылын жинамай іске кірісе беру» 
керектігін айтып 9 мақала жазды. Совнарком тарапынан 
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бұйрық беріп, қолынан келгеннің бəрін жасады. Не керек... 
өзімізге өз тіліміз бұйырмай əлі келе жатырмыз ғой.

Сəкеннен кейін үкімет басына келген Н. Нұрмақов тұ-
сында мекемелерді жергіліктендіру науқаны жайындағы аз-
мұз талпыныс аштық əлегіне ұшырады. Содан кейін бірде 
бір үкімет басшысы қазақ тілінде іс жүргізу былай тұрсын, 
қазақша сөйлеуден қалды, тіл мəселесіне араласпай, үн-
түнсіз кеткендер қаншама!

Сəкеннің мемлекет қайраткері ретінде бұдан кейін ай-
рықша қайрат-күш жұмсаған саласы – оқу-ағарту майда-
ны. «Қазаққа оқу бұрын бір мəртебе керек болса, енді мың 
мəртебе керек. Оқусыз қазақтың болашақтағы күні қараң. 
Енді бір жиырма жылдың ішінде қазақ өнерлі халықтардың 
қатарына қосылуы керек» деген түбегейлі бағдарламасы бар 
Сəкен Сейфуллин өзі үкімет басында отырғанда республи-
каның жартымсыз бюджетінің тең жарымын оқу-ағарту са-
ласына бөліп, Өлкелік партия комитетінен ескерту алған 
кезі де болды. Соған қарамастан астымдағы орындығымнан 
айрылып қалам-ау деместен, жер-жерлерде мектептер аш-
тырып, совет үкіметіне көңілі толмай, қырын қарап жүр-
ген оқығандарды ағарту майданына тартып, игілікті іске 
араласқандарды қолдап, демеп, газет-журналдарға жаз-
ды. Оқу орындарының жатақханасына барып, асханадағы 
тағамдарының жұғымдылығына дейін назар аударып, шет 
елдер мен Мəскеу-Питерге, өнерлі қалаларға топ-тобымен 
қазақ жастарын оқуға алдыртып, ақшадай көмек беріп, «қа-
зақ оқушы жастарының жерлестігі» ұйымдастырған кезде-
сулерге барып, сөз сөйлеп, тарыққандарына қаражат тауып 
бергені айтып тауыса алмайтын хикая. Оны мына жанашыр 
сөзінен аңғаруға əбден болады.

«Елдің атқа мінген бастықтары оқу ісіне қарамай кетсе, 
ел балалары оқусыз жүрсе, атқа мінген ел адамдарының мой-
нына қазақтың келешек жас буынының мың лағынеті ар-
тылады. Көңілінде азырақ адамдықтың саңылауы бар əр 
қазақтың, əр азаматтың бір көзі оқу ісінде болып, соған қолы-
нан келген жəрдемін тигізіп отыруы мойнына артылған зор 
парыз.
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Ісіңмен, күшіңмен, тіліңмен болса да оқу ісіне жəрдем 
қылмасаң – кейінгі жас буынның қолы жағаңда кетеді» деп 
шамырқанған Сəкеннің жан айғайын «Еңбекші қазақ» газеті 
қолында болмаса елге жеткізе алар ма еді?! Міне екі тізгіннің 
бір қолда болуының пайдасы осы.

Сəкен – үлкен қоғам қайраткері. Бұл жарлықсыз, мандат-
сыз берілетін атақ. Халық оған лайық деген азаматын ғана 
аспанға көтереді, махаббатына бөлейді, қадірлейді. Осының 
бəрі бір Сəкеннің тұлғасынан табылуы тарихта өте сирек 
кездесетін бақытты сəт. Міне осы қасиеттер Сəкенді басқа 
қайраткерлерден даралап, тарих бетінен жарқырап көрінуіне 
мүмкіндік берді.

Коммунист, интернационалист бола жүріп ұлтшыл, 
ұлтжанды болу мүмкін бе? Əбден мүмкін! Ол үшін ел-
жұрт тілеуін шын тілеу, арман-мұратын арлау, қасықтай 
қанын, шыбындай жанын беруге бел байлау керек. Алдын-
ала жасалатын бір ескертпе: біз кеңес заманында Сəкеннің 
қызылдығын-большевиктігін бадырайта көрсетуге айрықша 
құмар болдық. «Анау-мынау еркелігін» төңкерісшілдігінің 
құрбандығына шалдық. Сөйтіп біздің көз алдымызда «Қызыл 
сұңқар» көк аспанға еркін самғады, титығы қалмай, арқасы 
жауыр болған «Қызыл атымыз» бəйгенің алдын бермеді. 
Бұған бүкіл ел болып, жұрт болып қол соқтық, қуандық 
жəне сендік. Сонда Сəкеннің ішкі дүниесінде алай-дүлей бо-
расындар жүріп, дауыл-құйындар соғып жатқаны ескерусіз 
қалды. Оны ескерейік десек партия ұнатпайды, əбден ен-
деп кеткен идеология теріс қарады. Амалсыздан аузымыз-
ды жаптық, тілімізді байладық. Əйтпесе Сəкеннің көңіл 
күйі, түсінік-танымы болып жатқан құбылыстарға барлық 
кезде бірдей бола бермегенін оқыдық, білдік, сездік. Енді 
осыған сабырмен бір қарайықшы, мүмкін, біз айтпай-жазбай 
келгендеріміздің ішінде кеше де, бүгінде өтпелі заманға 
тап болған қазақ халқына, оның ойлы азаматтарына айтар 
ғибраты, елге еңбек етудің үлгі-өнегесі болар. Соларды са-
намыздан сараптап өткізсек, мөлдір қайнардан сусындап, 
шөліміз қанар.
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Ұлтын, халқын, елі-жұртын, ата-анасын сүймейтін пен-
де болмайды. Бұл жөніндегі түсінік əртүрлі аталғанмен саяр 
жері біреу-ақ, ол – ұлтжандылық, патриотизм.

«Айқап» журналының материалдары таяуда жеке кітап 
болып шықты. Бұрын оқығандарымды қайтадан пысықтап 
оқып келе жатқанымда Сəкеннің «Туған жерім – өз елім» 
(Шетте жүргенде) деген № 11.1914) өлеңнің соңғы екі жолы: 
«Сөйткен жерге хахол келіп орнады, Арманда боп, жылай-
жылай қалғаным» Дегенін оқып, «шошып» кеттім демей-ақ 
қояйын, көптен бері ойлап жүрген, яғни Сəкеннің ұлтжандығы 
жөнінде жазсам-ау деп жүрген ойыма қамшы болды. Бұл 
өлеңді Сəкен өзі көзі тірісінде шыққан кітаптарына қосуды 
«ұмытып кеткен» сияқты, ал 1960 жылы шығармаларының 
2 томының 271-бетінде «Жаңадан табылған өлеңдері» деп 
жарияланғанда əлгі екі жол түгіл, сондай ойға алып келетін 
бір шумақ алынып қалыпты. Оны істегендер 60-жылдардағы 
лито не редактор, редколлегия болуы ғажап емес. Қалай 
болғанда да Сəкеннің атамекенге арнаған жырындағы:

Сағынып, Нұра, мен келдім,
Бұрынғы иең-байғұсың.
Айрылған сенен көп елдің
Жатырсың көрмей қайғысын, –

деген шумақ бүгінгі оқушыға жетпей қалған. Бұл шумақтар, 
сөз жоқ, Міржақып Дулатовтың «Оян, қазағындағы» пікір-
лерден бастау алғаны сөзсіз.

Себебі жер мəселесі – туған елдің тағдыры – XX ғасыр 
басындағы əдебиетіміздің мəнді тақырыбы ғана емес, елдік 
пен ерліктің, тірлік пен болашақтың ең үлкен проблемасы 
болғаны белгілі.

Сəкеннің демократиялық көзқарасы 1914 жылдан бастап 
көріне бастаған-ды. «Бірлік» қауымын құрып, оның сол 
қанатын басқарған уақытта Шəймерден Əлжанов екеуінің 
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«егер восстание бола қалса қазақ халқы орыстың шаруа-
жұмысшыларымен бірге боларына кəміл сенеміз» деулері 
əншейінгі сөз емес екенін кейінгі өмір жолдары айқын 
көрсетті. Солай бола тұрса да Сəкенді бірден төңкерісшіл 
ете салу орынды бола қоймас.

Сəкен қалай болғанда да Омбыдан ілгершіл ой-тілекпен, 
жұрттың бəрін «теп-тегіс бірдей қылсам» деген игі мұратпен 
оралды. Ол түсініктен 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысы 
кезінде де безіне алмады. «Толқын» өлеңі оған дəлел. 
«Қазақ» газетін шығарып жатқан ағаларына алаңдаған, 
«шіркін, қазақ жастары солдатқа барып, əскердің өнерін 
үйреніп келіп, мылтықпен патшаға қарсы тұрғанда жақсы 
болар еді-ау» деп ойлап, Ахмет, Əлихан, Міржақыптардың 
«Ашық хатында» айтылған пікірге де ден қойған сəті де жоқ 
емес. Сəкеннің ізін баққан қызыл көздер «С. Сейфуллин в 
своей книге «Тяжелый путь, трудный переход» совершенно 
неправильно оценивает восстание 1916 года и неправиль-
но излагает позицию националистической интеллигенции 
и казахского байства – он по существу оправдывает их по-
зицию» («Большевик Казахстана» 1932, №5, 21-бет) деп 
1932 жылы айыптаған болатын.  1917  жылғы жалпы қазақ 
съездерінің шешімдеріне жалтақтап қарайлағаны да ұлттық 
таным-біліктің, алаш ағаларының төңірегінен шыға алмай 
жүргендігін көрсетеді.

1916 жылғы қозғалысқа белсене араласа алмағанына 
іштей күпті, халық алдында кінəлі адамдай сезініп жүрген 
Сəкен ақпан төңкерісінде «қуантуға ел-жұртты, асығып тез 
аттанады» да, Ақмолаға келіп саясаттың мыс қазанына күмп 
беріп түсіп кетеді.

Алаш қозғалысының көсемі Ə. Бөкейхановтың ақпан 
күндерінде «еккен де жоқ, сепкен де жоқ, қазақ халқы 
бостаншылыққа ортақ болып отырмыз. Біз кəзіргі əділ үкімет, 
азат Россиямен бір тілекте, бір кемедеміз. Кемедегінің жаны 
бір. Тілек бірге болған соң, тірі болсақ бір төбеде, өлсек бір 
шұқырда болуымыз керек» (Ə. Бөкейханов. Шығармалары. 
235-бет) дегені бұрыннан іштей де, сырттай да, əсіресе төре 
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тұқымынан шыққандығын ұнатпай жүрген Сəкенді қатты 
шошындырып, іргесін аулақ салу қажеттігін аңғартты. Осы 
кездегі толып жатқан оқиғалар Сəкенді солшылдандыра 
берді. Қазан төңкерісі күндерінде «Кел, жігіттер» өлеңін 
жазып, «кедейден топ жасайық!» деген идеяның жаршы-
сына айналды. Коммунистік партияға кірді, совдептің бар 
əрекетіне араласып, оқу комиссары болды.

Советтердің бірінші құрылтайында Ə.Жангелдин баста-
ған 20 шақты большевиктердің құрамында болып, алашшыл-
дардың мандатын жоймақ болғандары, Кир-ЦИК президиу-
мы мүшесі болып сайлануы, қазақ баспасының алғашқы 
уығын қадауы, «Ұшқын» газетін «Еңбекшіл қазаққа» айнал-
дыруы, Семей мен Ақмола облыстарын Қазақ АССР-ына 
қосатын төтенше комиссияда болуы, В.И. Ленин мен М.И. 
Калининнің оң қабақтарын көріп, қазақ жеріне қызыққан 
Сибревком ниетін тоқтату процесіне қатысуы Сəкеннің со-
ветшіл болғандығын мықтап дəлелдейді.

Қып-қызыл коммунист болған Сəкен қай жерде, қашан өз 
ұлтына, қазаққа жаны ашыпты, ұлтжандылығын көрсетіпті, 
жіліктің майлы басын интернационализм туы астында оты-
рып қалай ыңғайлапты дегенге келер болсақ, Сəкен ыңғайы 
келген тұста қазаққа бұра білгендігін талай іс-қимылынан 
анық көреміз. «Ойпырмай қу НЭП, қойдың ғой жеп» деп 
жаңа экономика саясатына қарсы шығуы жалпылық сипат-
та болса, онда «жер-жердегі мекемелер һəм Қазақстанның 
бас мекемелері қолындағы барлық қаражаттың қақ жарты-
сын (50 процентін) оқу ісіне жұмсау керек!» – деп бұйрық 
беруі, партия мен өкімет тұлан тұтып жатқанда Ахмет Бай-
тұрсыновтың елу жылдығының салтанатты жиналысын өзі 
ашып, екі мақала жазуы, алаштың көсемін ардақтап жа-
тырсың деп əсіретөңкерісшілдердің шаптыққандарына пыс-
қырып та қарамай «Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйе-
тін, шын ұлтшыл» деп газетке жазып, құрмет көрсетуінің өзі 
Сəкеннің түпкі пиғылынан хабар берсе керек.

Коммунистік пердені жамылған шовинистер шет аймақ-
тарда, əсіресе Қазақстан мен Түркістанда əрбір ой-пікірден, 
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аттаған қадамдардан ұлтшылдық ниет тауып, Мəскеуді 
паптюркизммен, паписламизммен əдейі қорқытып жатты. 
«Издавались антимарксистские, националистические по 
духу брошюры С. Садвакасова. Глубоко ошибочным были 
отдельные опубликованные в печати произведения С. Сей-
фуллина. Ошибки в произведениях Сейфуллина имели се-
рьезный политический характер и могли быть использова-
ны во вред нам нашими врагами» дегендер Сəкеннің 1922 
жылғы «Азия (Еуропаға)», Троцкийге арнаған «Қара бүркіт» 
өлеңдеріне байланысты айтылып, III партия конференция-
сында Мəскеу өкілі Е. Ярославскийдің аузымен айтылды. 
Оны өзіміздің белсенді апамыз А. Оразбаева ашық қолдады. 
Олардың пікіріне қосылмаған он төрт «Киргизские комму-
нисты категорически протестуют против предъявляемых 
им обвинений в национализме» деп конференция үстінде 
мəлімдеме жасады. Сəкен конференция өтісімен «Қазақты 
қазақ дейік, қатені түзетейік», «кеңсе істерін қазақ тілінде 
жүргізейік» деген айбынды да ұлтжанды науқандарға жел 
беріп, басшы болды.

Идея айту да оңай емес, ал сол ауыздан шыққанды іске 
айналдырудың қиындығына келгенде Сəкендей табанды, бір 
сөзді азаматтардың көрген тақсіреті аз болмағаны белгілі. 
Елге, халыққа деген жанашырлық тек «ұлтшылдықтың» 
төңірегінде қалып қоймайды екен. Орыс отаршылдарының 
мұсылман қозғалысынан өлердей қорқып, шошынуының ар 
жағында пантюркизм, панисламизм, паназиятизм түтіні жа-
тады дегені белгілі дəрежеде шындықпен түтіндес болаты-
нын Сəкен ізденістерінен анық байқаймыз.

Оған Сəкен əдейі барды десек орынсыздау болар, өмір 
толқынының өзі осы жолға түсіріп, таным-білігін көрсетуді 
қажет еткенде Сəкен іркілмей сілтеді.

«Түріктің бұрынғы ерлері Азияға, Африкаға, Еуропаға, 
яғни дүниенің көп жеріне түрік жұртының дəуірін сүргізді. 
Түрік жұртының дəулеті шалқыды. Түрік елі жан-жағына 
құлашын жайып, қолын артты. Түрік жұрты айбынды ел 
болды» (31 қазан 1922 жыл.) деп кешегі тарихты көлденең 
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тартып, бүгінгі Түрік республикасы орнардан бір жыл бұрын 
жазған болатын. Тарихпен жігерлендіру мақсатын көзде-
ген-ді.

«Басшысыз үйді қонағы билейді», «Қырық уыс топырақ», 
«Жыландар басын көтерді», «Жыландар шаға бастады», 
«Түркиенің жайы» деген публицистикасында Сəкен ер 
түріктің өткенін кім көрінгенге бүгін таптатып отырған 
ездердің істерін əшкерелей отырып, Мұстафа Кемелдің 
ерлігін басқаларға үлгі етеді. «Түркие тарихы жаңадан бас-
талды. Жалпы адамзаттың бақыты – бауырмалдық тұрмысқа 
Түркиенің еңбекші табы жетпек. Əрине, жол қиын, жүк ауыр, 
жол бойы, əр асуда əртүрлі ит үре бермек, оған алаңдамай 
алға тарта беріңдер, бауырлар» деп тілек қосады.

Əрине, Түркиеге арналған мақалалардан түрікшілдік ту-
ындамайды, алайда оның ішкі динамикасы, түпкі пиғылы, 
ой-ниеті көп жайды аңғартары сөзсіз. Түрікшілдік идея, 
оның үстіне Сəкеннің түрікшілдігі тек Түркиеге деген 
көзқараспен, жазған мақалаларымен өлшенбейді. Бірақ та-
рихи оқиғалардың тоғысуы сол кезде Түркиеге байланысты 
шоғырланғаны, түрікшілдік идеяның шарықтап көтерілуіне 
себепші болғаны өтірік емес. Тұрар Рысқұлов 1920 жылы 
біртұтас советтік түркі республикалары федерациясын 
құру жөніндегі ұсынысын айтқанда, Мəскеу шошып кетіп, 
И.В. Сталиннің орынбасары қызметіне шақырып алып, 
тұншықтырғаны белгілі. Ал ақындық шабытпен Мағжан 
мен Сəкеннің түрік елі жаңа жолға түсіп жатқанда талай 
шығармалар жазғаны рас.

Сəкен 1922 жылдың қарашасында Халық Комиссарла-
ры Кеңесінің төрағасы болып сайланды. Ақын, журналист 
Сəкен енді ресми төраға ретінде ой-пікірді өлшеп айтуға 
тиіс болды. Бұрынғыдай еркін сілтеуге болмайтынын сез-
генмен, шабыт қысқан шақта қалам ұстаудан тартынбады. 
Жəне «Еңбекші қазақ» газетінің жауапты редакторлығын 
қоса атқаруы бұған себепші əрі демесін болды. Сəкенді 
«паназиялықпен» айыптауға негіз болған «Азия (Еуропаға)» 
өлеңі 1922 жылы 10 маусымда жазылып, 10 шілдеде жария-
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ланды. Онда дүниені жалмап бара жатқан Еуропа империа-
листерінің зұлымдығын əшкерелеп, адамшылық жолына тү-
суге шақырғанда:

Тазартуға дүниенің ластығын,
Жібітуге жүрегінің тастығын –
Семитімнің көп ұрпағын тағы да
Жұмсадым мен Маркс қылып бастығын, –

деп мейірімділікке үндейді. Бірақ империалистер өзінің той-
ымсыз пиғылынан айнымайтынын көрген соң:

Тыңдамасаң бұл жалынған сөзімді,
Түсінбесең, паң ғып ұстап өзіңді,
«Күшпен үйрет мынаны» деп жұмсармын
Монғұлымды – қиғаш садақ көзімді, –

деп қорқытады. Əрине, бұл өлең марксизм-ленинизм қағида-
сына үйлеспейтінін Е. Ярославский 1923 жылы ІІІ партконфе-
ренцияда айтып, Сəкеннің ұлтшылдығының негізінде «пан-
азиялық» пиғыл жатыр деп айыптаған болатын.

Сəкеннің бұл өлеңі Мағжанның «Пайғамбар», «Күншы-
ғыс» топтамасымен үндеседі, себебі Еуропа империалисте-
рін əшкерелеуге келгенде екеуі де жантүршігерлік қиястық 
пен жауыздықты көзге елестете келіп, Мағжанның

Қисық көзді Күншығыс
Болсын соңғы бұл жүріс. 
Күнбатысқа жүрелік
Желкілдеген туменен,
Жер күңіреткен шуменен
Қаласына кірелік –

деген айбарынан аңғарылып, үндестік тауып жатады.
Халықаралық тақырыпқа бару жəне оны есте қаларлық-

тай суреттеу сол кездегі қазақ поэзиясына биік өре сыйла-
ғандығын енді ашық айтуымыз керек.
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Сəкеннің «Қара бүркіт» өлеңі ептеп түсіндіруді қажет 
етеді. «Азия (Еуропаға)» ғана емес, «Қара бүркіт» өлеңі 
де Сəкеннің «коммунистік жолдан» шығып бара жатыр 
деушілерге дəлел болғанына мəн бере қарасақ ұлтшылдық 
пен түрікшілдіктің бірлігін аңғарамыз да, кімнің не үшін 
күрескенін жазбай танимыз.

Өмірде айбынды азамат болудың жөні басқа жəне қиын. 
1922 жылы Сəкен «Қара бүркіт» өлеңін Арыстан (Лев) 
Дəуітұлы (Давыдович) Троцкийге арнағаны үшін көрмегені 
мен естімегені аз. Шығарманың идеялық арқауы «Азияға» 
өте ұқсас, тіпті бірін-бірі толықтырып та жатады.

Ол көрді Азияны мұнар басқан,
Ол көрді Еуропаны сұмдығы асқан.
Борсықтай дүниені сора бермек
Бұл күнде қу Еуропа жанталасқан, –

деген шумаққа Сəкен «Гаага, Лозанна деген қалаларда биыл 
Еуропаның қазіргі жалмауыз сұм-сұғанақ үкіметтері Азия-
Күншығыс халықтарын сыпайылап, тірідей қалай жұтып 
қоямыз деп кеңескен» деген сияқты түсіндірме беріп, онан 
əрі тұздықтай түседі. Бұл ой Түркие жайында жазған публи-
цистикасында айқын айтылып, езілген елдердің, оның ішінде 
Азия мен Түріктің жоғын жоқтаушы болғанын жасырмайды. 
«Алтай» деген өлеңінде Сəкен:

Бүркіттей отырсам мен келіп қонып
Айнала дүниені көзбен шолып,
Саңқылдап Азияға салсам ұран
Жиналса қызыл ерлер лек-лек болып –

десе, Мағжан:

Қырағы Тянь-Шанымен Памир, Алтай
Күтеді көптен сені қарай-қарай.
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Кене мен Абылайдың жолын қумай
Жапанда жайылудың мəні қалай?! –

деп ішке тартса, Ілияс Жансүгіров:

Сол тұманнан шыға алмай,
Жүрегі жара, көзі – көл
Гималай сорлы, сор маңдай... –

дегенді ашық айтады. Қазақ поэзиясында шетел тақырыбы  
Азияның  жоғын  жоқтау  арқылы  келгенін көреміз. Комму-
нистер əсіресе орыстар өлердей қорқатын жəне басқаларға 
құбыжық етіп көрсететін паназиялық, пантюркистік, ұлт-
шылдық дегендер өмір шындығына оранып, оп-оңай өлеңге 
айналып, əдебиетті өркендете түсетін арна болғандығын 
енді көрмеуге болмайды.

Өзіңді өзің сыйласаң ғана өзгеге қадірлі боласың. Ұл-
тыңды сүймей мұратқа жете алмайсың. Мұратыңа жету 
үшін ұлы идеялардың аясында өзіңнің елдігіңді, ұлтыңның 
мақсатын қаймықпай ашық айтып, басқалармен тең сөйлесе 
білсең ғана еленесің, құрметтелесің. Сонда əлемдік, азиялық, 
түріктік, ұлттық түсініктер тұтастық табады, авторлары қан-
шама қияс сөзге қалғанмен ел-жұрт алдында абыройлы бола 
түседі.

Сəкеннің қоғамдық қайраткерлігінде ұлтжандылық пен 
құлаштылық ұштасып жатқанын көрмеу, əйтеуір боль-
шевик болған соң не тындырды дейсің деп сырттай тон 
пішіп, ғайбаттау орынды болмақ емес. Қоғам қайраткерінің 
айтқандары еленбей жатуы жиі кездескенмен халықты, елді 
саналандыру, желпіндіру, жігерілендіру үшін пайдасы зор. 
Соны біз С.Сейфуллиннің сегіз қырлы, бір сырлы алып 
тұлғасынан табамыз, пəрменді де парасатты қайраткерлігінен 
көреміз, осындай азаматымыздың болғанына қуанамыз.

Осыншама үлкен қадір-қасиет пен атақ-даңқты өмір 
өткелдерінде аударып-төңкеріп алмай өтуіне Сəкеннің 
пенделік сипаттары, əсіресе өтірік айта білмеуі, кіршіксіз 
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адалдығы, қандай күйге түссе де өкінбейтін табандылығы, 
бір сөзбен айтқанда, кімді болса да сүйсіндіретін арлы 
азаматтығы себепші болды.

Сəкен өзінің қарақан басының бақ-дəрежесі үшін емес, 
елді өркендету қамында жүргенде артық-кем сілтегені 
аз емес, əсіресе таптық позиция, лениндік идея, кедей 
теңдігі дегенге имандай сеніп, ойланбай өрекпіген тұсы 
да бар. Сəкеннің тарих алдында кінəсі бар болса ең үлкені 
большевиктік ұранға құлай берілуі, иман деп тапқаннан та-
бан аудармауы, көз жазбауы, алданып қалмаймын ба деп бір 
сəтке ойланбауы деуге болады.

Осы принцип Сəкенді өмірдің асу белдерінде бірде 
сүріндіріп, бірде жарқыратып көрсетіп отырды. Тіпті өзі 
орнатқан кеңес үкіметі 1937 жылы өзіне ауыз салғанда да 
бір сəтке шүбəланбауы ғажап. Сенім күшінің бақыт та, сор 
да болатыны рас болса, онда Сəкен трагедиясы осында.

Қазан төңкерісі қазақ зиялыларын екіге бөлді. Азы – ре-
волюцияны қолдады, көбі – ұнатпады. Ақпан төңкерісі бер-
ген шолақ бостандықты зорлықпен тартып алған қазаннан 
жақсылық күтуге болмайды деп білгендер аз болмады. Осы 
үлкен объективті түсінік уақыт өте келе нақты сипат алып, 
идеологиялық айтыс-тартысқа ұласты.

Сəкен мен Сəбитті алашордашыларға қарсы болды 
деп кінəлау обал. Бəрі де бір қазақтың бағын іздеді, жол-
дары басқа болды. Сондықтан Сəбит пен Сəкенді алаш 
азаматтығынан бөліп тастау дұрыс болмайды. Тұтастықты 
қарастырып, ой түзген абзал.

Алғашқы сəтте төңкерісшіл зиялылар аз болғанымен, ке-
ңес өкіметі мен коммунистік партияның тікелей қолдауымен 
өсіп-жетіле берді. Газет-журнал беттері алашшыл, «ұлтшыл-
байшылдар» мен төңкерісшіл, тапшыл, кеңесшілдердің ай-
тысына толып, 20-жылдар тартыспен өтті. Бірін-бірі мінеу, 
сынау, ожарлана пікір айтуда кенделік болған емес.

Қазан төңкерісінің қазақ еліне, кедей-кепшікке əкеле жат-
қан жаңалықтарын Сəкен жатсынған жоқ, қайта қуана қарсы 
алды. Оған өзі əр тұста дем де беріп отырды, халыққа сор 
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болады деп ойлаған емес. Көргенін, білгенін анық, ашық 
айтып-жазуды жəне іске асыруды парыз санады. Алдындағы 
ағаларын қаншама аяулы, ардақты, құрметті дегісі кел-
се де Сəкен «Тар жол, тайғақ кешуде» тарихи шындық 
шеңберінен шығып кете алмады. Өтпелі дəуірге кез болған 
қазақ зиялыларының тарих шарайнасынан қалай көрінерін 
ойламай, көрген-білгенін, естігенін нақты деректерге арқа 
сүйей отырып жазды. Алаш азаматтары төрт көзі тірі кезінде, 
нақты деректерге сүйене отырып жазды. Бір ғажабы, кітапта 
суреттелген қайраткерлердің бірде біреуі қарсы шықпады. 
Сəкен олардың ұрпағы өсіп-жетілетінін білмеді емес, білді, 
бірақ шындық қуатына сенді. Тарих сотынан қорықпады.

* * *

Сəкеннің өзімен қатарлас, қанаттас болған қоғам жəне мем-
лекет қайраткерлерінен бір өзгешілігі – оның ұлы ақындығы. Ал 
ақындығының ең мəнді сыры – жаңашыл реформаторлығын-
да. Жаңашылдықтың ең негізгі арнасы – өзі өмір сүрген зама-
наның образын жасауында. Қай ақын-жазушы болса да өз 
заманының бейнесін жасауға талаптанады, ұмтылады, бірақ 
ондай бақыт ілеуде біреудің ғана маңдайына жазылады.

Абайдан басталған жаңашылдық рухы XX ғасырдағы 
қазақ ақындарының ішінде Мағжанда бейнешілдікке ойы-
сып, сөз құдіретін асқақтату жағынан көп көрінсе, сыртқы 
түр мен екпінді ырғақ арқылы тоникалық өлеңге іш тар-
ту Сəкенде мейлінше анық байқалды. Жаңа мақам іздеген 
уақытта Сəкен дəстүр шарттылығына онша бағына бермеген. 
Бұл жолда тамаша табысқа жеткенімен орынсыз ожарланған 
тұста омақаса құлап, ерінен ауып қалғанын, қазақтың өлең 
өрнегіне зорлық жасап, төсегін жыртқанын да көреміз. Сəкен 
жасаған өлең өрнектері Абаймен деңгейлес болмағанымен, 
реформаторлық рухтары жақын екендігі сөзсіз.

Абай ағартушы-демократтық бағытқа ден қойғанда ескі 
арна арқылы жаңалық аша қояйын деген жоқ. Сондықтан 
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ол бұрынғы дəстүрлі машықтар мен мақамдарды, терме мен 
толғауларды өзгерте, іштей түзете, кейде қирата бұтарлады. 
Е.Ысмайылов, З.Шашкин, С.Мұқанов, Х.Жұмалиев, З. Ах-
метов тұжырымдауындағы Абай жасаған түрлердің көбі 
осындай төңкерісшілдіктің жеңісі екенін аңғарамыз.

Осы рух кезі келгенде, уақыты туғанда кеңес əдебиетінің 
серкесі болған Сəкенге дарыды, жұқты. Дəуір төңкерісі, қиын 
өткелдер оп-оңай өте салмады. Ол ойға да, ниетке де, өлеңге 
де өзінің дабын салып, ою-өрнегіне талай жаңалықтар əкелді. 
Осы процесс Сəкен өнерпаздығында алабөтен болғандықтан 
ол ұлы жаңашыл болып танылып, қазақ кеңес поэзиясында 
ұзақ уақыт серкелік жасады.

Абаймен табақтас, рухтас еткен өлең өрнегіне келсек, он-
да Сəкеннің атақты «Советстан» түрін алдымен ауызға алу 
шарт. Өйткені ол Сəкеннің ілгерінді-кейінгі ізденістерінің 
қорытындысы, қазақ поэзиясындағы жаңашылдықтың үлгі-
сі. Абайдың «Сегіз аяғы» сияқты өнегелі өрім, талай ақындар 
еліктеп, пайдаланған өрнек.

Талай ғасырдан бері əдебиетіміздің қайнар бұлағы, 
өркендер арнасы болып келген поэзия жаңа дəуірде соны 
сипат алып, профессионалды поэзияның образ жасау жолы-
на түскен уақытта əрқилы көркемдік тəсілдер тоғыса келіп, 
С.Сейфуллин творчествосында өмір шындығы өршіл роман-
тика арқылы жарқырай көрінді.

«Ақырды асау – жаңғырды дала, тулады, орғыды асау – 
дүбірлеп күңіренді дала... Көкіректі кернеп, кең даланы кү-
ңірентіп, қатты айғайлап əн салдым. Əніме қосылды – кең 
дала, аққулы, қазды шалқар көл, қамысты, құрақты көк 
өзен, – қосылды бəрі шуласып, қосылды бəрі шаттанып», – 
деген асқақ романтика алып екпінмен орнап келе жатқан 
жаңа өмірдің адуындығын аңғартқандай. Сондықтан «Асау 
тұлпар» арқылы аумалы-төкпелі заманды бейнелеуге жарай-
тын образ тапты.

Бұл образда біріне бірі сабақтасып, іштей қабысып 
жатқан екі жай бар. Бірі – тұлпар қазақ əдебиетінде ерек-
ше қастерленгендіктен оның дəстүрлік сипаты қалың. Сəкен 
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«Асау тұлпарды» жырлағанда қазақ халқының таным-білі-
гінен алыстамай, дəстүрлі теңеуді пайдалану арқылы елдің 
көркемдік танымына əсер ету мақсатын көздеді. Сондықтан 
да халық «Асау тұлпарды» жатсынбады. Екіншіден, Сəкен 
толғамында тұлпардың тек сыртқы түрі ғана сақталып, ішкі 
мазмұны, көздеген мақсаты, мінез-құлқы, іс-əрекеті мүлде 
жаңаша суреттелді. Осы тұрғыдан алғанда қазақ поэзиясын-
да Сəкен сіңіре бастаған жаңалық, новаторлық əуелінде ескі 
дəстүрге сыйымды болып, соның бесігінде ер жетіп, заманға 
лайық жаңа түр керек екендігін анық аңғартты. Соның 
нəтижесінде «Асау тұлпар» жаңа өмірдің апалаң-топалаңы 
мен ізденісіне сай табылған романтикалық астары қалың об-
раз болды.

Сəкен 20-жылдардың ортасына қарай замана ағымына 
қарай қара айғыр – отарбаны ауызға ала бастады. Пара-
возды – қара айғырға теңеу арқылы Сəкен «дайындық 
жұмыстарын» жүргізіп, оқушының поэтикалық түсінігін 
келесі жаңа образға бейімдеді. Соның нəтижесінде «Біздің 
тұрмыс – экспресс» деп жар салуға мүмкіндік алды.

Бұрын атым – тұлпар еді бəйге көк,
Енді, міне, поезд болды, тұлпар жоқ.
Ұзақ жолға!
Тұлпар қол ма?
Мейлі жорға!
Тұлпар міну – Сарыарқада жүрсең тек, –

деген түйінге мықтап бекіді. Негізі жаңа қалана бастаған 
өмірдің бейнесін осылай суреттеу, тілейік мейлі, тілеме-
йік мейлі, қазақ əдебиетінің сол кездегі дамуының зор та-
бысы болды жəне өмір шындығы көркемдік тəжірибеде 
романтикалық арна тауып, осылайша қанаттанды. Орнық-
паған, əлі де талай өзгерістерге кезігетін заманның  негізгі 
бағытын айқындауда Сəкеннің романтикалық леппен, публи-
цистикалық сазбен жазған «Советстан» жаңашылдықтың 
асқар асуы болуы осыдан.
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Өзінің шырқау биігіне көтерілген реформаторлық рух 
«Советстан» өрнегіне дейін талай ізденістерді артқа салған 
болатын. Əдетте басқалар үлгі тұтатын жаңа түрдің дүниеге 
келуі ақынның шабытын талай қамшылатып, талай экспери-
менттер жасатып, біртіндеп шыңдалып туады.

Қазақ поэзиясының дəстүрлі он бір, жеті жəне ара-
лас буынды өлеңдері ұлы Абайдан кейін құбыла молаюы 
Сəкен тұсында мейлінше күшейе түсті. Өйткені қазақтың 
ақындық аспанында Мағжан, Ілияс, Бейімбет, Сəбит сын-
ды сəйгүліктердің бəсеке жарысы айқын естіліп жатты 
жəне жаңа заманның дауылы, толқын-ырғағы өлең өрнегіне 
жаңалық əкелмеске шараларын қалдырмады. Жаңа мазмұн 
жаңа түрді қажетсінді, талап етті.

Сəкен поэзиясында силлабиканың шарты сақталғанмен 
тоникаға іш тарту басым. Ұйқастан туатын ырғақты инто-
нациялық екпінмен жеткізу қазақ поэзиясына сіңе бастаған 
жаңалықтың нышаны, силлабикалық өлеңге тоника элемент-
терінің ене бастауы еді. Абай мұны білдіртпей, сездірмей 
жүзеге асырса, Сəкен осы принципті «Советстанда» əбден 
орнықтырып, қазақ өлең өрнегінде бұрын кездеспеген жаңа 
түр жасады.

Замана бейнесін жасау мақсатына ден қойған автор кө-
біне жеделдікті, екпінділікті, өзгеріс-құбылысты беру үшін 
ойды төгіп-төгіп, бастырмалатып айту замана динамика-
сына сай келетінін анық ұққан. «Ақырды асау, жаңғырды 
дала» деген сияқты қимылды тездете түсуге мүмкіндік бе-
ретін мақамды көп қолданды. Қазақ өлеңдерінің негізгі 
құрылысы əн-əуенге, саз ырғағына бейімделгендіктен ин-
тонациялық принцип көбіне тақпақтап, түйіп-түйіп айтуға 
іш тартып тұрады.

Зырла, экспресс, ұш, зырла!
Жұлдыздай ақ, құлдыра!
Құйындай құтыр, бұлдырла!
Аямай жүгір бəрің де! –
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деген өлеңінің бар динамикасы дауыс екпініне құрылады да, 
өлең ұйқасы екінші қатарға көшіріліп, айтар ой ақырғы жол 
өзгешілігінен табылып жатады.

Егер мінсе – шыдасын
Қорқақтар мейлі жыласын!
Шыдамаса, құласын,
Аямай сілте барыңды! –

деп жігерлі түйінделеді. Аралас буынды өлеңнің ежелгі құ-
рылысы сырттай сақталғанмен, дауыс ырғағы бірінші орынға 
шығып, жаңа леп пайда болған.

Силлабикалық өлең жүйесіне тониканың ырғағын енгізу 
талабы Сəкен поэзиясында ерте басталыпты. 1915 жылы 
жазған «Жазғы түнде» деген өлеңінің əр шумағы жеті жол-
дан құрылып, оның алғашқы екі жолы бір ұйқаспен (а, а), 
4 – 5 жолы бір ұйқаспен, 3 – 6 жолдары кейде ұйқасып, кей-
де ұйқаспай ой екпініне бейімделіп, ақырғы жетінші жолы 
екінші жолдың логикасымен сабақтасып жатқанын көреміз.

Осы өлеңнің ішкі ырғағына назар аударғанда алғашқы үш 
жолдың тынысы, лебі бір болып, ой ағынының алғашқы бөлегі 
тұйықталады. Ал қалған төрт жолдың тек алғашқы екеуі 
ғана ұйқасқанымен үшінші жолы ой ағынын айқындайды да, 
төртінші жолы шумақтағы негізгі ойды түйіндейді.

Сонда ойды ырғаққа, интонациялық лепке бағындыру 
талабы күшті екенін көреміз де, Абай жөргегіне ора-
лып шыққанын байқаймыз. Осының жетілген түрін «Кел, 
жігіттер» өлеңінен анық көреміз.

Ал енді Сəкеннің «Түрмеден қашып шыққанда» деген 
өлеңінің өрнегінде əуен мен ырғақ, бунақ пен ұйқас ажыра-
мас тұтастық тапқан. Ой, пікір түюге арналған шумақтардың 
өзі əрқилы болғанымен дауыс үндестігіне интонациялық 
ырғаққа негізделеді де, ішкі ұйқасты-аракідік сақтайды. Бəрі 
де іс-қимылды аңғартатын етістікпен өріледі.

Мұнан кейінгі өлеңдерінде, əсіресе «Ұлтшылдың сан-
дырағы», «Біздің ұлан», «Ленин» атты өлеңдерінің жаңалық 
нышандарын жетілдіре келіп «Советстан» түрін жасады.
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«Советстан» түрі алты жолдан құрылып,  ішкі буын,  бунақ 
қатаң сақталады. Егер өлеңнің ішкі құрылысында ешбір 
өзгеріс, жаңалық болмаса жол саны мен буын-бунақтың 
мəні аз болар еді. Бірақ бəрі де керісінше. «Советстан» 
II.II.4.4.4.II. буынды  тұрғанда силлибаканың негізгі шар-
ты  сақталғанымен де, тоникалық интонация айқын сезіледі, 
екпін ғана емес, ырғақтың өзі күшейе түседі.

1, 2 жəне 6 жолдар бунақтап айтуды 4, 5 жолдар міндетті 
түрде нəшпен бөлшектеуді, тақпақтап айтуды талап етеді. 
Демек интонациялық принцип өлеңнің өн бойына емес, 
белгілі бір жолдарына (3, 4, 5) дарып, екпінді ырғақ пайда 
болады. Ішкі ұйқастың да атқарып тұрған рөлі зор. Бунақтар 
əр жолда тұрақты буынмен беріледі де, дауыс ырғағына 
əрқашан екпін түсіріп, экспрессияны күшейтеді. Сонда бүкіл 
өлең шумағына динамика еніп, қимыл-əрекет өзінен-өзі пай-
да болады.

           4                    4                  3
Айда отарба, /күш аямай/ айдап бақ, /ІІ/ а

           4            4                   3
Дөңгелегің /зырылдасын/, тақ-тақ-тақ! /ІІ/ а
Шаңқан жарық,                                       /4/ б
Шамға қарық,                                          /4/ б
Болсын халық                                          /4/ б

               4                 4                  3
Электр жақ /тынбай айда/ жол ұзақ   /ІІ/ а.

«Советстан» өрнегіне интонация ортақ қазық болып, əр-
қилы леп-əуендерді өзіне бағындырады, адуынды тірлікті 
жаңа мақаммен жырлауға мүмкіндік беретін түрге айналды.

«Қазақ поэзиясының мазмұнына революция жасаған Сə-
кен дəл осындай революцияны оның лексикасы мен түріне 
де жасады. Оған көп мысалдың біреуі – «Советстан» – деп 
түйген С.Мұқанов пікірі қазақ поэзиясына келген жаңа-
лықтың сырын терең ұққандық.
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Сонымен «Советстан» – қазақтың силлабикалық өлең 
жүйесіне тоникалық элементтерді молынан енгізуге бола-
тындығын əбден дəлелдеген туынды. Оның ұнамды бол-
ғандығы сонша, 20 – 30 жылдарда өлең жазған ақындардың 
«Советстан» үлгісіне соқпағандары өте аз. Осы ынта-
талап уақыт өткен сайын күшейіп «тіпті эстрадаға шығып» 
(Ғ.Мүсірепов) кете жаздағаны өтірік емес. Ол машық қа-
зақ кеңес поэзиясына əбден сіңісті болып кетті. Мұны 
сəтті қолданғандар өз өлеңдеріне жаңа ажар тапса, ал құр 
еліктегендер қазақ поэзиясына көп қиындықтар əкелді. 
Мұқағалидың қазақтың қара өлеңіне шекпен кигізіп қайтар-
мақ болған ниеті жаңалықты шамадан асырып алғаны-
мыздың бір белгісі, орынсыз ожарлықтан тандырудың ама-
лы болғанын ұмытпайық.

Сəкен өлеңді ойға құру, ақ өлеңге іш тарту, мазмұнды 
түрмен ашу сияқты ізденістерді өрістете келіп, сылқым сыл-
дыры, ойнақы өрнегі бар «Сыр сандықты» дүниеге əкелді.

Сыр сандықты ашып қара, /8/
Ашып қара сырласым. (7)
Сым пернені басып қара, /8/
Басып қара жырласын. (8)

Өлеңді дөңгелендіре өрнектеу де қазақ поэзиясы үшін 
тың жаңалық болумен қатар, осы шырқ айналған сөздердің 
сазы көңіл хошын тез тауып, еріксіз би билеткендей. Шалыс 
ұйқаспен жазылуы да өлеңнің инверсиясын күшейтіп, дина-
микасын ойнақы еткен Сəкеннің мəнді ізденістері осындай 
сəтті түрлерге жеткізіп, халықтың эстетикалық талғамын 
қалыптастыруға жəрдемін тигізді.

Сəкен қазақ поэзиясының қыр-сырын жетік біліп, сөз құ-
діретін еркін меңгерген суреткер.

Қара жерден аспан ашып ұшайық,
Жерді, аспанды біріктіріп құшайық.
Аспан, жерді қуыршақтай қапсырып,
Алып қолға ырғап-шайқап қысайық, –
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дегендегі өр рух пен бейнелі образ көрінген ақынның қиялы-
на келе бермейтіні белгілі. Аспандағы қызыл жұлдызды 
жердің сəніне айналдыру ниетінің өзі қандай өрелі бол-
са, жер мен көкті қуыршақтай ойнатуды өзі сөз құдіретін 
меңгергендіктің ұлы көрінісі. Мұнда ақындықтың інжу-
маржандары Сəкенде аз емес, өйткені ол, «тұла бойы тұнған 
ақын» (Ғ. Мүсірепов) болды.

М. Əуезов ойымен түйіндесек, «Сəкеннің ақындық асу-
ларында əр жотадан атой бергендей тəкаппар сөз үндері 
«жабы емеспіз, тұлпармыз», – «құладын емес, сұңқармыз» 
деп бұрынғы өткен тарихқа, бүгінгі оянған табына дабыл 
ұрады. Оның шығармаларына біткен сезімнің барлығы 
да айқын, ашық. Тұтас бітімді, жоталы тұлғадан туатын 
көрнекті бүтіндігі бар сезімдер. Оның шыншылдығы қозып, 
жанып отыратын, буы білініп тұрған барынша шын сезім, 
шын жүрек шыншылдығы. Сондықтан мұның жолы əр ады-
мын санап басқан кісінің жолы емес, ылдиы бар, өрі бар – 
шын өмір жолы, ыстық қанды нағыз Ақын жолы. Тегінде 
мағыналы, өрісті көш бастар, белге шығар үлкен еңбек туса 
осындай қайнар көзден шығуға лайық» (11, 100 – 102) деген 
кемеңгер ой Сəкеннің ұлы ақындығын қалтқысыз түсініп, 
əдебиеттегі орнын айна-қатесіз белгілейді. Замана саясат 
дауылына кезіккен тұста Сəкен де дəуір талабын орын-
дады, тіпті мұрындық болған кезі де жоқ емес, өйткені ол 
жаңа заманның жыршысы, ұраншысы ғана болып қоймай, 
оны орнату, орнықтыру үшін серке болу міндетін өзіне та-
рих жүктегендей сезінді. Еңбекші бұқараға ұнайтын, со-
лар түсінетін шығармалар беруге міндеттімін деп есептеді. 
Басқа қайраткерлер сияқты белгілі арнада айтуым керек, 
таптық көзқарастың төңірегінен шығандап шығып кет-
пеуге тиістімін деп ұқты. – Міне осы тұста социалистік 
реализм теориясы тұжырымдалды да, дүниенің бəрін бір 
қалыпқа соқтыратын принцип қалыптасты. Əуелгі кез-
де мұның жөн-жосығы бары, мəдениет саласынан кен-
же қалғандардың тезірек ұғуына, түсінуіне қолайлылығы 
есте тұтылғанмен, кейіннен мүлде еркінсіп, ожарлыққа 
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салынды, бұлтартпайтын догмаға айналды. Бұған мойын 
ұсынбағандар қашты, пысты, абақтыға жабылды, зорлықпен 
мойындағандар да көп болды. Солардың бірі Сəкен болғаны 
да белгілі. «Азия (Еуропаға)» өлеңін жазғанда партия тара-
пынан көргені, «Асау тұлпар» жинағында махаббат, сезім ли-
рикасын жазамын деп «Темір қазық» журналынан естімеген 
сөзі қалмағаны, «Аққудың айырылуы» мен «Жұмсақ ва-
гонда» шығармалары үшін күйректікке салынған ақынсың 
деп сыналғаны, «Көкшетауда» Абылайды мадақтадың деп 
«троцкийшіл» болғаны, соның салдарынан «совет əдебиетін 
жасаушы емес, əншейінгі досы, одақтасы» ғана деңгейіне 
түскен кезі болып, талай тезден өткеніне қарамастан осы 
идеологияға жастай араласқандықтан оның бар жақсылығына 
да, жамандығына да ортақпын деп білді, жауапкершіліктен 
қашпады.

Əуелінде романтикалық леппен «Кел жігіттер болыңдар 
ер, кедейден топ жасап, бақытты заман орнатып берейік» де-
ген ұранның туын қазақ əдебиетінде алғаш көтеріп, «Асау 
тұлпармен» қазақ даласына жар салды. Мынадай адуынды 
заманға тұлпар қол болмайтынын сезген соң қара айғыр – 
паравозға, поезд, экспреске ауысты. Олардың екпінді күшіне 
елігіп «Социалистанды» орнатуға шақырды.

Сөз бен істің біртіндеп алшақтай бастағанын сезген тұста 
зымыраған «Отарба терезесінен» қарап, бəрі де көңілдегідей, 
ойдағыдай болып жатпағанын көріп «Сыр сандық», 
«Аққудың айырылуын», «Лашын» хикаясын жазғанда зор-
лап отырып қателескенін еріксіз мойындаттық, ашық хат 
жазғыздық, болашақ зорлыққа дайындық жасай бердік. 
Бірақ өмір оңалмай қусырыла берді, компескеден кейін кол-
хоздасу, индустриялау науқандары біріне бірі ұласып, ел 
бұрынғы күйіне зар болды. Аштық жайлап, халық қырылды. 
Осы тұста «Қызыл атты» жазған Сəкеннен басқа бірде-бір 
ақын-жазушы болған жоқ. Тұяқ серіппек былай тұрсын, 
серік болуға ешкім шықпады. Орнап жатқан завод-фабрика, 
колхоз-совхозды, нефтістан мен көмір коммунизмді жырға 
қосып, социалистік мадақ дастандарды қоздатқандар 
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көбейді. Рапорт үстіне мəлімет, ақпар берген өлең очерк-
тер тасқындады. Сəкен қара тасқынға еріп кетпей, өзінің 
азаматтық үнін сақтап қалуға тырысты.

Өмірде өз орнын таба білуден артық бақыт жоқ. Дүние 
төңкеріліп астан-кестені шығып жатқанда, жаңа заманды 
қалыптастырып жіберуге белсене араласу, игілікті істердің 
басы-қасында болу кімге болса да үлкен абырой. Патшалық 
езгі мен тепкіден есеңгіреген елін азаттыққа, теңдікке 
жеткізу үшін қажетті болған жəне қолынан келген істің бəрін 
істеді. Оның бар арман-тілегі – кешегі өткенді бүгінінің 
пайдасына жарату, сөйтіп жаңа əдіспен қанат жая бастаған 
əдебиеттің негізгі өркендеу арнасынан көз жазбау болды. 
Оны талай шығармалармен дəлелдеп, өлмес мұра қалдырып 
кетті. С. Мұқанов сөзімен түйіндесек, «Сəкен Сейфуллин 
барлық жанрда да елеулі еңбек атқарып, бəрінің де алғашқы 
бұлжымас берік қадасын қағып берді».

Сəкеннің қоғамдық-əлеуметтік салада да, мемлекеттік 
іс ауқымында да тындырғандары өте көп. Осының бəрін 
жайната, жарқырата түсетін керемет өнерпаздықтың, ақын-
жазушылықтың өн бойынан табылғанының мəні зор. Жаңа 
заман əдебиетінің мазмұны мүлде соныланып, суреттелер 
кейіпкерлері өзгергендігін жыға түсінген Сəкен драматур-
гияда Еркебұланды сахнаға шығарса, өмір бойы поэзияға 
үйреніп қалған халықты қара сөзден нəр алуға шақырып, 
заман шындығына негізделген шығармалар жаза бастады. 
Оның ең ірісі – «Тар жол, тайғақ кешу».

«Қазақ əдебиеті тарихында» бұл шығарма «қазақ əдебие-
тінің қалыптасу дəуірінде шешуші рөл атқарды. Фактілер-
дің, документтердің молдығымен де, жазушының нақты көр-
кем суреттеумен де жеткізіп суреттейтін күрделі роман əрі 
тақырып жаңалығымен, əрі тарихшылық пен суреткерліктің 
жарастық табуымен кімді болса да қызықтырды» («Қазақ 
əдебиеті тарихы», 3 том, 1 кітап. 1967. 320-бет) деп бағалаған.

XX ғасыр басындағы тарихи оқиғалардың энциклопедия-
лық анықтамасы болған роман-эссенің тарих пен əдебиеттің 
бел қайыстырар ауыр жүгін қосарлай арқалауы, құйынды 
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да дауылды, шапағатты да қасіретті кезеңнің шежіресін 
жасап беруі Сəкен үшін ғана емес, бүкіл əдебиетіміз үшін 
орасан олжа. Өйткені ұлтымыздың тағдыры тəлкекке түскен 
1916 жылғы зобалаңның, 1917 жылы елді қансыратқан 
төңкерістердің басы-қасында қазақтың ойы толғамды, тілі 
өткір, қаламы жүйрік сөз зергерлері аз болған жоқ. Алайда 
солардың ішінен шыңға шыққан шынардай тек Сəкеннің 
ғана «Тар жол, тайғақ кешуді» жазуы, бірінші уақыт тала-
бы болса, екінші автордың қаһарман батылдығын, ұрпақ 
алдындағы адалдығын, əлеуметтік парызын мықтап сезгенін 
аңғартатыны сөзсіз.

Ал енді осы шығарманы онша сөзге сараң Ғабит Мүсіре-
повтің ойымен бір толғайықшы: «Сəкеннің «Тар жол, тайғақ 
кешуі» өзіндік ерекшелігі бар ғажап нəрсе. Мемуар, доку-
мент, көркем проза жанрлары араласып келген, сөйте тұра 
бұл өзі біртұтас дүние. Екінші бір адам «Тар жол, тайғақ 
кешуді» қайта жазып шыға алмайды. Бұл бір дəуірдің 
таңба басатын жеріне таңба басып, мөр басатын жеріне 
мөр басқандай əсер етеді» (281) дегенін еш уақытта естен 
шығармау керек. Өйткені ол замана энциклопедиясы, ұлт-
азаттық қозғалысының өзекті мəселелері, əсіресе қазақ 
елінің автономия алып, теңдікке қол жеткізу жолындағы 
ізденістері, бүкіл алаш қозғалысына ұйымдық сипат да-
рытатын партия құрылу мəн-жайы, алаш көсемі Əлихан 
Бөкейханов пен кемеңгер Ахмет Байтұрсынов жайындағы 
Сəкен көзқарасы мен қарым-қатынасы тарихи шындық 
деңгейінде əсіресе 1927 жылғы басылымында байсалды 
суреттелген. Сондықтан ол  – қазақтың төңкерісшіл, социа-
листік реализм бағытымен дамыған əдебиетінің ғана емес, 
бүкіл сөз өнерінің ұлы да кезеңді (этапты) шығармасы бо-
лып тарих бетінен орын алады.

Шығармашылық жағынан келгенде қазақ əдебиетінде ро-
ман жанрының қалыптасуына ықпал етіп, тарихи оқиға-
лардың мəнін ұғуға, нақты сезінуге, жанды бейнеде көруге 
мүмкіндік берген қайталанбас шығарманың басқаларға 
тигізген шапағаты көп болды əрі белгілі дəрежеде тарихи-
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мемуарлық дəстүр жасады. Көркем образ жасау үшін кейіп-
кердің барлық болмысын қамтитын ұзақ-сонар суреттеу-
лерге бара қоймағанымен, ойдым-ойдым миниатюралар 
арқылы шеберлігін танытты. Автордың өзі негізгі кейіпкер 
болғандықтан шығарманың композициялық тұтастығы мен 
сюжеттік желісі роман-эссеге мемуарлық қасиет те дарыт-
ты.

Қазақ прозасының алғашқы туындыларында шытырман 
сюжеттік желі, психологиялық талдаулар, образды сомдау, 
типтендіру некен-саяқ болғаны рас. Олай болған себебі, 
біріншіден, біздің жазушыларымыздың көркемдік шеберлігі 
мəрелі биікке көтеріле қоймаған болса, екіншіден, мирас 
болып келе жатқан дəстүр онша мол емес еді. Үшіншіден, 
негізі жаңа қалана бастаған, əлі қалыптасып болмаған өмір 
өзін пəрменді насихаттауды, тезірек орнықтыруды ақын-
жазушылардан қатаң талап еткен болатын. Соның салдары-
нан шала дүниелер жас қаламдардан аз туындамады.

Көркемдік шеберліктің талай шарты орындалмай жатқа-
нына қарамастан «Тар жол, тайғақ кешу» – қазақ əдебиетін-
дегі белеңді (этапты) туынды. Қазақ жазушыларының үлкен 
полотно жасап, роман жанрын игеруге əбден мүмкіндігі ба-
рын айқындап берді.

С.Сейфуллиннің эпикалық жанрға ден қоюының себебі 
не деген мəселеге үңіле қарасақ, негізі қаланып жатқан 
жаңа өмір поэзия шеңберіне сия бермеді, ел ішіндегі жаңа-
лықтарды, халық тірлігіндегі өзгерістерді алымы кең проза 
арқылы суреттеу қажет болды.

Сəкенді прозаик ретінде таныта алатын жəне туу, өсіп-
өркендеу дəуірін басынан атқарып келе жатқан қазақ про-
засына оның қаншалықты үлес қосқанын айқындап беретін, 
ешкімнен жеңілдік жасауды тілемейтін, өз тағдыры үшін өзі 
күресе алатын айбынды шығармалары бірқыдыру. Сəкеннің 
қара сөзге қаламының ыңғайлы болғанына «Омар», «Сы-
рын білмей – сыртына сенбе», «Екі кездесу», тағы басқа 
əңгімелерін былай қойғанда Ш.Айманов атындағы «Қазақ-
фильмнің» толық қанды шығармасы – «Даладағы қуғын» 
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фильмі Сəкеннің «Бандыны қуған Хамит» атты əңгімесі 
негізінде жасалғанын еске алсақ та жеткілікті. Əңгіме сю-
жетіндегі қоюлық, оқиға динамикасы, өмір көріністерін шы-
найы қалпында өрістете суреттеу алымы молайып, еуропа-
лық үлгіге түскен əсем туынды болуға əбден жарағандай.

20-шы жылдардың екінші жартысында дүниеге кел-
ген «Жер қазғандар» (1927) повесінің де өзіндік мəні бар. 
«Жер қазғандардың» сюжеттік желісі мықты тартылмай, 
композициялық құрылысының босаң болуы, басы артық 
оқиғалардың кездесуі, кейбір кейіпкерлердің ішкі дүниесінің 
көмескі қалып қоюы сияқты көркемдік кемшіліктері бола 
тұрса да, қазақ жұмысшыларының образын жасау мақсатын 
көздегенін аңғармасқа болмас. Шығарма арқауы Ақмола – 
Қызылжар теміржолын салу кезіндегі құрылысшылардың 
өмірі. Талай жыл Нілді мен Қарағанды кенінде еңбек ет-
кен Бұзаубақтың, оның досы Əзімхан мен Хасендердің 
жанқиярлық еңбектері суреттеліп, Бұзаубақ пен Гулия 
арасындағы сюжеттік желінің ширақ тартылуы Сəкеннің 
прозалық қаламының кемеліне келе бастағанын ғана емес, 
қазақ прозасы тақырып жағынан кең өріске шыққандығын 
айқындады. Қазақ əдебиетінде өндіріс тақырыбы мен 
жұмысшы жайын тұңғыш қолға алған «Жер қазғандар» 
өзінің осы жаңалығымен құнды.

Сəкеннің жалпы жазушылық өнерпаздығын айтқан 
уақытта осы уақытқа дейін еленбей келе жатқан бір ро-
манын айрықша ауызға алған орынды. Өмір шындығы – 
көркем шығарманың қадір-қасиетін айқындайтын негізгі 
критерийлердің бірі болса, онда 1931 – 1933 жылғы қырғын 
ашаршылықты, адамдардың азғындалуын суреттеген 
шығарма сирек. Сəкеннің «Қызыл ат» дастаны мен «Біздің 
тұрмыс» романы болмаса, «социалистік заманның» бетіне 
түскен қара дақ мүлдем атаусыз кетуі де мүмкін екен.

Сатиралық бағытта жазылған «Біздің тұрмыс» романы 
ащы шындықтарды айтудан еш қысылмаған, тартынбаған. 
Романның негізгі кейіпкері Аян – Сəкен «Орталық пар-
тия комитеті қазіргі Қазақстан жайын біліп отырған жоқ. 
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Мұндағы отырғандар дұрыс мағлұмат беріп отырған жоқ, 
білдіруге қорқады. Жылы орнымыздан айрылып қалмасақ 
екен деп бұғады. Ылғи жетіскендіктен басқа ешбір кемші-
лігіміз жоқ деп сөйлейсіңдер. Əсіресе, саған таңғалам. Сен 
жазушы-ақын емессің бе? Кемшілікті айтпай, ауыр халді 
көрмей, ылғи «жасасын» деп заулай берудің ақыры совет 
үкіметіне, партияның жолына дұрыс бола ма?» (5.270) де-
ген күпті сауалдардың қырғын аштық жүріп жатқан кезде 
айтылып-жазылуына, «Əдебиет майданы» журналында жа-
риялана бастауына мəн бермей келдік. Сəкен ақталғаннан 
кейін де онша мəн бермедік, өйткені социалистік реализм 
принципіне дəл келмеді, «порнография» арқылы қарсылық 
жасауға болмайды деп түсінуіміз қырсығын тигізді.

Көркем шығарма арқылы жасаған Сəкен ерлігін танып-
білуге жүрексіндік. Əйтпесе «Аян крайкомге, Голощекин-
ге жолықпақ болып барып еді. «Сыпатаевтармен сөйлес» 
деп қабылдамады. Голощекиннің бөлмесінен шығып келе 
жатып Аян ішінен «Жүні түскен қияли қарт Бура!» деді. 
Сыпатаевтың қолынан ештеңе келмейтінін, пəлен жерге 
бар, сөйлес деп қағаз беретінін ойлап тұрғанда қасынан өтіп 
бара жатқан қазақ трубка сорғылап барады екен. «Бұл да Го-
лощекин секілденіп, Сталиннің трубкасына ғана еліктейді» 
деді ішінен. Аян крайкомнан көңіл сезімдері қанағаттанбай 
шыққан соң үйдің үстінде күншығысқа қарай қолын созған 
Лениннің суретіне қарап біраз тұрды. Ішінен: «Қырағы да-
нышпан, ұлы көшбасшы! Қуат бер дағдарған жанға! Жолы-
нан адастырма дала құлынын» деп тілеуі Сəкеннің ғана емес, 
сол кездегі елдің көңіл-ауаны екені даусыз. Іштей қарсылық-
ты, көңілі толмаушылықты үмітпен жалғастырмасқа шара-
сы қалмаған пенденің кейпін көреміз.

Ешбір ақын-жазушының болып жатқан шындықты сурет-
теуге тəуекелі жетпеген шақта Сəкеннің «Біздің тұрмыс» ро-
манын жазып, публицистикалық «Қызыл ат» поэмасын жа-
риялауы қай ерлік шеңберіне болса да сьійғандай. «Қызыл 
атты» сол кездегі қызыл көздердің қалай сабағаны, сынаға-
ны, талағаны белгілі. Сəкенді кеңес əдебиетінен қуып шы-
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ғып, одақтас жазушылар қатарына қосып, өткендегі «қате-
лерін» əлсін-əлі ескертіп отыруы «социалистік реализм» 
əдісінің машықты тəсілі болатын, қара тақтаға жазып таңба-
лайтын.

Солай бола тұрса да қазақ əдебиетінде социалистік реа-
лизмнің орнығуына мұрындық болған Сəкенді одан бөліп 
ала алмаймыз. Оның табысына да, кемшілігіне де Сəкен ел-
ден бұрын жауапкер.

Социалистік реализмнің осы қатаң принциптерін сына-
ған уақытта оның орнығуына себепкер болған дарындар-
дан безінуіміз керек пе? Жоқ, жоқ, мың рет жоқ. Бұл əдеби 
дамудың бір кезеңі, сондықтан оның артықшылығын да, 
кемшілігін де ашық айтып, əдебиет тарихынан класси-
цизм, романтизм, эмприосионизм, сыншыл реализм орын 
алса, ағым-бағыт ретінде, өркендеудің бір кезеңі ретінде 
социалистік реализм де сондай орын алуға, сарапқа түсуге, 
зерттелуге тиіс. Бұл көркемдік əдістің ұлы да кемеңгер қа-
ламгерлері болғандығын еш уақытта ұмыта алмаймыз, ұмы-
туға тиісті емеспіз. Сондықтан М.Əуезов сияқты бұқпалаң 
жүріп қосылғандар ғана емес, Сəкен, Сəбит сынды түзу жол-
мен ойланбай тартып, əдебиетімізді өрге сүйрелеген, сөйтіп 
жүргенде артық-кем сілтеген жəне оны қателік деп есеп-
темеген дарындардың бəрі де өздерінің қосқан үлестеріне 
қарай тарихтан орын алады. Тарих олардың еңбегін ұмытуға 
тиісті емес. Сəкен шығармаларының идеялық-эстетикалық 
нысанасына назар аударған уақытта жазушылық машықты 
ұстарту жолындағы ізденістеріне көз салмасқа болмайды.

Сəкен прозасында еленуге тиісті бір өзгешелік – публи-
цистикалық саздың қалың болатындығы. Мұны біз оның 
өлеңдері мен поэмаларынан ғана емес, прозасынан да айқын 
байқаймыз. «Тар жол, тайғақ кешуді» айтпай-ақ қойғанның 
өзінде «Жемістер» повесінде 1919 – 1935 жылдары қазақ да-
ласында болған ащы-тұщы өзгерістердің шынайы көрінуіне 
публицистика өзінің септігін тигізген. Шығарманың сюжет-
тік желісін тартқанда Сəкен кейіпкерлердің əрекет ететін 
сахнасынан белгілі бір ойдың ұшығын шығаруға қажетті 
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жағдайларды ыңғайластырғанда, сөз бояуына тарлық жаса-
майтын машығын байқаймыз. Бұл жағынан алғанда уақыт 
мерзімін барынша ықшамдауы ұтымды. Шығарманың оқиға-
сына қатысатын кейіпкерлердің қайсысының болса да əуелі 
істейтін іс-əрекетіне сай түр-келбет беріледі де, жан дүниесін 
ашуға мүмкіндік жасалады.

Көркем шығармада пейзаждың үлкен мəні бар. Мүсли-
маның мұңына қара түн сай келсе, еріксіз ұзатылып, сор 
өмірдің тепкісіне шынымен-ақ түсемін бе деген Айшаның 
жарым көңіліне сүреңсіз сұр даладағы шошақ моланың 
сұсты суреті қабысып жатады. Қастерлене суреттелген пей-
заждар негізгі тұлғалардың психологиялық өзгерістерін көр-
сетуге бағындырылып, шығарманың əсерлілігін күшейтіп 
отырады. Сөйтіп Сəкен қалыптасып келе жатқан профессио-
налды прозаға өзінің үлесін қосты.

Көркем туындының қадір-қасиеті оның санымен айқын-
далмайды. Сəкен драматургия саласында сарылып еңбек 
етпегенімен 1917 жылдың күзінде жазылып, 1918 жылдың 
мамыр айында үш күн бойы Ақмола жұртшылығына көр-
сетілген «Бақыт жолында» пьесасы 1916 жылғы өмір 
шындығын көрсетті. Алғашқы тəжірибе табысты болды.

Əлеумет мəселесін өзек етіп, бүгінгі күн шындығын 
шиеленіскен тартыс үстінде көрсету қажеттігін ұққан Сəкен 
драматургияның өзіндік талаптарын орындауға қабілеті же-
тетіндігін 1920 жылдың желтоқсанында жазған «Қызыл сұң-
қарлар» атты драмасымен дəлелдеді. Оны 1922 жылы 10 мың 
таралыммен жеке кітап етіп бастырып шығарды. Репертуарға 
шөлдеген жəне төңкерісшіл іс-əрекетті насихаттап, жаңа 
өмір жолындағы күресті бейнелеген шығарманы өнерпаздар 
сахнасы қуана қарсы алғаннан кейін автор 1926 жылы бірқы-
дыру өзгерістер жасағаннан соң республика театрлары мен 
өнерпаз жастар сахнасында толассыз көрсетілді. 

Жұртшылық тілегіне сай 1936 жылы «Қызыл сұңқар-
лар» драмасы түбегейлі болмағанмен, жетілдіріліп, толық-
тырылып бүгінгі М.Əуезов атындағы академиялық дра-
ма театрында қойылды. Аншлагпен бес-алты қойылымы 
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өткен соң Мəскеуден бір жансыз келіп, драманы сахнадан 
алып тастауға нұсқау бергендегі дəлелі мынау: «Пьессаға 
жүгінсек, Қазақстандағы революциялқ қозғалысқа қазақ 
интеллигенті басшылық жасаған. Ол орыс жұмысшысы 
мен неміс эмигрантына жəне украиндыққа ақыл үйретеді. 
Қазақстандағы революциялық оқиғаларда орыс проле-
тариаты мен большевиктік партияның рөлі бұрмаланып 
төмендетілген» деген «сұмдықты» шығарды. Бұрын қызыл 
сөз шылауымен көрінбей келген шовинизмнің кеулеп, еркін-
си бастағанын анық көрсетті.

Бұған республикалық өнер басқармасының бастығы 
Ғ.Тоғжанов, өлкелік партия комитетінің мəдениет бөлімінің 
меңгерушісі Ғ. Мүсірепов еш қайран қыла алмағандығын 
былай қойғанда, өз тараптарынан біраз тұздық қосты да, 
спектакльді сахнадан алдырып тастағандары да тарихқа 
белгілі. Кеудесінде жаны бар, елдік оты бар шығармалар 
əрқашан осындай пəлеге кездесіп отырды.

Сəкен əдебиеттің бар жанрында қалам сілтеген дарын. 
1914 жылы «Айқап» журналына «Манап драмасы тура-
лы» мақала жазды. «Əдебиет һəм оның бағыттары» (1922), 
«Асау тұлпар» туралы (1923), «Қазақ əдебиетінің қысқаша 
тарихы» (1924), «Ұлт театры туралы» (1926), «Қазақтың 
көркем əдебиеті», «Əдебиет майданында» (1928), «Тар жол, 
тайғақ кешу» туралы, «Көшпелі дəуірдегі қазақ əдебиетінің 
күйлерінен» (1929), «Өрлеу үстінде» (1934) сияқты көптеген 
мəнді де принципті айтысын мақалалар жəне жинақтарға 
алғысөздер жазып, жазушылардың съезі мен пленумдарын-
да сөйлеген сөздерімен қазақтың əдебиет сынына өз үлесін 
қосты.

Əдеби мұраны халықтың тарихи жады жəне көркемдік 
шеберліктің қайнар бұлағы деп ұққан Сəкен 1931 жылы 
Бейімбет, Ілияс жəне Əмина Мəмбетовамен бірігіп 
«Əдебиеттану оқу кітабын» жазды. «Қазақтың ескі əдебиеті 
нұсқаларын» жариялады. 1932 жылы жоғары оқу орында-
ры үшін «Қазақ əдебиеті (билер дəуірінің əдебиеті)» атты 
оқулық-хрестоматия жасады.



1933  жылы «Батырлар жырының жинағын» шығарды.
1934  жылы Өтебай Тұрманжановпен бірлесіп 5-сынып 

үшін «Көркем əдебиет» атты оқу құралын жазып, 1934 – 1935 
жылдары Ыбырай Алтынсариннің, Ақан серінің, Ақмолданың 
(Муптахиддин Мұхамедияровтың), Шəкəрімнің шығармалар 
жинағын құрастырып, қалың оқушы жұртшылыққа ұсынды. 
Осы еңбектің қай-қайсысы болсын Сəкеннің халық твор-
чествосы туралы толымды ой толғап қана қоймай, ауыр 
бейнетті (жинау, жариялау) қолымен атқарғанын көрсетеді.

Қазақ мəдениетінің тарихында үлкен құбылыс болған 
«Қазақ əдебиеті» атты монументалды еңбегінің орны бөлек. 
Өйткені ол, біріншіден, жоғары оқу орындарының оқу құ-
ралдарына зəрулігін өтеді. Рас, М.Əуезовтің «Əдебиет та-
рихы» деген еңбек жазып, 1927 жылы шығармақ болғаны 
бар. Бірақ сол кездегі əпербақандар ол кітапты шығартпады, 
дайын ауыз əдебиетінің тарихын Сəкен ғылыми жүйемен 
талдап, қазақ фольклористикасының негізін мықтап қалады. 
Ондағы толымды да шұрайлы ойлары қазір өрістей дамып, 
ғылыми арнаға айналуда. Тарих əркімнің тілегімен жасалып, 
жоспарланбайды. Замана ағымын аңғарып, кезең шындығын 
түсінген саналы азамат қана көздеген мақсатына жетеді, 
абырой-беделге ие болады. Сондықтан «Сəкен – қазақ со-
вет əдебиетінің негізін бірден-бір қалаушы, көшбасшы бол-
ды. Тарих оған жүктеген міндетті ешқайсымыз атқарған 
жоқпыз» – дегенді Ғабит Мүсірепов айтқан уақытта Сəкен 
өнерпаздығы мен қайраткерлігін түгелдей ескерген болатын. 
Өйткені, Сəкеннің замана бейнесін жасап, жаңа мазмұн-
ға лайық жаңа түр тапқанын, əдебиеттің бар саласында ең-
бектеніп, қадау-қадау биіктерін жасап бергенін тарих еш уа-
қытта ұмытпайды.
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