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МӘҢГІ ЖАС, МӘҢГІ ҚҰРДАС
(Алғысөз орнына)
2013 жылғы 2 маусым болатын. Күн жексенбі еді. Біз Саттар Ерубаевтың қалалық зираттағы құлпытасына тағзым еттік. Ол
1937 жылғы 2 маусымда дүниеден өткен, ал ескерткіш 1994 жылғы
2 маусымда, жазушының туғанына 80 жыл толар қарсаңда қойылған
еді...
Саттар Ерубаев аз ғана өмір сүріп, қазақ əдебиеті көгінде жарық
жұлдызша жарқырай ағып өтті. Сол жарық жұлдызша жарқырай
ағып өткен қамшының сабындай қысқа тіршілігінде əдебиеттің алтын
қорына енген тамаша туындылар жасап кетті. Оның шығармалары
əлденеше ондаған жылдар бойы талай жанның дүниетанымын, өмірге
көзқарасын қалыптастыруға жəрдемдесіп келеді.
Ол жазған «Менің құрдастарым» біздің ұрпақтың жан дүниесіне айрықша əсер еткен кітаптар қатарында. Оны қайыра оқыған
сайын алғашқы алған əсеріңнен айнымай, ризашылыққа бөленесің
де отырасың. «Менің құрдастарымды» мен ғұмыр бойы өзімді ыстық
сезімге бөлеп келе жатқан қымбат туынды ретінде ерекше атаймын. Бұл
роман мен үшін адал, берік достықтың, шын жүректен сөйлеушіліктің
символына айналып, нағыз жан серігің секілденіп кеткен. Мен ғана
емес, менің ағаларым, менің қатарым, менің інілерім де, күллі біздің
ұрпақ солай санайды.
...Біз романның бас кейіпкері Рахметті ұнаттық. Қазақ техникалық
интеллигенциясы өкілінің өмірін қызықтадық. Жеті атасынан мал
баққан жалшы ұлының заманауи тəрбие алып, институт бітіруі, одан
республикамыздың алғашқы индустрия ошағында еңбек етуі туралы
сүйсіне оқып, оның көмір өнеркəсібінде өзін білікті инженер ретінде
ғана емес, алыпты көтеріп жатқан дала жастары арасына жаңа санасезім, озық мəдениет əкелген дəуірдің алғашқы шамшырағы кейпінде
де көрінгеніне қатты риза болдық.
Біз Ленинградтың үлкен ғалымының қызы, əуелі студент, одан
қарағандылық инженер Лизаны керемет жақсы көрдік...
Рахмет пен Лизаның махаббаты біздің жүрегімізге терең ұялады...
Біз дəрігер Ықыластың адам айтып жеткізгісіз адамгершілігі мен
ерлігіне қайран қалдық...
Біздің романды сүйіп оқуымыз осындай бағыттармен межеленді.
Бір ғажабы, бертінде, кемшін тұстарды бірінен соң бірін тапсам да,
«Менің құрдастарымның» маған əсері баяғы қалпында болды. Ғажап:
баяғыша қанды қыздырып, жүректі тулатты.
Неліктен бұлай? «Менің құрдастарымның» жеткіншек, жасөспірім,
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жас біткенді былай қойғанда, жасамысқа да «құрдас» болып қала беру
сыры неде жатыр? Оның тартымдылығының қандай құпиясы бар?
Таптым: «Менің құрдастарымның» басты күші – адал көңілден,
шын жүректен жазылғанында болып шықты. Мəселе – «Менің құрдастарымның» сезіміңді тербейтінінде жатыр екен. Бас əріппен жазылатын шынайы адамгершілікті, жаңа дəуірдің жаңа адамына тəн асқақ та
əсем, ең адамгершіл сезімді қозғайтынында жатыр екен.
Романның ересен əсерлі болуы – ақ жүректен ақтарыла жазылғандығында. Ақ жүректен ақтарыла жазылғандықтан да, замана рухы
шағын романға қарапайым сөздермен, қарапайым сөздер болғандықтан да, эстетикалық əсері айрықша пəрменді болып, қаз-қалпында
сыйып кеткен. Ақ жүректен ақтарыла жазылғандықтан да, «Менің
құрдастарым» сыр шертетін отызыншы жылдар жастарының бойындағы тамаша қасиеттер күні бүгінге дейін біздің тұла бойымызды
шымырлатып, ғажап күйге бөлейді, сүйсінтеді, еліктетеді.
Бұдан сексен жылдай ілгеріде өмір сүрген жас жұмысшылар
мен интеллигенттердің интернационалдық сана-сезімі неткен əсерлі суреттермен берілген! Ол, сөз жоқ, өскелең ұрпақтың талай буынына үлгі бола бермек. Ал сонау жасампаз қадір-қасиеттің терең
тамыры революцияға дейінгі шахтерлер бейнелері арқылы қандай дəл
көрсетілген!
Қалай сүзіп оқысақ та, жағымды кейіпкерлердің сол шақтағы озық
иланымды бекем ұстануы қайран қалдырады. Романдағы жастар
өмірі – төңкеріс алға тартқан дəстүрлерге адалдықтың нақты көрінісі.
Шынтуайтқа келгенде, туындыны мəңгі жас етіп айшықтап тұрған
өлмес өрнек сол ғой.
«Менің құрдастарымды» жастардың жан серігі дəрежесіне көтеріп
тұрған өлмес өрнек Саттардың аузымен «жаңа сезім» деп аталғанын
көрдік. Ал, «жаңа сезімді түсіне білу үшін сыншыл болу, саясатшы
болу аз екен, сол сезімнің денеңді дуылдатып, жүрегіңді тулатып
толқытуы қажет екен. Былайынша айтқанда, жаңа сезіммен бойыңның теңдес болуы керек екен». Керемет дəл байлам. Мұның дəлдігі
сонда – сол айтқандарын Ерубаев өз басынан өткерген, сондықтан
да өзі тізген қажеттілік, өзі тауып қойып отырған шарт оның терең
сеніміне, иланымына айналған.
Өмірден қыршын кеткен мəңгі жас Саттар Ерубаев өткен ғасыр
тереңінен, «Менің құрдастарымның» лирикалық кейіпкерінің аузымен былай дейді: «Қарап тұрсаң төңкеріске, отаныңа, тарихқа,
Адамдағы қымбат қасиет – берілгендік халыққа. Бүкіл халық мақсаты
бір, барлығында бір ниет, Отан үшін басты беру бəрінде бар қасиет...
Менің қаным миллионның тамырында ағады. Бір жүрегім миллионның
жүрегі боп соғады...Менің бақытым, қуанышым бүкіл елдік болады,
Мен жасасқан жаңа өмір жайнап өсіп, жанады!» – Міне, «Менің
құрдастарымның» тақырыбы да, мазмұны да, əсерлілігі де, өзіңізбен
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замандастығы да, мəңгі өлместігі де осында. Ол алғаш жарық көргелі
бергі жетпіс төрт жылдан астам уақыттан бері талай буынның асыл
сезімін ұштауға септесіп келеді, бұдан əрі де солай бола бермек...
«Менің құрдастарым» – мəңгі жас туынды. Ол халқымыздың өткен
ғасырдағы отызыншы жылдардан бергі бірнеше жас толқынына əрдайым құрдас, сырлас, жолбасшы, жетекші болып келеді, келешек ұрпаққа да тап солай қызмет етері даусыз ақиқат. Осынау ғаламат романның авторы, жастар жазушысы Саттар Ерубаев пен оның ақтық əніне,
аққу əніне айналған, бейне бір өзіне, өзінің тамаша замандастарына
қойған өлмес ескерткіші сынды «Менің құрдастарымы» əрқашан біздің арамызда. Демек, ол өзінің туындысымен бірге мəңгі тірілер қатарында. Біздің өскелең ұрпағымыздың сенімді тəрбиешілері қатарында.
Бізге «Менің құрдастарым» ұрпақтар зердесінде имандық-идеялық
сананың əрі көркем ескерткіші, əрі пəрменді оқулығы ретінде жасай
беретіндей көрінеді.
Бірақ төңкеріс дəуірі тəрбиелеген осынау албырт ақынның жан сырын бүгінгі тəуелсіз еліміздің жас ұрпағы парықтай алар ма екен деген
де күдік бар. Оның тамаша романын, мөлдір сезімге тұнған поэзиясын,
ақ көңілден туған мөлтек əңгімелерін, əжуə, сықақтарын, замандастарын замана талабына сай болуға шақырған сыни жəне публицистикалық еңбектерін бүгінгі таңның қыз-жігіті қалай қабылдайды?
Саттар өз заманында жасампаз революция он бес жыл ішінде
тəрбиелеп, қалыптастырып шығарған жаңа адам санатында аталған-ды. Мұнда ешқандай асыра айту, əсіре бояма жоқ еді, бұл шын
болатын. Өйткені ол өзгерген заман адамдарынан, өзгерген заманның
мектептерінен қаршадайынан оң сипатты тəлім алды, сондықтан да
төңкеріспен келген ұлы өзгерістің биік мұраттарына қалтқысыз сенді,
құлай сенді. Сол себепті оның шығармашылығы айналасындағы жан
біткенді от-жалыны шарпи шалқыған революциялық көңіл-күйдің
асау да тегеуірінді толқынында шыңдалды. Тиісінше Саттар да,
революцияның жасампаз идеяларымен баулынған жаңа адамдардың
өкілі ретінде, жаңа заманның жаңа адамына тəн болуға тиіс жаңа сезімді
айрықша асқақ пафоспен жырлады. Сөйтіп, ол өзінің көркем сөзінің
қуатын жаңа өмірдің жасампаздық идеяларын насихаттауға бағыттады.
Біз осылайша танитын Саттар Ерубаевтың өлмес туындылары халқымыздың əлденеше ұрпағының рухани тəрбиесіне себін тигізді. Тек
енді оның осынау шын жүректен ақтарыла жазылған шығармаларын
қазіргі жастарымыз жан серік ете ме, жоқ па? Ойланатын сұрақ...
Біз Саттар құлпытасы алдында басымызды иіп, рухына тағзым ете
тұрып, аз уақытта осынау тамаша жазушының туғанына бір ғасыр болатынын ойладық. Ойладық та, əуелі, оның өзімізді тебіренткен туындыларын тағы бір оқып шығуға ұйғардық. Бүгінгі жас оқырманмен
бірге. Сонымен, бүгінгі жас оқырманмен бірге өлмес шығармаларды
тағы бір мəрте ойлана оқиық...
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Саттар Ерубаев
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РОМАННЫҢ УВЕРТЮРАСЫ
РОМАН ТУРАЛЫ ƏҢГІМЕ
Менің бір жолдасым болды. Ол қарап келе жатып, айқайлп
сүйгім келеді дейтін. Бақыттылықтан ғой деймін.
Мен бір əңгіме жаздым. Ол менің көрінгенді құшақтап сүйгенім, бірінші шыққан айқайым еді. Онда шеберлік, жазушылық жоқ
болғанымен, жаңа сезім бар еді.
Бірақ бақытты болу бір басқа да, сол бақытты тани білу бір басқа екен. Ол сезімді көп жолдастардың түсінгісі келмейді.
– Адам баласын бақытты ететін сөзді тыңдап жатып адамның
өлгенін сезбей калуы мүмкін бе? – дейді олар.
Жаңа сезімді түсіне білу үшін сыншыл болу, саясатшы болу аз
екен, сол сезімнің денеңді дуылдатып, жүрегіңді тулатып толқытуы қажет екен. Былайынша айтқанда, жаңа сезіммен бойыңның
теңдес болуы керек екен.
Сезім туралы айта түсейінші...
Киров өлгенде Ленинградтағы менің бір жолдас қызым былай
деп маған хат жазды:
«Əкем Сергей Мироновичтің өлгенін естіп заводтан келді де,
сандықта жатқан ескі наганын алып майлап, сүртіп, тыныш таппай, жауға аттанатындай түнімен ұйықтамады. Осы жағдайда сөзбен айтып болмайтын бір аса жалынды, сəулелі сезім бар».
Мен жолдас Киров өлімі жөнінде көп өлең, поэмалар оқыдым.
Бірақ оның ешқайсысы да жоғарғы хат сияқты қанымды қыздырып, жүрегімді толқытқан жоқ. Осы бір нəрсе əдебиетке өте қажет
қасиет екен-ау деп түсініп едім сонда бір.
Мен сезім жөнінде біреуге сабақ берсем бе деп отырғаным жоқ.
Сезім жөніндегі сабақты бəріміз бірігіп тыңдасақ деп отырмын.
Сол сезімді толықтайтын кітапты тыңдасақ деп отырмын.
Өмірге сүйген жардай ғашық болғандардың бірі – менмін. Бəріміздің өміріміздің басталуы бар. Барлығымыздың да өмірде бастан кешірген аса тəтті минуттарымыз, бақытпен бетпе-бет кездескен уақытымыз, барлық өміріміздің тағдырын шешіп берген
кезеңдеріміз, өлгенше ұмытылмайтын, еске түссе, жүректі тулататын уақиғаларымыз бар. Міне, бұл əңгіме сезімнен басталып,
менің бастан кешірген аса тəтті қымбат минуттарыма, өмірімнің
бет алған бағытына арналмақшы. Бірақ өмірімнің бағытына жол
сызып берген кезеңнің өзі сол жаңа сезімнің жасалуы мен сезімді
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оятатын кітаптар еді. Ол менің саналы өмірдің соқпағына түспеген
кезім еді. Мен өмірімді де, оның бақытын да содан кейін таптым.
Ыстықпен де, суықпен де содан кейін таныстым. Мен жүрегімнің
отын да, өмірімнің мазмұнын да содан кейін жасадым.
Мен онда 12 жасар едім. Ағам менің сабақты қалай пысықтағанымды бақылап, қадағалап тұратын. Ол өте қатаң еді. Бір күні
ол Анри Барбюстың жаңа шыққан романын алып келді.
– Осыны оқып, мазмұнын маған айтып берерсің, – деді.
Мен əлденеше күн соңына түсіп жүріп «Отты» оқып шықтым. Бірақ түк түсіне алмадым. Екінші рет оқып шқтым. Романда
Барбюстың суреті бар еді. Суретінде ол үлкен қара көзді, қою қара
мұртты, əдемі-ақ еді. Содан кейін Барбюс десе, окопта жатқан ұшықиырсыз көп солдаттардың ішінен көтеріліп, жалпы əлемге айқай
салып тұрған қара көзді, қара мұртты, əдемі кісі көзіме елестейтін.
Мүмкін, бұл Максим Горькийдің жазған беташарының əсері
болар. Ағайым:
– Осындай ұлы адам біздің компартияның мүшесі, – деп тіпті
мақтанып қалатын.
Кейінірек, өмір бақытының дəмін тата бастаған соң, қандай
тілек болса да орындалатынына көзім жете бастаған соң, Анри
Барбюсты көруге өте құмар болдым.
Бұл құмарлықты өмірімнің барлық ой-қырынан алып өтіп,
1935 жылға дейін əкелдім. 1935 жылы жастайымнан жанымның
арманы – Барбюсты көрдім. Бірақ мен көргенде ол консерватория залында үлкен қара көздерін мəңгілік жұмып жатыр еді. Мен
сөйтіп оның отты көздерін көре алмадым. Мен оған жер бетінен
кетер алдында кездесіп, бірінші рет, ақтық рет алдынан өтіп бара
жатып жылап жібердім. Мен бұрын ешуақытта да жыламаған
едім. Тек мынадай бір жағдай болды...
1931 жылы, Ленинградта оқып жүргенімде, «əкең өлді» деген
телеграмма келді. Мен жылағаным жоқ. Бірақ, неге екенін қайдам, жолдастарымның барлығын жинап алып, «əкем өлді» деп
айттым да, жүгіріп үйге кетіп қалдым. Кешке біздің екінші курстағы барлық студенттер жиналып келіп, маған көңіл айтты. Менің
қайғыма ортақ екендерін білдірді. Сонда грузин баласы – жолдасым Сивадзе: «Қайғырма, біз екеуміз Кеңес өкіметі дейтін өлмейтін əке тауып алғанымыз жоқ па», – деді. Сонда мен қайғыдан емес,
қуанғандықтан жылап жібердім. Өмірде жалғыз емес екенімді сезу, бүкіл Отан болып мені сүйетінін сезу мені аса бақытты етті,
жолдасымның өте жылы сөзі көңілімді босатып-ақ жіберді.
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Мен жаңа сезіммен, интернационалдық сезіммен осылай кездесіп едім.
Мен өмірдегі ең тəтті минуттарды, бақытты содан кейін таптым.
Мен осы əңгімені теңіз желіне кеудемді тоса тұрып жаздым.
Өмірдің жолына, бақыттың соқпағына ең алғаш түскен минуттар
аса қымбатты болды. Сол алыстағы минуттар жел болып кеудеңе
соғып, ауа болып ішіңе кіріп жатқандай болады. Сол тəтті минуттар теңіз желіндей көңілді көтереді, желпіп үрлейді, ескірген тұзды иісі кең дем алдырады.
...Баяғыда, бұдан көп болды, мен онда сегіз жасар едім; ауылда
асық ойнап, қозы жайып жүретін едік. Өмірде қала көрмеген, қолына қағаз ұстамаған əжем бірінші рет қалаға барып, маған бір кітап
əкеліп берді. Ешкімге көрсетпей, мені оңашалап шығарып алды да:
– Қалқам, болашақтан үмітіміз бар. Мынау дүниедегі барлық
аналардың қамқоры, жанашырының жазған кітабы дейді. Бұл əулие адам дейді. Осыны өзің өскенде оқып, маған түсіндіріп берерсің. Ешкімге бермей, жыртпай сақта, – деді.
Содан бері көп жыл өтті. Одан бері мен бақытты да, қуаныш, махаббатты да өмірден таптым. «Жерде адам болу – үлкен бақыт», –
дейді ұлы жазушы. Мен осы ұлы бақытқа ие болдым.
Мен осы өмірімнің қырынан қарғып, ойынан орғып өткенде де
осы анам берген кітапты тастағаным жоқ.
– Бақытты, шырағым, құдай бермек еді. Əзірет Сұлтан бермек
еді. Енді осы кітап берер, оқы, шырағым, – деген еді əжем.
Осы кітап маған бақыт берді. Мен анам берген кітапты «барлық аналардың бірден-бір қамқоры, жанашыры жазған кітапты»,
ең бірінші рет Əзірет Сұлтанның дəл түбінде отырып оқыдым.
Кітаптың басы жыртылып қалған екен. Мен оқып болған соң, базардан жарты кез қызыл шүберек сатып алдым да, ағашқа ту қылып тағып, əжеме апарып бердім.
– Кітап беретін бақыт осы көрінеді, – дедім.
Кітаптың атын, авторын білмесем де, ішінен түсінгенім осы
еді. Ертеңіне əжем қолына қызыл ту алып, бірінші рет Май митингісіне шықты. Бұл бүкіл аналардың қамқоры болған адамға
сенушіліктің күштілігінен еді.
Кейін, 29-шы жылы Ленинградта сол кітапты талқыладық. Ол
кітап Максим Горькийдің «Анасы» екен.
1931 жылы Түркістан барғанда, Максим Горькийдің үлкен
портретін ала бардым.
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– Бұл кім? – деді əжем.
– Бұл баяғы өзің берген кітапты жазған «барлық аналардың
жанашыры» болған адам, – дедім мен.
Мəдениет жолы баспаған Азияға, хат танымайтын, қала көрмеген қара халықтың анасына да «барлық аналардың» қамқоры
болып жете алған ұлы адамның ұлы шығармасымен мен осылай
танысып едім.
Мен Барбюс пен Горький жөнінде айтып отырғанда, олардың
ұлы шығармаларының жүрек толқытатынын, əрбір оқыған адамның өміріне өзінше бағыт сілтеп беретінін айтпақшы едім. Бұл
жалпы роман туралы, роман жазу туралы əңгіме еді.
Мен жазушы болғым келді, Горькийге ұсап жағалауда, теңіз желіне кеудемді төсей отырып, Макар Чудралардың əңгімесін тыңдағым келді. Бұл Горькийдің əсері еді. Горькийге еліктеп, теңіз жағалап көп жүрдім. Сұңқар жырын Горькийге айтып берген қойшы
жолықса екен деп, көп іздедім. Бір күні бір қойшыға жолықтым.
– Горькийді білесің бе? – дедім.
– Білгенде қандай, колхозымыздың аты – Горький.
– Сұңқар жырын оқып па едің?
– Иə.
– Сол сияқты жыр айтып бересің бе?
– Ондай жырды қайдан айтайын, өйткені оны дүниеде бір-ақ рет
туған Горький жазған. Бірақ бір ертегі айтайын. – Сонда қойшы
шал маған осы «Терек пен қызыл гүлді» айтып берді.

ТЕРЕК ПЕН ҚЫЗЫЛ ГҮЛ
Текше таудың бауырында, мөлдір бұлақ жағасында ұзын терек
болатын еді. Бұл терекке жақын жерде, қалың шөптер арасында,
жылда жайнап шешек атып, айналаға жұпар иісін тарататын бір
қызыл гүл өсетін еді.
Саяхатта жүрген жастар мөлдір бұлақ жағасына, көркем терек
саясына кеп отырып демалатын, қызыл гүлдің жұпар иісін таза
ауада еркін жұтып көңілденіп, шаттанатын.
Бір күндері бір сұлу қыз келіп, бұлақ жағасынан қызыл гүлді көрді-дағы, қасына кеп отырды. Мен білем бе себептерін: қыз
жүрегі қызыл гүлге жақын болған ғой ежелден, əйтеуір ол содан
кейін күнде келіп, қызыл гүлді сылап-сипап мəпелейді. Жан-жақтағы кесір етер, сəнін бұзар шөбін жұлып, əдемі етіп өсіреді.
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Көкке мойнын созған терек, тəкаппар боп өскен ғой, ол іші
күйіп қызғанады. Сұлу қыз да қызыл гүл екенін қайдан білсін,
сүйілген сұлу гүлге құмар болатынын қайдан білсін, қыз жүрегін
ұрлап алған қызыл гүлді көп ойланып, мұқатпақшы болады терек.
Таң алдында қызыл гүлдер шешек атып сыланғанда, сұлу
қыздай таранғанда, ұзын терек дөрекілеу сөз бастайды:
«Е, қызыл гүл, таң атарда шешек атып сыланасың, сұлу қыздай
таранасың, бірақ сен гүл, табиғаттың сені əбден мазақ етіп, қор
қылғанын сезесің бе? Өсімдіктердің ішіндегі ең жаманы сен боласың, ұзындығың бір-ақ тұтам, алабұта, қамыстардан бойың озып,
мойның асып еш нəрсені көре алмайсың. Ағаштарға патша – ұзын
терек мен боламын, жер бетінде не болса да көріп, біліп тұрам.
Алабұта, қамыстардан басқа нəрсе көре алмаған сен де өзіңді
ұялмастан, бақытты деп санайсың-ау!»
Шешек атқан алқызыл гүл саспай былай жауап береді:
«Тəкаппар боп өскен терек, ақылың қысқа, бойың ұзын...
Бойым қысқа болғанымен, адам маған бақыт берген. Жүз жыл
өмір сүрсең-дағы, тастан басқа нені көрдің, тау артында нелер
барын сен білмейсің, сезбейсің де.
Сен де тассың, қозғалмайсың. Күнде маған кеп жүрген қыз
мені, қызыл гүлді, қолына ұстап, самолетпен аспанға ұшты, тау
артында нелер барын өз көзіммен көріп түстім. Мұндай құрметті
мың жылда да сен көрмессің. Бір орында тастай қатқан, ұзын
терек болғаннан да, бір орыннан қозғала алмай, өмір бойы тұрғаннан да, бір-ақ рет аспанға ұшып, айдан сұлу қызды құшып, жер
бетіне түскен артық...»
Терек мұны тыңдап алып, былайша деп сөз қозғады:
«Сенде, қызыл гүл, мақтануға себеп те жоқ, желеу де жоқ.
Сорлы гүлім, менімен теңесуге саған қайда? Мен өскелі жүз жыл
болды, əлі жүз жыл жасармын мен. Ал сен болсаң – бір күндіксің,
бір-ақ күндік өмірің бар. Бүгін барсың, ертең жоқсың, бүгін таңда
шешек атсаң, ертең қурап соласың. Əй, сорлы гүл, сөйте тұрып
маған қарсы сөйлейсің-ау!»
Күн сəулесін жұтып жатып, қызыл гүл қысқа ғана былай жауап
берді:
«Ұзын терек, жүз жыл жасап нені білдің, нені көрдің? Халыққа
жеміс бердің бе? Əуеге жұпар иісіңді шаштың ба?
Бір күн өмір жасасам да, жержүзілік мейрам күні бүкіл халыққа бақыт берген, бүкіл халыққа сəуле сепкен Ұлы көсем кеудесіне
сыйлық болып тағылдым мен.
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Ұлы көсем жүрегінің соғуын да есіттім мен. Сонда бүкіл жердің жүзі көсем жаққа көзін тікті, көсемдегі бір шоқ гүлді жер жүзінің бəрі көрді. Бұдан артық бақыт бар ма? Бұдан артық құрмет бар
ма? Тау мен тастың арасында елге ешқандай жеміс бермей жүз
жыл өмір сүргеннен де, Ұлы көсем кеудесіне 15 минут тағылған
соң, қуарғаным жақсы емес пе?..»
Көргенімді мен де айтайын, енді кезек келсе маған: мейрам
күні жайнап кетті қызыл алаң. Қарап тұрсам көзім тігіп, халқы
берген гүлді кеудесіне тағып алып, Ұлы көсем келеді екен. Ұлы
көсем – ол данышпан.
Киялшыл боп тұрған шал ем, былайша ой ойлаймын:
«Бір-ақ рет Ұлы көсем кеудесіне тағылған гүл осыншама қуанды. Ал көсемнің кеудесінен мəңгілікке шықпайтұғын, еш уақытта
құшағынан, жүрегінен кетпейтұғын жастардың да бір арманы бар
ма екен!» – деп ойлаймын мен...
Мен жазушы болам деп жүріп, романның сюжеті, жаны, жүрегінің соғуы болған ұлы бақытты, армансыз жастарды – романның
темасын осылай тапқан едім.

МƏҢГІЛІК ӨМІР ТУРАЛЫ ЖЫР
Кешке таман, таудан тұман жылжи түсіп, теңіз бетін қаптайды.
Сонсын кішкене екпін соғып, тұманды үрлеп түтіп, жоқ қылып
жібереді. Сонда көк теңіз айнадай мөлтілдеп керіліп жатады.
Теңізде шек жок, əлдеқайдан барып көкжиекке қосылып кетеді.
Күні бойы толқын соғып есеңгіреген теңіз жағасы тыныш-ақ.
Арқамыз – тау, алдымыз – теңіз, су жағасында біз отырмыз.
Мен, Рақмет, Сейтен, Валентина. Ортамызда – Төлеңгіт жыршы.
– Аға, əңгіме айтшы, – дейміз біз.
Төлеңгіт қамзолының түймесін ағытып, ойланып, шексіз теңізге
қарап біраз отырады. Əлден уакытта:
– Қап, болмас! – дейді де, домбырасын алып, өзінің өте жақсы
көретін «Мəңгілік өмір» жөніндегі жырын айтады.
Біздің де естиік деп ынтығып отырғанымыз осы болған соң,
жыршыны қоршай түсеміз. Төлеңгіт аққудай саңқылдап, теңіз тыныштығын бұзып, шағалаларды шулатады.
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І
Өмір деген тұңғиықтың түбінде мен жүр едім,
Өлім деген суық сөздің тілінде мен жүр едім.
Өмір деген өксігімді баса алмастан жүр едім,
Бір жабыққан көңілімді аша алмастан жүр едім.
Күнде күліп ататұғын, ақ сəулелі алтын таң,
Бұлбұлының үніменен мені былай жыр қылған:
Арқаның ардагері, ақын Жырау,
Алдыңда қазылған ор, қалың шырмау.
Өмірге екі туып, екі келмей,
Арманда, есіл ерім, кетесің-ау.
Бір адамның бір өмірі маған аз ғой деуші едім,
Туып, өліп кетуді де маған аз ғой деуші едім.
Ағаш-екеш ағаш-тағы көп көгеріп, қуарар,
Сенің өмірің бір-ақ рет көгерер де, суалар.
Ебелектей ербең етіп жер бетінен кетерсін,
Өміріңде өзің жөнді із қалдырмай өтерсің.
...Өмір деген өксігімді баса алмастан жүр едім.
Өнерімнің барлық гүлін аша алмастан жүр едім.
...Өмірдің де, уақыттың да сарындарын мен көрдім,
Мола болған ғасырлардың қабірлерін мен көрдім.
Мың жылдардың қу сүйегі – мола ішінде мен тұрдым,
Көп ғасырлар өтіп жатқан жол үстінде мен тұрдым,
Кең даланы бауырына алып қара түн де қаптады,
Молалардың жұмбақтарын қараңғыда сақтады.
Жерді, шөпті қозғап, түртіп, үрлеп ұшып жел кетті,
Өлген өмір, жансыз жанды су бетіндей тербетті.
Көп ғасырлар түйіскен жер, бұдан шығар мың тарау,
Мола үстінде желбірейді қара шашақ бір жалау.
Мола болған соңғы ғасыр – сол қабірдің түбінен,
Үн шығарып сөз сөйлесті бір қарт кісі менімен:
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«Елу жылдар бұдан бұрын өлген едім, жан балам,
Танымасаң енді таны, сен – немерем, мен – бабаң.
Бұл өмірде сексен жасап өліп кеткен адам ем.
Мойнымдағы міндетімді атқардым деп санап ем.
Жер бетінде сүйретіліп жүріп едім бір ғасыр,
Ол ғасырдың сүйетұғын ұлы жоқ-ты жан ашыр.
Жер бетінде сүйретіліп жүріп еді бір Датқа,
Қан арқылы, мал арқылы жеткен, шіркін, мұратқа.
Күнгей менен теріскей боп сұлап жатқан дала еді,
Сол далада қазақ деген сорлы халық бар еді.
Бетегеден биік еді, аласа еді жусаннан,
Қайтқан құстай көшіп жүрген, бақыт көрмей қашаннан.
Жел білетін ұшатынын, сай білетін қонарын,
Құдайы да, адамы да ойламаған обалын.
Сол халықтың Датқа жүрген жаншып, басып арқасын,
Қаннан арық ағызған ол, сусын ішіп қанғасын.
Бұл жауыздың сұмдықтарын ойлап, біліп, түсіндім,
Бір күн барып ат үстінен жұлқып оны түсірдім.
– Ер үстінде ұйықтамасаң – атқа мініп нең бар еді!
Халық қамын жей алмасаң – Датқа болып нең бар еді?
Домалатып сабап алдым жұрт алдында Датқаны,
Жерді жарып осы хабар сардаланы қаптады.
Мені сонда елден асқан батыр деді тамам жұрт,
Қайтпас қайсар арыстанның атын берді маған жұрт.
Жаным балам, тозбаушылық, өшпеушілік қайда екен,
Мəңгі жасау, еш уақытта өлмеушілік қайда екен?»
Өмір деген өксігімді баса алмаған жан едім.
Өнерімнің барлық гүлін аша алмаған жан едім,
Бəсе, қане, мəңгі жасау, өлмеушілік қайда екен?
Өте ұмытшақ уақытқа көнбеушілік қайда екен?
Сонан бері көп іздедім өлмеушілік жасауды,
Мəңгіліктің етегінен мəңгі түрде ұстауды...

Саттар Ерубаев

16

ІІ
Қызығына келе жатыр түйдектеліп жыр енді,
Бұл дəуірдің бас кезі еді, жиырмасыншы жыл еді.
Алыстағы ауылыма келе жаттым ат жегіп,
Құба жоннан құлай тартып, бір аяңдап, бір желіп.
Бір уақытта жол үстінде бір қарайған көрдім мен,
Желе жортып, жүрек толқып жақындап-ақ келдім мен.
Келіп төнсем: бір жас жігіт қызыл қанға боялған,
Жараланған, əлсізденген, өлуге де таянған.
Көрініп тұр: бір кісіге бірнеше адам жабылған,
Оң жақ қолы шынтағынан балтаменен шабылған.
Шабылған оң қол үстінде кітап толған жəшіктің,
Жаралының аузынан мен жалынды сөз есіттім:
«Ауылыма өлмеушілік мен əкеле жатыр ем,
Анау əне жəшіктегі кітаптарды оқып па ең?
Ол кітаптар – Маркс, Ленин, Сталиннің еңбегі,
Ол еңбектер мəңгі жасау, өлмеушілік өрнегі.
Сол еңбекті өлмейтұғын, өшпейтұғын, ағатай,
Мен ауылға алып келе жатыр едім шаршамай.
Жеткізбестен тап дұшпаны жол үстінде сұлатты,
Бірақ жауға мен бермедім өлмейтұғын кітапты.
Соны мықтап ұстап жатыр менің қолым кесілген,
Өлсем-дағы, өлмеушілік шығар емес есімнен.
Мен өлермін алтын күннің шығуына қарамай,
Ауылыма кітаптарды жеткізіп бер, ағатай».
Бұрала басқан соқпақты жол бұрылып қырдан асқанда,
Ақтық сөзін маған айтты, қарап тұрып аспанға:
«Бір сыр бар ед сақтап жүрген жүрегімнің түбінде,
Сол сырымды айтайын мен, өлмей тұрып тірімде.
Қарап тұрсаң, төңкеріске, отаныңа, тарихқа:
Адамдағы қымбат қасиет – берілгендік халыққа.
Бүкіл халық мақсаты бір, барлығында бір ниет,
Отан үшін басты беру – бəрінде бар қасиет.
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Менде бар ед берілгендік, сүюшілік Отанды,
Сондықтан да төңкерістің солдаты боп атандым.
Менің қаным миллионның тамырында ағады,
Бір жүрегім миллионның жүрегі боп соғады.
Менің бақытым, куанышым бүкіл елдік болады,
Мен жасасқан жаңа өмір жайнап өсед, жанады.
Маған қымбат барлығынан – берілгендік көсемге,
Ол берілген миллионның жүрегінен өшер ме?
Ендеше, мен мəңгі жасап, өшпеймін де, өлмеймін,
Ешуақытта жоғалмаймын, тозбаймын да, сөнбеймін».
Оңтүстіктің ыстық күні батыс жаққа барғанда,
Қырқа, қырлар қарауытып əлдеқайда қалғанда,
Дала еркесі тентектеу жел құшақтап шөпті алғанда,
Соңғы сөзін ол арнады бақыт жолын салғанға.
Қырдан, таудан, судан асып, қызарып жанып күн батты,
Күнмен бірге мəңгілікке жаралы жан жол тартты.
Сол уақытта есім ауып, мен арбадан құладым,
Бар даусыммен шын жүректен айқай салып жыладым.
Айдалада жалғыз өзім барлық шерді қозғадым,
Жалғыз ұлы өлген ана сияқты боп боздадым...
Мəңгі өмір, өлмеушілік осылайша табылған,
Бақытпенен, Отанменен қаланып бірге салынған.

РОМАНҒА БАРАТЫН ЖОЛ
І
МЕНІҢ ҚҰРДАСТАРЫМ
Бұл тақырып мені көп ойландырды. Мен қайыршылар мəселесін шешпекші болған Олеша сияқтымын.
Мен романда жазып отырған Рақмет бір күні маған былай деді:
– Саттар, сен қалай жазғың келеді? Олешаша жазғың келе ме?
Олеша өте нəзік жазушы ғой. Ол шын жүрегімен, жүрегінің отымен, жанын ортаға сала жазады. «Студент Орлов менің қарын-
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дасым Верамен жүретін еді». Осы арада біртүрлі ашықтық, сырын
жасырмаушылық көрініп тұрған жоқ па?
Мен үндегенім жоқ.
– Тақырып сенің жүрегіңді толқыта ма? – деді ол маған.
– Иə... Бірақ мен Олеша емеспін ғой, – дедім мен.
– Дұрыс-ақ. Сен Олеша емессің, сондықтан сенің жүрегіңді
толқытады, – деді ол.
Иə, менің ойланғаным рас. Мен өзімнің досым жөнінде жазбақшы едім, сондықтан ол жөнінде өтірік айтуға менің қақым
жоқ еді. Мен осылайша шын жүрегімнен, адал көңілімнен ашық
жазбақшы болдым. Бірақ шын жүректен жазушылықтың, адал
көңілділіктің өзі менің əңгімемнің тақырыбы болып кетті.
Бұл былай болған еді...
Ол баяғыда қойшы болған, оның артынан инженер атағын
алып, Қарағандыда учаске начальнигі болған. Ол көркемөнерді өзінің учаскесінен гөрі жақсы білетін еді. Көркем əдебиеттің
көмескі соқпақты жолымен штректе жүргендей боп жүретін.
Скрипка жөнінде сөйлесе, өзінің шахтерлік лампасы жөнінде
айтып тұр ғой дейтін ең. Флобер жөнінде өзінің бір курста бірге
оқитын студенттерінен артық білетін еді. Ол Александр Прокофьевтің барлық өлеңін жатқа білетін. Ол жаңа туған інісіне
Кристоф деп ат қойған. «Ромео – Джульетта» трагедиясының
бүтін сахналарын жатқа айтатын. Ол Кузьма Прутковтың барлық афоризмін білетін. Ол «Русалкадағы» Мельник ариясын
жақсы айтатын. Оның квартирінде Иоганн Себастьян Бах пен
Спинозаның портреті ілулі тұратын. Оның үлкен кітапханасы
бар еді. Ол кітапханада Ленин мен Сталиннің томынан бастап
Джеймс Джойстың «Улисына» дейін бар еді. Көп адамдар мұның
бəрін қайдан біледі деп таң қалатын. Мен мұның бəрін қайдан
білетінін жақсы білетін едім. Терең білетінін де білетін едім.
Бірақ мен де таң қалдым. Оның себебі мынау еді:
Ол Долбы жазығында туған. Ол көш үстінде туып, жерге, шөпке шырылдап түсе қалған еді. Оның арқасы бірінші рет көрпеге
емес, даладағы жерге тиген еді. Ол ешуақытта да Бетховеннің
атын, Рембрандтың атағын есітпеген еді. Бұл далада ешуақытта
да скрипка даусы сыңсымаған. Бұл жерде ешуақытта Гомер аты
аталмаған, бұл даланың үстін басып Беранже өлеңін білетін адам
ешуақытта жүрмеген. Бұл арада бір-ақ таныс нəрсе бар еді: ол күн
еді. Бұл арада сексеуіл бар еді, бірақ ол да жалғыз еді.
Рақметтің шешесінен сұраңызшы, ол өмірінде қаланы көрді ме
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екен? Москва деген сөзді естімеген. Рақметтің əкесінен сұраңызшы, ол өмірінде қағаз көрді ме екен? Сия деген сөзді есітті ме екен?
Бұл Долбы жазығында мəдениет болған емес.
Иə, ол осы арада туған еді. Осы далада туып, осынша ғылымды
біліп үлгіргеніне мен таң қалған едім.
– Сен бекер таң қаласың, далаға қарашы, – деді ол маған.
Мен сонда оның себебіне түсіндім.
Сөйтсем, даланың өзі өзгеріп кеткен екен. Күні кеше бұл далада заманымыздың Ұлы адамы Сергей Миронович Киров болған екен. Бұл далаға мемлекеттік музыка театры келген екен. Бұл
даланы Ленинград жазушыларының бригадасы аралап жүр екен.
Бұл далада қызыл гүл өсе бастапты. Газеттер шығарылып, трактор жүре бастапты. Бұл жерде Сталин аты күн деген сөзден де
танысырақ болып кетіпті. Бұл арада Максим Горький атты колхоз ұйымдасыпты. Бұл жерде Батыс Европаның ешқандай халқы көрмеген жаңа өмір, мəдениет құрыла бастапты. Менің есіме
Эдгар Поның «Шындық – фантазиядан да күшті» деген сөзі осылай түсіп еді.
Дала Долбы жазығы деп аталушы еді.
Ауыл Долбы аулы еді. Мал Долбынікі еді. Рақметтер Долбының малшысы еді.
Осынау далада Долбы деген бай болған еді, сол дала да, мал
да, ауыл да, малшылар да Долбынікі еді. Ауадан басқа заттың бəрі
Долбы деген сөз арқылы аталушы еді. Рақметтер үрім-бұтағымен
қойшы болып келе жатқан. Рақметтің əкесі, бабасы – барлығы
қойшы болған, Рақметтің бабасы ыстық күнде қой қайырып жүріп,
былай деп өлең айтушы еді:
Далада қойды бағып көп жүремін,
Бай малының қамдарын жеп жүремін.
«Малдың қамын қойшы жер, қойшы қамын
Жейтін адам бар ма екен?» деп жүремін.

Рақметтің əкесі де:
Малдың қамын қойшы жер, қойшы қамын
Жейтін адам бар ма екен деп жүремін, –

деп өлең айтатын.
Рақмет те осы белгілі ата өлеңін айтып, қойшы болуы керек еді.
Бірақ ғасырлар бойы қойшылықпен келе жатқан атаның заңын бірінші рет Рақмет бұзып жіберді. Бұл батылдықты қала да, ауыл
да күтпеген еді.
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Мүмкін ол өзінің қамын жейтін адамын тапқан болар. Бірақ
мұны ауыл білмеген еді. Ол жұмбақты түрде бұзды. Ол үшті-күйлі жоқ болды да кетті.
Ауылда кейбіреулер Рақметті қасқыр жеп қойды деп жүрді.
Кейбіреулер басмашы алып кетті дегенді шығарды. Үшінші біреулер шайтан айналдырып, қаңғыртып жіберген деген өсек таратты.
Мəуленнің əйелі: «Маған біреу айтты. Рақмет бұзылған қыстаудың
ішінде отыр екен. Айналасы жанған от екен», – деп өсек таратты.
Бірақ Рақметті қасқыр да жеген жоқ еді, басмашы да алып кеткен жоқ еді, шайтан да айналдырмаған еді. Ол өзінің барлық күшін
жинап, айға ұмтылған арыстандай шапшыған болатын. Сөйтіп,
ащы, көңілсіз күндердің, жылдардың, ғасырлардың дəстүрін бұзды. Ата қуып келе жатқан заңның сабақ жібін үзді. Бірақ оны өзі
сезбеді. Мүмкін, ол ешқандай жіпті үзбеген шығар. Оны басқа
нəрсе үзген болар. Əлдеқайда тау жарылып жатқан жоқ па еді, жер
астындағы күштер қозғалып, жер сілкініп жатқан жоқ па еді. Бірақ
Рақмет мұны да сезбеді. Ол, шынында, ешқандай сабақты жіпті
үзгісі келген жоқ. Оның жіпті іздегені рас, бірақ үзу үшін емес,
жіптен ұстап қараңғыдан жарыққа шығу үшін іздеді. Ол арқан
іздеген жоқ, шынжыр іздеген жоқ, құрсау іздеген жоқ, өйткені
оған қол жетпейтін іс тəрізді еді. Ол тек жіп іздеген, сабақ іздеген
еді. Бірақ осы іздеушіліктің өзі жер астындағы күштердің толқуы,
қозғалуы еді.
Сол уақытта Рақмет өзінің қамын жейтін адамды тапты. Ол
адамның басында басмашының бөркі жоқ еді, ол қасқыр тісті
емес еді, ол қасқыр мен басмашыларды аулап жүрген адам еді.
Қасқырлар мал етіне місе тұтпай, адам етін жей бастады, басмашылар адамның да, малдың да етін қоса жеді. Қасқырлар адам
құсап үйде отырды да, басмашылар қасқырдай дала кезді. Басмашы болған бұрынғы пристав еді. Қасқыр болған Долбы еді. Анығырақ айтсақ, қасқыр басмашы еді де, басмашы қасқыр еді.
Рақмет басмашының да, қасқырдың да қолына түспеді. Оған
дəуір күліп қарады. Ол бақытқа кездесті. Ол өзінің қамын жейтін
адамды осылай тапты. Ол сондықтан əкесінің, бабасының қой
жайғандағы өлеңін айтқан жоқ. Ол осылайша дəуірге жолықты.
Дəуір оған қызыл əскердің киімін киіп келді.
Бұл былай болған еді:
Рақмет қозы бағып жүрген. Ойламаған жерден ерте туған көпей көк қозы жоғалып кетті. Сонда Долбы тоғыз жасар Рақметті
шырылдатып тұрып сабады. Рақметтің əкесі Төлепті де сабады.
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Төлеп үйіне келгенде, Рақмет жылап төр алдында жатыр еді.
Таяқ жеген шал ашуға шыдай алмай, жуан таяғымен Рақметті салып қалды. Рақмет талып қалды. Ол көзін ашып алғанда, үйде ешкім жоқ еді, тек үш жасар қарындасы Сағадат ұйықтап жатыр еді.
Рақмет есіктен шықты да, беті ауған жағына қарай кетті. Оның ешқандай ойы да болған жоқ. Кеудесін кек қысты. Күн батып, теп-тегіс даланы қараңғылық басқанда, Рақмет өзінен-өзі жылап жіберді.
Өне бойына қорқыныш пайда болды. Бірақ жансыз дала керең еді.
Бір уақытта осы қараңғылықтан қылаң етіп бір аттылы адам
көрінді. Рақмет үн шығарған жоқ.
– Бала, ей, бала, қайдасың? – деді аттылы адам.
Рақмет жай ғана даусын шығарды, аттылы адам Рақметтің атыжөнін сұрады. Рақмет тағы жылап жіберді. Жылап тұрып барлық
сырын айтып берді. Аттылы адам Долбыны бір боқтап алды да:
– Жүр менімен бірге, мен сенің өшіңді алып берем, – деді.
Рақметтің таныс емес, жат ауылға барғысы келмеді. Бірақ қоршаған қараңғылық ауылдағы байды, əкесі Төлепті, қырық тесік
үйін есіне түсірді. Даланы басқан қараңғылық Рақметті қорқытса,
түннен де қараңғы ауылдағы өмірі одан сайын қорқытты. Рақмет
көнді. Аттылы адам Рақметті артына мінгестіріп алып:
– Белімнен мықтап ұста, – деді.
Желе жортып үлкен жолдың ернеуіне келгенде, аттылы адам:
– Менің атым Тұрар, есіңнен шығарма. Онан соң есіңде болсын,
сенің əкең Төлеп емес – Дəуір. Біздің Дəуір. Ешуақытта есіңнен
шығарушы болма, – деді.
Рақмет Дəуірдің кім екенін білген жоқ. Оған бұл сөз жұмбақ еді,
сонда да ішінен «Дəуір, Дəуір» деп бір-екі рет айтып қойды. Екеуі
бірнеше сағаттан кейін қалаға жақындады. Сол уақытта Тұрар:
– Менің бір балам бар, оның аты Сейтен. Ұмытпа – Сейтен. Сен
онымен дос боласың, – деді.
Бір мезгілде қараңғылықты қақ жарып бір адам шыға келді.
Ат үркіп кетті. Рақмет құлап түсті. Қараңғыдан шыға келген адам
мылтықты атып жіберді. Тұрар кесілген теректей еңкейіп барып
жерге құлап түсті. Мылтық атқан адам атты ұстап алып, мінді де,
қараңғылықты бүркеніп жоқ болды.
Шығыстан көтеріліп таң атып келе жатты. Қозғалмастан ыңыранып Тұрар жатты. Барлық күшін жинап:
– Рақмет, сенің əкең Дəуір болады. Ешуақытта есіңнен шығарма, оның балалары көп. Сен оған барасың, – деді.
Екі минуттан кейін даусын зорға шығарып:
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– Менің балам бар. Сен соның досы боласың, – деді тағы да.
Рақмет:
– Ағатай! – деп жылап жіберді.
Тұрар өлерінің алдында:
– Рақмет, менің қалтамда орамалым бар, алып берші, – деді.
Рақмет алып берді. Тұрар өзінің қанына саусағын малып алды
да, орамалға «Д» деген əріпті жазды.
– Мынаны ал, сені орналастырады. Сен Дəуірдің ұлы... – деп,
өзгесін айта алмады.
Рақмет Тұрардың денесінің мұздап, өлікке айналып бара жатқанын сезді.
Қаладан аттылы қызыл əскерлер келді. Комиссар қапылыста
жау қолынан өліп кеткен Тұрардың қабірі үстінде сөз сөйледі.
Тұрарды да, Рақметті де қызыл əскерлер қалаға алып кетті. Рақмет
орамалды командирге берді.
Рақметті үлкен тас үйге алып келді. Кровать, көрпе, матрац,
жастық берді. Шалбар, көйлек қамзол берді. Етік берді. Күніне
үш рет тамақтанатын болды. Бұл арада балалар көп еді, интернат
өміріне Рақмет үйрене бастады.
Бірнеше күннен кейін Рақметті оқытушы қыз шақырып алды.
Қыз күліп тұрып:
– Қалқам, əкеңнің аты кім? – деді.
Рақмет: «Тұрар айтқан Дəуірдің үйі осы екен ғой. Мынау соның
қызы екен ғой», – деп ойлады.
Қыз əкең кім деп сұрағанда, Рақметтің ойына Тұрар түсті. Қанмен жазылған əрпі бар орамал түсті. Рақмет ешуақытта əріп көрген емес еді. Бірақ «Д» əрпі өзінің əкесіндей-ақ ап-анық болып,
көз алдына елестейді де тұрады. Рақметтің есіне Дəуір деген сөз
түсті. Сол уақытта шын жүрегінен, адал көңілмен:
– Əкемнің аты – Дəуір, – деді Рақмет.
Қыз түсіне алмай қалды:
– Не дейсің?
– Тұрар ағай: «əкең – Дəуір» деген маған.
Қыз дəптеріне Рақмет Дəуіров деп жазып алды.
Рақмет мектепке барғанда, қолына əліппе берді. Əліппені аша
салып «Д» əрпіп тани кетті. Көз жазбастан біраз қарап отырды.
– Қане, қызық па екен? – деді оқытушы əйел.
– Мен білемін, – деді Рақмет.
– Нені білесің? Əріптерді ме? Қызық екен, оны қайда жүріп
білдің, қане, əріптер қалай жазылады екен, жазып көрші.
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– Əріптер қанмен жазылады, – деп жауап берді Рақмет.
Рақмет əдемі сөйлеуді, əсем сөйлеуді білуге əлі жете қойған
жоқ еді. Ол сауаттылыққа, білімге Тұрардың қаны арқылы жетіп
отырғанын сезе қойған жоқ еді. Ол тек шын жүрегінен жауап берді. Адал көңілімен айтты. Ол сүттей ақ ниетімен өмірі естімеген,
білмеген, жұмбақ Дəуірдің ұлы болды.
Рақмет тек адамдарды білетін еді. Ол адамдардың түрлі-түрлі
аттары болатын. Рақмет жылқыны, түйені, қойды білетін еді. Бұлардың ешқандай аттары болмайтын. Сондықтан да Дəуір деген
сөз адамның аты сияқты болды да тұрды. Рақмет адамнан, қойдан,
түйеден басқа ешнəрсені білмейтін.
Міне, менің кейіпкерімнің ақкөңілдігі, таза жандылығы, шын
жүректен сөйлейтіні бірінші рет осылай көрінген еді. Рақмет осылай Дəуірдің ұлы болған. Мен экспозициямды осылай жазғам.
Мұның шын экспозиция болатынына кезім жетпейді. Бірақ əңгіменің түйінінің енді басталатыны рас. Бұл түйін Рақметтің 10
жылдық мектепті бітіріп, Ленинград тау-кен институтына түсіп,
1929 жылы Қарағандыға инженер боп келгенінен кейін басталады. Əңгіменің түйіні менің достарым – ұлы Дəуірдің мыңдаған
ұлдары – басынан кешірген институт оқуынан кейін басталады.
Ол түйін былай басталады...

***
Рақмет бəрінен бұрын Илья Эренбургты, Олешаны, Александр
Прокофьевті жақсы көретін еді. Ол «Күн екіншіні» үш қайтара
оқып шықты. Сонан соң қарындасынан:
– Менің қаным қызып, жүрегім толқып кетті. Мусоргскийді
тартып жіберші, – деді.
Ол «Күн екіншіні» қайта-қайта оқып, əрбір сөйлемін аударып,
əлдебір нəрсеге дайындалып жатты. Бірнеше күн өткеннен кейін
өзінің учаскесіндегі комсомолдарын жинап алып, романды көпшілік түрде оқи бастады. Көп шахтерлер – комсомолдар орыс
тілін білмейтін, Рақмет əрбір сөйлемді ерінбестен, жалықпастан
аударып отырды. Рақмет оқып болғаннан кейін жан-жағына қарап
алды да:
– Қалай дейсіңдер, біз жөнінде болып отырған жоқ па? – деді.
Ең алдымен орнынан Мəулекеш тұрды.
– Басқаны білмеймін, əйтеуір Эренбург менің əкем жөнінде
жазып отыр. Əкем көшпенділіккеұшыраған еді. Ол Қарағандыға
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келгенде социализмнің не екенін де білмейтін. Оған нан мен киім
керек еді. Ал енді, ол қазір Қарағандының маңдайалды адамы, –
деді Мəулекеш.
Иə, бұлар да Эренбургты сүйетін.
Бір күні Рақмет газеттен «Знамя» журналының 3-номері шықты деген құлақтандыру оқыды. Бұл журналда Эренбургтың жана
романы басылған еді.
Рақмет түнімен ұйықтаған жоқ. Ертеңіне барлық складты ақтарып шықты. Бірақ журнал табылмады.
Кейінде шахтер Халел осы журналды тапты. Ол журналды
əдемілеп газетке орап, чемоданға салып, оны қолына ұстап, Рақметке келді.
Рақметтің үйінде журналды стол үстіне қойды да:
– Табыс жөнінде рапорт берем, – деді.
Рақмет журналды қолына алып:
– Қалай таптың? – деп сұрады.
– Алматыдан Тұраров деген қазақ ақыны келді. Сол ала кепті, – деді Халел.
Рақмет қарғып тұрды. Басы айналғандай болып кетті. Көзге
көрінбейтін бір адам: «Рақмет, сен Дəуірдің ұлысың», – деп сыбыр
ете қалғандай болды. Мүмкін, бұл ойы шығар. Мүмкін, бір нəрсе
есіне түскен болар... Рақмет жалтақтап жан-жағына қарады. Бірақ
Халелден басқа ешкімді көре алмады. Орнына қайта отырды. Не
болғанын енді түсінді.
– Егер мен шақырсам, ақының біздің үйге келе ме? – деді.
– Ол өзі жақсы жігіт. Өзің сияқты жап-жас-ақ, комсомол мүшесі. Мен айтайын, ол сөзсіз келеді үйіңе, – деді Халел қарт.
Халел есіктен шыққанда, Рақмет артынан айқай салды.
– Аты кім екен оның?
– Сейтен, – деді Халел.
Кешке Сейтен келді. Олар осылай кездесті. Сейтен, бізге мəлім
баяғы Тұрардың баласы Сейтен, менің əңгімеме осылай кірді.

***
Ол теміржол депосының слесары еді. Оның аты Сейтен болатын. Кəдімгідей өлең жазатын. Екі жылдай дайындалып жүрді
де, үшінші жылы Москвадағы əдебиет институтына түскен. Ол
үшінші курста оқып жүргенде мынадай бір уақиға болды.
Сейтен театр институтындағы жолдасына келе жатып, жатақ-
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хананың алдына тоқтай қалды. Анадай жерде он алты жасар бір
қыз тұр еді. Жастар волейбол ойнап жатыр. Сейтен тоқтады да,
орнынан қозғалмады. Ұятты да ұмытты. Бір уақытта: «Осыны
қайда көрдім», – деді.
...Жоқ, ешқайда көрген жоқпын. Өйткені бұл Валя ғой, Валяны
білесіңдер ме, ол əне, анау тұр. Тек бұл Валяның көздері үлкен,
қап-қара екен. Ал, ана Валяның ше? Ол қазір Сейтеннің есінде
жоқ, бірақ мынаның Валя екені рас, əйтпесе еш жерде кездеспеген Валя есіне неге түсе кетті. Неге бұл қыз Валя сияқты болды.
Бұл қызды көргенде неге Олешаны еске түсірді. Бұл, сөзсіз, романдағы Валя ғой деп ойлады Сейтен.
Валяның үстінде қара труси бар, аяқтары жалаңаш, барлық дене
құрылысы көз алдында тұр. Аяғында ақ туфли, оны шұлықсыз
киген. «Ойпырмай!» – деді де, Сейтен жүре берді.
– Соня, мына кісі неге сізге тесіле қарайды? – деп біреу айқай
салды қызға.
– Білмеймін. Бір кавалер болар. Іші күйіп тұрса керек, – деп
қыз күліп жіберді.
Сейтен кенет артына жалт қарады. «Шырағым, мен де сол жөнінде айтып тұрмын, бірақ мен кавалер емеспін, Володямын!» – деп
айқай салғысы келді. Бірақ өзін-өзі тоқтатты. Осы күннен бастап
ол қайғыланатын болды. Ол бұрын сүйіп көрмеген еді... Əрине,
бұл жолы да солай, бірақ... əңгіме қыздың тəлкек қылғанында ғой.
Бірақ ертеңіне орыс əдебиетінің мұғалімі:
– Бүгін неге көңілсізсіз? – деп сұрағанда, Сейтен:
– Мен Валяны көрдім, Олешаның «Қызғаныш» атты романы
есіңізде ме? – деді.
Институтты бітіргеннен кейін ол Алматыға барып, сол жақтан
Қарағандыға келді.

***
Сейтен Рақметтің үйінде отырды. Ракмет бір рюмка қызыл
арағын ішіп алды да:
– Сейтен, мені тыңдашы, сенің əкең маған Дəуірдің баласы бол
деп тапсырып еді. Жалғыз балам Сейтеннің досы бол деп тапсырып еді. Мені балалар үйіне орналастырып еді. Мен онда Дəуірдің не екенін түсінбеп едім, бірақ шын көңіліммен, шын жүрегімнен беріліп едім. Дəуір – деген эпоха, Дəуір – деген социализм
дəуірі екен. Мен осының баласы болып шықтым. Бірақ менің
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бір нəрсе істегім келеді, саған аса бір қымбат құрмет көрсеткім
келеді, өмірдегі ең тəтті, ең артық минутымды саған арнап, саған
ерекше қызмет еткім келеді. Мен саған өмірімдегі ең қымбат нəрсені бергім келеді... Мысалы, мен қарындасымды саған бергім
келеді... Түсінесің бе, Сейтен? Ол сұлу, ол музыкантша...
Рақмет үндемей отырып қалды. Бір минуттан кейін қайтадан
сөз бастады.
– Мен жаманшылықтан, надандықтан, сасық қулықтан аулақпын, Сейтен. Мен біздің елдегі əйел теңдігін жақсы білемін. Біздің қыздардың тек сүйгеніне күйеуге шығатынын да білемін. Ешқандай зорлау деген бізде болмайды, болмақшы да емес, қызды
əке-шешесі беретін уақыт əлдеқашан өткен. Бірақ менің ниетім
Совет заңына қайшы келмейді. Сен түсінесің бе, Сейтен, мен шын
жүрегімнен, адал көңілімнен айтып отырмын.
Сейтен мен Рақмет далаға шықты. Рақмет: «Айтам дегенімді
айта алмадым», – деп өзіне-өзі ұрсып келе жатыр. «Мүмкін, қарындасын ақынға беріп, жағдайды пайдаланып қалайын деген
ғой, деп ойлап қалар... Қызды Сейтен көрген жоқ қой. Ойпырмай,
қазақшылығым қалмайды-ау!»
Бірақ Сейтеннің ойы басқада еді. Ол Москвада көрген «Валя»
деп атаған қыз жөнінде ойланып келе жатыр еді. «Шіркін, осы
арада алдымнан шыға келсе, қайтер едім», – деп қиялданып келе
жатыр еді. Бір уақытта Сейтен тұра қалды. Басы айналып, мең-зең
болғандай болды. Валя деген ойы басынан шығып, қатарласқан
түрде Сейтеннің алдына он шақты Валя болып тұра қалғандай
болды. Сейтен кейін шегінді. Көзін кең ашқанда – алдында баяғы
Москвада көрген Валясы тұр еді.
– Шырағым, мен кавалер емеспін, мен комсомолецпін, сіз бұл
жерге қалай келдіңіз?
– Ештеңе етпейді, ол менің қарындасым ғой, – деді Рақмет.
Валя – Рақметтің қарындасы еді. Бұл – баяғы тоғыз жасар
Рақмет үйінен қашып кеткенде қалған үш жастағы Сағадат еді.
Сағадат ауыл мектебінде оқып, Алматыға келді. Артынан Халық
Оқу Комиссариаты Москвадағы бір музыка мектебіне жіберген
болатын. Мектепті бітіргеннен кейін, 1934 жылы Қарағандыға
келген. Онда ол Рақмет бар деп естіген. Сағадат баяғы Москвада
Сейтен көрген қыз еді. Достары Соня деп атайтын. Қарағандыда Сағадат шахты клубтарында концерт беріп жүрді. Қазақтан
шыққан бірінші музыкант қыз болды.
Сағадат Сейтенмен дос болып кетті. Сейтенге Бахтың, Чай-
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ковскийдің, Шуберттің мелодияларын тартып беріп жүрді. Сейтен оған Гейненің, Беранженің, Светловтың өлеңдерін оқып беретін болды. Сейтен қызға сүю жөнінде ешнəрсе айтқан жоқ.
Қыздың сүйетіндігіне сенімі зор еді. Ол қыздың ағасы арқылы
жақындасқанына кішкене ұялыңқырайтын. Бірақ бір күні ойламаған жерден бір көмескі ой Сейтенге сап ете түсті. Бір буалдыр
пікір, таңба, шіріген шөп мұның сүюін бүлдіретін сияқты болды.
Қарап тұрсаң бəрі де орнында сияқты. Екеуі де жас, екеуінің де
дені сау, екеуі де комсомол мүшесі. Сейтен өлең жазады, қыз
скрипка тартады. Сейтен қызды сүйеді, қыздың да сөзсіз сүюі
керек, бірақ Сейтеннің ойына бір нəрсе жетпейтін сияқты болады
да тұрады. Бір қауіп, қайғы, қапалық көкірегінен шықпай қойды.
Мұның не екенін Сейтен білмеді. Қызға барарда жүрегі дірілдейтін болды. Сүйгенімен жолығу тəтті минут болмай, көңілдің қошын кетіретін болды. Сейтен баруды қойды. Адамдардан да
қашатын болды. Бұл неліктен, Сейтен қандай қылмыс жасады?
Сейтендегі қайғы не? Сейтен-ау, айтшы, қуанышың қайда, сенің
қайғылануға правоң бар ма еді?
Сейтен күні бойы бір нəрсені жоғалтқан адамдай салбырайды
да жүреді. Ол несін жоғалтты? Мүмкін, адамшылығын жоғалтқан
болар? Мүмкін, қайнаған қуанышын жоғалтқан болар? Бірақ оны
жоғалтатындай Сейтен не істеді? Өзінің ең жақын досын сатқан
болар? Я, сүйгенін сатқан болар? Жоқ, бірі де емес! Сейтенге Алматыда қал дегенде, ол қалмады. Қарағанды жұмысшыларының
арасына келіп мəдениет жұмысына кіріскен Ол жолдасын да, сүйгенін де сатқан жоқ па?.. Міне, осы арада Сейтен күмілжіді. Бір
минутта барлық жаманшылық сол жақтан келетін сияқты болды.
Қай жақтан? Сағадаттан ба? Сейтеннің бойында қорқыныш пайда
болды. Бұлай болуды ол қаламайды, сондықтан айқай салып:
– Өтірік! – дейді.
Бірақ жүрегінде түйін болған немене? Сейтеннің көңілі осы
неге толмайды? Жетпей тұрған кемшілік не?
Бір күні Сейтен «Правданың» басмақаласын оқыды. Бас мақала
совет семьясы, бақытты қыздар, сүюшілік жөнінде. Бас мақалада:
«Біздің қыздар – дүниедегі ең бақытты қыздар. Біздің қыздар жетем деген бақытына жете алады, дəуірдің үлкен адамы бола алады,
бізде əрбір қыз өзінің сүйгеніне күйеуге шығады. Əйелді сүймейтініне зорлап қосу – капиталдық айуаншылық. Қыздардың аға, əкесінің айтқанымен күйеуге шығуы бізде жойылды», – делінген.
Сейтен сүюіне күмəн туғызып, жүрегіне қобалжу келтіріп,
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жанына қадалып болған тікенектің не екенін жаңа білді. Мен
«капиталдық айуаншылық» жасаппын деген ой Сейтеннің жүрегіне инедей қадалды. Сейтен далаға шықты. Жүгіріп отырып
Рақметтің үйіне келді. Сағадаттың бөлмесіне кірді. Амандаспай
жатып:
– Сағадат, сенімен сөйлесуге бола ма? – деді.
Сағадат күліп:
– Болуы да мүмкін, – деді.
– Сағадат! Осы сен мені сүйесің бе? Осы мəселені шешкім
келіп отыр.
– Ағай «сүй» дегенсін, мен қашып қайда барайын.
– Ендеше, ағаңнын көңілін қимай, өзіңді-өзің зорлайды екенсің ғой, Сағадат?
Сағадат күлді:
– Солай болуы да мүмкін.
Сейтен орнынан түрегелді. Басын төмен салбыратып біраз
тұрды.
– Сағадат! Сенің өзің сүймесең, ағаңның зорлайтын ешқандай
қақысы жоқ. Сен сүймесең, менің де, ағаңның да өкпелеуге қақымыз жоқ. Енді былай болсын: сүю жөніндегі барлық əңгімені
тастайық. Əрине, бұрынғы күйімізше дос боп қалармыз, бірақ сүю
жөнінде сөз қозғамайық, – деді де, Сейтен жүгіріп алып далаға
шығып кетті.
Енді, көшеге шыққанда, Сейтеннің жүрегін тесіп тұрған манағы көмескі ой кетіп, біртүрлі көңілденіп, тазаланып қалғандай
болды.
Бұл өлеңнен артық нəрсе бұл жалғанда таппаспын,
Сен өсесің алма ағаштай бауырында ақ тастың,
Сен гүлдейсін, алма ағаштай бұраласың, сынбайсың,
Орамалды, айтшы, қалқаш, қай жігітке бұлғайсың?
Орамалдың жиектері көк лентамен торланған,
Себеп менің құрдасыма, жолдасыма арналған.
Ол құрдасты, ол жолдасты мен бір жерде табармын,
Оң жақтағы оңашаға алып оны барармын.
«Мұның қалай, – дермін оған, – менің бақытым кем бе екен,
Бір сыйлыққа екі адамның жүгіруі жөн бе екен?» –

деп өлең айтты. Абайсызда есік ашылды. Жалт қараса, қарсы алдында Сағадат тұр. Сейтен неғыларын білмей сасып қалды. Сағадат кідірген де жоқ, Сейтеннің қасына келіп:
– Сейтен, мен сені сүйем, бұл арада ағамның ешқандай қаты-
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сы жоқ. Сейтен, сенесің бе? Мен шын жүрегімнен, адал ойымнан
айтып отырмын, – деп, Сейтенді құшақтай алды.
Менің адал көңілділік, шын жүректен сөйлеушілік жөніндегі
əңгімем əзірге осылай доғарылады...

РОМАНҒА БАРАТЫН ЖОЛ
ІІ
МЕНІҢ АҒАЛАРЫМ
I ТАРАУ
Айдалада бес-алты тас үй. Алыста жер астынан мұржалар шығып тұрған жер барактар көрінеді. Бұл Қарағанды көмірлерінде
істейтін шахтерлердің жер барактары. Түн. Ай жарық. Далада
қыбырлаған бір жан жоқ. Шахтерлер жұмыстан жаңа ғана қайтқан. Ортадағы бір жер барактың ішінде семьялы алты шахтер
тұрады. Үй төбесіне кірлер ілінген. Еденде алақандай бос жер
жоқ. Бəрі қоқырмен толған. Шахтерлер өз төсектерінің үстінде,
жерде қара су ішіп, нан жеп отыр. Ашыққан балалар нан жеген
əкелеріне қарайды. Тек Əліп, əйелі Дəмеш, баласы үшеуі қисайып
төсегінде жатыр.
Есіктен біреу қарады:
– Əліпті сұрап біреу келіп тұр!
Əліптің өзі де, əйелі де, баласы да ұшып орындарынан тұрысты. Əліп ұзын қара жігіт, бет-қолын жуынбаған, күйе. Қабағы түнерген. Басында жыртылған қара күйе бөрік. Аяғын салмақпен
басып далаға шықты. Артынан əйелі де шығады. Əліп арбадан
түсіп жатқан Төлептің қасына келеді. Салқын қанмен қолын алады.
Төлеп:
– Мен землянкеңе ағаш əкелдім.
Əліп ағаштарды көріп езу тартады.
Əйелі келіп амандасты. Күлəнданың бетінен сүйеді.
– Күлəнда ағасына ет əкелді, – дейді Төлеп.
Əліптің əйеліне береді.
Дəмеш:
– Қалқам ағасының аш екенін білген ғой, – дейді.
Əліп қуанышты, қабағы жаңа ашылған сияқты. Бірақ үйге кіру-
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ге ыңғайланғанда, түсі бұзылып, əлдене ойына түскендей болады.
Бұрылып жер кепеге қарайды. Қозғалмай тұрып қалады.
– Сен неге сілейіп қалдың? – дейді Дəмеш.
– Орын... орын...
– Не қылған орын?
– Жататын орын жоқ қой...
Төлеп ат байлап жүреді. Күлəнда арбадан жүгін түсіріп жатады.
– Үйіңе келгенде, екі жыл көрмей көріскен ағаңа орын тауып бере
алмағаның қиын екен. Айтшы өзің, далаға жатқызайын ба? – дейді
Əліп.
Əйелі үндемей жерге қарайды.
– Дəмеш! Шай ішкенде Нұрлыбай төсегі мен өз төсегіміздің үстінде отырып ішерміз. Одан кейін мен жұмысым бар деп шығып
кетейін, шахтыға түсіп жатармын, сен үшеуің сығылысып ептеңдер.
– Одан да сен жер кепені қаза берсең қайтеді? – дейді Дəмеш.
– Мақұл.
Əліп үйге кіреді. Нұрлыбай шахтерге:
– Менің ағам келген екен, шай ішіп болғанша орныңды бере
тұрсаң...
Дəмеш күліп:
– Сүйтші, көп жасағыр, – дейді.
Нұрлыбай орнынан тұрып, далаға шығып кетеді.
Есіктен Төлеп пен Күлəнда кіреді.
– Ассалаумағаликем!
«Əликүмсəлем» деген күбірлеген дауыстар шығады. Төлеп
келіп Əліптің төсегіне отырады. Кішкене баланың бетінен сүйеді.
Ең шетте жатқан кісінің беті көмескі білте шамның жарығымен
тек қарайып көрінеді. Ол шахтер шалқасынан жатыр. Оның аты –
Шектібай. Ол бұрылмастан, келген Төлептерге мынаны айтады:
– Біздің өмір осы, бір землянкеде қойдай қамалып жатырмыз.
Бір нəрсе дейін десең – шығарып жібереді. Тағы екі үй кіргізбекші.
Мұның əйелі төсек үстінде картошка аршып отыр.
Дəмеш қасындағы жатқандардан стакан жинайды. Жастықтың
астынан ораулы қара нанды алып турайды. Оны көріп, қатарында жатқан бір шахтердің баласы «нан» деп жылайды. Оған ешкім
көңіл қойған жоқ. Тек шешесі «жүгірмек» деп бір қойып қалды. Дəмеш нанның жартысын төсектің астына қайтадан тықты.
Шəйнегіне, бір рет ішілген, шайдың су самасын салды. Екі кесеге
құйып, Төлеп пен Күлəнданың алдына қойды.
– Күніне, күштегенде – сексен тиын табамыз. Нанға да жет-
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пейді. Жалақыны тағы да азайтпақшы. Ауылға кетіп күн көрмесек... – деді Əліп.
Шетте жатқан:
– Кетсек, бəріміз бірден кетелік. Бəріміз де кетеміз деп жұмыс істемей қояйық, жұмысты тоқтатып тұра алмайды. Амалсыз
жалақысын көбейтеді.
Ортада жатқан шахтер:
– Ой, тыныш жатшы, өзің бір нəрсе көрейін деп жүрсің-ау.
Шетте жатқан шахтер басын жұлып алып:
– Көрмей жүрміз бе, бəрін көріп жүрміз. Неден қорқасың,
жалақыдан айырылам дейсің бе? Айырылмай отыр ма едің? Ашығам дейсің ғой. Ашықпай отырсың ба? Жатақ орнымды алып
кояр деп қорқасың-ау, есіңде болсын, сенде жатақ орын жоқ.
Ендеше, неден қорқасың? Мен қорқудан кеттім.
Шеттегінің қасындағы:
– Қойыңдар, құлаққа маза беріңдерші! – деп бір аунап түсті.

***
Таң жаңадан атып келе жатыр. Жер кепенің іші ұйқыда. Бір
уақытта гудок айқайлады. Ортадағы жатқан қарғып тұрды. Нұрлыбайды оятты. Нұрлыбай көзін уқалап жатыр.
– Екінші гудок айқайлады ма? – деді.
Оған ешкім жауап берген жоқ.
Ортадағы:
– Кəне, тұрыңдар! – деп айқай салды.
Барлығы да бастарын көтерді. Барлығы да «екінші гудок болып қалды ма» деп сұрап жатты. Шеттегі жатқан киінді, жастығының астынан бір жапырақ нанды алып, қойнына тықты. Сүйтті де,
қайтып алып, жартысын жұлып, жастық астына қайтадан қойды.
Біртіндеп шығып жатты.
Дəмеш, Күлəнда тұрды.
Дəмеш жастық астындағы бір жапырақ нанды алып, далаға
шықты, Күлəнда да далаға ере шықты.
– Мен де барам, жеңеше.
Екеуі жүріп келеді. Едəуір жерде біреу қатты тоң жерді қазып
жатыр. Бұл – Əліп, Дəмеш оған нан апара жатыр.
Біреу келіп, оны алдына салып айдап кетті. Дəмештер жүгіріп
келеді. Əліпті тас баракқа алып келді. Ішке кірді, бұл шахты иесі
ағылшынның кабинеті еді. Төрде қағаз жазып семіз шал Хокинс
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отыр. Диванда оның баласы Джим отыр. Жасы жиырма бестерде,
кішкене қып-қызыл тілі бар, құйрықсыз жапон итін алдына алып
отыр. Джим қалтасынан қорап алып, оның ішінен кəмпит алған
сайын, ит өзінің кішкене тұмсығын жалап-жалап алады.
Джим кəмпитінің бірін алып өз аузына салып, екіншісін алып
иттің аузына салады.
Əліп шал Хокинстің алдына келіп тұрды.
Ағылшын басын жұлып алып, тілі бұралып, ағылшын акцентті
тілімен:
– Сен неге менің рұқсатымсыз землянке қазасың?
– Құдайдың жері ғой, – деді күбірлеп Əліп.
– Мүмкін, қазақтың жері шығар? Сен шахты да қазақтікі дерсің? 10 сом штраф салам!.. – деп ақырды Хокинс.
– Сен ағашты қайдан алдың?
– Ағам əкеліп берді.
– Ұрлап алғансың ғой, қазір ағашыңды конторға алып кел.
Осы уақытта Дəмеш кіріп келді.
Күлəнда сескеніп, Дəмештің қолынан ұстап қалтырап тұр.
Джим Күлəнданы көргенде, өзінің аузына апара жатқан кəмпитін итінің аузына сала салды. Аузын ашып қарап қалды. Ə дегенде
өзінің бұрынғы сұлу əйелдерді көргендегі əдетімен аңдаусызда
ағылшын тілімен:
– Please, sit down, – деді.
Хокинс оған бұрылып қарап, езу тартып күлді:
– Agirl is good!
Джим Əліпке қарап:
– Where does he work?
Хокинс:
– Міnеr.
Əліп Хокинстің аяғына жығылады:
– Тақсыр, рақым етіңіз, мүсəпірмін, землянкем жоқ!
Джим жармасқан итін қуып жіберіп, Күлəндаға қадалады. Күлəнданың қасына келеді. Күлəнда шошып, Дəмештің аржағына
шығады. Əліп келіп Джимнің алдына жығылады. Джим Хокинске барып, құлағына сыбырлайды. Екеуі де Дəмешке тығылып
тұрған Күлəндаға қарайды. Əліп Джимге бас иіп, тағы жалынайын
дегенде, екі қолын сермеп:
– Ол райт, ол райт, – деп басын изейді.
Өзі Күлəндадан көзін алмайды. Əліп екі қолын көкірегіне
қойып ырзалық білдіріп, басын шұлғиды.
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Əліптер есіктен шығып бара жатқанда, Хокинс:
– Штрафты төлейсің, жұмысқа кешігіп қалдың! – дейді.
Əліп аңырайып тұрып, шығуға ыңғайланғанда, Хокинс тағы
шақырып алады:
– Землянкеңді каза бер, бірақ саған мынадай шарт қоям: сен
жетінші забойдан көмір шап.
Əліптің түсі қашып, көзі шарасынан шыға жаздайды:
– Ол қауіпті ғой, көмір басып қалады, креп жоқ...
Хокинс:
– Мен бұйырамын! Барасың! Кет, жоғал!
Əліп шығып кетеді.
...Күлəнда жер баракта Əліптің төсегінде жатыр. Ойланып
жатыр. Ағылшыннын тесіле қарауы көз алдына елестейді. Көзін
кең ашып, денесі түршігіп, көзін қайтадан жұмады.
...Төлеп пен Дəмеш екеулеп жер баракты қазып жатыр. Қазған
жерлері кісінің белуарынан келеді.
Қар басқан дала керіліп жатыр. Бір мал жоқ, тек алыста үрген
ит даусы естіледі.

ІІ ТАРАУ
...Шахты асты қараңғы, забой жеңнің ішіндей жіңішке. Креп
жоқ, тышқанның іні сияқты. Əліп соның түбінде көйлегіне дейін
шешіп, жалғыз өзі көмір шауып жатыр. Бұл – кəдімгі жұмыс
істеуге болмайтын қауіпті жетінші лава. Самайынан аққан тер
көмір күйесімен қап-қара болып емшегінің үстіне дейін сорғалап
ағып жатыр. Желкеден аққан тер, жон арқасынан жол тауып ағып,
шалбарының ышқырына барып жоқ болып жатыр. Əліп шөлдеген. Қайта-қайта тамсана береді. Əліп ентігіп дем ала алмай тұр.
Əліп қабырғадағы дымқыл көмірдің арасынан тамшылап тұрған
қара суды алақанымен іркіп тосып алып, жұтады. Дамыл таппай
үсті-үстіне шабады. Күректі алып, шапқан көмірлерін дөңгелек
арбаға салады, арбаның алдында байлаулы жіп бар. (Бұл жіп –
Əліптің мойнына салып, арбаны тартатын жібі.) Арба көмірге сəл
толмайды. Шынында толған, бірақ асыра үйілген емес. Үйілмеген
арбаны қабыл алмайды, штраф салады.
Əліп күректі тастап, қайтадан қайласын қолға алады. Отырып
төбесіне қарайды. Бір топ көмір шоқтай болып шығып тұр. Оны
жамбастап жатып, аяқты созып жіберіп, қос қолдап ұру керек.
Лава тар. Əліп аяғын созып жіберіп жамбастап жатып, шабуға
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ыңғайланады. Сол уақытта аяқ жағы сықырлайды. Бұл төбедегі көмір. Алдымен бір топ көмір құлап түседі, бірақ аяқты
жинап, түрегеліп, қашып кетуге мүмкіндік жоқ. Əліп құлап келе
жатқандай-ақ бар дəрменімен айқай салады. Төбесіндегі көмірлер
басып қалғанда, екінші рет айқайлайды, бірақ даусының жартысы
ғана естіледі.
...Алтыншы забойдағылардың біразы қайлаларын тастап, жүгіріседі. Жолда десятник тұр, жібермейді:
– Қайда барасыңдар, жұмыс істеңдер?!
– Жетінші забойдағы Əліпті көмір басып қалыпты, өледі ғой,
аршып алайық та, – дейді Нұрлыбай шахтер.
Біраз қайлашылар жиналып қалады, десятник жанына орыс
жігіті келеді. Бұл қайлашы Илья Афанасьев...
– Неге қарап тұрсыңдар? Бəріміз қырылып қалсақ та, бұлардың
жаны ашыр ма?
Илья жетінші забойға өтіп кетеді. Десятник оны ұстаймын
дегенде, Шектібай иығынан тартып тоқтатады. Бетіне ала көзімен қарап, өзі жетінші забой жаққа кетеді. Десятниктің қасына
қайлашы Алексей Петров келеді.
– Киргизда нелерің бар? Бəрі қырылып қалсын! – дейді десятник.
Алексей тістеніп, көзін алартып, қабағын түйіп, десятникке
біраз қарап тұрады.
– Сенің киргизда нең бар?
Қасында тұрған казақ забойшы Бейсен десятникке:
– Не əкеңнің құны бар?! – дейді.
Десятник айқай салады:
– Қазір жандарыңның барында тараңдар, жұмыс істеңдер!
Қайлашылар біртіндеп тарасады.

***
...Илья мен Шектібай жетінші забойда. Алыстан шамдары жылтырайды. Əліпті көмір астынан аршып алған. Əліптің eci жоқ,
талып қалған, өлік сияқты. Сүйретіп алтыншы забойға алып келеді. Қайлашылар жұмыстарын тастап, қайтадан жиналып қалады.
– Tipi ме? – деп сұрайды Нұрлыбай.
– Tipi, аяғы сынған, басқа жерін білмейміз.
Қалайшылар қоршап алады.
Жан-жақтан барлығы бірдей шуласады:
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– Енді мұны шығарады!.. Жұмыстан қуады!..
– Айуандар, көріне көзге өлімге айдап, мертіктіріп, енді жұмыстан шығарады... – дейді Илья.
Арт жақтан бір қазақ жігіт:
– Осы неге креп қоймайды? Бізді өлсін дей ме? Неге қауіпті
жерге айдайды? – дейді.
– Өлсін дейді. Сен өлсең, айдың басынан бергі жалақың десятниктің пайдасына қалады, – дейді Алексей.
Десятник келе жатады. Жұмысшылар тарай бастайды.
Алексей десятникке:
– Қaзip жоғарыға хабар бергіз, өлтірмей емдету керек.
– Сен өзің неғып жүрсің, неге жұмысыңа бармайсың? – деп
десятник бажылдайды.
– Мен үшін сен істемейсің ғой.
– Сенімен ертең сөйлесермін.
Илья, Шектібай, Алексей үшеуі Əліпті көтереді.
– Қайда барасыңдар? Не жұмыстарың бар?.. Көмірлеріңді
шабыңдар... Өлмейді, жата берсін...
– Сендер өлтірді деп біз өлтіре алмаймыз, – дейді Илья.
Десятник мұртын сипады:
– Жұмыстан шыққыларың келген екен.
Десятникке ала көздерімен қарап, Əліпті көтерісіп алып кетеді.
Қайлашылар арасында күбір сөз:
– Енді Əліпті жұмыстан шығарады.
– Бала-шағасы аштан қырылады...
– Өзі жазылар ма екен?..
– Үндеріңді өшіріңдер! – деп десятник айқай салды.
Шахтерлер сөздерін тоқтатады. Десятник тың тыңдағандай
біраз тұрып, кетіп қалады.

***
...Əліптердің жер кепесі. Өте қараңғы. Төсекте Əліп жатыр.
Көзі жұмулы, ауық-ауық ерні қимылдайды. Ышқынғысы, айқайлағысы келеді, бірақ дəрмен жоқ. Жағалай Дəмеш, баласы, Төлеп,
Күлəнда, Илья отыр. Шектібай, Алексей түрегеліп тұр. Дəмеш,
кішкене бала, Төлеп, үшеуі де жылап отыр.
– Қайнаға-ау, енді қайттім? Қырылатын болдық қой, – деп,
Дəмеш қатты жылап жіберді.
– Қырылмайсың, шығартпаймыз жұмыстан, – деді Илья.
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Илья, Шектібай шығып кетті. Алексей Дəмешке қарап біраз
тұрды. Бір нəрсені айтқысы келген адамдай оқталды. Қолын қозғады. Қазақ тілін білмеген соң, айта алмай ернін тістеді. Қайтадан
Дəмешке қарады. Қиналып жатқан Əліпке қарады. Боздап отырған кішкене балаға көзі түсті. Тағы айтайын деді, айта алмады. Сөз
орнына көзден жас шықты. Күйелі беттен жас сорғалады. Көзіне
десятник елестеді. Шампанский ішіп отырған ағылшын елестеді.
Алексей басын көтеріп алды, есікке қарай жүрді. Есік алдына
барып, мойнын салбыратып, кепкесін қолына ұстап біраз тұрды.
Содан соң кенеттен артына бұрылып, тез-тез басып Дəмешке келіп
үлкен, қап-қара көндей болып жатқан алақанын ұсынды. Дəмештің қолын алып, серттескендей, бетіне қарап біраз тұрды. Содан
кейін бір сілкіді де, айбынды қадаммен басып шығып кетті...
Төлеп үндемей отыр. «Шіркін, біз де келдік. Əліп бақытсыздыққа ұшырады-ау», – деп отыр ма? Бір уақытта:
– Күлəнда, сынық салушыға тағы барып келші, неге келмей
жатыр? – деді.
Күлəнда орнынан тұрып, шығып кетті.
Əліп енді ойбайлады. Аянышты түрде ыңырсыды. Ыңырсу
өрлеп, шыңғыруға айналды. Сүйегін арамен кесіп, ағаш құсап
бөлшектеп жатқандай болды. Бір уақытта аяғы емес, дəл жүрегінің барлық жағынан да тез-тез ине сұғып жатқандай безектеді.
Содан соң сол ұзын инелерді айқастыра өткізіп, тырп еткізбей,
қозғалтпай қойғандай талығып, қырылдап, демі бітіп, үні шықпай қалды. Кенеттен сол барлық жағынан да ине сұққан жүрегін
үлкен, жалпақ темір алақанмен тырнақты батыра ұстап жұлып
алып бара жатқандай, қатты шыңғырды.

III ТАРАУ
....Қас қарайған. Ағылшын үйлері терезелерінің жарықтары көрінеді. Аспанда ай да, жұлдыз да жоқ. Қара бұлт тақтайға тамған
майдай, біртіндеп жайылып аспанды тегіс жапқан. Əлдеқайда
шəуілдеп ит үреді. Жүгіріп басып Күлəнда келеді. Үлкен қара
көздері ойнақшып, жан-жағына алақтап қарайды. Қорқынышты.
Оймақ аузы, кішкене əсем ерні тістеулі. Тоқтады. Артынан дауыс
шықты. Бұрылып қарады. Жақындап келіп қалған пар атты шананы көрді. Жолдан шыға жүгірді. «Тоқта!» деді біреу. Күлəнда айқай салайын деп еді, кенеттен тістелген ернін босатып, аузын аша
алмай қалды.
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Шанадан біреу:
– Мініңіз, біз де сонда барамыз, – деді.
Күлəнда шегіне түсті. Сонда артынан біреу құшақтай алды.
Күлəнда ыршып түсті. Айқайлай бергенде, бір үлкен қол орамалмен аузын басты. Күлəнданы екі адам көтеріп шанаға салды.
Күлəнда тулайды, біреуі көкірегінен басып, кеудесіне мініп
алып, аузына орамал тығып отыр.
Қос ат ала жөнелді. Шауып келеді. Қызыл тас үйге əкелді. Екі
жігіт Күлəнданы көтеріп, ішке кіргізді. Есікті ашты. Ауызғы үйде
кішкентай итіне кəмпитін беріп Джим отыр. Екі жігіттің бірі –
мұртты сары жігіт, Күлəнданы ішке кіргізгесін қол қусырды:
– Мырза, келдік!
Бұл орысша киінген үлкен қара жігіт – Өтеген тілмаш.
Джим итін алқымынан итеріп тастап, жымиып күлді. Күлəнда
бір жігіттің құшағында қабырғаға тығылып тұр. Ес-түс жоқ. Ойына
баяғы кабинеттегі уақиғалар түсті. Жігіт босатып тұрды.
– Көкежан-ай, мені құтқаршы!
Күлəнда еңіреп, Өтегеннің етегіне жармасты. Өтеген ыржаңдап күлді. Джим Өтегенге сағат ұсынды. Өтеген оны алып, екі
алақанына кезек салып қарады. Күлді, қалтасына салды.
Өтеген Күлəндаға қарады.
– Ештеңе де істемейді. Тек мырзаның мырзалығы ұстап, саған
көйлек кигізіп жібермекші. Жақсы қыз екен дейді, – деді Өтеген.
Өзi тepic қарап сылқылдап күледі.
Есіктен үй сыпырушы Таня кірді. Алға қарай жүрейін деді де,
есіктің тұтқасынан ұстап кейін шалқайды. Көзі аларып, бетінен
қаны қашты.
Өтеген Күлəнданы құшақтап, сүйретіп, ішкі үйге кіргізді.
– Шырағым, мен қазақпын ғой, мен барда несіне қорқасың?
Кровать үстінде əйелдің əдемі көйлегі жатыр. Жерде кілем төселген. Өтеген ағылшынша тігілген жібек көйлекті қолына алды:
– Мынаны ки, мен тepic қарап тұрамын.
Күлəнда жылап тұр, көйлекті алмады.
– Бол, ки! Тезірек кетейік. Дұшпаннан түк тартсаң да пайда
емес пе? Тез! Əліп қиналып жатқан шығар. Бұлардың əдеті: бергенін алмасаң, жібермейді.
Күлəнда дірілдеп Өтегенге қарайды. Күлəнда көйлекті алды.
Қолы дірілдеп тұр, көйлекке қарайды.
– Бол, мен тepic қарап тұрам.
Өтеген тepic қарайды. Күлəнда əлі көйлекке қарап тұр. Ол ағыл-
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шын əйелінің киініп жүргенін көрген, қызыққан. Көзіне елестейді. Көйлегін шешеді.
Өтеген бұрылып қарайды. Томпайып, тіке төңкеріліп тұрған
кішкене екі кесеге көзі түседі. Ернін жалайды, сілекейін жұтады.
Тағы қарайды. Күлəнданың жіңішке аш беліне көзі түседі.
Ентігеді, шыдай алмайды. Бұрылып, жүгіріп барып құшақтай
алады. Күлəнда шошынып секіріп түседі.
Есік сылдыр етеді. Өтеген селк етіп, түк білмегендей есік жаққа
жүгіреді:
– Мен қалай киюді үйретейін деп едім, – дейді.
Күлəнда көйлекті киген. Қолға түскен асаудай. Бірақ көйлек
келісіп тұр. Өз көйлегін, камзолын алып, есікке қарай жүгіреді.
– Жүр кетейік, ағатай!
Осы уақытта үйге Джим кіріп келеді. Өтеген шығып жүре
береді. Джим есікті бір бұрап, ішінен кілттеп, кілтті қалтасына
салады. Күлəнда үрейленген, екі көзін Джимнен айырмай, кейін
шегіне түседі. Барлық күшімен есіктің тұтқасына жабысады, есікті
тартады, жұлқылайды.
Джим қолына бір орамал алып, Күлəндаға келеді. Күлəнданың
қолындағы киімдерін алып, босағаға лақтырып тастайды. Күлəнда
баланың жыласымен еңіреп қоя береді.
Джим Күлəнданың қолынан ұстап, сүйретіп төсекке алып келеді. Отыр дегендей ымдайды. Күлəнда отырмайды, жылап жұлқынады. Джим кеудесінен басып отырғызады.
Екеуі сөйлеспейді, бірінен бірі көзін алмайды, арбасып тұрған
сияқты. Бірінің тілін бірі білмейді.
Күлəнда қорқынышты жылап отыр.
Джим қуанышты, күліп отыр. Көздері жайнап Күлəнданың бетіне, денесіне қарап біраз отырды.
Джимнің көзі қарауытты, аузынан суы ақты... құшақтай алды.
Кішкене Күлəнданы соқтадай денесімен бас салды. Айқайлауға
əлін келтірмей, кішкентай аузын тістеп сүйеді. Нəзік белін қысып төсекке жатқызды, аузын орамалмен басты. Күлəнданың
булыққан, буынған даусы шықты, аяқ-қолы төсекті сабалады.

***
...Ауызғы үй. Өтеген күлімдеп, есіктен тыңдап тұр. Таня үйдің
ортасында тұр.
Ішкі үйден ышқынған, жан қиналған, көмекке шақырған, жаны
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шығып бара жатқан ащы дауыс шықты. Таня жүгіріп барып, есікті
қақты. Өтеген оны итеріп жіберді. Таня ентігіп, үрейленіп, Өтегенге қарады, жүгіріп далаға шықты. Алды-артына қарамай жүгіріп келеді.
Дала қараңғы, талай сүрінді. Міне, шахты конторы. Міне, шахтыға баратын жол. Əлі жүгіріп келеді. Міне, шахтыға келді, қора
аузына еніп жоқ болды. Қараңғы штрекпен жүгіріп келеді. Забойға енді, сүйретіліп, еңбектеп келеді. Шаң-шаң қайла дыбыстары,
күректің сылдыры, жалтыраған шамдар көрінеді.

IV ТАРАУ
Таня Ильяға келді. Ентігіп, біраз сөйлесе алмай тұрды. Илья
Таняға қарады. Таня қалтырап:
– Əліп қайда? Кішкене қарындасын көшеден ұстап алып, Джим
зорлап жатыр, қыз өлетін.
Ильяның көзіне Əліптердің үйінен қыздың далаға шыққаны
елестеді. Қараңғыдан:
– О не, не дейді? – деген күбірлер шықты.
Шахтерлер келіп жатыр. Илья маңдайынан терін білегімен
сүртіп тұрып:
– Əліптің кішкене қарындасын дəрігерге бара жатқанда, ұстап
алып, үйіне апарып Джим зорлап жатыр дейді.
– Не дейді? – деді жаңа келе жатқан біреу.
Илья жай ғана:
– Бұл айуандыққа шыдауға бола ма, бұдан өткен айуандық
бола ма?! – деді.
– Осыған қалай шыдайсыңдар?! – деп Илья айқайлап жіберді.
– Ажыратып алу керек!– деді біреу.
– Жүріңдер, жұмысты тастаңдар!
Шахтерлер тұс-тұсынан айқайлады, түрлі боқтаулар естілді.
Еңбектеп Алексей келді.
Жұрт қызып, дабыр ұлғайып, боқтау көбейді.
Шамның жарығында бүк түсіп, үндемей біреу отыр. Бұл – Сəду.
Сəду басын көтеріп алды:
– Бəрін бүлдіріп жүрген орыстар, жаңа Əліпті апарып келгенде бір сұмдықты істеп келген ғой. Тыныштығымызды алып-ақ
болды-ау.
Қайласын қолына ұстап ұзын қара жігіт отырды. Бұл осы уақытқа дейін ештеңе деген жоқ.Тісін қайрап, көзі жарқылдап,
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қайламен біреуді ұруға тап беруге отырған сияқты. Бұл – Бейсен
шахтер еді, Сəдуге қарап:
– Жаныңның барында аузыңды жапсаң қайтеді! – деді.
– Қазақ-қазақ деп қақсайсың да жүресің, қазақшыл болсаң,
жас қызыңды құлындай шыңғыртып жатқанда неге ара түспейсің? Күні кеше емес пе еді, десятникке жағынып бізді, «қазағыңды» жамандап жүргенің. Білеміз, қандай орысқа қас екеніңді, –
деп Шектібай да жекіп тастады.
Алексей орнынан қозғалды.
– Кəне, жүріңдер! Үшінші забойға кеттік, – деді.
Шахтерлер қимылдай бастады. Қайлаларын ала жүрді. Забойдың іші айқай, боқтау сөзге толды.
Забойдың ең түбінде бес-алты адам отырды. Илья шығып бара
жатқанда бұлар қарап тұрды да, жұмыстарын істей берді. Ильялар штрекке түскенде, алдындағы үшінші забойдан жиырма адам
шықты. Алдарында Алексей. Барлығы қосылып штрекпен келе
жатыр. Тəртіпсіз айтылған сөздер, айқайлар көмірдей құйылады.
Алдарынан десятник шықты.
– Ал, жігіттер, – деді Бейсен.
Барлығы жабыла түсті. Десятник тұрған жерге шахтерлер үймеледі, тепкілеп-тепкілеп тастап кетті.

***
Шахтерлер сөйлеместен жүгіріп келе жатыр. Қызыл тас үйге
жақындап, есік алдына келді. Алдында үздік келе жатқан Бейсен
мен Илья ішке кіріп кетті. Осы уақытта мылтық атылды.
Үш полицейский есіктің алдына келді. Бейсендердің кіргенін
көрмей қалды. Тағы да мылтық атылды. Айқай-шу көбейді.
Ішкі үйге Бейсен мен Илья кірді. Төрде, төсекте, ессіз-түссіз,
көзін жұмып, талып Күлəнда жатыр. Дірілдеп сұп-сұр болып, көзі
аларып, бұрышқа тығылып Джим тұр.
Илья Күлəндаға барды.
Бейсеннің көзі Джимге түсті. Тісін қайрап, көзі шатынап біраз
қарап тұрды да, қайласын салмақтады. Джимнің көзі қайлаға түсіп, бұрышқа тығыла түсті.
Бейсен қайласын үй қабырғасына сүйеп қойды. Жұдырығын
түйіп, тістеніп Джимге барып, аларған көзін қадап, қолынан ұстап, үйдің ортасына алып келді. Жұдырығын салмақтап тұрып
беттен бір соқты. Джим қаңғалақтап ұшып түсіп, мұрнынан қан
сорғалады.
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Илья келіп ұстай алды:
– Ұрма!
Бейсен оған бой бермей барып, үлкен етіктің өкшесімен екі
тепті. Сөйтіп, сырт беріп ауызғы үйге шықты.
Мұнда үй ішін шыр айналып жүгіріп Өтеген жүр. Бейсен ұстап
алды. Жағасынан ұстап, жерге алып ұрды. Алқымынан езгіледі.
Өтегеннің мұрнынан қан кетті. Буынып, айқайлауға Өтегеннің
əлі келмеді. Көзі бұлдырап, есі ауды.
Абайсызда бір полицейский кіріп келді. Мылтық атты. Оқ Бейсенге тимеді. Қасына келіп наганын көтере бергенде, артынан
Илья келіп, қайламен көк желкеден соғып жіберді.
Полицейский етпетінен құлады. Наган ұшып түсті. Илья оны
қалтасына салып алды.
Илья мен Бейсен Күлəнданы көтеріп, есіктің алдына алып
шықты.
Шахтерлер жабырлап қоршап алды. Шахтерлер:
– Тірі ме?
– Атқан ба?
– Не істепті?
– Тірі, – деді Илья.
Топты жарып Төлеп келді. Қызының үстіне өкіріп құлай кетті.
Ойбай салып жылап Дəмеш жəне бес-алты шахтер əйелдері келді.
Жұрт топтанып Күлəнданы алып жүрді. Есіктің алдында не істерін білмей екі полицейский қала берді. Топ кетіп бара жатқанда:
– Болар іс болды. Жұмысқа бармаймыз! – деді Илья.
Арт жақта келе жатқан бір шахтер:
– Бір сұмдық басталды-ау! – деп күбірледі.
– Көзге түсе бермей, жұмысқа кетейік те, – деді қасында келе
жатқан жолдасы.
Бес-алты шахтер бөлініп шахтыға қарай бұрылды.
– Қайда барасыңдар?! – деді Шектібай.
Олар жауап қатпай, үндеместен кете берді.
– Қызды қайда апарамыз? – деді бір уақытта Шектібай Алексейге.
– Айтқандай, Əліп төсегінде жатыр екен-ау.
Илья төмен қараған күйімен біраз жүріп отырып, басын көтеріп алды.
– Біздің үйге апарыңдар!
– Өзің қайда жатасың?
– Мені, бəрібір, қамайды ғой.
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Ешкім дыбыс шығарған жоқ. Топ Илья жер кепесінің алдына
келді. Шектібай, Дəмеш, тағы бір-екі шахтер ес-түстен айрылған
Күлəнданы үйге алып келді.
Бұл үй тіптен кішкентай. Ені тар-ақ. Екі ағаш төсек зорға
сыйып тұр. Үйде ешқандай бұйым жоқ. Тек бір-екі жыртылған
көрпе, жыртық пешпент қана көрініп тұр. Пеш түтіні үйдің ішіне
қаптаған. Бұл Алексей мен Ильяның баспанасы.
Ильяның əйелі Мария келді.
– Мына төсекке əкеліңдер, – деп өз төсегін көрсетті.
Даладағы топ тарауға ыңғайланды.
Шектібай айқай салды:
– Енді Ильяларды қамайды, жұмыстан шығарады. Барлығы біз
үшін емес пе? Жандарың болса, қорғап алыңдар!
Жұрт тұс-тұсынан айқайлады:
– Қорғамай несі бар!
– Қорғап аламыз!
– Жау қолына тастамаймыз!

***
...Күлəнда көзін ашты. Басын көтермекші болды. Қайтадан көзін жұмды. Қасында жылап Төлеп отыр. Бас жағында Ильяның
əйелі Мария отыр.
Бір уақытта Күлəнда көзін шарасынан шығара қатты ашты.
Үйдің төбесіне қадалды.
– Ойбай, өлдім, əкетай, қайда жүрсің? Уһ!.. Өлдім... мынаны
ұстасайшы...
Күлəнда ернін тістеп, бетін тыржитты. Шыңғырып, бағанағы
дауыспен бақырды.
– Мен қасыңдамын, шырағым.
Бірақ Күлəнда тыңдаған жоқ. Тырысып, тартылып, ышқынып
тұрған денесін тастап, босатып жіберді. Талып кетті.

V ТАРАУ
Əліп сынған аяғын салған соң, қиналғанын қояйын деді. Сұпсұр болып көзін жұмып жатты. Денесі тас болып қатып қалған
сияқты. Еш жаққа қозғалмайды. Басында Илья мен Дəмеш отыр.
Бір уақытта Əліп көзін ашты. Біраз жатты. Сонан соң көздерінен мөлтілдеп жас ақты.
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– Илья-ай, өмірімде көзімнен жас шықпаған адам едім. Мынау
батып кетті-ау.
Осыдан соң аяқ жағы үзіліп түскендей болды. Ернін тістеп қиналып, көзін жұмып, маңдай терісін жиырды. Сөйтіп, көзін тағы
ашты.
– Ол енді өле ме?
– Неге өлсін. Əлі-ақ жазылып кетеді, алаң болма! – деді Илья.
Əліп əлсіреген көзін біраз жұмып жатты да, қайтадан ашты.
– Кішкене баланы зорлапты дейсің бе?
– Иə.
– Айуан...
Əліп қолын көтерейін деді:
– Ойбай!
Аяқ жағы жұлынып кеткендей болды.
– Айуан...
– О-о-о-ой...
Əліп талып кетті.

***
Күлəнда сəл тыншып, көзін жұмып жатты. Қатарында Мария
жатыр. Үй іші қап-қараңғы.
Ел ұйқыда.
Екінші төсекте Алексей əйелімен жатыр. Дəл есіктің аузында,
жерде Илья жатыр.
Бір уақытта есік тысырлады. Біреу сырттан есікті ары-бері
жұлқылады. Қатты тартқанда ілгегі үзіліп, есік ашылып кетті. Наганын алған полицейский Ильяға сүріне, үйге құлап кірді. Илья
қарғып тұрды.
– Қолыңды көтер!
Илья қолын көтерді. Алексей, Мария, Алексейдің əйелі оянды.
Ұйқысын аша алмаған əйелдер үрейленіп тұр.
Келген бір солдат Алексейге қолыңды көтер деді. Солдат тінту
бастап, Күлəнданың басын қарады.
– Жолама оған, оятасың, тарт қолыңды! – деді Илья.
– Тап наганды! – дейді полицейский.
– Менде жоқ, білмеймін.
– Тап, қазір атам.
– Айқайлама, ауруды оятасың.
Күлəнда оянып кетті.
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– Ойбай, басты, басты, өлдім-ау, жаным... жаным... Ойбай-ау,
а-а!..
Ащы айғай тағы шықты. Солдаттар Ильяны алып шығып кетті.

***
Таң атып келе жатыр. Жерде қар. Шығып келе жатқан күн
сəулесімен аспандағы бұлттың жиегі қызарған. Дəмеш пен Төлеп
жер қазуда. Екеуі түнімен екі аурудың басында болады да, күнімен жер барак қазады. Жер барак бітуге де таянған. Төбесіне
ағаш салынған, тоқыған қамыс, ши жайылған. Қар үстінде қамыс,
кесілген ағаштар жатыр.
– Бүгін бітіріп, Күлəнданы əкелеміз, – деді Төлеп.
Есіне үйінде қалған Рақмет түсіп, Төлеп жерге отыра кетті.
Алыстан біреу жүгіріп келеді. Жақындады. Жылап келеді. Бұл
Мария екен.
– Қызың... қызың... – деп Мария булығып қалды.
Дəмеш ойбай салып, жылап жүгіре жөнелді. Төлеп те жүгірді.
Бірақ есінен адасып, жүрегі суылдап, неге жүгіргенін де білген
жоқ. Барып есіктен кіре бергенде, неге келгенін білмей, аңырайып тұрды. Тек біраздан соң, қызының қансыз жұмыр ақ білегіне, жансыз өлік бетіне, енді қайтып көрінбестей мəңгі жұмылған
көздеріне көзі түскенде, «ой, бауырымдап» отыра кетті. Дəмеш
те жылап жатыр.
Жұрт жиналып қалды. Шектібай да келді. Көзін жеңімен сүртіп жатыр.
– Əліпке естіруші болмаңдар! – деді.

***
Шахтыдан қашық жерде, мидай далада көп шахтерлер, əйелдер,
балалар Күлəнданы жерлеп жатты.
«1916 жыл, 1 февраль.
Күлəнда Төлепқызы, он бес жасында жауыз шахты иесі ағылшынның қолынан қаза тапқан!»
Жұрт тарауға айналғанда, Алексей:
–Тоқтаңдар!– деп айқай салды.
– Қабір басында сөз сөйлеу қазақ əдетінде болмаса да, сөйлеуге
рұқсат беріңдер! – деді.
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– Мына қыздың неден өлгенін білесіңдер! Ыбырайымдардың
неден өлгенін білесіңдер. Əліптің неден аяғы сынғанын білесіңдер, балалардың неден ашыққанын білесіңдер! Бейсендердің,
Ильялардың неден қамалып жатқанын да білесіңдер. Бұдан артық мен не айтайын. Бейсендерді босатып алмай, Əліпті қамсыз
етпей, жалақымызды көбейткізбей – жұмысқа шықпайық. Осы қабір үстінде ант берейік!
– Не дейді?
– Не дейді?
– Қазақшалап жіберіңдер біреуің.
Жұрт шулап кетті. Ортаға Шектібай шықты.
– Не деуші еді, «айуан қолынан жазықсыз қаза тапқан жас баланың қабірінде жыламауға бола ма?» дейді. Осы қабір үстінде
күйінішті серіппеуге бола ма дейді. Қатыныңды ұрып, қызыңды
зорлап, бала-шағаңды қырып, өзіңді өлімге айдағанына көне беруге бола ма дейді. Жас қызыңды шырылдатып өлтірген айуанды
желкеге мінгізіп қоюға бола ма дейді. Осы арада кек аламыз деп
ант бермесек, жас нəресте қабірінде тыныш жата ала ма дейді.
Қашанға дейін құл боласың? Қашанға дейін үй ішіңді ашықтырып, жас қыздарыңды шырылдатасың дейді.
Екі-үш əйел айқайлап жылап жіберді.

VI ТАРАУ
Шахты астында жан жоқ. Адамы көшіп кеткен ұзын, тар землянке сияқты. Қараңғы, жырым-жырым, тарау-тарау тышқан іні
сияқты. Ешкім жұмысқа шыққан жоқ.
Жер барактар айналасы да тыныш. Қыбыр еткен жан жоқ, барлығы үйлерінде қасақана жатыр.
Жер барактар алдынан бір взвод солдат өтті. Жер барактар алдында бір полицейский жүр. Өзінен-өзі олай-бұлай жүреді. Землянке жаққа қарайды. Ойы – біреу шықса, байланыса түсіп, ұрыс
шығарып, ұрып, қамап, құмардан шығып, кек алмақ. Бірақ ешкім
шықпады. Полицейский олай-бұлай жүре бастады.
– Ой, лағнет!
Əлі ешкім шыққан жоқ. Полицейский олай-бұлай жүгіре басып
жүрді.
– Ой, лағнет!
Ешкім шықпай қойды. Бір ит келе жатты. Полицейский күйіп
кетіп, жайымен келе жатқанитке ұмтылып қуып ала жөнелді.
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***
Шахтерлер төсектерінде жатып алды. Далаға шықпай қойды.
Бүгін үш күн болды, аштыққа да шыдады. Адам аштыққа шыдағанда, капиталист Хокинс пайданың кемуіне шыдамады. Хокинс
кабинетінде тынбай жүріп жүр. Түрі қорқынышты, сасулы. Столға
сүйеніп біраз тұрып, алдына қарады.
– Ильяларды босату, Əліпті жұмыстан шығармау, жалақыны
өсіру, – деді өзінен-өзі.
– Жалақыны өсіру, – деді тағы да.
Сүйтті де, тез-тез басып жүріп кетті.
Мистер Стибинс келді.
– Мүмкін емес, жұмысшыға тиын беріп, зиянға қалар жайым
жоқ, – деді оған Хокинс.
– Өзіңіз ойлаңызшы, негізгі шахты тоқтауының зияны тіпті
көп қой.
– Бəрі соның кесірі. Əр уақытта менің мойныма мініп алып,
зиянын тигізеді де отырады. Енді ол менің балам емес, – деді ашуланып Хокинс.
– Көнбей болмайды, мистер Хокинс.
Хокинс ойланып тұр:
– Шақыр өкілдерін, – деді бір уақытта.
Стибинс шығып кетті. Алексей мен Шектібай кірді.
– Сендерді ырза қылайын, жұмыстарыңа шығыңдар! – деді
Хокинс.
– Солай ма екен!
Алексей оның бетіне қадала қарады. Солай ма екен!

***
Хокинс пен Алексей сөйлесіп жатқанда, баяғы Сəду землянкенің алдына келіп, қазақ жұмысшыларын жиып алып, өзі ортасында тұрып сөз сөйледі.
– Жұртшылық! Мынау орыстар бір бəлеге бастайын деп жүрген жоқ па? Біздің желігетін не бетіміз бар. Бала-шағамыз болса мынау – ашығып жатқаны. Ағылшынның несі кетеді, бізді
шығарады да тастайды, біреу өлді деп барлығымыздың қырылуымыз жөн болар ма екен? Одан да құдай деп жұмысқа кірісейік. Ағылшыннан кешірім сұрайық. Қараңғылығымыздан
бір қателік болды дейік. Қамалған орыс қамалып жата берсін.
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Онда біздің не жұмысымыз бар. Жер қара, күн жылыда жөнімізді табайық. О, жұртшылық, не дейсің?
Көншілік біразға дейін үндемеді. Содан соң:
– Желігуді қойған дұрыс.
– Түбінде бір сұмдықтың болуы айқын.
– Қазаққа желігу не керек, – деген күңкіл зорая бастады.
– Сəду, сандырағыңды қой, – деді бір жас жігіт.
– Мына неме не дейді?!
– Шоқынғысы кеп жүрген ғой.
– Ильялар біз үшін қамалып жатқан жоқ па?
– Ешкімді қорғар жайымыз жоқ. Бала-шағамызды қырмай, бір
жапырақ нан тауып берсек те жетер.
– Е, осы жұмыс бір жапырақ нан үшін емес пе?
– Үйіңде шалқиып жатып алсаң, табарсың жапырақ нанды.
Тұс-тұстан айқай, керіс көбейді.
– Тоқтаңдар! – деді Сəду. – Бұл арада даурығатын түк те жоқ.
Қазір жұмысқа шығу керек. Жаңа Алексейлер ағылшынға тағы
кетті. Жұмысшылар жұмысқа шықпайды демекші. Енді ағылшын барлығыңды да жұмыстан шығарады. Одан да тезірек барып:
«Алексейге ермейміз, қателестік, мұның бəрін істеп жүрген біз
емес» дейік. «Жұмысқа шығамыз, желігуді қойдық» дейік. Өзі
біліп-ақ жалақыны көбейтеді.
– Мақұл.
– Қарап жатқанмен аспаннан нан түспейді, – деген айқайлар
көбейді.
– Онда мен қазір барып білдірем, – деді Сəду.
– Мақұл.
– Тез, тезірек.
Біраз жұмысшылар үндеместен тарай бастады. Біразы кеуделерін басып тұрған бір көмескі ауырлықтан құтылғандай, жайдарыланды. Əдепкі, қызды қорғауда қызғанмен, күндер өтіп, ашу
басылайын деп, қайта енді көпшілікке біртүрлі қорқыныш пайда
болайын деген сияқты. Сондықтан жаңағы сөзден соң кейбіреулері қуанды.
– Əй, біздің үйге соға кет, шахтыға бір барайық.
– Жұмыс істемей, зерігіп қалдық қой.
– Аш құлақтан – тыныш құлақ, бəледен құтылдық па?
– Ай, тез кел, мен күтіп отыра алмаймын.
– Бүгін күн жылы-ау.
– Ағылшын енді бізге алғыс айтады.
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Сəду конторға қарай жүгірді. Жақындай бергенде, су алып бара
жатқан əдемі, қара торы келіншекке кездесті. Сəду кенет тоқтай
қалды.
– Еркелі, денің сау ма? – деді күле түсіп.
– Шүкір.
– Тəңір алғыр, мені ұмытып бара жатырсың-ау.
– Қойшы, өзің емес пе суып кеткен.
– Суысам, жылытып алу өз қолыңда емес пе еді.
– Жүре сөйлесейік, көзге түсіп қалармыз.
Сəду ере жүрді. Аузын келіншектің құлағының түбіне таяп:
– Бүгін жолығайық, – деді.
– Үйде ағам бар ғой.
– Далада жолығармыз.
Сəду конторға тұра жүгірді.

***
Сол уақытта конторда Хокинс алақанымен столды таянып
тұрып:
– Бірақ мен сендерді сыйлағанымнан істеп отырмын. Басқа
болса мұны істемес едім, жақсылықты біле біліңдер, – деді.

***
Сəду жүгіріп келе жатыр. Бірақ келіншекпен алданып тұрғанда,
Алексейлер əңгімелерін бітіріп шығып та үлгерді. Бұлар есіктен
шыға бергенде, Сəду бұрышқа жасырынды.
Ұзағасын жүгіріп кабинет есігіне келді. Ақырын қақты.
– Есік ашылмайды, – деді ашулы Хокинс.
– Тақсыр-тақсыр, мен жұмысшылар атынан келдім, біз қойдық.
– Кет, жоғал, иттер, – деді қазақ тілін білмейтін Хокинс.
– Өтеген, Өтеген, барсың ба?
Бірақ Сəду тілмаштың жауабын есітпей, оның орнына ағылшындардың кейіп сөйлескен əңгімелерін естіді.
«Өтеген үйінде ғой. Ол болмай бəрібір сөйлесе алмаймын.
Соны шақырайын», – деп ойланып, Сəду жүгіріп ала жөнелді.

***
Шахтерлер жұмысқа келе жатыр. Бір топтың ішінде Шектібай
келеді.
– Ақыры көнді ғой, – деді ол.
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Шахтерлер шахты аузына жақындады. Сол уақытта тілмаштың
үйінен қайтып Сəду келе жатты.
– Сəду қайдан келесің?
Сəду сасулы.
– Жаңағы уəде бойынша айтқалы бара жатырмын.
– Ешқайда да бармайсың.
Сəду болар-болмас даусын шығарып:
– Уəде, уəде қайда? – деді.
– Біз талапты орындаттық.
Жұмысшылар шулай түсті.
– Сəл кешігіп қалдың! – деді Шектібай.
Сəдуді жұмысшылар қамап алды. Бірақ ол конторға қарай
сырыла түсті.
– Жаныңның барында жайыңды тап! – деді Бейсен жетіп келіп.
Сəду кейіншектеп топ арасынан шығып, үйіне қарай бет алды.

***
Əліп тыныш жатыр. Төлеп аулына қайтпақ. Иығы салбырап,
əбден қайғы басқан. Қоштасып, далаға шықты. Інісіне мұңын
шағып жылап жіберейін деп, есік алдында біраз тұрып, бата алмай шығып кетті. Бірақ далаға шығып, арбасына мінгенде, Дəмешке қарап:
– Келінжан-ай, апам қайда десе – Рақметке не деймін! – деп,
еңіреп қоя берді.
Келіні қосыла жылады. Ат тарта жөнелді. Келіні кейін, артта
қала берді.

***
Төлеп аулына жақындағанда алдынан жүгіріп жеті жасар баласы Рақмет шықты. Баланың екі көзі тостағандай, əдемі-ақ,
Күлəндадан аумаған.
– Күлəнда қайда? – деді Рақмет.
Төлеп жауап та берген жоқ. Тек бар даусымен айқай салып жылап жіберді. Ауылдың иттері үрді. Əрбір үйден əйелдер шығып,
таң қалып, түсіне алмай, Төлепке қарап қапты.
Долбы байдың бəйбішесі есіктің алдына шығып:
– Немене, əкең бүгін өлді ме? Үніңді өшір, қара басыңа келгір! – деді айқайлап.
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***
Арада екі жыл өткеннен кейін, қозы бағып жүрген тоғыз жасар
Рақметті Долы бай өлгенше сабады. Ашуға шыдай алмай, жас бала
түнде үйден шығып, далаға қаңғырып кеткен.
Міне, сол кеткеннен Рақмет біржолата жоқ болды.
Сөйтіп, Төлеп қызынан да, Рақметінен де айрылып, кемпірі, үш
жасар Сағадаты үшеуі-ақ қалды.

РОМАН БЫЛАЙ БАСТАЛДЫ

І
I ТАРАУ
Жержүзілік төрт-бес академиялардың мүшесі, жер жүзіне аты
шыққан, белгілі академик Вознесенский қартайған шал еді. Жасы
60-тан асқан, ұзын бойлы, ақсақалды кісі еді.
Бұл 1927 жыл.
Ленинград, Петроград ауданы. Асфальттеген əдемі көшелер.
Аспанмен таласқан үйлер. Үлкен ақ үй. Кең лаборатория. Түрлі аппарат, сауыт, модель, металл, ғылым саймандарына толған. Академик Вознесенский үлкен столында жазу жазып отыр.
Терезеге сүйеніп қызы Лиза тұр.
Лаборант келіп:
– Сізбен сөйлесуге жолдас Макаров келіп тұр, – дейді.
– Мен ешкіммен сөйлеспеймін, менде не ақысы бар осылардың? Қолым тимейді!
Академик ашуланып, қағазына үңіле түсті.
Лиза академикке қадалып тұр:
– Папа, осы күйгелектігіңді, ашуланшақтығыңды қойсаң қайтеді? Бұл қай қылығың? Макаров жолдас Ленинград партия ұйымы жетекшілерінің бірі емес пе?
– Жетекші болса, сендерге жетекші болар, ғылымға жетекші
болмас!
Үлкен ақ үй есігінің алдында жолдас Макаров тұр. Үстінде ақ
көйлек. Қасында институт партия ұясының хатшысы.
Макаров академиктің жауабын біліп, күлді. Хатшымен қоштасып, кетіп қалды.
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***
...Кешке жақын Макаров кабинетінде отырған. Терезеден біреуді көргендей болды.
Жаңбыр құйып кетті, терезені тырсылдатты. Макаров терезеге
барды.
Академик Вознесенский кетіп бара жатыр екен. Үсті-басы су,
тайып жығыла жаздады.
Макаров телефонды қолға алды.
– Бұл Михаил Васильевич пе? Академик Вознесенскийдің
меншігіне бір машина беру мəселесі əлдеқашан шешілген еді.
Соны тездетіңіз. Жақсы! – деді жолдас Макаров.
Арада екі күн өтті. Сағат 12 мезгілінде лабораторияда академик қағаз жазып отыр еді.
Лаборант кірді:
– Аркадий Евгеньевич, кеше қабыл алмағаныңыз үшін жолдас
Макаров сіздің меншігіңізге машина бергізіпті.
Академик хатшыға қадала қарады. Не дерін, не істерін білмей,
қағазына үңіле түсті.
Бұл – 1927 жыл.
Жер жүзіне аты шыққан академик Вознесенский университетте лекция оқитын еді. Бір күні академик лекция оқыды.
– Мен сұрап отырмын: мартен пеші... – деп сұрау беріп тұрғанда есіктен біреу кіріп, арт жаққа барып отырды.
Бұл партия ұясының хатшысы еді.
– Мен сұрап тұрмын! – Академик хатшы жаққа қарады.
– Мен сұрап тұрмын!!! – Академик мойнынан галстугін жұлып
алып, столдың үстіне тастады.
Жұдырығымен қымбатты аппараттарды салып-салып қалды.
Академик қызарып, қабағын түйіп, олай-бұлай жүгіріп кетті.
Академиктің костюмі тозып, екі шынтағы жыртылған екен,
хатшының көзі соған түсті.
Ертеңіне бір ғылым қызметкері академикке екі костюмдік əдемі
шевиот əкеліп берді.
– Сіздің костюміңіз тозғанға сыйлап беріп жіберді.
Академиктің көзіне кешегі хатшы елестеді.
– Түсінбеймін, – деді академик.
– Большевиктерді байқамай жүре беремін десеңіз де, олар
байқатпай қоятын емес қой.
– Не айтып тұрғаның? Тарт тіліңді! – Академик ашуланып,
қолы-басы дірілдеп кетті.
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Академик түнімен ұйықтаған жоқ. Лабораториясындағы ғылым қызметкерлерін де ұйықтатқан жоқ. Ертең ертемен бірнеше
күнге Донбасс металлургия заводтарына жүреді. Тапсырмалар
беріп жатыр.
Есіктен бір ғылым қызметкері кіріп келді:
– Ұя хатшысы сізбен сөйлесем дейді, – деді.
– Мен ешкіммен де сөйлеспеймін, – деді академик.
Ғылым қызметкері кетіп бара жатқанда, академик тоқтатты.
Біраз тұрды:
– Қолы тимей жатыр де!

***
Ертеңіне партия ұясының хатшысы кабинетінде телефонмен
сөйлесіп отырды:
– Жолдас Макаров, академик бүгін Донбасқа кетті. Ал енді
оның көп жылдан бергі арманы – лабораториясында болат құятын электр пеші орнатылса дейді... Өзіңізге мəлім... Не дейсіз?
Бүгіннен бастап іске кіріспекпіз! – деді.
Пеш сол күннен бастап салына бастады.

***
Академиктің кішкене лабораториясы төңкерістен кейін жер
жүзіндік мəні бар зор институтқа айналды. Ең соңғы өте бай,
қымбатты, таптырмайтын құралдармен жабдықталды. Большевиктер барлық жағдай жасап, академикті көкке көтерді.
Он күн өткен соң академик келді. Лабораториясындағы екі
электр пеші көзіне оттай ыстық көрінді.
Академик балаға құсап жүгіріп барып, пешті құшақтай алды.
Көзінен жас та шығып кетті білем.
Лиза келді. Академик құшақтап қызын сүйді. Шашын сипады.
Академик бірінші рет күлді.
– Лиза, сен білесің бе? Ұзын өмірімдегі қиялымды жаңа көріп
келдім. Сенесің бе?
Лиза күлді.
– «Большевиктер ғылымды, ғылым адамдарын бағалай алмайды» дегеніңіз өтірік болып шықты ма?
Академик бұрылып кетті. Ештеңе айтқан жоқ.

МЕНІҢ ҚҰРДАСТАРЫМ

53

***
...Академик лабораторияда жұмыс істеп отыр.
Лаборант келіп, хат ұсынды. Академик алып, ашып оқыды:
«Ленинградта жаңа ашылған университетті академик Вознесенскийдің атымен атау туралы.
Жаңа университетті академик Вознесенскийдің атымен атау жөніндегі Ленинград партия ұйымдарының тілегі қабылданылсын».
Академик хатты тастай салды.
– Мен қарсылық білдіріп хат жазамын, жазам! – деді академик.

***
Лаборатория. Ғылым қызметкерлері жиылып газет оқып отыр.
«Орталық Атқару Комитетінің қаулысы...»
Ғылым қызметкерлері қуанысып күлісті. Лабораторияға партия ұясының хатшысы келді. Ғылым қызметкерлері жабылып
ортаға алды.
Ғылым мен техникаға еңбегі сіңген ассистент сөйледі:
– Академик жуасып келеді, екі пеш орнатылғаннан кейін, пəтері мен лабораториясының арасын жабық əйнекпен, галереямен қосқаннан кейін ашуын қояйын деді. Қарысып қалатынын да
қойды, – деді ассистент.
Лаборант сөйледі:
– Обкомның қаулысын қалтасынан тастамайды. «Лаборатория
жанынан буфет ашылсын, үй сыпырғыштары көбейтілсін» деген
жерлерін сызып қойыпты. «Большевиктер үйімде сыпырғыштың
бары-жоғына да көңілін бөлетін түрі бар» дейді, – деді лаборант.
Барлығы күлісті.

***
Академик болаттың «спеллит» атты жаңа составын тапты. Лабораторияда қызметкерлерінің жасаған техникалық есебін тексеріп отырғанда, лаборант кірді.
– Аркадий Евгеньевич, партия ұясының хатшысы келіп тұр,
«Кіруге бола ма?» дейді, – деді.
Академик біраз отырып:
– Болады, – деді, күбір етіп.
Лаборант күлді.
– Мен ойнап айтам, сізді байқайын деп едім, бұрын сылтау
тауып жолатпайтын едіңіз.
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Академик ашуланып лаборантқа қарады. Қолын шошайтып
есікті көрсетті.
– Кет! Мені мазақтайын деген екенсің ғой.
Лаборант шығып кетті. Академик біразға шейін жұмыс істей
алмай, олай-бұлай жүрді.

II ТАРАУ
Бұл 1930 жыл еді.
Ленинград. Нева. Елагин көпірі. Мəдени-демалыс паркі.
Парктің батыс жағы – теңіз, Фин заливі. Оң жағы – Кішкене
Нева, сол жағы – Үлкен Нева. Ортасында парк.
Теңізден асып қызарып күн батып бара жатыр. Қалың көк
парктің іші гүлдерге толған. Парк ортасында үлкен оркестр ойнап
жатыр. Біреулер жүріп жүр, біреулер сөйлесіп отыр. Адам көп.
Сөз, күлкі, алыстан трамвай, автомобиль дыбыстары естіледі.
Теңіз беті қаптаған қайықтар.
Теңіз жақ шеттегі таса жерде, бір скамейкеде бір жігіт, бір қыз
отыр.
Жігіт жас, орта бойлы, қыр мұрынды, толық, аққұба, əдемі.
Жасы 22 шамасында. (Көз қарасы, күлгені Күлəнданы еске түсіре ме, қалай?).
Жас жігіт скамейкенің арқасына шалқая түсіп, теңіз жиегін қызыл нұрға малындырып батып бара жатқан күнге қарап отыр.
Қыз артына қарап отыр. Бетіне түскен шаштарын ауық-ауық
басын бір шұлғып, артқа сілкіп тастайды.
Қыздың үлкен қара көздері бір тыным таппайды. Көз алдына көрінген нəрселердің барлығы басынан кешірген, үйреншікті, білетін нəрселері сияқты. Көз қарасы минут сайын құбылып
тұрады. Біресе көздер сонау шалқайып, көпіріп жатқан теңіздің
əлдебір белгісіз жеріне қадалып, мөлдіреп тұрады. Біресе өзіне қымбат нəрсе тауып алғысы келгендей, алдынан өтіп жатқан
адамдардың беттеріне қарайды, қасында отырған жігіттің шашына қарайды. Сүйтеді де, бота көзі өзінің қарауына тұрарлық бір
нəрсеге түскендей жайраңдап, ойнақтап, оймақ аузына күлімсіреу
пайда болады. Біресе қараудан зерігіп, қара көзі төңкеріліп, бұлтқа жасырынған айдай, кірпіктің астына жасырынып жұмылады.
Қыз көзін жұмып, шалқаяды. Бетіне түскен бір топ шашы кейін
қарай сырылады. Қыз кенет көзін ашады. Сүйріктей саусақтары-
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мен теңізге қарап отырған жігіттің шашын сипайды. Бұл – атақты
академиктің қызы Лиза.
Лиза жігіттің шашын сипап отырып:
– Рақмет! – деді, – есіңде ме, Ромео Джульеттаны сүйіп алып:
«Сенің ернің ернімнен алып қалды күнəмді» депті. Джульетта
тұрып: «Өз ернімде ұстап қалған болармын» деп жауап беріпті.
Ромео тұрып: «Қалай? Менің күнəмді алып қалдың ба? Тəтті наз!
Күнəмді қайтып бер. Күнəларым өзіме қайтып келсін» деп тағы
сүйіп алады. Сонда Джульетта: «Сүюдің ебін табуға қалай ұстасыз», – дейді...
Лиза Рақметке күлімсіреп қарап тұр.
– Рақмет! Сен неге кісіні тартып тұрмайсың! Қиялшылсың ғой
өзің.
Рақмет бұрылады. Қыздың үлкен қара көздеріне бір қарайды
да:
– Мен саған бір сөз айтпақшымын. Жақында мектепті бітіріп,
айырылысып кетеміз...
Лиза шошынып кетті де:
– Айырылып кеткің келе ме? – деді.
– Сенің айырылғың келеді-ау деп қайғырам.
– Жоқ, мен де Қарағандыға барам.
– Академик жібермейді ғой.
– Институт Қарағандыға жіберсе, ұстап тұра алмайды ғой.
Сенің туып-өскен жеріңе барамыз. Əкеңді көреміз, түсіндің бе!
Сағындың ба оны?
Рақмет төмен қарайды, жауап бермейді, үндемейді.
– Рақмет! Сен неге үндемейсің, Рақмет?
Рақмет басын көтереді. Бір нəрсе айтайын дейді де, бата алмай қайтадан төмен қарайды.Сонан соң қалтасынан папирос алып
біраз отырады. Сіріңке алып тұтатады.
– Рақмет! Қане сөйлесеңші!
Рақмет скамейканың арқасына шалқайып, теңізге қарайды.
– Лиза! Кешір, мен сені алдап жүрмін.
Лиза шошынып кетеді:
– Қалай?
– Менің əкем де, үйім де жоқ, бар-ау, бірақ қайда екенін білмеймін...
– Ал, одан соң? Алдағаның осы ма?
– Əкем мені жоғалтып алған. Сенің əкең академик. Оны білмейтін адам жоқ. Ал мен əкемнің қайда екенін өзім де білмеймін...
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– Бұдан сенің басыңа келетін кемшілік қайсы? Менен мұның
несін жасырдың? Академиктің қызы қойшының ұлын сүйеді,
бұған кім қой дей алады?
– Алдадым деп осы жасырғанымды айтам...
– Бұл алдау емес, бұны айтпай жүрген өзіңнің балалығың, бостығың емес пе?
– Болмаса, осы бостығымды кешірерсің.
– Мен кешіретін түк те жоқ, тек өзің қойсаң болғаны ғой.
– Солай ма?
– Солай.
Рақмет қуанып, жақындай түседі. Көзі күлімдейді. Қыздың көздеріне қадалады.
– Ромео не деп айтты дейсің, Лизочка?
Лиза күледі. Омырауындағы көк жібек лентаның ұшын ұстап
тұрған қолын алып, скамейканың артына сүйейді. Көйлегін жоғары көтеріп тұрған Лизаның төсіне Рақметтің иығы тиеді.
– «Сенің ернің ернімнен алып қалды күнəмді» деген.
Лиза қатты күледі.
– Бірақ мен күн бұрын айтам: өз ернімде бостығыңды ұстап
қалғым келмейді..
Лиза орнынан тез тұрып жүгіріп кетеді. Анадай жерге барып,
артына бұрылып қарап, қатты күледі.
Көк шөп. Қызыл гүл. Көркем көк ленталы Лиза. Қалың ағаш.
Лиза күліп тұрып мынаны айтады:
– Рақмет! Ал, тыңда:
...Аспан да бетін жасырар, жапырақ бұлт таппастан,
Көк жүзінде күн күледі кірпігін де қақпастан.
Кешегі, əні, əдемі жастығымен беріп нұр,
Кестелі көйлек, лентаға оранып менің жарым жүр.
Алдында оның белестер, бұлбұл болып сайрайды,
Артында оның қосылып, екі гармонь ойнайды.
Сонда айтамын жарыма, көк лентаға оранған,
Жан-жағына жайнақтап, құралайша қаранған... –

деп Лиза сықылықтап күледі.
– Рақмет! Ішің күйді ме, Рақмет! Ау, Ра-қ-ме-т!! Көзің қызды
ма?!
Рақмет орнынан тұрады. Жүгіріп Лизаның қасына келді. Қуанышты жүрегі тулайды.
Рақмет:
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Сонда айтамын жарыма, көк лентаға оранған,
Жан-жағына жайнақтап, құралайша қаранған.
Күндей күлген əлемде – күміс айсың деймін мен,
Күнге қара деймін мен, көлге қара деймін мен.
Көресің бе оны сен, көрмейсің бе оны сен,
Сүйесің бе мені сен, сүймейсің бе мені сен?

Лиза тағы күледі. Секіріп бір жерде тұрмайды.
– Ендігісін мен айтайын ба, айтып салайын ба, Рақмет? Аяқ
жағын айта алмаймын ба, Рақмет?.. Ау, Рақмет?
Сонда есітем жарымнан, айтқан сөзін жалтарып,
Кəні, қыздар, кеш болды, үйімізге қайталық, –

деп айтып салайын ба, Рақмет?
Жер жағдайы тағдырды ажыратты, үркітті,
Сен қаршыға, мен болсам, күтіп тұрмын бүркітті, –

дей алмаймын ба, Рақмет? Ал, айтам, айтам, Рақмет!!!
Лиза ішін басып күледі. Көк ағаштардың арасында, көк шөптің
ішінде маңдайы жарқырап, меруерт тістері көрініп, күліп тұрады
Лиза.
– Ендігісін айтпай-ақ қой, Лизочка.
– Айтамын, Рақмет, кетіп қалам, Рақмет, əйтпесе ақын неге
жазған? Сен өкпелейсің бе? Əкесі жоқ адам өкпелеуші ме еді?
Бірақ бала өкпелейді екен-ау!..
Рақмет барып скамейкаға отырады.
– Рақмет! Сен өкпеледің бе?
Лиза күліп, ақырын барып, Рақметті құшақтай алады. Сүйеді.
Рақмет Лизаның бетіне қарайды.
Лиза:
– Əшейін, сенің өкпеңді өз ернімде алып қалайын деп едім... –
дейді.
Лиза сақылдап күледі. Рақмет Лизаны құшақтай түседі.

III ТАРАУ
Тау-кен институтының кең залының іші толған студенттер.
Стол басында жиырма шақты адам отыр. Профессорлар, екпінді студенттер, партия, комсомол ұйымдарының өкілдері. Прези-
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диум мүшесі болып екпінді студенттер, институтты бірінші өте
жақсы бітіргендер, Рақмет, Лиза да отыр.
Екпінді бітіргендерді сыйлау жүріп жатыр.
Сөйлеуші:
– Маңдайалды, екпінді, белсенді комсомолец, партия мүшесі,
институтты ең жақсы бітірушілерден Рақмет Дəуірұлына бір костюм, «Ленинизм мəселелері» жəне мақтау қағаз беріледі, – деді.
Қол соғу залды басына көтерді. Музыка тартылды. Рақмет
күлімдеп барып сыйлығын алды. Директордың қолын қысты.
Сыйлау жүріп жатты.
Рақмет орнына келіп отырды. Қасында Лиза. Ол өзінің дағдылы көңілділігімен залда отырған жолдастарымен басын шұлғып
амандасып отыр.
Рақметтің қуанышы қойнына сыймады. Секіріп-секіріп түскісі
келді. Оның үстіне музыка күйі желіктіріп жіберді.
Лизаны құшақтап алайын деп, құшағын жайып барып қойды.
– Лизочка! Менің қуанышым қойныма сыятын емес, осы жұрттың алдында құшақтап, сүйіп алайын ба?
Лиза көзі жайнап қарап қалды.
Күлгенін де қойды. Ішінен: «Жаным, жаным, сүйші, сүйші!
Сенен аяйтын нем бар!» – деп отырған жоқ па екен. Бірақ сыр
білдірмейін деп ештеңе деген жоқ.
– Əлі өкпеңді қоймайсың ғой, – деп Рақмет теріс қарады.
Музыка тартылды, шапалақ соғылды.
Осымен араластырып Лиза:
– Сүйші, жаным, сүйші, сүйші! – деді.
Бірақ мұны Рақмет есіткен жоқ.
Сөйлеуші:
– Маңдайалды, екпінді, белсенді комсомолка, институтты ең
жақсы бітірушілерден Лиза Вознесенская бір көйлек, бір мақтау
қағазбен сыйланады! – деді.
Лиза орнынан тұрып барып, сыйлығын алды.
Рақмет Лизаны ұмытып, сыйлық алушыларға қол соғумен
болды. Лиза бетіне қарап еді, теріс қарады.
Лиза отыра қалып хат жазды:
«10 июнь.
Бүгін тіптен қуанышты күн, жаным, ойыннан соң есік алдында
мені тос.
Лиза».
Лиза Рақметтің қалтасынан папиросын білдірмей алды. «Папи-
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рос тартқанда алып оқыр» деп, хатты коробканың ішіне салып,
папиросты орнына қойды.
Жиылыс бітті, ойын басталғанша студенттер кең көшедей,
ұзын коридорда жүрді.
Коридордың бір жағы орта белінен əйнек. Екінші жағы кафедра, аудиториялар.
Лиза Рақметтің артынан шықты. Қашан папиросын тартар
екен деп байқап жүр. Лиза бір студентпен сөйлесіп қалды. Студент «əңгімелесіп, олай-бұлай жүрейік» деп ұсынды. Лиза басын
шайқады. Осы мезгілде Рақмет папирос тартты. Ішінен шыққан бүктеулі қағазды көріп: «Бұл неғып бұның ішіне түсіп кеткен», – деп даусын шығарып айтып, төс қалтасына салып қойды.
Папиросының түтінін бұрқыратты. Лиза қарады. Лиза Рақметке
бұрылды. «Не жауап берер екен?» деп жауап күтті. Бірақ Рақмет
ештеңе деген жоқ. Сырт айналды. Лиза қарап тұрды да, бағанағы
студентке барды.
– Мақұл, жүрейік...
Кетіп бара жатқан Лизаның шашына, əдемі денесіне Рақметтің көзі түсті. Жігіттің қолтығында кетіп бара жатқан Лизаның
артынан біраз қарап тұрды. Сонан соң қолындағы папиросын
шегіп болмастан лақтырып жіберді де, ішке кіріп кетті.

IV ТАРАУ
...Институт директорының кабинеті, көзілдірікті директор
отыр. (Директор біреумен сөйлесудің алдында көзінен көзілдірігін алып, əр уақытта да бір езу тартып, күлімсіреп алады).
Кабинетке Рақмет кірді.
– Кел, Рақмет, – директор орнынан тұрып қолын ұсынды.
Рақмет отырды.
– Иван Александрович, Қарағандыға барғым келеді.
Директор көзілдірігін алып, күлімсірей қарады.
– Біз сізді академик Вознесенскийдің кафедрасына ассистент
етіп қалдырдық. Академиктің ғылыми-зерттеу институтында істейсіз. Ол қазір Магнитогор – Қарағанды мəселесін талқылап жатыр. Осы жағынан ол кісіге көп көмек көрсетуіңіз керек, – деді
директор.
Бірнеше күн өткен соң Рақмет академиктің институтына келіп
іске кірісті. Күні-түні лабораториядан шықпайтын болды.
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Əдепкі уақытта академик жақтырмай жүрді.
– Осыдан он жыл бұрын далада түйе ме, қой ма бағып жүрген азиялықты маған көмекші қылып бергеніне таңым бар, – деді
академик.
– Өзіңіз емес пе талантты деп мақтап жүрген, – деді лаборант.
Академик үндеген жоқ, қабақ түйіп тұрып қалды.

***
Бір күні мынандай бір қызық уақиға болды. Лабораторияда
Рақмет жалғыз өзі отырған. Бір аппаратқа тесіле қарап, қағазға
қарап, бір нəрсе жазып жатқан...
Ақырын Лиза кірді. Білдірмей артынан келіп, Рақметтің көзін
басты. Рақмет кім екенін білмеді. Бірақ Лиза өзі күліп жіберіп,
білдіріп қойды.
Екеуі академиктің столына барды. Рақмет Лизаны тізесіне
алды. Құшақтап сүйді. Əлі сүйіп отыр.
Осы уақытта абайсызда академик кіріп келді.
Академик булығып, өзінен-өзі қақалып қалды.
– Енді осы жетпеп еді!– деді академик.
Столына келді. Столды қойып қалды. Кейбір шыны аспаптар
сылдырады.
– Кет, жоғал, көзіме көрінбе! – деді Лизаға.
Лиза шыға жөнелді. Рақмет кірерге жер таппай, аппараттардың
арасында бұғып отырды.
Бірақ ойында академик ту сыртынан көзін айырмай қарап тұрғандай болды. Барлық пəрменінше жүгіріп далаға шығып кетті.
– Академиктің қызымен... бұл не деген заман? – деді өзінен-өзі
академик.
Бірақ бұл сөзді айтарын айтса да, дəмі жоқ екендігін, дұрыс
еместігін өзі сезіп:
– Алдымен ғылыммен шұғылданып, онан соң қосылмай ма? –
деді.
Бірақ бұл сөзі де күмəнділеу болды. Өйткені екеуі де инженер,
ғылымға шұғылданғандар солар ғой.
– Бəрінен бұрын, шіркіндер, менен сұраса қайтеді. Неге жасырады, – деді академик өзін-өзі жұбатып.
– Оңбағандар, мен сендерге көрсетермін, – деп, өзінен-өзі столды ұрды.
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***
...Бұл күндері Рақмет Лизамен жолыққан жоқ. «Лизамен бір
жүрсем, академик ашуланады. Олай болса, атақты академикті
ашуландыруға қандай правом бар?» – деді Рақмет төсегінде
ойланып жатып.
Рақмет екінші жамбасына аунап түсті. Түн. Үйдің іші электр
шамымен күндізгідей жарық. Терезе артында дауыстар естіліп
тұр. Электр жарқылдап, трамвай дүрсілдеп, көк ұшқын атып терезені, қабырғаны дірілдетеді.
Біреу есікті қақты.
– Кіріңіз, – деді төсекте жатып Рақмет.
Хат тасушы келді. Рақметке телеграмма ұсынды.
Рақмет орнынан тұрып отырды.
«Ленинград тау-кен институтының директорына, көшірмесі
Дəуірұлына.
Инженер, ғылым қызметкері Дəуірұлын тез Қазақстан Халық
Комиссарлары Кеңесінің қарамағына жіберуіңізді сұраймыз».
Хат тасушы кетіп қалды. Рақмет орнынан қарғып тұрды.
– Мені, Рақметті, Қазақстан біледі. Иə, мені Қазақстан шақыртады, иə, менің қамымды жейді, не дейді, жұртым-ау!!!
Рақмет орнында шыр айналды, қуанышы қойнына сыймай
күлді. Телеграмманы көкірегіне басты, етпетінен төсекке жата
қалды. Кенет үйдегі электр өшіп қалды. Көшеден электр сəулесі
терезеден үйдің ішіне түсіп тұрды. Ə дегенде ойы өзінің бақытында болды, ол сəуленің не екенін біле алмады. «Бұл не?» – деді
ойымен, артынан түсінді. Сонда:
– Ол ма? Ол – Рақметтің бақытының сəулесі, – деді күліп, даусын шығарып.
Электр қайтадан жанды. Рақмет орнынан қарғып тұрып, жүгіріп көршісінің үйіне кетті. Бірақ ол үй жабық болды. Қайтып келді. Біраз үйдің ішінде жалғыз өзі билеп жүрді де, шешініп жатуға кірісті. Жатарда қалтасынан телеграмманы алып, жастығының
үстіне қойды. Жастыққа басын қоя беріп, телеграмманы алып
оқып, жастықтың астына қойды. Екі минуттан кейін тағы алып,
бір қарап, қайтадан қойды. Көзі ұйқыға кетті.
Рақмет түс көрді.
Түсінде Қазақстан Совнаркомының кабинетіне кіріпті. Жолдас Нарком барлығы қуанышпен қарсы алып, Рақметтің қолын
қысып, жауырынынан қақты.
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– Міне, кешегі жалшының баласы – бүгін инженер!.. Енді социалды Қарағандыны құрады, – деді Совнарком председателі
күлімсіреп...

***
...Рақмет Лизаға жолығуға асықты. Бір күні Нева проспектісімен келе жатты. Ерсілі-қарсылы жүрген адамдар, трамвай жүрісі құлақ жарады. Рақметтің алдында анадай жерде Лиза көрінді.
Рақмет қуанып кетті. Айқайлауға сəл-ақ қалды. Лиза Рақметке
қадала қарады. Бірақ Рақмет жақындай бергенде, проспектінің
екінші жағына қарай бұрылып кетті. Оған себеп, Рақметтің
артында академик келе жатыр еді. Мұны Рақмет білген жоқ, бір
көше айнала беріп:
– Менен қаша бастағаны ғой, уəдеден тайғаны ғой, – деді ішінен.

***
Кетер алдында Рақмет академикпен қоштасуға лабораторияға
келді. Академик қолын берді.
– Ендігі жылы қайтып кел, – деді академик.
Рақмет:
– Сөзсіз келем, – деді.
Рақмет шығып бара жатқанда академик бір нəрсе айтайын деп
оқталды. «Лизаға жолықтың ба?» десем деп оқталып еді, бірақ
оған ұялды. Сонан соң өзінен-өзі ашуланып, столды қойып қалды. Əлдекімдерге кейи бастады.
Лиза академиктің үйінде, өз бөлмесінде, төсек үстінде отыр.
Телефон сылдырлады. Лиза барып тыңдады.
Телефон соғып тұрған Рақмет:
– Еш болмаса қоштасып, шығарып сал, – деді.
Лиза телефонды тастап жіберді. Ернін тістеп, қара көзі жаспен
қаймақтанды. Артымен жүріп барып төсекке отыра кетті. Енді
көзінен жас сорғалады.
– Қоштасып қал... – Лиза көзін басып солқылдап жылады, –
өзімен бірге жүр деу ойында жоқ-ау, уəде қайда? – Лиза бетін
жастыққа қойып, солқылдап жылады.
...Əйнекті галереямен академик үйіне келді. Ішке кірді. Лизаның есігінен қарады. «Лиза Рақметтің қасында жүр ғой» деп ойлап еді, үйде екен.
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Лизаға «бар» деуді лайық көрмеді. Академик өзінен-өзі ашуланып, есіктерді тарсылдатып жауып, айқай салды.
– Бұл не, үйдің ішінің ыбырсып жатқаны?
Бірақ академик қызының үйіне барды.
– Неге Рақметке бармайсың? Кетейін деп жатыр ғой...
Айтарын айтса да, академик ұялып шығып кетті.
Лиза басын көтерді. Көзі іскен.
– Кекетпесең де жетеді ғой... – деді есік жаққа қарап.
Лиза қате түсінді.
Академик лабораторияға қайта кетті.
Лиза отыра алмады.
– Кетіп қалды ма екен?..
Лиза жүгіре жөнелді. Нева проспектісімен жүгіріп келе жатыр.

***
...Октябрь вокзалының перронында директор мен Рақмет тұр
еді.
– Академик əдепкіде сені жек көрсе де, кеше «жібермеймін,
сендер талантты адамды осылай жоқ қып жібересіңдер» деп,
ұрыс шығарды ғой, – деді директор.
Рақмет күлді.
Біраз тұрғаннан кейін директор қоштасып кетіп қалды.
Рақмет тыным таппай жүгіріп жүр. Лизаны іздеп жүр.
– Ол неге келмейді?..
Жүгіріп вагонына барды. Онда Лиза жоқ. Жүгіріп қайтадан
іздей бастады. Вокзалдың ішіне кірді. Қайтып шықты. Лиза көрінбеді. Лиза жоқ...

***
...Лиза жүгіріп келе жатыр, тіптен трамвайға міну де есінде
жоқ. Міне, Нева проспектісі, міне, Александр Үшіншінің ескерткіші... Міне, Октябрь вокзалы...
...Ал Рақмет алақтап жан-жағына қарап тұр. Лиза жоқ, үшінші
қоңырау берілді. Поезд қозғалды, жылжып барады. Осы уақытта
Лиза келді.
Поезд кетіп барады.
– Тоқтаңыз! – деді платформаның аузында тұрған адам.
Поезд кетті де қалды. Лиза мұңайып кейін қайтты.
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Қабырғаға сүйеніп біраз тұрды.
– Мені көрді ме екен? – деді өзінен-өзі.

***
Арада бірнеше күндер өткеннен кейін, бір күні Лизаның есігін
біреу қақты.
– Кіріңіз, – деді Лиза.
Почтальон телеграмма ұсынды, почтальон шығып кетті. Лиза
ашып оқыды.
«29 сентябрь.
Қарағанды бардым, ертең Донбасқа жүремін, біраз боламын.
Алып шахтыларын тексеріп, танысып, мұнда ашылатын шахты проектісін, планын жасаймын. Қатты сүйдім.
Сенің Рақметің».
Лиза көзін кең ашты, қуанып кетті. «Қалқам, қалқам», – деді.
Телеграмманы көкірегіне басып, төсекке жата кетті.

V ТАРАУ
Май айы. Таң алды.
Түнгі Москва. Октябрь вокзалының алды. Паровоздың гүрілі,
трамвай жүре бастаған, электр жарығында вокзал алдында Рақмет тұр.
Поезд келді. Адам қайнап, құжынып кетті. Бір вагоннан академик шықты. Алыста тұрған бір көзілдірікті жас жігіт кимелеп
жетіп барды.
– Мен сізді қарсы алуға шыққан адаммын, жүріңіз. Машина
дайын.
Бұл екеуі вокзалдың ішіне кіріп кетті. Сөз, айқай, бала жылауы,
паровоздың пысылдауы перронды бастарына көтерді.
Академик вокзалдың алдына шықты. Электр жарығында əдемі
жас жігітке көзі түсті.Академик айқай салды:
– Рақмет!
Рақмет жалт қарап жүгіріп келді. Қол алысты. Екеуі де күлуде, қуанышта (академиктің күлгенін Рақмет бірінші рет көрген
шығар).
– Донбасқа барып, жеті-сегіз ай жатып, механикаланған шахтылардың тəжірибесін тексеріп, Қарағандыда алып шахты ашуға
проекті, план жасадым...
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Академик қуанып қарап тұр.
– Москва проектіні бекітті. Бүгін жүрем, Қарағанды трест
бастығы осында. Ертең жүреді.
Академик күліп қарап тұр.
– Мен де Наркоммен сөйлесуге келе жатырмын.
Екеуі біраз тұрды. Қол алысты.
Рақметтің көзіне Лиза елестеді, бір нəрсе айтайын деп еді, айта
алмай булығып, төмен қарады.
– Қош, Аркадий Евгеньевич.
Рақмет жүре берді.
Академик артынан қарап тұр. Бір нəрсе сұрайын деп айта алмай тұр.
– Лиза... – деді академик.
Рақмет жалт қарады. Академик сасып:
– Лизаның дені сау, – дей салды.
Рақмет кетіп бара жатып:
– Жаңа Лиза жөнінде өзім неге сұрамадым? Қап! – деп өкінді.

РОМАН БЫЛАЙ БАСТАЛДЫ
ІІ
I ТАРАУ
Отанның көмір алыбы жаңадан жасала бастаған шақ еді. Жаңа
салынып жатқан көп барактар, жер кепелер. Бұл – қала.
Қаланың іші жер қазып жатқан, кірпіш тасып жатқан, ағаш
жонып жатқан, ағаш тасып жатқан, балшық илеп жатқан, қыш
қалап жатқан қыбырлаған адамдарға толған.
Алыпты құруға адамдар өлкенің төрт бұрышынан да келді...
Станцияға поезд келді.
Адамдар бірінің үстіне бірі жығылып, балаларын, жүктерін
сүйретіп түсіп жатыр. Айқай, у-шу көбейе түсті.
– Ой, қайдан келесіңдер?
– Қарқаралыдан келеміз.
– Сарысудан келеміз!
– Новосібірден!
– Кубаньнан!
– Тамбовтан!
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Салынып жатқан екі қабат барактың алдынан бір қарттау адам
өтіп барады. Тас қалаушы:
– Е, отағасы, қай жақтансыз? – деп сұрады.
– Сарысудан.
– Неге келдіңіз?
– Нан береді дейді ғой, шырағым!
Станция басындағы адамдар топ-тобымен трест басқармасына қарай ағылып жатыр.
Алдыңғы топта томпақ бет, жуан қара жігіт келе жатыр.
Бұл – Елемес батырақ.
Қасында арқалаған жүгі бар, ашаң бет, шоқша сақалды біреу
келеді.
Бұл – Ермек колхозшы.
Ортадағы топта бала арқалаған əйел келеді.
Бұл – Жұмакүл.
Қатарында жас жігіт, бұл – Жылқыбай.
Артқы топта шал келеді.
Бұл – бізге таныс кəдімгі Төлеп.
Қатарында – Мырзаш комсомолец.
Төлеп:
– Алыбыңды қайтейін, шырақ, қартайғанда ақша тауып, осыдан он төрт жыл бұрын жоғалған балам – Рақметті іздемекшімін, – дейді.
Мырзаш күлімсіреп:
– Əлі-ақ түсінесің, – дейді. – Мен алып жасауға келе жатырмын. Бəріміз алып жасаймыз. Əлі өзің-ақ ұғынасың!
Төлеп басын шайқап:
– Жоқ, шырақ, енді біз ұғынудан кеттік, – дейді.
Алыпқа əртүрлі адам келді. Алыпқа өмірі қала көрмеген, үстібастарын бит басқандар да келді. Қашқын да келді. Ағайынмен
араздасқандар да келді.
Бірақ алып барлығын бауырына тартты.
Алыпқа күш керек еді.
Қабаттасқан гудоктар даусы, айқайлаған, шулаған адамдар
даусы, трактор дыбыстары.
Бұл – бұрынғы айдаладағы жеті-сегіз барактың орнына салынып жатқан үлкен алыптың қаласы.
Түн. Бұлт астында жылжыған ай. Əр жерде жылтыраған
электр жарықтары. Жай басып Төлеп келеді. Терезелерінен көмескі шамдары жылтыраған баракқа жақындады.
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Төлеп ішіне кірді. Қараңғы коридор. Шеткі есікке жақындады. Ішіне қарай итеріп еді, ашылмады. Іштен біреу итеріп, есікті
ашты. Бұл Шымырбек комсомолец. Көйлекшең, қолында газет.
Төлеп сасулы.
Шымырбек:
– Сізге кім керек?
Төлеп үндемейді. Жүгін сүйретіп ішке кірді. Үйдің ішінде сығылысып алты төсек тұр.
Шымырбек төсегінен басқасында жұмысшылар ұйықтап жатыр. Көмескі білте шам. Бөлме іші қою түтін. Төрден есікке дейін
шашылып жатқан қағаз, шүберек, киім-кешек. Үйдің іші əлденеше күн сыпырылмаған.
Төлеп жүгін босағаға қояды.
Төрге қарай жүруге қаймыққандай. Шымырбек аң-таң.
Төлеп Шымырбекке бір жапырақ қағаз ұсынды.
Онда: «Төлеп Бүркітбайұлы бірінші шахты, жүзінші бригадыда» делінген. Шымырбек көрсетіп:
– Сенің бригадың арғы шеттегі есікте, – деді.
Төлеп отыра кетті. Шымырбек те төсегіне отырды.
– Бұрынғы уақытта да үйлер дəл осындай еді, өзгермепті ғой.
Төлеп күбір етті.

***
Таң атып келе жатыр. Шапақтаған таң сəулесі. Жермен тегістелуге жақындаған он шақты молалар. Ортасында бір тас қойған мола бар.
Молаларды аралап Төлеп пен Шымырбек келе жатыр.
Төлеп бұрынырақ тас қойған молаға келді. Артынан Шымырбек келе жатыр.
Төлеп келіп тізерленіп отырды. Қолдарын тізесіне қойды. Көзін
жұмды. Сақалына қарай жас ақты.
Көзіне Күлəндасы елестеді. Қолын жайып, бетін жапты.
Шымырбек аңырайып тұрып қалды.
Төлеп Шымырбекке қарады.
Шымырбек сасып, не істерін білмей, екі алақанымен бетін,
жеңін сипай қойды.
Тас қойған мола, онда арабша жазу бар. Ол мынау:
«1916 жыл, 1 февраль.
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Күлəнда Төлепқызы, он бес жасында жауыз шахты иесі ағылшынның қолынан қаза тапқан!»
Даланы күңірентіп гудоктар айқайлады, бірінен кейін бірі,
онан соң біразы қабаттасып айқайлады.

***
Сіріңке қораптары сияқты топтанған көп барактар. Көмірмен
қап-қара болған шахты эстакаттары. Оңтүстік жақтағы үлкен
барактағы кабинетте столда алып шахты құрылысының начальнигі Шектібай отыр. Есіктен қарт шахтер Бейсен кірді. Қолында
шамы бар. Шектібай басын көтеріп алды. Бейсен күлді.
– Тоқта, қимылдама! Көріп алайын. Е-е, отырысың бастықтардың отырысы сияқты-ақ. Сен төрешіл болып кетерсің!..
– Бейсеке, отырысым ұнады ма?
Бейсен столға келді.
– Ал, енді қолыңды бер, амандасайық.
– Шахтыдан келе жатып, терезең жарық болғанға еніп едім.
Ойпырмай, түнімен отырғаның ба?
– Жұмыс көп, Бейсеке...
Шектібай сағатына қарады.
– Донбасқа барып, тəжірибесін көріп, біздің шахты алыптың
проектісін жасауға инженер Дəуірұлын жібергенбіз. Бүгін келмекші... – деді Шектібай.

***
Трест инженері Кулевакин үйінде отыр еді. Ол қара нан мен
арақ ішіп отыр еді. Терезе алдында жас жігіт тұр.
– Шахты алыптың бас инженері етіп бір қазақты жіберіпті,
ол тіптен бала дейді, институтты былтыр ғана бітіріпті, оның не
бітіретінін білмеймін, – деді Кулевакин.
– Атақты Вознесенский академиктің шəкірті дейді ғой, – деді
жігіт.
– Қызық, оны қайдан естідің?..
Инженер Кулевакин аузын ашып, біраз тұрып, рюмканы қағып
салды.

***
...Станцияға жүйрік поезд келіп тоқтады. Станция басында
төрт жерде электр шамы бар. Поездың буы бұрқырап, ысылдап
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тұр. Қараңғы түнді отты көздерімен тесіп, тіліп машина келе
жатты. Поездан жүгін құшақтап жас жігіт түсті: үстінде сұр костюмі бар, галстук.
Бұл – Рақмет. Жүгін көтеріп, станцияға қарай жүрді.
Машина келіп поезд алдына тоқтады. Машинадан Шектібай
түсті. Рақмет машинаның қатарынан байқамай өте берді.
– Донбастан келе жатқан инженерді білесіз бе? – деді Шектібай.
–Мен Донбастан келе жатырмын, – деп, Рақмет бұрылып қарады.
– Ойбай-ау, танымай қалыппын ғой. Аман-сау келдің бе, Рақметжан? Күте-күте екі көзіміз төрт болды ғой!..
Екеуі амандасып қалды.
Шектібай Рақметті машинаға алып келді.
– Ə дегенде танымай, бір оқушы шығар деп қалдым, – деді
Шектібай күліп.

***
Шектібайдың кабинетінде трестің бас инженеpi, Рақмет, Шектібай үшеуі жоспарды, схеманы көріп отыр.
– Донбастың тəжірибесін əбден тексердім. Барлық жағынан
талқыладым. Ондағы инженерлер көп көмек берді. Мұндағы есеп
негізінде жасалған проектіні Москва бекітті. Отыз миллион сом
қаржы жұмсалатын болды, – деді Рақмет.
– Енді тез іске кірісу керек, – деді трестің бас инженері.
Ертеңіне. Күн шығып келе жатыр. Шектібай мен Рақмет жаңа
шахтының болашақ штректері жүретін учаскені аралап жүрді.
Анадай жерде машина тұр. Екеуі моланың басына келді. Шектібай тас қойған моланың жазуына қарады. Бұдан он төрт жыл
бұрын осы моланың басында сөйлеген сөзі есіне түсті, одан кейін
Күлəнда көзіне елестеді.
Рақмет молаға қарамай, қала жаққа қарады.
– Біз тəулігіне алты мың тонна беретін шахты жасаймыз, не
деген алып? – деді Рақмет
Шектібайдың ойы үзіліп кетті.
– Шалқыған дала өзінің кеудесінде миллиондаған қара алтын
жасырып тұр-ау, – деді тағы да Рақмет.
Рақмет пен Шектібай молалардан шықты. Көк шөптерден мойны асып ағарып моланың тасы тұрды. Шектібай еріксіз тағы молаға қарады. Шектібайдың осы тасты өз қолымен қойғаны көзіне
елестеді.
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– Осыдан он төрт жыл бұрын...
Рақмет кенет қалтасын сипалап, бір нəрсені іздеп, Шектібайдың сөзін бөліп жіберді.
– Не іздедің?
– Бір техникалық формула есіме түсіп кеткені, блокнотым машинада қалып кеткен екен ғой...
Рақмет машинаға қарай жүгіріп кетті. Шектібай молаға қарады.
«Төлепқызы» деген жазуды көрді.
Шектібай машинаға барып кірді. Мола жөнінде айтайын деп
оқталып еді, Рақмет ойланып, блокнотына бір сандарды жазып
жатты.
Машина жүріп кетті. Рақмет жазумен болды. Машина тоқтасымен, Рақмет түсіп жатқанда:
– Ертең қалалық комитетте техникалық мəжіліс бар ғой, Рақмет-ау, – деді.
Рақмет маңдайына қолын тосып, күнге қарап тұрып:
– Шеке, енді бастата беру керек, – деді.
Күн шығып, найза бойы көтерілді. Рақмет үйіне кірді.
Инженер Рақметтің екі бөлмелі үйі бар. Ішкі үйде жатады.
Ауызғы үйінде жұмыс істейді. Ұзын стол үсті жоспар, чертеждер,
жаңа шахтының проектісі. Инженер Рақмет орындыққа отырып,
көк қағаздардағы жоспарларға тесіле қарады. Блокнотын алып
бір нəрселер жазды. Тағы қарады, тағы жазды. Содан соң орындықтың арқасына сүйеніп ойға кетті. Бір уақытта чертеждеріне
үңіліп, тағы блокнотына жазды.

***
Қалалық партия комитетінің үйінде, хатшының кабинетінде –
техникалық мəжіліс. Хатшы – арық, орақ мұрынды қара жігіт,
мəжілісті басқарып отыр.
Есіктің алдында екеу тұр. Бірі – трест инженеpi Кулевакин.
– Осылардың араласпайтын жері қалмады-ау. Мəжілісті де
өздерінде шақырады, инженерлердің қолында билік қалды ма? –
деді Кулевакин.
Қоңырау сылдырады. Екеуі де ішке кірді. Мəжілісте трестің
бас инженері де отыр. Шектібай да отыр. Бюро мүшелері тегіс,
инженерлер де көп.
– Инженер Дəуірұлы, сөзіңді аяқтай бер, – деді хатшы.
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Рақмет алдында жаюлы тұрған көп жоспарына қарады.
– Сонымен, шахты күніне алты мың тонна көмір беру керек.
Бассейнде қазір он шахты болса, соның барлығының берген
көмірін бір өзі беруі керек. Мұндай шахты жер жүзінде кемдекем. Бұл толық механикаланған болуы керек. Барлық механизм
электрмен жүреді. Көмірлерді қолмен шабу болмайды, машинамен шабылады. Ат айдаушы, откатчиктер болмайды. Электровоздар болады.
Кулевакин бір нəрсе жазып жатты.
– ...Көрсетілген срок үш жыл. Біз бұл срокпен санаспауымыз
керек.
Трестің бас инженері Рақметке қадала қарады, хатшы да қарады.
– Бұл срокты қысқартуымыз керек. Бір жарым жылда бітіруіміз
керек.
– Дұрыс, – деді хатшы.
– Біраз шахтылар көмір бітіп, жабылады, кейбіреулері жоспарды кемітіп, бұл жағдайдан шықпақшы. Дұрыс емес, одан да жаңа
шахтыны тез бітіру керек...
Рақмет орнына отырып, орамалмен бетін сүртті.
– Қане, кім сөйлейді?
– Мен, – деді инженер Кулевакин.
– Сөйле.
– Маған осы жұмыс біртүрлі баланың ойыншығы сияқты...
Жанның бəрі құлағын тіге қалды.
– ...Мен Донбастың тəжірибесін білем, ондай алып шахты
жасау үшін тəжірибе керек. Бізде ол жоқ. Инженеріңіздің, техниктеріңіздің ойы-түрі мынау – жас бала.
Кулевакин Рақметті көрсетті.
– Мысалы, Донбастай алып шахты жасау үшін, бізге де сол
керек. Біздің басқа шахтыларымыз ойыншық сияқты, ал мұнымен ойнауға болмайды. Трест пен Москва мұны неге ұмытады?
– Донбасс шет мемлекеттен инженер алдырса, бұрын тəжірибесі болмады. Біз үшін Донбастың мол тəжірибесі бар, соны пайдалана білсек те болмай ма? – деді трестің бас инженері.
– Қалай болса да жас балаға сенуге болмайды ғой, – деді Кулевакиннің қасындағы.
Хатшы орнынан қарғып тұрды.
– Бұ не деген сөз? Шеттен алтын беріп əкелген байлардың инженеріне сеніп, кеңес инженеріне, коммуниске сенбеу керек екен ғой?
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Хатшы біраз үндемей, түрегеліп тұрды.
– Инженер Кулевакин келгелі шахты астына бір түскен жоқ,
тағы да тəжірибем мол дейді-ау! – деді шетте отырған инженер
Борисов.
– Инженер Дəуірұлы біздің көмір пластыларымен жақсы таныс, алып шахты идеясын көтеріп, оның түрлі есептерін былтыр
практикада жатып істеген. Инженер Дəуірұлы əдепкі тапсырмамен Донбаста сегіз ай жатып, алып шахтыларын тексеріп, біздің
шахтының проектісін жасаған. Оны Москва, Алматы сеніп жіберіп отыр. Сендер көмек бересіңдер. Шахтыны бүкіл Қазақстан
болып құрамыз.
– Дұрыс!
– Дұрыс!
– Дұрыс айтады!

***
Керілген дала есепке алына басталды. Оймышталып картаға
түсірілді.
...Онға жақын моланы айналдыра, үлкен аумақты жерді ағашпен қорғандап тастаған. Іші, айналасы қыбырлаған адам. Ат-арба, трактор бір қақпадан вагондай тіркесіп олар кіріп жатыр, бір
жағынан шығып жатыр. Арбамен, трактормен құм, ағаш, тақтай,
түрлі темір, кірпіш, əртүрлі материалдар əкеліп үйіп жатыр.
Адамдар тұс-тұсынан жүгіріп тыным алмайды. Біраз жұмысшылар ұзыннан-ұзақ шұбатылып жіңішке теміржол салып жатыр.
Айқайлаған адамдар даусы, сықырлаған арба дыбысы, күртілдеген трактор. Ағаш, тас, темірдің тарсылдауы – бəрі қосылып
жер-көкті жарғандай.
Жұмыс қызып жатыр. Жай тұрған, жай қимылдаған адам жоқ.
Бəрі асығуда, барлығы да тыным алмай қимылдауда.
Учаскеде электр столбалары қадалған.

II ТАРАУ
Бірінші шахтыда істейтін шахтерлер барактарына қайтты.
Олардың ішінде Төлеп те, Елемес те қайтты.
Барак толған адам, шахтерлер киімдерімен жатыр. Төлеп келіп,
етігін шешіп, орнына құлай кетті, қозғалмай жатты да қойды.
Елемес ішке кіріп, есіктің алдында біраз тұрды. Жан-жаққа
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қарады. Сығылысып, шешінбей, жуынбай ұйықтап жатқан шахтерлерді көрді.
Бір жас бала жылады.
Елемес орнына келді. Қисайып жатты. Біраздан соң басын көтеріп алды:
– Бұл өмір мені зеріктірді, ауылдан зерігіп шығып, бұл жерден
жаңалық болмас па деп едім. Бəрібір сол өмір. Бит, кір, жылау,
нан жеу... Қайта қысылып кеттім. Маған дала жақсы... – деді.
Қасында жатқан шал:
– Зеріксең – жаңа салынып жатқан шахтыға бар, – дей салды. – Сонда молаларды бұзып жатыр дейді... Өлгендердің сүйегін
жинап, шет жаққа алтынға өткізбекші дейді...
– Өй, қайдағы жоқты айтасың... Адам сүйегін алтынға алатын
жынды бар дейсің бе, əлде шетте кісі өлмейді ғой дейсің бе?
Төлеп жөтеліп, көзін ашты.
– Ол қай мола? – деді Елемес.
– Мына жатқан кісі бара беретін, анау алыстағы мола...
– Кім бара беретін?! – деп Төлеп басын көтеріп алды.
– Сен. Немене, онда біреуің бар ма еді?
Төлеп орнынан ұшып тұрайын деп еді, тұра алмады. Біраз басын ұстап отырып, ине сұғып алғандай қарғып тұрды. Əңгіме айтып жатқанға жүгіріп барып, жағасынан ала түсті.
– Не дейсің, қақпас?
Онан соң жауап күтпестен, жалаң аяқ, жалаң бас есіктен шығып, жүгіріп ала жөнелді.
Жүгіріп келе жатыр, үйдегі əңгімеден тек жаңа ғана, осы жолдың үстінде есіткендей, «ой, бауырым» деп еңіреп қоя берді.
– Жыламаңыз, жыламаңыз, – деді артында біреу.
Бұл Елемес еді. Төлеп оған қараған жоқ, есіткен жоқ. Үлкен
ағаш қорғанға келіп кірді.Үйілген ағаш, тас, кірпіштердің арасымен жүгіріп отырып, қызы Күлəнданың моласына барды. Моланы құшақтай жылады. Бұл арада ешкім жоқ, барлығы тамаққа
кеткен. Төлеп өкіріп жылады.
– Қалқам, еш болмаса сүйегіңе де тыныштық бермеді-ау. Жер
үстінде жүргізбей, жер астына тығып еді, енді жер астында жатқызбайын деді-ау!.. Қалқам-ай, Күлəндам-ай, енді қайтем? Кімнен
жəрдем сұраймын?..
Елемес келді. Біраз қарап тұрды. Оның да көзінен жас тамшылады.
– Тұрыңыз, түрегеліңіз...
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Төлеп есітпейді. Елемес Төлептің иығынан көтеріп тұрғызды.
Төлеп жұмулы көзін ашты. Көз жанарына жас толды. Моланың
тасына көзін қадады. Тастан өсіп шыққандай болып, Төлептің
көзіне Күлəнданың кейпі елестеді. Төлеп тасты құшақтай алды.

***
...Техникалық мəжілісте Рақмет:
– Инженер Кулевакин: «Өлгендердің не жазығы бар?» дейді.
Осы да сөз бе? Өлгендердің бір жазығы болғандықтан істеп
отырмыз ба? – деді.
Аудандық комсомол комитетінің хатшысы Красный:
– Рақметтікі дұрыс, – деді.
«Өлгендердің жазығы» деген сөз шыққанда, Шектібай Рақметті бөліп:
– Ол тас қойған молада жазық... – деп тоқтады.
Рақмет сөзінің артынан күліп:
– Сіз де əдет жағындасыз ба? – деді.
Шектібай сасып:
– Жоқ... Мен əншейін сенікі дұрыс дейін демекші едім, – дей
салды.

***
...Мола басында Төлептің көз алдына Илья елестеді.
– Мен баратын жеріне барам! – Елемес екеуі тұрып кете берді.
Жұмысшылар келе бастады.
Тағы да дауыс, айқай, трактор, гүрілдеу, электр жарығында
топырақ, тас, құм тасып жүрген көп арбалар, аттар.

III ТАРАУ
Мəжілістен Рақмет пен Красный бірге шықты.
Екеуі жаңа шахты орнына барды.
Жұмыс қайнап қызып жатыр.
– Тарт жүгенді! Инженерге жол бер, – деді Ермек колхозшы.
Жылқыбай артына бір қарады да, жүгіріп атын тарта бастады.
– Ештеңе етпейді, күте тұрамыз.
Екеуі моланың қасына келді. Красный молаға қарады.
– Жаңағы көп сөз болған молалар осы ғой...
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– Е, осы. Бұл ескіліктің шырмауына оралған адамдарды қойсайшы!..
Рақмет күлді. Тас моланың алдында жатқан ұзын ағашқа екеуі
отырды. Электр сəулесі жарық болып, тас моланың жазуын көрсетіп тұр...
Бір мезгілде Рақметтің көзі жазуға түсіп кетті.
Рақмет қадала түсті. Көзі шарасынан шығып, жақындай түсті.
Рақмет қолымен ағашты тіреп, кейін шегінді. Бетінде қан қалмады. Алдына қарады, көзіне Күлəнда елестеді. Көзі бұлдырап, басы
айналып кетті. Біразға дейін қозғалмай қалды.
Бір уақытта төбесінен балғамен қос қолдап қойып қалғандай,
Рақмет «ойбай» деп етпетінен құлады.
Содан қайтып тұрмай қалды.
Красный орнынан қарғып тұрып, Рақметті құшақтай алды.
Бағанадан бері сыртта байқап екі адам тұр. Оның біреуі баяғы
Сəду еді.
– Əне, соғып кетті, я құдіреті күшті құдай! Қабірді бұзам деп
еді, кереметін көрсетті. Бұл қабірде шəйіт өлген қыз бар. Өзім осы
қызды қорғаймын деп, өлім аузынан қалғанмын.
Красный Рақметті көтеріп тұрғызды.
– Не болды, не болды? – деді.
Рақмет үндемеді, жауаптың орнына үлкен көздерінен ipi-ipi
жастар домалады.
Түкті сезбеген төрт жұмысшы мен десятник келді.
– Молаларды бұзуға рұқсат етесіз бе? – деді десятник Рақметке.
Рақмет саңырау сияқты жауап бермей, жансыз адам сияқты
мелшиіп қатып қалды.
– Рақмет, саған не болды? – деп, Красный Рақметтің бетін
сипады.
Рақмет содан кейін селк етіп, жұмысшыларға қарады. Кенет
бұрылып Красныйға қарады:
– Тегістен бұзып, топырағын алып кетуге бұйрық беремін! –
деді.
Содан соң өзі алды-артына қарамай, тез-тез басып, кетті де
қалды. Артынан Красный келе жатыр. Рақмет екеуі қатарласты.
– Рақмет, мəжілісте айқай салған өзің емес пе едің, бұл қай
бостығың?
Рақмет біраз үндемей жүрді.
– Володя, кешірерсің, тіптен ойламаған жерден... Əңгіме бостықта емес, ол менің апам еді.

Саттар Ерубаев

76

– Өзің емес пе едің, өлген адам түгіл, өз басымды берем деген?
Жұмысшылардың босап қалуы мүмкін...
– Əңгіме, онда емес... Мен апамды тірі деп жүруші едім, əкем
айтпаған еді. Оның үстіне оның өлгенін қабірін бұзу үстінде
білдім...
Красный үндеген жоқ.
– Володя, бұл менің бір қателігім болды. Мұны енді ұмытайық,
еске алмайық. Ешкімге де айтпайық, мақұл ма?
– Мақұл, – деді Красный.
Екеуі қол ұстасып айрылысты.
Инженер Рақмет үйіне келіп, төсекке отырды. Ойланды, мойнын төмен түсірді, бір уақытта басын көтеріп алды.
– Менің де жаным таза емес екен, ə? Мен де ескіліктен сау емес
екем, ə? Менде де тығылып жатқан сұмдық бар екен? Бұл қалай, ə?
Рақмет орнынан тұрып, олай-бұлай жылдам-жылдам жүріп
кетті.
– Жоқ-жоқ, бұл əшейін...
– Бұл менің тек адамды сүюшілігім, ақкөңілділігім. Əдетте
апасы өлген күні інісі жыламай ма, бұ да сол ғой.
Рақмет қайтадан отырды.
Бетінде қорқыныш, қауіп сезініп, басын қайтадан көтеріп алды.
Красный не дейді: «Жұмысшылардың босап қалуы мүмкін!»
Менің кесірімнен істемей қойса қайтем? Ол маған қылмыс емес
пе? Оны мен қалай көтерем?
– Қалай? Қалай? Қалай?– деп Рақмет айқайлап жіберді.
Қарғып тұрып, далаға жүгіре шықты.

***
...Жұмыс басында қызу бəсеңдеді.
– Инженерді құдай құдіретімен бір нəрсе соғып кетті, – деді
біреу айқайлап.
Сəду жүгіріп келді.
– О, жұртшылық, қараңғы түнде əулие адамның моласын бұзып, не қара көрінді? Сендерді де соғып кетеді! – деді.
Жұмысшылар жұмысын тастап, жиылысып қалды.
– Құдай-ай, өзің сақта, мұндай сұмдықты кім көріпті? – деді
біреу.
– Құдай қайда! Өлген адамдардың сай-сүйегін қалай сырқыратамыз.
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– Жаңа моланың басына бір ұзын от жанып, сөнгендей болды...
– Быссымылда деңдер!!!
– Құран оқып жіберіңдерші.
– Бізді не қара басты, мұсылманның баласы емеспіз бе?
– Қазір бəрімізді де жоқ қылады!
Сəду айқай салды:
– Тастаңдар жұмысты! Бұзбаңдар моланы!
Жұрт бет-бетімен шулады. Жұмыс тоқталды.
Тек комосомол бригадасы кірпіш, тас үйіп жатыр... Десятниктер келді. Біреу оларды көре салып:
– Қойыңдар айқайды! – деді.
– Біз де құдайға пендеміз, дінге қарсы жүре алмаймыз, жұмыс
істемейміз, – деді дəу қара жігіт.
Бұл Ысқақ еді.
– Құдайды қайтесің, нан табудың қамын ойласайшы, – деді
Ермек.
– Тарт тіліңді, кəпір! Жоғал, көзіме көрінбе! – деп, Ысқақ кимелеп кетті.
Топты киіп-жарып, Мырзаш комсомолец келді.
Топтың ортасында Сəду тұр.
Сəду айқайлап:
– Кəне, тастаңдар жұмысты, жүріңдер ертерек! – деді.
Айғай-шу арасымен Мырзаш Сəдуге жақындады:
– Көкшетаудың кооператив ақшасын жеп, қашып кеткен мына
сұм қайдан жүр? – Мырзаш иығынан ұстады.
– Ойбай, өлтіреді..
– Құдайды айттың деп ұрып жатыр!..
– Ұста, комсомолды!
Жұрт Мырзашты жан-жақтан ентелеп қамай түсті. Ысқақ келіп, Мырзаштың жағасынан ұстады. Сəду сытыла жөнелді.
– Ұр! – деді біреу.
Осы уақытта біреу барлық күшімен:
– Тоқтаңдар! – деді ышқынып.
Жұрт жалт қарасты. Рақмет жетіп келді. Айқай-шу тына бастады. Кейбіреулер топтан кете бастады.
– Бұл не айқай? – Рақмет ентігіп ортаға келді.
– Мені соқпақ түгіл, түк те қылған жоқ! Мола менің апамның
моласы. Бұзыңдар моланы! – деп, Рақмет жан-жағына қарады.
– Өздерің əлі-ақ түсінесіңдер. Біз бұ моланың орнына өмір жасаймыз, қызу жұмыс жасаймыз. Осы істеп жатқан жұмыс үшін
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өлгеннің қураған сүйегі түгіл, тірі басымызды беруіміз керек. Көкетайлар-ай, басты беру керек, басты!
Рақметтің көзінен жас шығып кетті.
Алдында тұрған сақалды шал – Алпысбай еңіреп қоя берді:
– Шырағым-ай, бізден бір білместік өтті!
Жұрт біртіндеп жұмысқа кірісті.
– Шіркін, неткен жайдары еді?
– Айтқанының бəрі рас. Шын, ақпейілмен айтып тұр, жылап
жіберді ғой.
– Ойпырмай, ұятқа қалдық-ау!..
Жұрт қайтадан жұмысқа кірісе бастады.

IV ТАРАУ
Ертеңіне Рақметті қалалық партия комитетінің хатшысы шақырып алды.
– Кеше жұмысшылар мола бұзбаймыз дегенде, алдарында жылап, есіркетіп, жалынып істепсің ғой, – деді хатшы.
– Иə, жыладым.
Рақмет төмен қарады.
Хатшы еңкейе түсті.
– Неге жылайсың? Большевиктер жылап істете ме, түсіндіріп,
сендіріп істетпей ме?
– Мен жылағанда шын жүрегіммен сөйлеп, шыдай алмай көзімнен жас шығып кетті.
– Онан соң, социализм үшін басты беру керек деп жылады
дейді. Біз басымызды берсек, жылап береміз бе?
Рақмет үндемеді.
– Онан соң сенің əкең не қызмет қылады?
– Білмеймін.
– Ендеше, неге жылайсың?
– Жасымда қорлықты көп көріп, жасқаншақ болып қалғанмын.
– Қорлықты көп көрген адам, қайта, қатаймай ма?
– Бірден қатайып кетпейтін көрінеді ғой...
– Сол мола сенің апаңдікі емес пе?
Рақмет сұп-сұр болып кетті, булығып қалды.
– Жоқ, жоқ, білмеймін...
Хатшы далаға шығып кетті. Рақмет өзіне-өзі:
– Сен, Рақмет, социализм үшін өлетін болсаң, жылап, қайғырып өлесің бе? – деді ішінен.
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– Жоқ, жоқ, – деді өзіне-өзі.
Біраз ойланып отырды.
– Қап, апам емес деп алдағаным қате болды.
Хатшы кіріп келіп:
– Не деп отырсыз?
– Жоқ, əшейін...
– Қане, қолыңды əкел. Қатаң бол, жігерлі бол, болат бол, сонда
көпшілік соңыңнан ереді. Мен сенің ақкөңіл екеніңді сезіп отырмын. Бірақ ақкөңіл болмайтын жер көп-ақ қой. Осыны ұмытпа!
Рақмет келе жатыр. Қалың ойда.
«Ақкөңіл болмайтын жер де көп-ақ». Бұл не дегені?!.
– Кеше жұмысшыларды көтермелеген бір тап дұшпаны болды
ғой, ендеше, қатаң болу керек екен ғой... Ендеше, ақкөңіл болмайтын жер де көп екен ғой... Мен бұрын мұны білмедім бе? Білдім
ғой. Ендеше, кешегі не?..
Рақмет ойланып тұрып қалды.
– Ол қателік екен. Жылап тұрудың өзі əлсіздікті, жұмсақ жандылықты көрсетпей ме?.. Не деген ақымақтық!..
Рақмет шахты басқармасына келді. Шектібайдың кабинетіне
кірді. Шектібайдың қасында сақалды кісі отыр.
– Таныс, Рақмет, жаңа келген партком хатшысы, – деді Шектібай.
– Алексей Петров.
– Рақмет Дəуірұлы.
– Тіпті жақсы. Енді бірге жұмыс істейміз. Біз мына Шектібай
екеуіміз ағылшын заманында бірге істескенбіз, – деп күлді Алексей.
Рақмет орындыққа отырды.
– Сенің неге қабағың салыңқы? – деді Шектібай Рақметке.
– Кешегі уақиғадан кейін тіптен сақ болу керек екен-ау дейім...
– О, сөзсіз. Ертең бізге Крайком жіберген елу коммунист, елу
комсомолец келеді.
Рақмет орнынан қарғып тұрды. Шектібайдың мойнынан құшақтап алды.
– Енді істесіп көрейік!!
Мырзаш комсомол шахты құрылысы начальнигіне келді. Шектібай жұмысшылармен əңгімелесіп отыр еді.
– Кел, Мырзаш, – деді Шектібай.
Мырзаш түрегеліп тұрып:
– Сəду деген Көкшетау кооперативінің жеті мың сом ақша-
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сын жеп қашып кеткен еді, сол кеше моланы бұзарда қараңғы
жұмысшыларды еліктіріп, «жұмыстан бас тартыңдар» деп үгіттеді. Оның қайда істейтінін білдім.
– Ол қай Сəду?
Шектібай ойға кетті. Баяғы шахты астында, қызды Джим
алып кетті деген хабарды есіткендегі Сəдудің тұрысы көзіне
елестеді.
– Қыздың өлейін деп жатқанында жаны ашымаған жауыз,
қурап қалған сүйегіне жаны ашыпты ғой...

***
...Илья Афанасьев бірінші шахтының басқарушысы еді. Илья
кабинетінің алдында далада екі адам тұрды. Бірі – Төлеп, бірі –
Сəду. Төлеп əлі жылауда.
– Баяғы қызыңды өлтірген ағылшын: «Сүйегін қазып беріп
жіберіңдер, кіресіме қосып шіркеуіме іліп қоям» депті. «Болмаған
күнде соғыс ашам» – депті, большевиктер қорыққанынан қазып
жатса керек, – деді Сəду сыбырлап.
Төлеп жылауын қойып, көзі ашылып, сұрланып кетті.
– Не дейсің? – Төлеп Сəдудің екі қарынан ұстады.
Сəду салмақпен айта берді:
– Қызың шейіт кеткен. Кеше қаз деп тұрған инженер қалпақтай түсіп, жын соғып кетті. Жұмысшылар қазбаймын деп, ұрыс
шығарып жатыр.
– Не дейді?
– Мені жастайымнан жақсы білесің ғой.
Төлеп жүгіріп ішке кетті. Илья терезеден қарап тұр. Сəдуге
айқай салды:
– Сəду! Сен неге қалдың? Кір ішке!
Сəду жан-жағына қарап, қашуға болмайтын болған соң, ішке
кірді. Төлеп жүгіріп, Ильяның кабинетіне кірді. Столға төніп
жылай бастады:
– Шырағым, Илья, қызыма менен артық жаның ашып еді, мына
сұмдықтан құтқар. Қызымның сүйегін аршып алып, ағылшынға
жіберейін деп жатыр дейді.
– Тоқта, жыламаңыз! Оны сізге кім айтты?
– Мына Сəду.
– Сəдуге сенуге бола ма? Əй, Сəду, бері келші!
Кіріп келе жатқан Сəду қалтырап, Ильяның алдына келіп тұрды.
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– Баяғыда қызыңның өліміне жаны ашымаған Сəду, сүйегіне жаны ашып айтады ғой дейсіз бе? Қурап қалған сүйек кімге керек дейсіз? Қазір жаңа шахты ашылайын деп жатыр. Жаңадан үйлер салынайын деп жатыр. Ол шахты мен үйлер Қарағанды
жұмысшылары – сені мен мен үшін. Біздің балаларымыз үшін.
Төлеп көзін сүртіп жатып:
– Қайдан сенікі мен менікі болсын? Үкімет үшін, – деді.
– Төлеп, үкімет кім?
– Бастықтар да...
– Мен кіммін, Төлеп, бастықпын ба?
– Бастықсың.
– Ендеше, мен үшін болғаны ма?
– Солай шығар..
– Мен саған кіммін?
– Өзімсің, шырағым.
– Ендеше, шахты біз үшін де.
Илья ойға кетті. Басын көтеріп алып:
– Сенің қызың үшін өлімнен бас тарттым ба, Төлеп? – деді.
– Жоқ...
– Ендеше, сенің қызыңа, оның сүйегіне қастық ойлаймын ба,
Төлеп?
– Жоқ.
– Олай болса, маған неге сенбейсің? Алексейге, Шектібайға
неге сенбейсің, жұмысшыларға неге сенбейсің, неге Сəдудің өсегіне сенесің, Төлеп?
– Саған сенбегенде, кімге сенем...
– Ендеше, қапаланба, жұмысыңды істей бер. Біздің үйге жиі
келіп тұр. Балаң Рақметті қалай да тауып береміз.
Төлеп үндемеді. Телефон шылдырлады. Телефон соғып тұрған Шектібай.
– Илья, мен Сəду жөнінде айтайын деп едім...
Илья тыңдап болып, телефонды ілді. Сəдуге ала көзімен қарады.
Төлепке қарап:
– Көрдіңіз бе? Бəрін бүлдіріп жүрген, сені азғырып жүрген,
Көкшетаудан жеті мың сом алып қашқан...
Илья Сəдуге қарады. Сəду дірілдеп, кейін шегіне түсті. Илья
столдың шетіндегі ақ түймені басып қалды, хатшы жетіп келді.
– Қазір, милиция бөлімше хабар бер, мына бір қарақшыны алып
кетсін!
Сəду қайтадан столға жақындады, дірілдеп, даусы қалтырап:
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– Илья, кешір, жұмысшымын, наданмын, əкем де жұмысшы
болған...
Төлеп төмен түсіріп отырған басын көтеріп алып:
– Сен қайдан жұмысшы бола қалдың? Неғылған бетіңде арың
жоқ неме едің? Азуы алты қарыс Шорман байдың баласы емес
пе едің? Өз алдыңа шахты ашам деп, əкеңе көнбей кетіп, азыптозып қайтып келмеп пе едің?
– Ашуыңызды менен алмаңыз, – деді қалтырап Сəду.
– Күйіп кетем ғой. Сен қайдан менің қамқоршым бола қалдың?
Алты жыл қойыңды баққанда, таяқтан басқа не беріп едің, қызымды қорғаған Ильяларға қарсы шықпап па едің? Жуас болғанға төбеме секірдің ғой. Саған сеніп жүрген менде де ар жоқ екен!
Милиционер келді. Сəдуді алып кетті.
Илья бір сөзді айта бергенде, ақсай басып біреу келді. Бұл Əліп
еді, інісін көрген соң Төлептің басылған көңілі қайтадан қозды.
Қайтадан көзінен жас шықты, жылап жіберді.
– Күлəнданың моласын бұзып жатыр.
Əліп Төлеппен амандасты.
– Есіттім, келгелі біздің үйге неге бармадың?
– Таба алмадым, – деді жай ғана Төлеп.
Əліп жайласып отырды. Ақырын ғана сөз бастады:
– Аға, қызыңның жанын алып қалу үшін Илья болсын, Шектібай, Алексей болсын, барлық жұмысшылар болсын, оққа қарсы
жүгіріп еді... Сонда біреудің қызы үшін өлмеу деген ешкімнің
ойында болған жоқ еді. Бүгін, міне, билік өз қолымызға тигенде: өзіміз үшін өмір құрып жатқанда мен үшін, Илья үшін, сол
барлық жұмысшылар үшін, өзің үшін, Күлəнданың əлдеқашан
бұзылған моласын қимайсың ба? – деді.
Төлеп төмен қарап отырып:
– Мен сендерден кетіп қайда барам, бірақ қызым о дүниеде
тыныш жата алмады ғой, – деді.
– Бəрекелді, өзің... Ал, енді қауіптенетінің: қыздың өлгеннен
кейінгі өмірі екен ғой? – деді Əліп.
Төлеп басын изегендей болды.
– Төлепті тəрбиелеу керек, өлімнен кейін өмір болмайтынын
түсіндіру керек! – деді Илья.
Біраздан соң Əліпке қарап:
– Сен жаңалықты білдің бе? – деді. – Ленинградтан бір инженер қыз келетін болды, оны трест біздің шахтыға берді. Фамилиясы – Вознесенская.
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– Онысы жақсы болған екен, – деді Əліп.
– Ал, енді мен шахтыға түсем, – деп, Илья кетіп қалды.
Əліп қолындағы шамын, шапкесін стол үстіне қойды да:
– Келінің сағынып қалды, аға, – деді.
Төлептің бетіне, қызарған көздеріне күлкі жүгірді.
Əліп:
– Мен қазір келем, – деп, сыртқа шығып кетті.
Төлеп жалғыз қалып отырып:
– Менікі дұрыс па? Əлде Əліптікі дұрыс па... Жұмысшылардікі дұрыс па? – деді өзіне-өзі.
Əліп келді.
– Бір шахтыда жүріп, бір-бірімізді таба алмағанымыз ұят екен,
біздің үйге барайық, – деді.
Екеуі далаға шықты.

***
...Шахты үстіндегі құрылыстың іргелері қаланып жатыр. Ағаш
қорғаны сыртында телеграфтың сымындай қатарласып кірпіш үйлер салынып жатыр. Қимылдап, тынбай жұмыс істеп жатқан адамдар. Ана жерде, мына жерде – жерден шыға келгендей өсіп келе
жатқан құрылыстар. Шахтының оң жағында – жұмысшылардың
уақытша жататын ағаш барактары. Бұлар ұзыннан-ұзақ салынған.
Тасшылар кірпіш, тас қалап жатыр. Балташылар ағаш шауып
жатыр. Ағаш тасу, тас, темір, бетон, цемент тасу, арбаның сықырлауы. Айғай-шу, бұл – тынбай, біреуі əрі, біреуі бері жүгіріп
жүрген, қайнаған еңбек тасқыны.
Шахты проходкасының жұмысы қызған. Бетоннан жасалған
алып, төмен кететін шахты құдығының үстіне зор, ұлы мұнара
орнатылған.
Құрылыс басында бір жас əйел жүр. Басында қызыл орамал.
Рақметтер келе жатыр. Əйел Рақметтерге қарады. Құлағына Рақметтің күлкісі естілді. Əйел бұрылып кетті.
– Десятник!
Қарындашымен көкірегін сипалап, десятник келді.
– Десятник, мына қабырға неге қисық қаланған?
Екеуі жаңа салынып жатқан шеткі үйге барды. Рақметтер келе
жатыр. Əйел тағы Рақметтерге қарады. Құлағынан құрылыс шулары кетіп, Рақметтің күлкісі тағы естілді.
Рақмет те келді. Жас əйелдің қасына жақындады.
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– Жолдас Петров, біздің құрылысшы жас инженеріміз Анна
Ковалева, танысыңыз, – деді Рақмет.
Əйел əдемі қолын ұсынды.

V ТАРАУ
Түн. Рақметтер жататын барак терезелері шторланған. Терезелерден электр жарығы көшеге түсіп тұр. Инженер Кулевакин
үйінде жалғыз өзі столда отыр, алдында бөтелке.
Екі рюмка арақ ішіп, бір селедканы жеп алды. Əлден уақытта құлағы елеңдеп, терезе жақтан бір дыбыс тыңдады. Өтіп бара жатқан
арбаның жүрісі естіді. Кулевакин арақтың тығынын жапты.
Жайлап басып далаға шықты. Баракты жағалай жүріп айналды. Екінші жағындағы есікке барып кірді. Рақметтің есігін қақты,
тыңдады, ешқандай дыбыс естілмеді. Тағы тыңдады. Инженер Кулевакин есікті ашты.
– Мүмкін бе?
Жауап болмады.
Үйдің ішіне қарады. Көзі жиюлы тұрған көп кітаптарға түсті.
Ішкі үйге кірді. Төсекке көзі түсті... Қабырғаларды қарады. Төрдің
алдындағы столға қарады, бір суретті көріп, жақындады. Суретті
қолына алды. Бұл – Кулевакин ұстап тұрған – Лизаның суреті еді.
Лиза күліп тұр. Кулевакин тесіле қарады. Əлі қарап тұр, көзін
айырғысы келмейді. Суреттің сыртындағы жазуын оқыды.
«Жаным, Рақмет, өмір бойы сені сүйетін жарың – Лиза».
Суретті тағы қарады:
– Неткен сұлу, шіркін-ай!
Суретті қалтасына салды, стол үстінен ораулы көк қағазды
алып, жағасынан көйлегінің ішіне салды. Есік жақты тыңдады:
тыныштық, құлаққа ұрған танадай. Кулевакин ақырын басып далаға шықты. Есікті жапты. Жайына жүре берді.

***
...Қаланың оңтүстік жағындағы үлкен кірпіш үй. Төбесінде қызыл жұлдыз, қызыл жалау. Үй алды сирек көк шөпті дала.
Алыста салынып жатқан жаңа шахты құрылысы. Балғаның соғылуы, жұмысшылардың дабырлаған даусы, тарсыл-гүрсіл əртүрлі дыбыстар естіледі. Кірпіш үйдің маңдайында: «Қарағанды
мемлекеттік көмір тpeci» деген жазу бар.
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Есіктің алдында инженер Кулевакин тұр. Түс уақыты. Инженер Кулевакин күнге қарады. Көзін жұмды, ішке кіріп, ұзын
коридорға түсіп, инженер Кулевакин абайлап алды-артына қарады. Коридордың орта шеніндегі есікке кірді. Есікті жапты,
төрден столға барып, стол үстінде жатқан, ортасынан буылған
бір шумақ қағазды алып, есікке қарады, тың тыңдады, қағаздың
адресін оқыды: «Шахты құрылысының бас инженері Дəуірұлына.
Москва, ауыр өнеркəсіп комиссариаты».
Кулевакин буылған қағазды газетке орап, шығып жүре берді.
Коридордың шетіндегі есікке кіріп, үйдің ортасындағы столға
келіп отырды. Оң жағына қарады – стол бос, үстіне күн түсіп тұр.
Инженер Кулевакин орамалымен бетінің терін сүртті. Сол жағына қарады – стол бос, есік жақтан тың тыңдады: біреу келе жатты.
Буылған қағазды столдың тартпасына сала салды.
Есіктен почтальон кірді.
– Инженер Дəуірұлы бар ма? – деді.
Кулевакин біраз кідіріп:
– Немене? – деді.
– Телеграмма.
– Қане, əкеліңіз.
Почтальон əкелді. Кулевакин сығалап ішін көрді, Рақметтің
үйінен алған қыздың суреті көзіне елестеді.
– Тастап кетіңіз, қазір келеді.
– Онда қолыңызды қойыңыз.
Кулевакин қолын қойды. Почтальон шығып кетті. Инженер
Кулевакин телеграмманы ашып оқыды.
«Жиырмасында шықтым, Москва Қарағандыға жіберді... Күтіп ал! Сүйдім, Лиза».
Кулевакин қатты күрсінді.
– Қызық... – Инженер Кулевакин телеграмды бүктеп, қалтасына салды.– Оған бере қоймаспын...

VI ТАРАУ
Түн. Аспан бұлт. Жұлдыздар көрінбейді. Əлдеқайда поезд
айқайлайды. Поезд жақындады. Станцияның басы олай-бұлай
жүгірген адамдарға толған. Поезд келіп тоқтады. Поездан адамдар түсе бастады. Айқайлар, дауыстар естіле бастады. Электр
жарығында поездан бір қыз түсті. Басында бір жақ құлағына
қисайта киген қызыл берет. Жүктерін жерге қойып тұрды.

86

Саттар Ерубаев

Қайтадан жүріп, электр шамының астына келді. Енді бетін анық
көруге болады. Бұл бізге таныс жүз, бұл – Лиза Вознесенская.
Қараңызшы, қандай келбетті. Міне, беті, көздepi күліп тұр, қуанышты, жүрегін ұстайды, алақтап жан-жағына қарайды. Олайбұлай жүгіріп жүрген адамдарды көрді Лиза.
– Рақмет! – деп айқайлады.
Лиза күледі, қандай қуанышты. Əдемі саусақтарын аузына
апарып:
– Рақмет, ау, Рақмет! – деді.
Бірақ жауап жоқ. Лизаның күлімдеген көздерінен қуаныш
қашады. Қамыққандай болады.
– Шынымен келмеді ме екен?
Лиза төмен қарайды, вагон жақтан чемоданын көтеріп бір əйел
келеді.
– Лиза, адамың келмеп пе?
Лиза тағы төмен қарайды. Басын көтереді. Үлкен қара көздерінде ренжудің таңбасы жатады.
– Треске телеграмма береміз дегенде, қарсы алатын адамым
бар деп, қойғызып едім...
– Қане, Лизочка, ертеңге дейін қош бол, күйеуім күтіп тұр, –
деп əйел кетеді.
Лиза артынан қарайды. Үлкен қара көздері жаспен қаймақтанады.
Лиза жүктерін көтеріп, станция ішіне кірді. Жүк сақтайтынға
жүгін тапсырды. Шал қабыл алды. Біраз Лизаға қарады, тамсанды:
– Сендей қыз бізде жоқ еді, сүйгеніңе келгенсің-ay.
Лиза теріс қарап, көздерін орамалмен сүртті. Квитанция алып,
далаға шықты. «Буфет» деген жазуды көрді, есігіне барды. Есік
жабық. Есікке сүйеніп біраз тұрды. Көзіне Рақмет елестеді.
– Мүмкін, үйленіп қойған шығар... Жатақ үйді табу керек!
Лиза тез-тез басып, қалаға қарай кетті.
Лиза станциядан шығысымен тура көшемен жүріп отырып, өзі
де білместен Рақмет үйінің есігінің алдына келді. Рақмет те құрылыстан келе жатып бір əйелді көрді. Бұл Лиза еді.
Бірақ, қараңғыда танымай, үйіне кіріп кетті.
– Ол не қылған əйел? – деп ойлады Рақмет.
Төсегіне отырды. Ойға кетті. Есіне Лиза түсті. Көзіне Ленинградта бақшада отырғаны елестеді.
Рақмет терезесінің алдына Лиза жанап келді..
Рақметтің көзіне Лиза елестеді.
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– Лизочка, жаным, сағындым, – деді даусын шығарып.
Терезенің алдына келген Лизаның құлағы елең ете қалды. Қайдан шыққан дауыс екенін білмеді. Енді қайда жүрерін білмей дағдарып біраз тұрды.
Үйдің ішінде – Рақмет. Терезе алдында – Лиза.
Рақмет столға жүгірді. Лизаның суретін іздеп таба алмады. Чемоданын ашып, Лизаның тағы бір суретін алды. Қарады: Лиза
күліп тұр.
– Лизочка, қашан келесің? – Суретін көкірегіне басты.
Ал Лиза терезе алдында тұр, терезе шторлы. Лиза қамығып тұр.
– Рақметтің ұмытқаны ғой...
Іште Рақмет cypeтті сүйді.
– Қалқам...
Лиза терезе алдында Рақмет ұмытты деп жылап тұр.
Ал Рақмет үйде Лизаны сағынып, суретін кеудесіне қысып тұр.
...Лиза ақырын басып жүріп баракты айналды. Тағы бір терезенің алдына келді. Есіктің алдына келді. Есіктен біреу шықты.
Бұл – инженер Кулевакин. Лиза қасына келді.
– Жолдас, жолаушылар түсетін үйді білесіз бе?
Кулевакин сіріңке шақты, Лизаның бетін көрді, көзін кең
ашып кейін шегініп, күлді.
– Кешірерсіз, Ленинградтан келе жатқан инженер Вознесенская сіз боласыз ба?
– Иə...
– Тіптен жақсы, ішке кіріңіз, мен трестің инженерімін.
Амандасты. Лиза ішке кірді, орындыққа отырды.
– Ойпырмай, неге телеграмма бермедіңіз, – деді Кулевакин, –
біз күте-күте əбден зарықтық қой.
Лиза күлді, бірақ қайғының таңбасы бетінде əлі жатыр.
– Тіптен шаршадым, телеграмма соққан адамым шықпады...
– Қап, онысы несі оңбағанның, сіз неге трестке соқпадыңыз?
Лиза жайласып отырды.
– Мұнда инженер Дəуірұлы деген бар ма? – деді.
– Бар.
– Қалай, аман-есен бе?
– Е, біз, еркектер, былай сөйлейміз: егер жігіт қыздармен көп
жүрсе, ол тіптен сау. Дəуірұлы да солай.
Лиза шошып кетті, қабағын түйді. Бірақ сыр білдіргісі келмеді.
– Жақсы, қарындасым, сіздің атыңыз кім?
– Лиза.
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– Лизочка, мен сіздің əкеңізді жақсы білем, атақты академик,
ол қандай жақсы...
Лиза қолымен иегін сүйеп, столдың үстіне қарап мұңайып
отырды. Кулевакин Лизаға қарады, көзі жайнады, тыпыршып
отыра алмады.
– Лизочка, қандай көріктісіз, сіздей хордың қызы, атақты адамның қызы осындай далаға келе ме...
Лиза қалың ойда отырды. Бір уақытта:
– Инженер Дəуірұлының үйін білесіз бе? – деді.
– Білем, алыста... Иə, оны құттықтауыңызға болады...
– Неге?
– Жақында əйел алайын деп жүр.
Лиза селк етті. Сұп-сұр болып кетті, көзі аларып кетті. Көзін
Кулевакиннен айырмай орнынан тұрды, сылқ етіп отыра кетті.
– Кешіріңіз, сіздің онымен бір қатынасыңыз бар ма еді?
– Иə... жоқ... əшейін, – деді Лиза.
Онан соң Лиза eciн жинап алғандай болды.
– Сіз маған адресін айтыңыз!
– Алыста.
– Жоқ, айтыңыз, мен қазір барам.
– Cізді ойламайтын адамды қайтесіз?
– Жоқ, қазір барам, айтыңыз!
– Айтайын, бірақ сізді есіне де алмайды...
– Үйленсе, үйленген шығар, бірақ мені ұмытуы мүмкін емес.
Лизаның көзі қабырғада тұрған өзінің суретіне көзі түсіп кетті.
Жүгіріп барды.
– Бұл қайдан жүр?
– Көшеден тауып алдым.
Лиза сенімсіз көзбен Кулевакинге қарап:
– Өзіме қайтып беріңіз, – деді.
– Маған сыйлаңызшы.
– Сізге арналмаған ғой.
– Арнаңызшы маған.
– Жоқ, қайтып беріңіз.
– Ең болмаса, бүгінше тұрсын.
Лиза орнына келіп отырды. Бір өлең айтқан дауыс естілді. Бұл
Рақметтің даусы еді.
Лизаның құлағы елең ете қалғандай болды.
– Бұл кім?
– Əшейін, қазақтар ғой...
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***
Рақмет үйінде отыр. Үй қабырғасының тасасында, өзінен көп
болса он қадам жерде Лизасының отырғанын қайдан білсін!
«Лиза Ленинградта неге кідіріп қалды, неге телеграмма бермейді?» деді. Телефон шылдырлады.
Бұл шахты құрылысынан соғып тұрған Шектібай.
– Проходкада аз ғана кедергі болып қалды.
– Қaзіp барам, – деді Рақмет.
Рақмет жүгіріп ала жөнелді. Кулевакин далаға шықты. «Таң
атқанша келмейді, адресін енді айтуға болады» деп ішке кірді.

***
Есіктің алдын электр шамдары жап-жарық қылып тұр. Инженер Анна келе жатыр. Рақметтің есігіне бұрылды, ішке енді. Есікті
қақты, жауап болмады, ашып ішке кірді.
– Рақмет!
Рақмет жоқ, столдың үстінде тұрған қағазды алып, былай деп
жазды. «Жаңа бізде орамалыңды қалдырып кетіпсің. Келіп едім,
жоқ екенсің, ана жұмыс жөнінде құрылыс басында сөйлесерміз.
Оңаша жер табамыз ғой. Анна».

***
Лиза түрегеліп тұр. Кулевакин отыр.
– Адресін айтып беріңізші. Қазір барамын.
– Қоймадыңыз ғой, кешіріңіз, мен ойнап айтып едім, ол бізбен
көршілес осы барактың сыртындағы есік, бізбен қабырғалас...
Лиза Кулевакинге ала көзімен қарады. Шығып кетті.
– Қазір келесіз ғой, – деді Кулевакин.
Лиза жауап берген жоқ.
Жылдам басып Рақметтің есігіне келді. Есікке ене бергенде,
алдынан Анна шықты. Екеуі де бір-біріне сұстиып қарасты. Лиза
ішке еніп кетті, есікті қаққан да жоқ, үйде ешкім де жоқ. Рақметтің жастығы көзіне оттай басылды. Барып кроватьқа отырып,
алдына алып сипады. Алып қойып, столға барды. Аннаның хатын
көрді. Оқыды.
– Алайын деп жүргені жаңағы екен ғой, əрине, сүйіскендерге
жұмыс үстінде де оңаша жер табылады. Мен алдымнан шығады
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деп жүргенде, бұл кісі біреудің үйіне орамалын тастап жүр екен
ғой...
Лиза отырды, екі қолымен жағын сүйеді.
– Өзі əжептəуір адам көрінеді...

***
Есіктің алдына екі адам келді. Бірі – Рақмет, бірі – Алексей.
Екеуі Рақмет есігінің алдына келіп тоқтады.
Лиза ішінде отыр. Ештеңе сезбейді.
Рақметтер біраз тұрды.
– Ал, енді қош бол, – деді Алексей.
– Жоқ, сізді мен шығарып салайын.
Рақмет Алексейге ілесіп кетті.
...Лиза əлі отыр.
– Ол енді неге келмейді үйіне...
Қалың ойға кетті. Əбден қамыққан.
– Аннасымен оңаша жер тауып, сөйлесіп жүрген болар.
Лиза далаға шықты, жүрді. Осы уақытта арт жақтан біреу келді. Рақмет еді, байқаған жоқ, ішке кіріп кетті. Лиза Кулевакиннің
үйіне келді.
– Шай ішіңіз, – деді Кулевакин.
– Ішпеймін. Жатсам... ұйқым келді.
– Ішке төсек салып қойдым, мен ауызғы үйге жатам.
Лиза ішке кірді. Кулевакин шайын қоя салып, олай-бұлай жүрді. Ентікті, есіктен барып сығалады. Лизаның əдемі денесін көрді. Көйлегін көтеріп тұрған екі алмасын көрді. Екі жаққа қарап
тамсанды, үйдің ортасына келді.
– Шешіндірсе қандай екен.
Көзіне Психеяның мрамор статуясы елестеді. Тағы барып сығалады. Бірақ Лиза көрінбеді. Тағы олай-бұлай жүрді. Шыдай алмады, əрі-беріден соң гимнастика ойнады. Тіптен болмаған соң
етпетінен түсіп, төсегіне жата қалды.
...Лиза жатыр. Үйдің іші жарық. Лиза көйлегін де шешпеген, көзін ашты, қабырғадағы Кулевакиннің суретіне көзі түсті.
Түрегелді. Көйлегін сəл көтеріп, бəтеңкесін шешті. Түп-түзу əдемі
балтырларын айқастырып отырды. Тұрып, есіктің кілтін екі бұрап
жапты. Шамды өшірді. Үйдің іші қараңғы. Тек төсекке даладағы
электр шамының жарығы түсіп тұр, Лиза төсекке жатты. Төсінің
үстінде – электр сəулесі. Лиза басын көтеріп алды.
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«Мен жаңа Рақметтің үйінде қалып, сонда неге жатпадым».
Біраз отырды. Қайтадан жатты. «Керек болса өзі келер», – деді.
Енді тынып жатқаннан кейін, алыстағы құрылыс дыбыстары үйдің ішіне үзіліп зорға жетіп, болар-болмас естіліп тұр.
...Кулевакинге ықылық тиді, селк-селк етеді. Тағы басын көтерді, арақ ішейін деп бөтелкені қарады, бөтелке бос. Қайтадан
жата кетті.

VІI ТАРАУ
Күндіз сағат 11-де Рақмет үйіне келді, отырды. Есікті біреу
қақты
– Кіріңіз.
Инженер Борисов келді.
– Қалай, Рақмет? Өтіп бара жатып кіре кетіп ем, үйіңде бір болмайсың, құрылыстан шықпайсың.
Екеуі де үндемей біраз отырысты.
– Жаңалық, Рақмет. Трестке Ленинградтан бір инженер қыз
келді. Енді бір көркем... Вознесенская.
– Не дейді?
Рақмет орнынан қарғып тұрып, есікке жүгіріп барып, қайтып
келді.
– Қайда жатады?
Борисов таңырқап, Рақметтің басынан аяғына дейін қарап
шықты.
– Кулевакиндікіне түсіпті, ол бұрыннан алайын деп жүрген
қызым дейді ғой.
– Не дейсің? – Рақмет столды қойып қалды.– Кім алады деймін
саған?
Борисов сескеніп, шегіне түсті.
– Мен қазір барып сөйлесем!
Есікке тура жүгірді. Шыға берісте тұрып қалды да, қайта
айналып келді.
– Keшip, Коля, мен саған айқайлап жіберіппін...
Борисов күлді. Екеуі де далаға шықты. Борисов қоштасып кетті, Рақмет Кулевакиннің есігіне барды. Есікті қақпастан ішіне
еніп кетті. Ішкі үйге барды. Стол үстіндегі Лизаның суретін көрді. Қабырғадағы Кулевакиннің костюмін, оның үстіндегі Лизаның таныс орамалын көрді. Кроватьтың астындағы Лизаның өзіне
таныс бəтеңкесін көрді. Рақмет қозғалмай қатып қалды.

92

Саттар Ерубаев

«Түсіндім. Суретін де беріп үлгеріпті. Бəтеңкесін де кроватьтың астына қойыпты...» – деп ойлады.
Қабырғадағы орамалға көзі түсті.
«...Киімдерін де араластырып қойыпты...»
Жүгіріп далаға шықты. Лизаның күмістей күлкісі естілді. Рақмет қарады, алыста, Лиза мен Кулевакин қолтықтасып, күлісіп
келе жатыр екен.
«...Өздері де араласыпты».
Үйіне кетті. Кірді, ауызғы үйдің ортасына барып, қозғалмай
тұрды да қалды.
«Бəсе, неге телеграмма бермейді, неге маған түспейді десем».
Біраз ойланды.
– Жоқ, жоқ, мүмкін емес!
Рақмет айқайлап жіберді. Терезеге қарап сүйеніп біраз тұрды.Терезенің ар жағы барактар. Бір əйел, бір еркек келе жатыр.
Бірі – Анна. Рақметтің есігінің алдына келіп, Анна бір нəрсені
айтып күлді.
«Өзі жақсы екен-ау, осы уақытқа дейін бетіне де жөндеп
қарамаппын-ау!» – деп ойлады Рақмет.
«Жоқ-жоқ, партия мүшесі болған соң бірін-бірі жақсы білу
керек қой, мен соны айтам», – деп, Рақмет өзінің бізге белгісіз
бір ойын ақтағандай болды.
Анна қасындағысымен құшақтасып ішке кірді. Есік қағылды.
– Кіріңіз.
Анна күліп кірді.
– Түнде келгенімде жоқ екенсің...
– Оңаша жер іздеген сөзің не? – Рақметтің қабағында əлі ашудың ізі бар.
– Ол десятник Гаврилов туралы сенімен ақылдасайын деп
едім, ол ылғи үй қабырғаларын қисық салады...
– Жете тексеру керек. Біліп істесе де, білмей icтесе де – бір шара
қолдану керек. Уақытты, қаржыны босқа шашуға болмайды ғой...
Біраз үндемей отырысты. Рақмет орнынан тұрды:
– Анна, саған бір сыр айтқым келіп тұр... Ішіме сыймай барады.
– Қане, айтшы.
– Менің... Менің... бір... сүйген адамым бар еді, сол осында
келіпті.
– Вознесенская ма? – Анна күле сөйледі.
– Иə, сол, телеграмма да берген жоқ, үйіме де келген жоқ...
– Ол келмесе сен бар, нең кетеді?
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– Жоқ, бармаймын.
– Барасың, бір түкке тұрмайтын түсінбестік болып жүрген
шығар.
– Əңгіме онда емес...
– Енді неде? Қане, қазір бар, сөйлес...
– Жоқ, онда отырып қалуым мүмкін, қазір шахтыға барамыз.
Телефон шылдырлады. Рақмет тыңдады:
– Иə... қазір барайын...
Екеуі де шығып кетті.

***
Лиза үйде, терезенің алдында сүйеніп тұр. Қалың ойда. Бір
уақытта шошып оянғандай болды. Терезенің сыртына тесіле
қарады. Рақмет бір əйелмен кетіп бара жатыр. Tіпті қарамайды.
Лиза теңселіп зорға тұр, көз алдында столдар бұлдырап кетті,
көзінен жас тамшылады (бұл зарығып сағынғандық па, əлде
күйінгендік пе?).
«Шынымен-ақ менің жаныма, маған келмей, басқа адаммен
кетіп бара жатыр ма?»
Келіп кроватьқа жата кетті.
Ауыз үйге Кулевакин келді. Ақырын ішкі үйдің есігін ашты.
Кірді, орындыққа отырды.
Лиза көзін ашып жатыр.
Кулевакин Лизаның аяғына қарады, көзі жеп бара жатыр. Лиза
сезіп, аяқтарын жинап алды. Онан соң қайта созып, бұрынғысынан да көрнекті етті. Кулевакиннің көздері тесіп барады. Лизаның көкірегіне қарады, шашына қарады, бетіне қарады, тағы да
аяғына қарады, шыдай алмады.
– Лизочка, сенен өтер қыз болар ма екен? Академик қызының
қадірін қойшы қазақ біле ме... Мен сені сүйем.
Лиза үндемеді.
Кулевакин ақырын кроватьқа келді, отырды, бетіне қарады.
Лиза əлі үндеген жоқ...
Лизаның ақырын аяқтарын сипады, онан соң шашын сипады,
ақырын көкірегін сипады.
Бетіне қуаныш жүгірді.
– Лизочка, сүйесің бе мені?
Лиза үндемеді.
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– Лиза, сүйесің бе?
Лиза үндемеді.
Кулевакин сүюге еңкейді... Жақындап келеді, міне, таяу қалды.
Тіптен келіп қалды. Осы уақытта Лиза қолымен қағып жіберді.
– Кет, жоғал, айуан!
Кулевакин қарғып тұрды:
– Əшейін ойнап едім...
– Қасыма жолаушы болма!
Лиза ұшып тұрды, жүгін алды:
– Қош бол, мен пəтеріме кетем, мұндай əдетке үйір болмау
керек қой, кеңес инженері, жолдас Кулевакин. Мен Рақметке кеттім, Рақметке, естідіңіз бе? Естіп алыңыз: Рақметке!
Шығып жүре берді.
«Бара кетейін».
Рақметтің үйіне келді, есік ашық. Ақырын қарады. Төрдің
алдында төсек үстінде Рақмет отыр, алдында блокнот. Оның жазуына үңіліп Анна тұр. Қапылыс көрген адам болсаң – сүюге
бетін тосып тұр екен дейсің. Лиза көрді. Кірместен далаға шықты.
Тұрды.
– Мейлі сүйген шығар, онда менің қандай ақым бар? Тек түсінісу, өзіне айту керек. Қазір болмайды. Мынаусынан да айрылып
қалуы мүмкін...
Лиза жүріп кетті.
– Өзі келмесе, мен бармаймын, – деді кетіп бара жатып.
Үйде Рақмет түрегеліп жүр. Анна отыр.
– Сен қазір бар оған, сөйлес... – деді Анна.
Рақмет үндеген жоқ. Жым-жырт, шахтыдағы қимылдардың дыбысы үйге жаңа кіргендей болды.
– Бүгін жүз метр проходка өттік.
Рақмет қуанып кетіп, жүгіріп барып Аннаны құшақтай алды.
Байқаусызда ернінен бір сүйіп алды. Онан соң жүгіріп есік жаққа
кетті. Ернін сүртті.
– Кешір, Анна, байқаусызда... Тіптен қызып кетіппін.
Анна күлді.
– Ештеңе етпес, қызулық əркімде де болады ғой. Лизаны қайттің енді.
Рақмет үндеген жоқ, төмен қарады. Анна қоштасып, далаға
шықты. Рақмет жалғыз өзі қалды. Ойланды, басын шайқады.
– Өзі келмесе, мен бармаймын...
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VIІI ТАРАУ
Рақмет шахты құрылысы басқармасында кабинетте отыр.
Сызықтар сызып, əрбір нəрсенің жоспарын жасап отыр. Есіктен
ұзын қара десятник келді. Бөркін алып, столдың үстіне қойды.
Рақмет басын көтеріп алып, қаламын стол үстіне қойды:
– Əнеугүнгі уақиғаға себепші кім болды?
Десятник басын көтермей отырып:
– Мырзаш, – деді.
Рақмет десятникке қадала қарады.
– Шақыр! Мырзашты.
Десятник ерініп, жақтырмағандай орнынан тұрды. Есік жаққа
барды.
– Бір сағаттан кейін өзің кел!
Рақмет тағы жаза бастады. Проходкаға өткен жоспарды көрді.
Күлімсіреді.
– Жүз жиырма метр, инженер Дəуірұлы, – деді.
Шахты құрылысы. Комсомолецтер бригадасы шахты үстіндегі
кабинеттің темір бетонды үйлерінің қабырғаларын қалап жатыр.
Шет жақта жүрген десятникке Мырзаш келді. Екеуі біраз сөйлесіп тұрды. Сол уақытта күле қарап Шектібай келді.
– Мырзаш, мұнда неғып тұрсың?
Мырзаш тіке қалшиып қалды.
– Жолдас начальник...
Онан соң босап, мұңайып төмен қарады:
– Мені Рақмет шақыртады, біз жарысқа түскенбіз, жұмыстан
кеткім келмейді..
– Жұмысы бар адамның өзі неге келмейді. Жұмыстан қалдырып, кеңсеге шақыртып, – деді десятник теріс бұрылып.
Шектібай күліп қойып:
– Инженер шақырса – бару керек, – деді.
Онан соң десятникке қабағын түйіп:
– Сен Рақметті жөндемей-ақ қой, – деді.
Сырт бұрылып жүріп кетті.

***
...Кабинетте Рақмет пен Мырзаш, біріне-бірі қарсы отыр. Мырзаш төмен қарап отыр. Дəл төбесінде теңгедей жерінде шашы
жоқ. Рақметтің көзі түсіп кетті. Рақмет төне қарады, түсі өзгеріп
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кетті. Аузын ашты, орнынан тұрды. Көзін айырмай столдан кетіп,
бұрышқа барды.
– Жаным, сен кəдімгі Мырзашсың ба?
Рақмет қолын жая жүгіріп, Мырзашты құшақтай алды. Мырзаш таң қалып, орнынан қарғып тұрды.
– Жиырмасыншы жылы детдомда бірге болған...
Рақметтің сөзін аяғына дейін күтпестен Мырзаш та құшақтай
алды.
...Екеуі күлісіп, сөйлесіп отырғанда, бағанағы десятник келді.
Ол келіп отырмай жатып, Рақмет:
– Сен неге алдайсың? – деді.
Десятник орындыққа отыра беріп:
– Я пірім, – деді.
«Я пірім» деген сөз десятниктің аузынан емес, отырған орындығының астынан шыққандай болды. Рақмет елең ете қалды.
Кенет бір нəрсені ойлағандай болды. Рақмет десятникке көзін
тікті. Əлі қарап тұр... Көз алдында десятник жоқ болып, оның
орнына бұлдырап баяғы ұрылар елестеді:
– Ұры, қарақшы! Сен қалай кіріп алдың?
Қазірде десятниктің қара бұжыр беттері, қарап тұрсаң – баяғы Рақметтің аулындағы белгілі ұры, баукеспе Сүлей. Сүлей тамсанды. Сескене бастады. Стол үстіне қойған бөрігін ала берді. Сол
уақытта Алексей мен Шектібай келді.
– Мынау ұры, баукеспе, қарақшы, мен таныдым, – деді асығып Рақмет.
Алексей қабағын түйіп десятникке қарады, десятник жерге
қарады. Алексей Шектібайға қарады:
– Қазір приказ жазыңыз, жұмыстан шығарыңыз!
– Хатшы! – деп Шектібай айқай салды.
Жүгіріп хатшы кірді. Айнала жұртты бір шолып, Шектібайдың
қасына келіп отырды.
Шектібай айтып отыр:
– Десятник Сүлей Тасмағамбетұлы ұры, қарақшы болғандықтан...
– Қазір жаптыру керек, – деді Алексей.
– Наряд беретін үйдің қабырғасын қисық істетіп, қайтадан
бұзылып, екі күн босқа кетті, – деді Мырзаш.
Алексей мен Шектібай десятникті алып шығып кетті.
Бағанадан бері ойланып отырған Рақмет басын көтеріп алды,
Мырзашқа қарады:

МЕНІҢ ҚҰРДАСТАРЫМ

97

– Ертеңнен арғы күні демалыс, ертең кешке біздің үйге барлық
жастарды, қыздарды жи, – деді.
Мырзаш таң қалды.
– Ол неге керек?
– Ойын жасаймыз, біздің үйге қонақ боласыңдар.
Мырзаш шығып кеткенде, есіктен жас жігіт кіріп келді. Ашаң,
ұзын бойлы, аққұба, шашы артына қарай қайырылған. Келіп, Рақметпен амандасты:
– Дмитрий Ермолин, инженер.
– Тіптен жақсы, біздің шахтыға келдіңіз ғой?
– Сізге көмекші етіп жіберді.

ІХ ТАРАУ
Рақметтің үйі толы жастар. Бес-алты қыздар да бар. Жастар
күлісіп, сөйлесіп отыр.
Орталарында қуанышты Рақмет, езуін жимай күліп отыр. Он
жағында Мырзаш бригадир, сол жағында Ұлбосын комсомолка,
бригадир. Ұлбосын десе, Ұлбосын емес пе? Еркектей, дененің зорына қарашы! Міне, біз күліп тұрған Ұлбосынның өрескелдеу,
сонымен бірге көркем бетін көреміз. Міне, кəдімгі біз білетін
Жылқыбай, бұл жасқанып, қамығып отырған сияқты.
Есіктен үшінші проходка бригадасынан Мəрияш кіріп келді.
Жұртты көріп, ұялыңқырап төмен қарады. Киініп келіпті. Үстінде
көйлегі көкшіл болар, бірақ электр жарығымен қара болып, қара
шашпен қосылып жарасып тұр. Шашы қысқа, желкесіне зорға
жетеді. Дəл Лиза құсап қайырған. Шам жарығымен қара көздері
жалт етіп, бір қарап өтті. Достарының қасына қарай жүгірді.
Рақмет орнынан тұрды.
– Міне, Мəрияш келді. Ең жақсы екпінді!
Мəрияштың бетіне қызыл қан жүгіріп, қасындағы қыздың арқасына бетін жасырды.
Қасындағы – Жəмеш. Сары қыз, шашы да сары-ау. Өте қуанышты, күле береді.
– Мəрияш, неге ұяласың? Өзіміз ғой...
Мəрияш төмен қарап отыр. Толық қолдарын столдың үстіне салды. Сонан соң қайтып алды. Рақмет жан-жағына қарады. Шет жақта
екі езуі құлағына дейін жетіп күліп отырған Малшыбайды көрді.
– Біз тіптен көңіл көтеруді білмей кеттік. Шалдар сияқтымыз,
неге күліп-ойнамаймыз.
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Рақмет ажарлы жүзбен айнала қарап өтті.
– Комсомолдарға ойнап-күлуге болмайды деп, Жанбол-ақ қорқытып болды ғой, – дедіҰлбосын.
Сөйлеген сөздерінде де біртүрлі күштілік, қайтпастық сезіліп
тұр. Жанның бəрі бұрышта отырған кішкене жігітке қарады.
– Комсомолдар күліп-ойнамаулары керек, жұмыс істеуі
керек, – деді Жанбол.
Қыздар күліп жіберді, бəрінен де Ұлбосынның күлкісі басым,
біртүрлі өрескелдігін көрсетіп тұр.
Мырзаш та күліп отыр:
– Біздің медресенің шəкірті деп жүрген жоқсың ба, Жанбол?
Жанның бəрі күлді. Жанбол орнынан тұрды. Ешқайда қарамайды.
– Қайда барасың, Жанбол? – деді Рақмет.
– Кетем...
– Онда өкпелеймін, бəріміз де өкпелейміз, кетпейсің ешқайда.
Қасында отырған Малшыбай күлісін жимай, етегінен тартып
отырғызды.
– Ешқайда жібермеймін! – Өзінің езуі екі құлағынан кетпейді.
Жанбол отырды. Қабағы жабыңқы.
Рақмет жымиып Малшыбайға қарады. Ол одан сайын күле
түсті.
– Иə, Малшыбай, неге сен қол-басыңды жуып жүрмейсің, сені
қыз қасына отырғызбайды ғой.
Үйдің іші күлкі, Малшыбай да күледі. Ашулануды білмейді.
Əне Рақметке қарап күліп тұр. Екі езуі құлағына жетеді. Қандай
ақкөңіл, қандай жақсы адам...
– Ұлбосын, сен барып жуындыршы! – деді күлкі арасында
Мырзаш.
Үйдің іші шуға толды. Сол шудың үстін басып Ұлбосынның
даусы шықты:
– Жуындырсам, жуындырам!
Малшыбай орнынан тұрды:
– Қап, болмас, – деп, өзінің езуі жиылмай, күліп шығып кетті.
Жүрісінде де қуаныш, бақыттылық көрініп тұр! Жəмештің қасында Ксеня отыр. Көздері мөп-мөлдір, көк аспаннан ойып алғандай. Денесі құйып қойған Ұлбосын дерсің.
– Бұл арада көңіл көтеретін түк жоқ, біздің заводта қандай
қызық еді..
Мəрияшты құшақтап Даша отыр. Екеуі əңгімелесіп күледі.
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Олардың қасында Аркаша. Қыздардың əңгімесіне қарап қызығып-ақ отыр.
– Қыздар, əңгімелеріңді маған да айтсаңдаршы!
Рақмет есітіп қойды:
– Мəрияш, Дария Кудряшова, əңгімелеріңе Аркашаны да қатынастырыңдар!
Жанның бəрі соларға қарады:
– Қатыстырмаймыз, əнеугүні біз жарысқа шақырғанымызда,
қыздармен не деп жарысам деген.
Тағы ду күлкі. Аркаша шыдай алмады.
– Ал, түстім жарысқа, қане, озып алыңдаршы!
– Малшыбай, Жылқыбай, Сарман, қыздармен жарысамыз,
мақұл ма?
– Оза алмайсың!
– Озамыз!
Ұлбосын қарғып тұрды.
– Əкел қолыңды!
Екеуі қол алысты.
Ксеня айқай салды:
– Аркаша, бізден оза алмайсың!
...Ас үйде екі-үш əйел ет асып жатыр. Үлкен қазан, іші толған ет.
Ішкі үйден шығып Малшыбай келді. Əлі күлуде...
– Суларың бар ма?
Жас келіншек күлімсіреді.
– Байқұс-ау, оны қайтейін деп ең?
– Жуынып кел деп балалар бұйрық берді, – деп, күліп отыра
кетті.
Ішкі үйде Рақмет орнынан тұрып, ойын-сауықты өзі бастауға
кірісті.
– Қане, қайсың гармонь тартасыңдар?
Ешкім үндемейді, бір-біріне қарап күліседі.
– Ешкім жоқ па? Шынымен ешқайсымыз тарта алмаймыз ба?
Мынау ұят екен!
– Қарт гармоньшыны шақырамыз ба, намыс емес пе?
Тағы жан-жағына қарады.
– Ертеңнен бастап музыка үйірмесін ұйымдастыру керек. Музыка білмеу ұят!
– Мақұл, ұйымдастырайық!
– Мақұл!
– Мақұл!
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– Жақсы!
Жастар шулап кетті.
Ксеня түрегелді.
– Маған берші.
– Бір нəрсе шығар!..
Жастар көтеріліп, қуанысып қалды. Гармоньды əперді, тарта
жөнелді, қандай көңілді!
Қараңдаршы, өрескел дегеніміз қаталау ма деймін! Саусақтары қалай майысып бара жатыр. Қыздар теңселіп отыра алмай
отыр.
– Ауыз үйге шығып билейік!
– Ауыз үй кең!
– Билейік!
Жастар ауызғы үйге жүгіріп, қоршаланып отырып алды. Гармонь ойнақшытып дыбыс шығарды.
– Қандай көңілді.
Аркаша:
– Даша шықсын!
Рақмет:
– Даша, Даша!
Даша Рақметке бір қарап күлді де, ортаға түсіп, үйіріліп ала
жөнелді. Музыка бабымен қол да соғылып жатыр. Даша бір баяулатып, бір бəсеңдетіп билеп жүр. Даша Рақметтің алдына келді.
Аркаша:
– Рақмет!
– Мəрияш!
– Рақметті сұраймыз!
Барлығы:
– Рақмет, Рақмет!
Рақмет ортаға түсті. Музыка дыбыстарының желілерін жерге
сызғандай шыр айналып кетті. Бір отырады, бір тұрады...
Есік ашылды, Шектібай мен Алексей кірді. Екеуі де қуанышты:
– Бұл не той? Ұлбосын, күйеуге шығып қойған жоқсың ба? –
деді Алексей күліп, айғайлап.
– Рақметпен билеп жатырмыз.
– Неге билегеніңді қоя қойдың, Рақмет! Біздің келуімізді пайдаланып жеңілдік алайын дедің бе? – деді Шектібай.
Ұлбосын барлық даусымен айқай салды:
– Шектібайды сұраймыз!
Жастардың бəрі «Шектібай» деп айқайлады.
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– Билей білмеймін.
– Билеп көріңіз!
– Өмірі билеп көрген емеспін!
Жастар тағы айқайлады:
– Шектібай жолдас, начальник!
– Билей алмаймын!
Шектібай кішіпейілдікпен тұрғандай, тағы өзі күле береді.
Мырзаш жақындап келді. Шектібайдың құлағына аузын тақап:
– Би білмегеніңіз ұят екен! – деді.
Жастар:
– Алексейді сұраймыз!
– Алексей, Алексей! – деп айқайлады.
Алексей билей жөнелді.
Би біткесін ішкі үйге кіріп, жастар столға отырысты. Төр жақта
Алексей мен Шектібай. Рақмет Жылқыбай мен Малшыбайдың
қасында отыр.
Столдың үсті толған пышақ, вилка. Ет келді, алдымен əкеліп
Жылқыбайдың алдына бір тарелке ет қойды.
Жылқыбай Малшыбайға бұрылып сыбырлады;
– Сен екеуімізге бір табақ қой, сірə...
– Жоқ, Жылқыбай, сенің өзіңе бір табақ, – деді Рақмет.
– Ала бер, – деді Малшыбай.
Жағалай кісі басына бір тарелкеден қойып жатыр.
Жылқыбай бес саусақты етке сала бергенде: «Тұра тұр», –
деп Рақмет сыбырлады. Жылқыбай сескеніп, қолын тартып алды. Рақмет Жылқыбайдың қолына пышақ пен вилканы ұстатты,
күлді.
– Мынаумен же.

X ТАРАУ
Күн шығып ыси бастады. Құрылыс жұмысы қызуда.
Алыстан жұмысшылардың уақытша жатқан ағаш барактары
көрінеді. Қызыл кірпіш үйлердің тек төбесі ғана жабылмаған.
Бұлар қатар-қатар тізіліп тұр. Айналасы ағаш, тас, кірпіш, топырақ... Жұмыс тоқталмай жүріп жатыр.
Алып шахты үстінде темір, тас, бетонды комбинат та күннен
күнге биіктеп өсіп келеді.
Аркашаның бригадасы да, Ұлбосынның бригадасы да осында,
ұлы аумақтың өте зор комбинат құрылысында істеді.
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Аркаша мен Малшыбай құм, цемент тасып жүр. Бұлар құрылыстың бір шетінде. Екінші учаскесінде Ұлбосынның бригадасы.
Ұлбосын мен Ксеня кірпіш, тас тасып жүр.
Аркашалар кірпіш алып келе жатқанда, Ұлбосындар бара жатады... Жолда қатарласқанда, Аркаша алақанын аузына ұстап:
– Оза алмайсың! – деп айқай салады.
Ұлбосын да алақанын аузына ұстап:
– Озамыз! – дейді.
Өз жұмыстарына кетеді де, тағы айналып кездескенде, Аркаша
тағы айқайлап:
– Оза алмайсың! – дейді.
– Озамыз! – деп Ұлбосын жауап береді.
Тағы да жұмыстарына кете береді. Аркаша жұмыстарын істеп
жатқан өз жастарына күліп:
– Балалар! Қане, қыза қимылдаңдар! – деп айқай салады.
Ұлбосын да бригадасына барып:
– Қыздар! Қане, қызу қимылдаңдар! – деп айқай салады.

***
...Гудок айқайлады, шахты құрылысындағы жұмысшылар түскі тамаққа кете бастады. Аркашаға Малшыбай келіп:
– Тамаққа бармай, жұмыс істейік, мен балалармен келістім, –
деді.
Аркаша, бірі жүгіріп, бірі керіліп, кейбіреулері күлісіп тұрған
жұмысшыларға қарап тұрып:
– Мақұл, – деді.
Бұлар отырды. Қыздарымен Ұлбосын келді.
– Аркаша, жүр тамаққа барамыз!
Аркаша теріс қарады.
– Кете беріңіздер!
Ұлбосын күлді.
– Қулықтарын қараңдар, тамақ уақытында істеп бізден озбақшы ғой!
Қыздар шулап кетті.
– Бұл адалдық емес, – деді Мəрияш.
– Біз де бармаймыз! – деді Ксеня.
– Кете беріңіздер, біз артынан барамыз, – деді Аркаша.
– Алдағың келеді-ау, қане, қыздар, сендер де отырып алыңдар! – деді Ұлбосын.
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Қыздар отырып алды.
– Кете берсеңдерші! – деді Аркаша қабағын түйіп.
– Кетпейміз!
Аркаша тістеніп қабағын түйіп отыр. Ауық-ауық ала көзімен
қыздарға қарап қояды, төмен қарап отырды. Қыздар кетпей қойғансын, Аркаша ашуланған күйінде орнынан ұшып тұрып:
– Қане, балалар, кірісіңдер! – деп, цемент таситын арбасына
жүгірді.
Қыздар өз учаскесіне тұра жүгірісті. Сарман комсомолец сатымен құрылыстың төбесіне шығып бара жатып:
– Асханаға барып өшіретте тұрып, тамақ ішкенше екі жарым
сағат өтеді, – деді өзіне-өзі.

***
Рақмет кабинетінде телефон арқылы сөйлесіп отыр.
– Екі бригада асханаға бармай жұмыс істеп қалды. Айтқанымызға көнбей қойды. Қазір нан, май, шай апарып беруіңізді сұраймын. Жиырма адам.
Жұмысшылар тамақтан қайтқан жоқ. Тек екі бригада тынбастан жұмыс істеп жүр.Сөйлеспейді. Аркаша бригадасына кішкене
арбаны қолымен сүйретіп, нан, шай, май алып келді. Алып келген
əйел жерге қағаз төсеп, барлығын жайып қойды.
Ұлбосындарға да бір əйел алып келіп, дəл солай даярлап қойды.
Аркадийге əйел:
– Ал, шай ішіңіздер! – деді.
Аркаша үндеген жоқ. Ұлбосындарға қарады да, жұмысын істей берді.
Ұлбосынға да қасындағы əйел:
– Тез шай ішіңдер! – деді.
Ұлбосын жауап қатпады, Аркаша бригадасына қарап, олар
істеп жүргесін істей берді.
Аркашаға əйел тағы да:
– Боласыңдар ма, жоқ па? – деді.
Аркаша Ұлбосынға қарады, Ұлбосын Аркашаларға қарады.
Біраз қарап тұрысты. Бір уақытта Ұлбосын шайға қарай жүрді.
Аңдып тұрған Аркаша:
– Қане, келіңдер! – деп шайға жүгірді.
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XІ ТАРАУ
Шахты астында негізгі штректе Лиза тұр. Үстінде шахтер киімі, қолында шам. Шахты астының үрлеген желі басына тартқан
орамалының ұшын жеңіл желкілдетіп тұр. Қайла шапқан дыбыс,
аттың пысқырғаны, ат айдаушының ысқырғаны, вагонетка дөңгелегінің сырылдауы, айқайлап сөйлесу шахты астын шуға толтырған. Шахтының төр жағынан шамын мойнына ұстап біреу келе
жатыр. Бұл – бригадир Миша. Денесі толық, келбетті жігіт. Лизаға
келіп, күліп амандасты. Бет-аузының бəрі күйе.
– Жүріңіз!
Екеуі жүріп келеді. Штрек бойы бір электр жарығы. Лебедкашы қыз электр жарығының астында жоғарыдан төмен қарап тұр.
Төменде, алыста жез арқанмен жоғары көтеріліп, көмір салған
вагондар жылжып келе жатыр. Оң жағында жиналып тұрған
порожняктер. Алыста бір-екі шам жақындап жылтырап келеді.
Бұлар Лиза мен Миша. Қызға келді.
Лиза жылы жүзбен қызға қолын ұсынды.
– Амансыз ба, Айша?
Айша жауап берудің орнына күлімсіреді.
– Танысайық, учаскенің жаңа начальнигі Елизавета Вознесенская.
– Айша Ерімбетқызы...
Лебедканың жанындағы телефонды алып, Лиза сөйлесті:
– Нарядная... Слесарь бар ма? Болса, дереу мұнда жіберіңіз!
Міне, Миша мен Лиза тағы жүріп кетті. Айша күлімсіреп артынан қарап қалды.
Лизалар штректің жанындағы бір інге кіріп кетті. Қараңғы. Тек
мойындарына ілген жарығы беттерін көрсетеді. Бұл – комсомол
лавасы. Пластының енсіздігі, жұқалығы сонша, бұлар жер бауырлап келе жатыр.
– Жүріңіз, – деді Миша.
Қысалаңда Миша Лизаның аяғын ұстай алды. Лава тар. Лиза
шаршады, жүре алмады, ентікті.
– Сəл демалсақ қайтеді!?
– Мейліңіз...
Алда қайланың тарсылдауы естіліп тұр. Лизаның беті тар жерде Мишаның бетіне тиіп кетті.
– Жүр...
Тағы кетті. Сүйретіліп келе жатыр. Алыстан жарық көрінді.
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Бірінің артынан бірі сүйретіліп келе жатыр. Бір жерде конвейердің ішіне түсіп жүрді. Лиза əбден шаршады.Тізесімен еңбектерде
астындағы көмірді қолымен ала бастады. Ернін тістеп қиналып
келе жатыр. Ілбіп қозғалады.
– Қазір жетеміз, – деді Миша.
Ол алдына түсіп, сусып жүзіп бара жатқандай, қарасын үзіп
кетті. Лиза отырды. Тізесін сипады. Терлеген, шып-шып тер
сорғалап ағады. Осы уақытта конвейер қозғалып кетті. Лизаны
шайқап төмен қарай бір сырғытып тастады. Лиза барлық күшін
жинап жоғары еңбектеді. Жоғарыдан төмен сарылдап жатқан
өзеннің ағысына қарсы жүзген адам сияқтанды.
Конвейер тарс-тарс етіп, көмірді төмен қарай жылжытып жатыр. Бригадир арғы түптен айқай салды.
– Тоқтат конвейерді!
Лиза ентігіп:
– Тоқтатуға болмайды! – деді.
Бірақ конвейер дауысты көмірімен жылжытып əкеткендей,
бригадирге жетпеді. Конвейер тоқтады.
Лиза ентігіп зорға жетті. Бригадирдің қасына барды. Көмір шабатын машина қарап тұр екен.
– Бір минут тоқтауға болмайды ғой...
– Слесарь кетіп қалыпты.
– Өзің тетіктерін жақсы білесің бе? – деді Лиза.
– Жоқ.
– Екпінді бригадирдің машинасын білмеуі кешірілмейтін күнə
екен...
– Машинашы, оның көмекшісі бар ғой...
– Сенің өзің жақсы білуің керек, білмесең – оларға қалай басшылық бересің?
Бригадир үндемеді.
– Екпінді бригадир бұзылған машинаны, біреудің аузына қарамай, өз күштерімен түзей алатын болу керек.
Десятник пен слесарь келді.
Лиза десятникке қадала қарады:
– Слесарь қайда кеткен екен?
– Білмеймін, кетіп қалып, жаңа келді...
– Қолыңдағы адамдарыңның қайда жүргенін білмейсің бе?
Бірі бұрын, бірі кеш, бірнешесі бірдей соғылған қайла дауыстары, күреген күректер, қойылып жатқан кірептер. Шахты астының өмірі қызуда.
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Бір шал бағанадан бері қайланы ауық-ауық самарқаулау бір
сілтеп қойып, көңілсіз отыр.
– Темекің бар ма? – деп жолдастарынан сұрап қояды.
Лиза оған жақындады. Шал начальнигін көре сала қайланы
тез-тез ұра бастады. Үсті-үстіне ұрады. Лиза қасына барды. Шал
қарамайды, шауып жатыр.
– Жолдас, тұра тұрыңызшы!
Лиза шалды иығынан ұстады. Шал алақтап, сасып, тоқтап
Лизаға қарады.
– Мə, темекі.
Лиза шалға папирос берді, əрі өтіп кетті. Шал артынан қарап
тұрып, көмірді құрыштанып шаба түсті.
Лиза алға қарай келеді. Жер енді кеңейейін деді. Еңкейіп жүруге болады...
Слесарь Лизаның артынан қарады:
– Шіркін, осындай қатының болса, не арманың болар еді?
– Жап аузыңды, сұм! – деп айқай салды Миша.
Екінші лавада Сергейдің бригадасы жұмыс істеп жатыр. Шетте
екі адам қатар көмір шауып жатыр.
Бірі – Төлеп, бірі – Егор. Қасында жамбастап Елемес жатыр.
– Неге шаппайсың? – деді Төлеп.
– Жалықтым, отағасы, қазғаннан келер пайда бар ма?
– Нормаңды өмірі толтырмайсың, шығарып тастайды ғой...
– Мейлі.
Аржағынан шам жарығын бетіне ұстап бригадир Сергей Егорға келді. Ашулы.
– Сені пенсионер ету керек, сұм, бұл қай шабыс?
Егорды кимелеп кетті.
Елемес көмір шаба бастады. Бригадир өтіп кетті. Елемес тағы
шапқанын қойды.
– Су ішіп келем.
Елемес төмен қарай конвейермен сырғи жөнелді.
Негізгі штректе Лиза, десятник, бригадир Шымырбек тұр. Елемес лавадан шығып, қабаттасып, бұларға келді.
Шымырбек шамын алдына қарай бір көтеріп:
– Сергей бригадасы бізден өлсе де оза алмайды. Олардікі тасбақа жүріс. Өңкей жалқаулар.
Елемес қасына жетіп барды.Тістенді.
– Не дейсің, жүгермек?
Шымырбек сасып, селк ете түсті. Лиза жалт қарады.
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Шымырбек:
– Оза алмайсыңдар деймін, – деді.
Елемес суға да барған жоқ, ізінше кейін қайтты.
Төлеп көмір шауып жатыр. Еңбектеп Елемес келді. Tүci суық.
Ашулы, беті күйе. Тісін қайрайды, қабағын түйген.
Келе салып, алды-артына қарамай шаба бастады, көмірді опыра берді. Қайланы ұрғанына көз ілеспейді. Тістеніп бар күшімен
ұрады. Бір уақытта алдын көмірмен үйіп тастады. Бір күрсінді.
Төлепке қарады:
– Жаңа келген начальник, егер Шымырбектерден озып шықсаңдар, əрқайсыңа бір етік, көйлек, станнан сыйлық берем деді,
содан қалай да озу керек.
– Рас па?
– Рас. Жұрт алдында уəде берді.
Елемес кең даусымен барлық лава бойына айқай салды:
– Жолдастар, егер Шымырбек бригадасынан бүгін ерте озып
шықсақ, əрқайсымызға бір етік, бір көйлек, станнан сыйлық беретін болды. Қане, бар күшті жұмсаңдар!
Жан-жағынан айқай шықты:
– Рас айтасың ба?
– Рас, рас. Қане, қайсың менімен жеке жарысқа түсесіңдер?
Сол сыйлығымды тіктім!
– Мен! – деді түкпірде бір дауыс.
Бұл – жас жігіт Шəймерден еді.
– Мен де түсем, – деді Төлеп жай ғана.
Біреу қатты айқай салды:
– Бəріміз де!
Қайлалар шақылдап соғылып жатты.
Қайласын ұрып жатып Елемес:
– Намысты жіберсем ит болайын! – деді тістеніп.
Лиза шахтыдан таң бозарып атқанда ғана шықты.

XІI ТАРАУ
Бір күні Лиза күйініп кабинетіне келіп, бұйрық жазды.
Бұйрық

Шахтерлерді боқтап, ұрып жұмыс істететіндігі үшін бригадир Владимиров Cepгейді орнынан алам. Оның орнына бригадир
етіп екпінді Елемес Жайлыбекұлын тағайындаймын.
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Лиза орнынан тұрып, кабинетінен шығып, Ильяға барды. Ильяның кабинетінде жұмысшылар толып отыр. Біреулері шығып,
біреулері кіріп жатыр. Бір топ шахтерлер бригадир Шымырбек
бас болып шығып кетті. Қолдарында қайла, шамдары бар. Түнде
шахты астында Лиза жолыққан десятник кетіп бара жатқандарға:
– Қазір барам, наряднаяға бара беріңдер, – деді.
Үйдің іші темекі түтініне толған, есік жақта Төлеп отыр, ауықауық жөтеліп қояды. Қасында кішкене қара жігіт отыр. Илья қағаз
жазып, төмен қарап отыр. Қасында түрегеліп Лиза тұр. Тағы бірекі шахтерлер тұр. Төлеп Лизадан көзін айырмай қадалуда.
– Шіркін, неткен əдемі еді? – деді қасындағыға.
Қасындағы кішкене шахтер:
– Апырмай, күні-түні шахтыдан шықпайды-ау! Іші-бауырыңа
кіріп тұрады, – деді.
– Оқудан келді дейді, менің Рақметжанымды білер ме екен?
Сұрасам қайтеді?
– Ай, қойшы, сенің сұрамайтын адамың болсайшы! Тірі болса,
жүрген шығар, несіне қайғыра бересің.
Төлеп күрсініп төмен қарады.
Илья жазған қағазын екі шахтерге берді. Олар шығып кетті.
Төлептер де шығып кетті.
Илья Лизаға қарады.
– Иə, Лизочка...
Лиза шашын кейін қарай бір сілкіп тастады.
– Сергейдің бригадасы ақырғы он күндікті 150 процент орындады, оның ішінде Елемес забойшы нормасын 300 проценттен
орындады...
– Сол бригаданың өзі аурулы бригада еді.
– Шымырбек бригадасы 140 процент орындады.
– Сергейлер озыпты ғой ақыры!
Лиза ар жағынан орындық əкеліп отырды:
– Мен Сергейді бригадирліктен алып отырмын, оның орнына
Елеместі тағайындамақшымын.
Илья біраз ойлап отырды да:
– Сергейді алғаның дұрыс, бірақ Елеместі тағайындауың қалай
болар екен? – деді.
Саусақтарымен столды тықылдатты да:
– Оның нормасын артық орындап жүргеніне он-ақ күн болған
жоқ па? Онан соң норма орындады деп қоя беруге бола ма?
Лиза шашын тағы сипап тастады.
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– Ол намысшыл екен, оны тəрбиелесе, маңдайалды екпінді
болады, – деді Лиза.
Илья Лизаға қарап күлді.
Лиза шығып бара жатқанда алдынан Миша шықты.
– Маған көмір кесетін машинаның тепкіштерін үйретші! – деді.
– Мақұл, кешке біздің үйге кел, – деді Лиза.

XІII ТАРАУ
Көшеде Ермек келе жатыр. Аяғын жай басады, тісін шұқиды.
Оң жағына қарап, ашық магазинді көрді. Бұрылып ішіне кірді.
Ішінде бірен-саран ғана адам бар. Біреу қызыл барқыт өлшетіп
жатыр. Соның қасына жүгіріп барады.
– Шырағым, мынауыңның метрі неше сомнан? – деді.
– Төрт сомнан.
Ермек қуанып кетті. Қойнына қол сұқты. Түюлі бір шүберекті
алды. Ішінен əбден жұмырланған қағаз ақшалар шықты.
– Маған төрт метр өлшеңіз...
– Əкел билетіңді.
– Нағылған билет?
– Екпінділік билетіңді.
Ермек сұп-сұр болып кетті. Тұрған жерінде ciлейіп қалды,
ақшасын тастап жіберді. Қайтып алды, онан соң жалынышты
түрде:
– Жалғыз қызым бар еді, өміріндегі арманы қызыл барқыт еді,
шырағым, жасың ұзақ болғыр, бір нəрсе етші! – деді.
Сатушы қарайтын да емес, өз жұмысымен болып жүр.
– Болмайды, тек екпінділерге ғана беріледі.
Ермек салбырап далаға шықты. Есіктің алдында қапаланып
біраз тұрды. Сонан соң бір нəрсе ойына түскендей тұра жүгірді.

***
...Шахты құрылысында Рақмет Ұлбосын бригадасының қасында жүр.
– Біз күнделік жоспарымызды екі жүзден орындаймыз. Аркашалар 120 процент орындайды.
– Көтермеге алыңдар, – деді Рақмет.
Даша жүгіріп, Аркашаға барды.
– Сендер артта қалып қойып, жалпы жұмыс қарқынын кейін
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тартып отырсыңдар. Əлдерің келмесе, біз көмек береміз! – деді
Даша Аркашаға.
Аркаша шыдай алмады:
– Сендерсіз де күн көреміз!
Арт жақтан Рақмет келді.
– Бұл не дегеніңіз? – деді Аркашаға.

***
Ермек жүгірген бойымен Жылқыбайға келді. Қабағын түйіп
тұрып жан-жағына қарап алды да, мынаны айтты:
– Екпінді болайық, пайдасы бар екен, ешкімге айтпа!
Жылқыбай күлді.
– Мен əлдеқашаннан екпіндімін ғой...
Ермек адырая қарады:
– Менен неге жасырдың?
– Сізге болма деген жерім жоқ қой...
– Менен жасырғанда мүйізің шыққан шығар!
Ермек ала көзімен бір қарады да, кете берді.

XIV ТАРАУ
...Шахты астында, штректе шамдарын алдына қойып екі адам
отыр. Бірі – Елемес, бірі – Төлеп. Алдарынан төрт вагонды сүйретіп ат өтті.
– Қане, жүрейік, – деді Төлеп.
Елемес жауап бермей біраз отырып:
– Бара беріңіз, – деді.
Біраздан соң:
– Арманым Шымырбектен озу еді, оздым. Енді тағы зеріктім, – деді.
– Қой, жүр, бригадир келіп қалар.
Елемес орнынан қозғалған жоқ. Төлеп лаваға қарай кетіп қалды.
Ысқырып өлең айтып бірінші лава жақтан Шымырбек келе
жатыр. Өте бергенде, Елемес:
– Тоқта! – деді Шымырбекке.
Шымырбек қасына келді.
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– Қалай екен, бала, кім озып шықты, дəмсіз сөзіңді енді айтушы болма!..
Шымырбек Елемеске еңкейді.
– Бəсеке əлі алда, айлық жоспарды қайсымыздың артық орындайтынымыз əлі мəлімсіз, мақтануға əлі ерте.
Елемес бір нəрсе айтайын деп еді. Шымырбек тыңдамай кетіп
қалды.
Елемес орнынан қарғып тұрды.
– Олай болса, көрерміз!
Адымдап басып ала жөнелді. Лаваға келді. Үндеместен көмір
қаза берді. Бір уақытта тоқтап, Төлепке:
– Əлі айлық жоспарды артық орындағанда ғана озған болып
саналады екенбіз, – деді.
Шəймерден жүгіріп келді.
– Қолыңды əкел, Елемес, бригадир болатын болыпсың...
Елемес сенбеген күйі көмірін қаза берді.
– Бізге қайдан бригадир берілсін.
– Шын айтам, Елемес.
Елемес біраз қадалып қарап тұрды да:
– Көмірді қазсайшы! Өзіңнің ар-намысың бар ма? – деді.

***
Штректе Лиза, десятник екеуі тұр. Лавадан шығып, Елемес
келді.
– Елеместің бригадасы бүгін 300 процент орындады, – деді
десятник.
Жаңа сменаның десятнигі Долгин келді.
– Шеткі төртінші лаваны мен тексердім, қауіпті, бір адам жіберуші болмаңдар – деді.
– Келесі смена келетін уақыт болып қалды, қазір наряднаяға
бармаңдар, – деді Лиза екі десятникке де.
Лиза, Долгин кетіп қалды. Елемес десятнигіне:
– Мен көмір шауып осында қалам, – деді.
Десятник шамын жоғары көтеріп:
– Жаңа сменаға лаваны босату керек қой, – деді.
Тарсылдап вагон келе жатыр. Айғай көбейе бастады. Десятник
кетіп қалды. Елемес біраз аңырайып тұрды.
– Лаваға барып көмір шабам, – деп, бригадасына қарай кетті.
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***
...Шахтыдан шыққанда Лиза Мишаға жолықты. Бетіне қарап
тұрды да:
– Біздің үйге барасың ғой? – деді.
Сөйтті де, жауап күтпестен, тез-тез басып жүріп кетті.
Миша артынан қарады да қалды.

XV ТАРАУ
...Лизаның үйінде Миша мен Лиза көмір кесетін машинаның
суретін көріп отыр. Лизаның үстінде белін түймелеп тастаған
жеңсіз, жағасы қысқа, қызыл көйлек. Бұлар ауызғы үйде отыр.
Ішкі үйдің есігі ашық. Төселген кілем, Лизаның төсегі көрініп
тұр. Ауызғы үйде екі шкаф толы кітаптар, үй қабырғасындағы
сағат сыңқылдап тұр.
– Түсіндің бе? – деді Лиза.
Баяғы Ленинградта, парктегідей, көзі ойнақшып, күлімдеп
Мишаға қарады.
Миша қызарып төмен қарады. Суретке үңіле түсті. Лиза
Мишаға қадалып қарап отыр. Мишаның шашын сипады. Күлді.
Сөйтіп отырғанда Ленинградта паркте дəл осы құсап, Рақметтің шашын сипағаны көзіне елестеп кетті. Лиза қолын бір нəрсе
шағып алғандай тартып алды. Бетінен күлкі кетіп, бозарып кетті.
Бір нəрседен сескенушілік пайда болды.Орнынан қарғып тұрып,
терезе жаққа кетті. Қайтадан Мишаға қарады. Кейін қарай жатқан
шаштарына көзі түсті. Қайтадан жайдары болды. Осы уақытта
Миша орнынан тұрды.
– Лиза, мен саған бір сөз айтайын деп жүрмін.
Лиза төмен қарап тұрып:
– Айтпай-ақ қой, білем, – деді.
Мишаның бетіне қуаныш жүгірді. Жүгіріп Лизаның қасына
келді.
– Лизочка, не дейсің соған?
Лиза үндемеді. Миша қолын Лизаның мойнына салды.
– Лизочка, айтшы!..
Лизаның көзіне тағы Рақмет елестеді.
– Тұра тұршы...
– Лизочка, айтасың ба, жоқ па?
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Лизаның көзіне институттағы Рақмет тағы елестеді. «Сенен
басқа ешкімді сүймеймін!» дегені есіне түсті.
– Тұра тұршы...
– Лизочка!..
Миша жақындай түсті. Осы уақытта есік қағылды.
– Кіріңіз! – деді Лиза.
Хат тасушы кіріп хат ұсынды. Лиза жүгіріп барып алды, хатты
ашты: хат академиктен келген.
«Жаным Лизочка!
Хатыңды алдым. Неге Рақмет туралы бір ауыз сөз жазбайсың?
Мені ұрсады деп жүрсің ғой. Жоқ, мен ұрыспаймын, мен бұрын
айта алмай жүрдім. Рақметті сүйсең, мен қуанам. Рақметке сəлем
айт...»
Лиза басқасын оқымай, столға отыра кетті.
Миша конвертін алып, қайдан келгенін оқыды:
«Ленинград, Ғылым академиясы, академик Вознесенский».
Лиза орнынан ұшып тұрып, жүгіре жөнелді. Үрейі ұшып Миша
да түрегелді:
– Лиза, қайда кеттіңіз?
Лиза жауап берген жоқ. Лизаның артынан Миша жүгірді. Лиза
барактардың арасымен жүгіріп келе жатыр. Артынан Миша да
келе жатыр.
Осы уақытта шахты құрылысы жайлы сөйлесіп, Рақметтің
үйінде Анна отыр еді.
– Бүгін бірінші барактың төбесі жабылмақшы, басында болуым
керек, – деді Анна.
– Əлі даярлық жұмысы жүріп жатыр, оған дейін менің төсегімде демалып жата тұрсаң қайтеді? – деді Рақмет.
Мұны мақұл деп Анна төсекке қисайды.
– Лиза жөнінде əңгіме айтшы, – деді Анна.
Рақметтің ойы басқа жақта:
– Анна, менің бір проектім жоғалды. Москваға əлденеше жаздым, хабар жоқ. Соның кесіріне əнеугүні құйылма шыққан жаңа
қолда болмай, ескісімен істеп елу мың сом шығын болды... Кім
алды екен оны? – деді Рақмет.
Лиза хатты көрсетіп, жараспақшы болып жүгіріп Рақметтің
есігінің алдына келді. Есік ашық, сұраусыз кіріп барды, ішкі үйге
кірді, төсекте жатқан Аннаны, оның басында отырған Рақметті
көрді. Лиза қолындағы хатты алақанымен жұмарлап, еш сөз айтпастан қайтадан шықты да, жүре берді. Жоқ жерден келіп қал-
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ғандықтан, онан соң мынадай күмəнді пікір туғызатын жағдайда
отырғандықтан, ə дегенде Рақмет сасып, ешнəрсе айта алмай қалды. Тек Лиза сыртқы есіктен шыққанда тұра жүгірді.
Лиза сыртқа шығып:
– Миша! – деп айқайлады.
Күтіп тұрған Мишаның қолтығынан алып жүре берді. Осы
уақытта Рақмет далға шықты.
– Лиза!
Бірақ Лиза есітпеді.
Біреудің қолтығында кетіп бара жатқан Лизаны көріп, Рақмет
біраз тұрып қалды. Содан соң ішке кіріп, орындыққа отыра кетті.
– Қазір бар, түсіндір, əйтпесе мен де барам, – деді Анна.
Рақмет төмен қарап отырып:
– Жоқ, өзім-ақ барамын... Миша дейді... Кулевакин ғой... – деп
күрсінді.

***
Лиза мен Миша келе жатып бір барактың алдындағы скамейкаға отырды.
– Не болып қалды, Лиза, түсіндірші, – деді Миша.
Лиза бір аяғын екінші аяғының үстіне қойып жатып:
– Жоқ, əншейін, – деді.
Миша қаупі кетейін деген соң:
– Лизочка, жаңағыма жауап берші, – деді.
Лиза басын көтеріп алды да:
– Не дейсің, Миша, сүйем деп айт дейсің бе? – деді.
Осыдан соң Рақметпен паркте құшақтасып отырғаны, содан
орнынан тұрып жүгіріп кеткені, қайтып келіп сүйгені көзіне елестейді. Сөйтіп, өзі де сезбей орнынан тұрып кетеді, біраз жерге
барып тұрып, қайтадан келеді. Біраз қарап тұрып, Мишаның
шашын сипайды, сүйтеді де, жай:
– Миша, менің сүйетін адамым бар ғой. Ол тұрғанда басқаны
сүйе алатын көрінбеймін, – дейді.
Онан соң біраз отырды:
– Жаным, Миша, маған өкпелеме, менің қосылам деп қойған
күйеуім бар, – дейді.
Миша жалт қарады.
– Иə, ол мені қазір сүймей кетті, бірақ мен оны сүйем.
Сүйтеді де, орнынан тұрып жүре береді. Миша да артынан жүреді. Алдағы бір скамейкаға барып тағы отырысады.
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Лиза Мишаның мойнын бір қолымен құшақтап, екінші қолымен шашын сипап отырып:
– Миша, екеуіміз де комсомол мүшесіміз. Саналы адамдармыз.
Сен мені сүймеді деп көзқарасыңды өзгертіп, өкпелеп жүрме.
Комсомолецтердің арасында достық деген бар. Дос үшін, жалпы
іс үшін басты құрбан қылушылық бар. Бұл бірі күйеуі, бірі əйелі
болғандықтан шығатын қорытынды емес қой, – дейді.
Мишаның басын сипап отырады.
Осы уақытта үйдің артынан Рақмет келеді де, шамның жарығында құшақтасып отырған екеуін көреді.
– Түсіндім, – дейді де, əдейі орағытып, Лизаның алдымен өтеді.
Бірақ Лиза сөзге айналып отырып, байқамай қалады. Рақмет
көрінбей кетіп қалған соң Миша:
– Жаңағы Рақмет деген жігіт анада қалалық белсенділер жиналысында сөйлеген, опырмай, тіптен шешен екен, – дейді.
– Рақмет?
Лиза орнынан ұшып тұра келеді.
– Жаңағы Рақмет пе, өтіп бара жатқанда неге айтпадың, мен
білмей қалдым ғой, – дейді.
Солай деді де, үйіне қарай жүре берді.

***
Рақмет үйге келді. Келіп орындыққа отыра кетті.
Анна басын көтерді.
– Не істедің, Рақмет?
Рақмет томсарып отыр. Жауап бермеді, оның орнына олайбұлай кетті. Анна қайтадан басын жастыққа қойды. Бір уақытта
Рақмет:
– Менің Лизам, тек мені сүйген Лиза, біреуді құшақтап сүйіп
отыр, – деді.

***
...Лиза келіп төсегіне жатып қалды. Электр шамы жанып тұр.
Бір уақытта телефон сылдырады. Лиза тұрып барып тыңдады.
Телефон соғып тұрған Илья:
– Қауіпті лавадан көмір шауып, Елемес бригадасын басып
қалыпты...
Лиза жүгіріп ала жөнелді.
...Илья кабинетіне Əліп келді, Елеместердің десятнигі келді.
Илья столды қойып қалды.
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– Сен қауіпті жерге неге жібересің, неге бақыламайсың? Сен
жұмысшыларды қырайын деп жүрсің бе? Бұдан артық қылмыс
бола ма?
Десятник үндемеді.
– Қазірден бастап жұмыстан шығарып, сотқа берем! – деді
Илья...
– Мен жібергенім жоқ, өзі барды...
– Неге бақыламайсың?
– Өлген жоқ қой...
– Саған өлтіру керек екен ғой, кет, көзіме көрінбе!
Асығып Лиза кіріп келді.
– Жолдас Вознесенская, мен сізге сөгіс жариялаймын, жаңа
келгеніңізді еске алам, түсіндіңіз бе? – деп қатты айтты Илья.
– Түсіндім, – деп Лиза шығып кетті.
Əліп Ильяның алдына келді:
– Сенің мұның дұрыс емес, Лиза күні-түні жұмыс басында жүреді, «бұған адам жіберуші болма» деп əбден тапсырып кеткен.
– Білемін, – деді Илья, – мен бұдан да гөрі сақ болсын деп жатқаным ғой...
Илья терезе жаққа қарады. Шамдары жылтылдап шахтерлер
өтіп жатты. Гудок айқайлады. Илья терезені ашты. Жұлдыздар,
көк аспан, жылтыраған оттар. Орнына келіп отырды. Терезе жақтан «Шымырбек!» деген айқай шықты.
– Сен одан да Лизаның учаскесін социалистік жарысқа шақыр, – деді Илья.
Əліп орнынан бір қозғалып, аяғын созып жіберді.
– Ол мені шақырып қойды, – деді Əліп.
...Шахты астында сырылдап жүрген вагондар.
Лиза Ильядан шығып, эстакат басына келген. Шамы қолында,
жоғарыдан төмен қарап тұр. Қабағы жабыңқы, үндемейді.

***
Лиза Донбасқа командировкаға баратын болды. Донбастың тəжірибесін алуға
Қарағандының он екпіндісі, екі инженері кетті, оның бірі Лиза
еді.
Лиза кетер алдында Рақметке барды. Бір көрмей кеткісі келмеді.
Рақмет ұйықтап жатыр екен. Лиза білдірмей құшақтап сүйіпсүйіп алып, оятпай кетіп қалмақшы болды.
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Барып Рақметтің басын сипап біраз отырды.
– Жаным, жаным, – деді ақырын ғана.
Еңкейіп барып ернінен сүйіп алды, Рақмет оянып кетті. Лиза
сасып, тұрып кетпекші болып еді, Рақмет құшақтай алды.
– Осы түсініспей жүргеніміз де жетер, мен енді сенсіз жүре
алатын емеспін, Лиза...
Лиза Рақметтің төсіне басын қойып:
– Не десең де мен даярмын, Рақмет, – деді.
Ертеңіне Лиза Донбасқа кетті. Өте тығыз жұмыстармен Рақмет
Алматыға кетті. Екеуі де кайтып келген соң той жасап, қосылмақшы болды. Рақмет тойға шақырып, академикке телеграмма берді.

XVІ ТАРАУ
«Соның аты не еді?» – дейді өзінен-өзі.
Рақмет басқармада отырады.
Поезд күтіп, яки біреуді тосып отырғаныңда ойыңа əр нəрсе
түскіш келеді.
Əйтпесе осыдан 250 жыл бұрын туған атақты неміс композиторы Иоганн Себастьян Бахтың осы арада Рақметтің есіне түсіп
несі бар? Бұл солай. Бірақ зерігіп тұрғанда ойыңа əр нəрсе түскіш келсе, көзің де əр нəрсеге түскіш келеді. Көп жағдайларда
сен үшін тиындық маңызы жоқ нəрселерге де көңілің түседі де,
ол барып ой туғызады.
Рақметтің көзі қабырғадағы ілулі тұрған газетке түсті. Ондағы
бір мақаланың «Арық» деген басына түседі. Содан соң арықты
не дейді, ағылшынша не дейді деп ойлайды.
«Немісше арықты Бах дейді», – деп, Рақмет терезеге қарады.
«Бах, бах...» – дейді Рақмет өзіне-өзі. Коридорда аяғын мықтап
басып біреу келе жатады. Келе жатқан адамның əрбір басқан қадамы «бах... бах» дегендей болады. «Арықтың немісше бах делінуі», адамның басқан қадамының «бах-бах» деп естілуі Рақметтің
ойына еріксіз атақты композиторды түсіреді.
«Бах», – дейді Рақмет. Сүйтеді де, қалың ойға кетеді. Келе жатқан адам қадамының дыбысы да, «Арық» деген мақаласы бар газет те, стол үстінде тұрған гүл де Рақметтің ойының құшағынан
шығады. Ол тек композитор Бахпен болады.
«Соның аты кім еді?» – дейді Рақмет өзіне-өзі.
– Иоганн, Иоганн Бах...
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Рақмет даусын шығарып айтып, көзін жұмады.
Сонда кенеттен бір жіңішке дауыс:
– Иоганн Себастьян Бах, – дейді.
Рақмет селк ете түседі.
Есік жақта тұрған қызға көзі түседі. Қыздың ойнақшыған қара көздерінің көрінбейтін сəулесі, жігіттің кішкене арықтай ағып
келе жататын өмірін теңіздей толқытатын сəулесі Рақметтің
жүрегіне түскендей денесі ду ете түсіп, жүрегі дірілдеп кетеді.
Өзінен-өзі ұялып, бұл əшейін күтпеген жерден шыққан дауыстан
шошынғандық қой деп, Рақметтің ақталғысы келеді.
Қыз кенет жағдайды өзгерткісі келгендей:
– Сіз біреуді күтіп отырсыз ба? – дейді.
Рақмет басын шұлғиды.
Қыз:
– Мұнда ешкім қалмапты ғой, – дейді.
Сүйтеді де, тез-тез басып шығып кетеді. Рақмет қызды көргісі келіп, терезеге барып қарайды. Терезе артында қыз кетіп бара жатады.
Қыздың кішкентай денесі орыс композиторы музыкасындай
жеп-жеңіл, əсем, үріп ауызға салғандай.
– Тез жүріп бара жатыр, шынында композитордың музыкасы
сияқты, – дейді Рақмет.
Рақмет орнына келіп отырады.
– Өзі қыз емес, музыка ғой, – дейді тағы да Рақмет.
Рақметтің ойынан қыз кетпейді.
«Онда менің не қақым бар, басқа ой ойланайын», – деп, Рақмет
қызды есіне түсіргісі келмейді.
«Иə, сонымен Бах... Ол жөнінде Бетховен не деген?.. Бах. «Бұл
адам арық деп аталмай, мұхит теңізі болып аталуы керек еді
деген Бетховен...»
Бірақ ойынан қыз кетпейді. «Өзі жас, 17-18-де болуы керек».
Рақмет орнынан тұрады.
Рақмет музыканы жақсы түсінеді. Ол құстай қанат қағып, шыңға шығып қалықтап, таудан, тастан ұшып өтіп, жазықпен зымырап, көл жағасындағы қойларды үркітіп, жүректің еркін сарынды, құлашы кең, жазықты сүйгіш Бетховеннің музыкасын жақсы
түсінеді. Ол тыңдамайды, ол көріп отырғандай болады.
Ол Рейн жағасындағы қара жұмыспен өскен қара шаруа қызындай өрескелдеу Вагнер музыкасын да жақсы біледі.
Ол қиыннан қиыстырып, əрбір дыбысы терең ойлы музыканың тілін біледі. Кей уақыттарда көрген бір уақиғасы, я адамы бір
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уақыттарда есіткен музыкасын еске түсіреді. «Мынау шын музыка
екен», – дейді Рақмет.
Есік ашылады. Қолында қағазы бар бір жігіт кіреді.
Жігіт Рақметке қарамастан төрдегі орындыққа отырады.
Енді жігіт отырғанда Рақмет оның əдемі, талдырмаш тіп-тік
денесін, қырын отырғандағы аққұба бетін, түзу мұрнын көреді.
Жігіттің жібек галстугіне, ақ көйлегіне, қатты жағасына шаң
жұқпаған. Тек магазиннен жаңа ғана алып киген сияқты. «Таза
жүретін жігіт екен-ау...» – деп, Рақмет жігіттің қасына келеді.
– Жолдас, Зейнолланы білесіз бе? – дейді Рақмет.
Жігіт жалт қарайды да, біразға дейін көзін айырмайды. Қолына
қонған шыбынды қағып жіберіп:
– Ол бүгін командировкаға кетті, – дейді.
Рақмет жігіттің даусын жақсы-ақ естіп тұрса да:
– Қайда? – деп қайта сұрайды.
Жігіт екінші рет айтқан соң, Рақметке Ленинградқа ең əдепкі
барып түскендегі сезімі пайда болады.
Зейнолла мен Рақмет детдомда бірге болған. Зейнолла детдомда жүргенде қабырға газетінде редактор болып, өлең жазып
жүретін. Өлкенің комсомол газетінің тілшісі болатын. Екеуі техникумға түсіп, оны бітіріп шыққан соң, Зейнолла газет жағына
кетті. Алты ай аудандық газетте істеді де, алты айдан соң демалыс алып, Қызылорданың астана кезінде сонда барып, өлкелік
газетте қалып қойды.
Техникумды бітірісімен-ақ Рақмет орын алып, Ленинград
Тау-кен институтына кетті. Одан бері ол Зейнолланы көрген жоқ.
Оның қайда екенін білмейтін. Тек қыстыгүні Зейнолла сұрастырып жүріп, Рақметтің адресін тауып алып, хат жазыпты. Хатында
жазда Алматыға кел деп шақырған.
Енді, Қарағандыдан Алматыға келетін болған соң, тіптен қуанған. Крайкомда: «жататын жерің бар ма?» деп сұрағанда, «ол жағынан қам жемеңіз» деп жауап берген. Сөйтіп, Крайкомнан шығысымен редакцияға келген.
Енді, Зейнолла командировкаға кетті дегенді есіткен соң, Рақмет далада қалғандай болды. Крайкомдағыларға «қам жемеңіздер» деп қойған, енді қайтып бару біртүрлі ұят, оның үстіне қазір
қызмет тарқады. Бұл арада баратын үй жоқ. Мүмкін таныстары
табылып қалар, бірақ оларды қазір қайдан табасың...
...Осы жұрт епті-ақ. Жаңа бір адам, Рақмет келгенде, Крайкомның адамы болып қонақ үйінің бастығымен сөйлесті.
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«Москвадан келген Жаманшалұлына бүгінше жататын орын
бер», – деді. Қонақ үйінің бастығы қиналғандай болып еді, жігіт
бастырмалатып болмады, ақыры көндірді... Рақмет таң қалып
жігітке қарады...
– Алматыда осылай істемесең, жатақ үй таба алмайсың, аз ғана
əперис болмай болмайды, – деп күлді.
Рақмет жақтырмады... Крайкомның атын осылай қара бастың
қамына пайдалануға бола ма? Əй, өзі шынымен əперис шығар деп
ойлады...
Енді, міне, Рақмет қайда барарын білмейді. Кенет жігіт орнынан тұрды, шашын алақанымен бір сипады...
– Қане, шықсақ қайтеді, – деді.
Рақмет жігіттің артынан жүре берді. Екеуі көшеге түсіп жүре
берді. Сөз қатпастан жүріп келе жатыр. «Өзі мен сияқты аз сөйлейтін адам ғой», – деп ойлады ішінен Рақмет.
«Бірақ менімен сөйлесетін мен оның несі едім, мені не қылсын», – деді тағы да ішінен...
Бір уақытта жігіт ойламаған жерден:
– Зейнолла неңіз болады? – деді.
– Жолдасым, – деді сасыңқырап Рақмет.
«Менің сөйлемейді ғой», – дегенімді сезіп қойып, сұрап келе
ме деген сезім бойына сезілгендей болды.
Жігіт Рақметке қарады:
– Жолдас, қай жерден келдіңіз?..
– Қарағандыдан, – деді Рақмет.
Біраз үндеспей жүрісті. Көшенің шаңын бұрқыратып екі машина өтті. Рақметтің құлағынан «Қарағанды» деген өз даусы кетпей қойды. Лиза есіне түсті. Өзінен-өзі астыңғы ернін тістеді. Бағанағы қыз есіне түсті.
– Танысып қояйық, атыңыз кім? Мен биыл жаңада дəрігерлік институттың аспирантурасын бітірдім, Ықылас Құлыбеков,
газеттің қызметкеpi едім, қазір бір жағынан газетте істеп жүрмін, – деді жігіт.
– Тіптен жақсы, мен Рақмет Дəуірұлымын.
Бұлар екі қабат үлкен үйге келді..
Екеуі де байқамастан сол үйге бұрылды... Есіктен кіре бергенде, маңдайшадағы«Ресторан» деген жазуды Рақметтің көзі шалып қалды.
Бұлар келіп түкпірдегі столға отырды. Адам аз екен. Тамақ тасушылар жиылып, əңгімелесіп отыр. Буфетші əйел бір нəрселе-
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рін есептеп жатыр. Ресторан қабырғалары суретке толған. Бəрі
рамкелі, пейзаждар. Скрипка мен гармонь орыстың ескі халық
əнін салып жатыр. Бұлар келгенде тамақ тасушылар орындарынан
тұра келісті.
Үндемей отыру қолайсыз болған соң Ықылас:
– Мына бір сурет тіптен жақсы сурет, – деді.
Рақмет бұрылып қарады. Бұл cypeттi бұрын көрген. Бұл –
Англия суретшісінің картинасы.
– Drang nach Osten, – деді Рақмет.
Ықылас Рақметке таң қалған түрде қарады. Біраздан соң, қайтадан суретке қарады. Рақмет қызарып қалды. «Бекер айттым-ау,
мақтанғандай», – деді ішінен.
– Иə, Drang nach Osten, – Шығысқа көз тігу... қазақшасы солай
бола ма? – деді Ықылас.
Рақмет ойланбастан-ақ солай жауап берді.
– Ағылшын тілін білесіз бе? – деді Ықылас.
– Аздап..
Осыдан соң Рақметтің ойына Лизаның жалықпастан ағылшын тілін үйреткені есіне түсті. Көңіліне біртүрлі қуаныш пайда болды... «Лиза жөнінде айтсам қайтеді», – деді ішінен. Бірақ
айтпады. Əлі бір-бірімен үйреніскен жоқ.
– Кішкене қызыл вино ішіп жіберейік, – деді Ықылас.
Рақмет үндеген жоқ. Ол өз сырын жақсы біледі. Рақмет аз сөйлейді. Онда ұялшақтық деген мінез бар. Сол ұялшақтық Рақметті
жақсы танымайтын адамның алдында тартып, еркіне жібермей
отырды. Ал Рақмет кішкене қызса, оның ұялшақтығы қайнаған
судан шыққан будай-ақ жоқ болып кетеді. Сөйтіп, Рақмет барлық
сырын ақтарады. Ертеңіне есіне түсіп, өзінен-өзі ұялады.
Екеуі екі рюмка қызыл вино ішті. Екіншісін ішіп болған соң,
Рақметтің денесіне біртүрлі көңілділік пайда болды. Ол жататын
үйдің жоқтығын да ұмытып кетті. Орамалын алып, бетін сүртті.
Ықыласқа қарап күлді. Ықылас темекі тартты.
Музыка Мусоргский музыкасын тартты...
– Атақты Стасов Модест Петрович оны орыс композиторларының ең таланттысы деген ғой, – деді Рақмет.
Қалың ойда отырған Ықылас:
– Ə? – деді.
«Не деп сұраудың орнына Ықылас «Ə» деп сұрайды. Мұны
Рақмет бір дегеннен сезді.
– Мен орыс музыкасының ойыны туралы айтып отырмын.
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Орыс композиторларының ішінде Балакирев – ең қызуы, Глинка – ең əсемі, Римский-Корсаков – ең оқымыстысы, Бородин – ең
тереңі, Мусоргский – ең таланттысы.
Рақмет қызып алды.
– Мусоргский... үсті-басы жыртық болып жүретін болған...
атақты композитор Бородин, профессор Бородин қыдырып келем
деген өзінің оқушыларына шинелін, киімін беріп, өзі жалаңаш
қалады екен...
Рақмет сөзін тоқтатып, төмен қарады. Ықыласқа Рақметтің сөзі
ешқандай əсер етпегендей болды. Ықылас музыканттарға қарап
тұрып:
– Менің бір артистка қызым бар еді, – деді.
Рақмет басқасын тыңдаған жоқ.
– Мен арфа инструментін тіпті жек көремін, – деді Рақмет, –
менімше, ол музыканың аспабы емес, сарынсыз дыбыс кесінділерінің жинағы... Қалқып жүрген бос дыбыс, ешқандай сарын,
сыр, ырғақ деген жоқ, құр ыңқылдап, дөңбекшіп ыңырсиды...
Жоғарылы-төменді тартылған сызық сияқты... Бұл менің сіздің
қызыңызды жамандағаным емес, ол кісіні көргенім де жоқ... Мен
музыкант емеспін. Алам деп жүрген қызым музыканың түбін түсіреді. Содан үйренгенім ғой. Иə... кешіріңіз... Бірақ маған арфа
жақпайды... Кешіріңіз, сіздің қыз емес, арфа... – деді Рақмет.
Рақмет далаға шықты. Біраз жүрді.Түнгі тау ауасын еркін жұтты. Басының айналғаны қойды.«Мен жаңа не айттым?» – деді
даусын шығарып, бір уақытта тіптен шошынып кетті.
– Апыр-ау, білгішсініп, көрмеген, оқымаған нəрсем жоқтай
маңызданып, айтпағаным қалмапты-ау! Осы эгоист болып кетермін... Мен осы жуас емес пе едім, қап!..
«Бəсе, тіптен жуас емес пе едім? Енді бірінші рет көрген жолдас бір мылжың, мақтаншақ деп ойлап қалды-ау! Не деген масқарашылық! Ойбай-ау, инженерге көркемөнердің керегі не? Тіптен жатқан үлкен Франс Меринг... білмейтіні жоқ, көркемөнердің
энциклопедиясы болып отырам-ау... Инженер музыканың маманы емес қой... қап...»
«...Жуас инженерді, кішіпейіл коммунисті мақтанның, өзін
көрсеткісі келген бос мылжыңдықтың жолына салып жіберген
кім?.. Арақ па?.. Қап...»
Рақметтің ойына жататын үйінің жоқтығы тағы түсті...
Көңіліне кішкентай қайғының көлеңкесі түссе, қамықсаң, өкініштің үстінде болсаң, – ойына барлық өзің сезетін жетіспей тұр-
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ған нəрсенің барлығы түсетіні бар емес пе...Қуанышты болсаң,
ешнəрсені елемей жүре бересің ғой... Кішкентай қамықсаң болғаны, барлығы жетіп келеді. Олар неге еске түседі? Тегінде, қамығатын жағдайдың қуанышты, бақытты инженерде несі бар?
Диалектика не дейді? Сан – сапаға, сапа санға айналады... Осы
қапалық жағдайлардың барлығы жиналып келіп Рақметтің сапасын өзгертіп жіберер ме екен...
«Жоқ, олай болмайды... Бұл қайшылық... Бұл қапалық, қуаныштың қапалығы... Қуаныш сəл кешіксе, қапалықтың жетіп
келетіні бар емес пе?
Бірақ бұл қапалық па екен? Бұл қапалық болғанмен, қуаныштың орнына келіп отырған жоқ па? Тегінде, қапалыққа Рақметтің
жүрегінен орын жоқ».
Ол қамықса, – ол бойын қапалық басқандықтан емес, бұл тек
сол қапалықтың келгеніне ғана қамығу. Формальдық логика қате
айтады. Сократ деген тек Сократ болады. Жоқ, дұрыс емес... Қуана
білу деген сөз – жылай да білу деген сөз. Рақмет қуанышы үшін
жылай да алады, басын да береді.
Сонда да Рақмет Ықыластың алдында өзін көрсетіп қалғысы
келген жоқ па осы? Солай-ау өзі. Сондықтан да, міне, жеңгізген
жоқ па? Ол айтады... Ондай мінезінің жоқтығын түсіндіреді...
Рақмет жетіп келді.
– Кешір, Ықылас, мен түк білмеймін... Көркемөнермен үш қайнасам сорпам қосылмайды. Мен тек көмір инженерімін...
Ықылас тесіле қарады. Рақмет өз сөзінен өзі қорқып қалды:
«Осы мен не айттым? Əбден бүлдірдім-ау».
Ықылас орнынан тұрды.
– Қане, жүр кетейік...
Есіктің алдына шыққанда Рақмет жағдайдың ауырлығын енді
сезгендей болды.
Енді қайда барады?..
– Рақмет, ешқайда барма, біздің үйге жүр, үй оңаша, əйелімнен
басқа ешкім жоқ, – деді Ықылас.
Екеуі жүріп келе жатыр. Рақмет енді тынышталайын деді. Ешнəрсені бүлдірмеген екенмін деді. Дос таптым деді, далаға қонбайтын болдым деді.
«Ақымақтық екен. Өзіңе-өзің қапалық сатып алып жүрген...
Ұят мұның, Рақмет, романтик болып кетерсің... мұндай жағдайды қай романнан оқыдың, Рақмет?..»
Рақмет орындыққа отырды. Үйдің іші əдемілеп жиналған.
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Өрескел тұрған бір зат жоқ. Бəрі орнында. Шашау тұрған жоқ.
Төрде қызыл кілем. Үйдің екі жағында екі кровать.Терезе ашық,
таудан самал жел соғып тұр.
Түнгі салқында таудан соққан самал жел, шаршап келіп, əткеншек, алтыбақан тебу, таңертең тоңазыған соң оянып кетіп,
көрпені бүркене түсіп жататын ұйқы... Бұл үшеуі де кісінің денесін ерекше балқытады...
Бір уақытта Ықылас:
– Дəмелі, – деп айқай салды.
Үйге бір əйел келді.
– Танысыңыз, мынау менің əйелім Дəмелі, жақында үйлендік.
Рақметтің алдында бағана редакцияда көрген əдемі қыз тұр еді.

XVIІ ТАРАУ
Рақмет кеткенше Ықыластың үйінде тұратын болды. Неге
екенін қайдам, Рақметтің Дəмеліге қарағысы келеді де тұрады.
Дəмелімен бақшаға барғысы келеді.
Рақметтің ойында ештеңе жоқ. Тек бақшада, скамейкада үндеместен қатарласып отырсам деп ойлады.
Рақмет ақкөңіл жігіт қой. Бір күні Ықылас бір тығыз жұмыс
істеп жатқанда:
– Дəмелі, бақшаға барайық, – деді Рақмет.
Дəмелі Ықыласты өте жақсы көреді. Көрмесе отыра алмайды.
Ықылас үйде жұмыс істеп отырғанда Дəмелі қасына келіп отырады. Екеуі де бір-біріне тесіле қарасады. Бір уақытта Дəмелі бақытты, қуанышы қойнына сыймай, Ықыластың мойнынан асылып
құшақтайды...
– Қалқам, мен сен үшін туғанмын, – дейді Дəмелі.
Бұл – Дəмелінің шыны, бұған Ықылас та сенеді.
Дəмеліге Ықыласты сүюінің қызуы ешуақытта басылмайтын
сияқты. Күніне түсте перерыв уақытында келіп, Ықылас Дəмеліні
құшақтап, біраз басын сипап отырып, сүйіп кетпесе, Дəмелінің
көңілі көншімейді.
Дəмелі Лиза сияқты мінсіз, аса сұлу емес. Бірақ адам баласында
сирек ұшырайтын бір ерекше сүйкімділік Дəмеліде бар.
Дəмелінің бетіне қарағанда аппақ бет, қыр мұрын, оймақ
ауыз көрмейсің, жүректі қытықтайтын, теңіздей шалқыған бір
қуанышты сыр, сəуле көргендей боласың... Бір аса нəзік, əдемі
музыка есіткендей боласың...
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Рақмет қуанышты сүйеді. Бір шоқ гүлдей шешек атып, өмірге
көрік беріп тұрған қуаныштан тек көз айырмай қарап отырсам
дейді Рақмет.
Дəмелі Рақметтің бақшаға барайық деген сөзін қайтарған жоқ,
кешке екеуі барып, бір қараңғы жердегі скамейкаға отырды.
Рақмет сөз қатқан жоқ, жас баладай ешқандай уайымсыз
қуаныштың қасында отырғанын, əсем түрде демалып, жайнап
отырғанын сезіп, соған риза болып отыра берді.
Тек əлден уақытта Рақмет:
– Қуаныш деген не екен? – деді.
– Бері қара, – деді Дəмелі, – қуаныш мына менің көзім...
Рақмет абайсызда жүрегінің соғып, денесінің шымырлап кеткенін өзі сезбей қалды. Рақмет бір нəрсенің боларын сезді де, одан
қашып, үндеместен орнынан тұрып жүре берді...
Үйге кірісімен, есіктен кіріп, Дəмелі жүгіріп барып күйеуінің
мойнынан құшақтай алды.
– Кішкене сені көрмегенге сағынып қалдым ғой, – деді Дəмелі
сүйіп жатып.
Ертеңіне Дəмелінің өзі Рақметке бақшаға барайық деді. Рақмет қолым тимейді дейін деп еді, жүрегі алып-ұшып, ондай сөзді
айтқызбақ түгіл, ойландырмады да.
– Мен өзім соны сізден сұрайын деп тұр едім, – деді Рақмет.
– Өзің сұрасаң, мен бармаймын.
– Енді қайттым, ойбай-ау.
– Өзім сұранып барам...
Екеуі тағы кешегі жерге барып отырды. Біраз уақыт өткеннен
кейін Дəмелі Рақметке қарап күлімсіреді.
Рақмет жақындай түсті. Дəмелінің көзі оттай жанды. Дəмелінің
ыстық көкірегі бір көтеріліп, бір басылады.
– Шіркін-ай, гүл сияқты ертелі-кеш қолға ұстап отыратын
адамсың-ау!
Дəмелі сықылықтап кеп күлді.
Баяғы таудан-тасқа ор қояндай секіретін күлкі. Дəмелінің кіршіксіз табиғи қуанышын, баладай ақкөңіл, таза жандығын, сонымен қатар өте қызу жастығын, денінің саулығына, өзінің ерекше
көркем екендігіне сенімділігін көрсететін күлкі.
Бұл баяғы өзімізге таныс Дəмелі ғой.
Рақмет шыдап тұра алмады.
– Дəмелі, қуанышыңнан кішкене маған да берші, күліп шыққан аузыңнан бір сүйейін бе? Ит болайын, ойымда арамдық жоқ...
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– Ол қуаныштың иесі бар ғой... Кім көрінгенге сүйгізе бере ме
екен? – деді Дəмелі.
Рақмет үндеген жоқ... Жүрегі аласұрып қатты соғып кетті. Лиза
есінен шығып кетті. Дəмелі Рақметтің көңілін қалдырып қойдым
ғой деп, қолын мойнына салды.
Бірақ Рақмет көңілі қалып, ұялып отыр ма еді. Ол өзін-өзі зорға ұстап отыр емес пе еді? Ернінен тістеп сүйді де алды. Дəмелі
Рақметті салып қалды да, атып кетті.
Рақметтің шапкесі жерге түсіп кетіп, соны біраз іздеді.
– Дəмелі! Дəмелі!
Дəмелі сол күйінде жоқ... Рақмет бақшаның ішін əлденеше рет
аралады. Таба алмай қойды.
Сағат 12-де үйге келсе, Дəмелі келіп ұйықтап жатыр екен.

***
Екі-үш күннен кейін Ықылас Ырғызға командировкаға кетті. Рақмет пен Дəмелі оңаша қалып қойды. Рақмет жұмысын бітіріп келген соң екеуі киноға барады, бақшада қыдырады. Бір күні бақшада
жүріп, Рақмет Дəмеліні көре алмаса тұра алмайтынын айтты.
– Дəмелі, менің жүрегім жанып барады, – деді Рақмет.
– Саған керегі мынау ғой, – Дəмелі ернін тосты.
Кешке үйде отырғанда, Дəмелі жылап жіберді.
– Мен Ықыласты шын сүйем, мен оған өзгере алмаймын.
Осыдан соң Рақмет екі күндей келмей, басқа жолдасының
үйінде қонып жүрді. Үшінші күні Рақмет келгенде, Дəмелі шешініп төсегінде жатыр екен. Көрпені сырып, Дəмелі кеудесін
жалаңаштады. Ішкөйлегінің иығы қолының үстіне түсіп, көйлегі
төмен сырылған. Төңкерілген кеседей екі алманың арасындағы
сызықша көрініп тұр.
– Бері келші! – деді Дəмелі Рақметке.
Рақмет келіп төсекке отыра бергенде, Дəмелі құшақтап сүйіпсүйіп алды.
– Рақмет, есікті іліп келсең қайтеді? – деді Дəмелі.

XVIІI ТАРАУ
Бір айдан кейін Рақмет жұмысын бітіріп, Қарағандыға қайтты. Лиза əлі Донбастан қайтпаған екен. Академиктен тойға əдейі
келетінін білдірген хат келіп жатыр екен.
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Бір күндері Лиза келді. Енді екі-үш күнде той болады деп
тұрғанда, Рақмет Алматыдан хат алды. Хатты жазған Дəмелі екен,
Рақмет ештеңе сезбей ашып оқи бастады.
«Жаным Рақмет, сен де, мен де үлкен қателік істеп едік. Жастық шіркін кімді отқа салмайды. Бірақ үлкен бақытсыздыққа
ұшырадым. Ішімде екі айлық балам бар. Сенің ешнəрсең кеткен
жоқ. Бірақ мен дүниедегі ең қарабет болдым».
Рақметтің қолынан хат түсіп кетті.
Қолы, барлық денесі дірілдеп, қалшылдап төсекке зорға жетті. Жүрегі суылдап, жастыққа басын тығып жатып алды. Лизадан
айрылдың, адамшылықтан, коммунистіктен айрылдың деген ой
орнынан атып тұрғызды.
– Ойпырмай, енді қайттым?
– Лағнет саған, Рақмет, лағнет! Ел-жұртқа қалай көрінесің...
Рақмет төсекке қайтадан құлады. Барлық айып өзінде екенін, өз
бақытын өзі қорлап жүргенін ептеп сезе бастады. Енді қайту керек?
Ықылас Рақметке сеніп, үйіне тастап кеткенде, мынадай сұмдық
істеп қойды, ойпырмай, Ықыласқа, жұртқа не дейді? Бəрінен де
Ықылас Дəмеліні ішіндегі баласымен қуып жіберсе, жұрт Рақметке лағнет айтпай ма, Рақмет біреудің əп-əдемі махаббатын, үйін
бұзып, қаңғыртып қалай тірі жүре алады... Рақмет-ау, не істедің,
енді қайтесің... Қылмыс істеген жоқсың ба? Лизаны да, Дəмеліні
де бақытсыз еткен жоқсың ба? Лизаға не бетіңді айтасың? Ертең
тойыңа келетін академикке не бетіңді айтасың? Масқара болған
жоқсың ба?!.
Рақмет көп ойланып, Дəмеліні алмақшы болды. Лизасыз жүре
алмайтынын сезді. «Ықылас тастаса, менің де тастауым айуандық болар еді. Сүйгеніме, Лизама қосыла алмай, бақытсыз өтейін,
бірақ адамшылығымды жоймаймын», – деді.
Екі күннен кейін, үйленетінін білдіріп, Дəмеліге хат жазды.

***
Донбастан Лиза келді. Үйіне келіп түспестен, тура Рақметке
келді. Рақмет төсекте қисайып жатқан екен. Лиза чемоданын есік
аузына қоя салып, Рақметке тұра ұмтылды. Бірақ бұрынғы Рақмет жоқ... қолынан қысып амандасты да қойды, Лиза құшақтап
сүйейін деп еді, ернін алып қашты, Лиза сұстиып тұрып қалды.
– Саған не болған, Рақмет? Жаным, қалқам, саған не болды?
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XІХ ТАРАУ
Бірақ Рақмет Лизамен жолығудың ебін таба алмай жүрді. Соңғы уақытта Лизаның Шербак деген инженермен жүргенін көріп,
тіпті үйде отыра алмайтын болды. Бір күні сағат 10-нан 12-ге
дейін Лизаның терезесінің алдындағы бір скамейкада отырды да
қойды.
Сағат 12-ден асқанда инженер Шербак пен Лиза келді. Лиза
қуанышты. Шербактың қолтығынан ұстап, жайдары сөздер айтып, мəз болып келе жатыр.
Рақмет қараңғыда бүрісіп, қарап отыр.
Шербак пен Лиза үйге кіріп кетті. Лизаның терезесінен шам
жарығы түсті. Рақмет терезенің шторын жауып қоя ма деп қорқып
отыр. Бірақ Лиза жапқан жоқ. Рақмет көріп отыра берді.
Шербак столға отырды. Лиза туфлиін, шұлығын шешті. Сонан
соң сырт киімін шешті. Жүгіріп барды да, столда отырған Шербактың мойнынан құшақтап, сүйіп-сүйіп алды. Рақметтің ыстық
жүрегі мұз болып, көкірегі қарс айрылып кеткендей болды. Не
болғанын білмей теріс қарады.
Рақмет қайтып қарағанда, Шербак үйдің ортасында Лизаны
құшақтап сүйіп тұр екен. Лиза ернін тосып, болпылдап, Шербактың қолында жансыз жатыр. Рақмет тағы теріс қарады. Жүрегі
шапқан аттай тулады. Орнынан тұрып, терезеге қарап еді, Шербак
Лизаны құшақтап кроватьқа алып бара жатыр екен. Рақмет отыра
кетті. Ес-түсінен айрылып көзін жұмды.
Селк етіп көзін ашып алғанда, Лизаның үйінде шам сөніп
қалған екен. Рақмет орнынан қарғып тұрып, қаланың шетіне
қарай жүгіріп ала жөнелді. Түнімен сандалып, көп молалардың
ішін аралап жүрді де қойды.

***
Екі күн өткеннен кейін Лиза мен Шербакты Рақмет клубта
сыртынан көріп қалды. Елемейін деп еді, болмады, жүрегі езіліп,
тіптен қайғыланып кетті. Лиза мен Шербак клубтан шыққанда,
артынан еріп Рақмет те шықты.
Қараңғы жұлдызды түнде Лиза мен Шербак бір адамдай бірігіп құшақтасып келеді.
Артында көрінер-көрінбес болып көз жазбай Рақмет келе
жатыр.
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Шербак пен Лиза Шербактың үйіне келіп, есігінің алдындағы скамейкеге отырысты. Рақмет қарсыдағы үйдің бұрышында
жасырынып тұра қалды.
– Лизочка, енді осы алдағаның да жетер, енді алдай алмайсың, – деді Шербак қыза сөйлеп, орнынан тұрып.
– Алдамағанда не етпекші едің?
– Жүр, үйге кіреміз. Бес-ақ минут қой, ешнəрсең кетпейді.
– Қой, шырағым.
– Сен қусың, Лиза, əдейі менің қанымды қыздырып құтыртып
жүрсің. Сен неге алдайсың? Əнеугүні біз шамды жаңа ғана өшіре
бергенде, қызметкер əйел келіп есікті қақты, оған шам сөнгенде
келе ғой деп айтып қойғансың ғой... Мен сонда жынды болып кете
жаздадым. Сол алдағаның жетер енді, жүр үйге...
– Қой, Петр... Менің сүйген адамым бар, мен оған ешуақытта
да өзгерген емеспін.
– Жастық деген болмай ма, Лиза сенің қаның неге қызбайды?..
Шербак Лизаны құшақтай алып, қысып-қысып сүйіп алды...
Лиза бұлқынып еді, шыға алмады.
– Қоя бер деймін, қоясың ба, жоқ па?
– Жүр, Лиза, үйге!
Шербак Лизаны үйге қарай сүйрей бастады.
– Қой, деймін.
– Лиза, Лиза, Лиза.
Шербак Лизаны құшақтап, өте қатты-қатты сүйіп алды...
– Жүр, Лиза, мына жүрегімді қарашы...
– Ойпырмай, Рақметтің көзіне қалай шөп салайын.
Лиза бұлқынды, Шербак сүйрелеп өз есігінің алдына алып
барды.
– Қоя берші, Петр...
– Жоқ, өлтірмесең қоя бермеймін.
– Уһ, енді қайттым, ойбай, жаным, айналайын, болмайды ғой...
– Болдырамыз...
– Құдай-ай, Рақметке не бетімді айттым.
Шербак тағы сүйіп-сүйіп алды. Үйге қарай сүйрей ала жөнелді.
– Петр, Петр, Петька, жаным, сəл тұра тұршы.
Шербак сəл тоқтады. Ентігіп демін алып тұр.
– Кəне, жүр, Лизочка. Лəззаттан неге қашасың?
– Тұра тұршы кішкене, ойпырмай, басым айналып бара жатыр
ғой, дірілдеп барам ғой...Жаным, сəл тұра тұршы...
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Шербак Лизаның бері бұрылғанын сезейін деді.Моментті пайдаланып, қыздыра түсейін деп құшақтап бауырына қысты...
– Тұра тұршы... Ойпырмай, Рақметке не бетімді айтам.
Шербак құшақтап үйге қарай сүйрей бастады.
Лиза есіктің тұтқасынан ұстап тырысып тұр. Шербак ішке
қарай тартады. Лиза тұтқаны жібермейді. Бір уақытта Лизаның
көзі жайнап, ойнақшып, беті қызарып кетті де:
– Ал болмаса, – деп тұтқаны қоя беріп-ақ жіберді.
Есірген Шербак құшақтай ала жөнелді.
– Құдай ұрды! – деді Рақмет өзінен-өзі, кейін қарай салбырап
кете берді.
Бір мезгілде Рақмет өзі де сезбей, артына бұрылды да, жүгіріп
Шербактың үйіне келіп, есігін теуіп кеп жiбepдi. Есік жапырылып сынды да қалды. Рақмет ішке кіріп келді. Лиза қолына көсеу
алып үйдің ортасында тұр. Шербак аузы-мұрнынан қан ағып
төсектің үстінде жатыр.
– Сұлу қыз, сен де солай ма едің? – деді Рақмет тесіле қарап...
Лиза қолындағы көсеуін тастап жіберді.
– Мен сенен сырымды жасырмаймын, Рақмет, мен де жас
емеспін бе, көңілімнің сəл бұрылғаны рас... Бірақ ештеңе болған
жоқ, қайта көрмейсің бе не болғанын? – деді Лиза.
– Мақұл, бұл жолы осылай болған шығар... ал əнеугүнгі шамды
сөндіргеніңді қайда қоясың?
– Мен саған, Рақмет, сенің отырғаныңды көріп, əдейі жүрегіңде қызғаныш туғызайын деп істедім. Қызметкер əйелге шамды
өшіре бергенде есікті қақ деп қойғам. Əйтпесе терезенің шторын
жаппас па едім.
Рақмет мұны жақсы білсе де, сыр білдіргісі келмеді. Оның үстіне қызғаныштық сезім бойына сыймай, жарылып кетейін деп тұр.
– Қош бол! – деп Рақмет шыға жөнелді.
– Рақмет, Рақмет, жаным, жаным, тоқташы...
Лиза артынан тұра жүгірді.
Рақмет бұрылып қарады.
– Жаңа Шербакты да «жаным» деп жатыр едің ғой.
Лиза сұп-сұр болып кетті.
– Рақмет, біреудің қатынын айналдырып, алам деп жақындасып, жүкті қылғаныңда мен сенің бетіңе қарап па едім, сен жазықсыз мені осынша қаралауға қандай қақың бар еді?Сенсең, сенен
басқа ешкімді де шын жүрегіммен жаным деп айтқан емеспін...
Рақмет Лизаға жақындады. Жасқа толған үлкен қара көздеріне
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қадалып, тесіле қарады...Сөйтіп, шығып жүре берді... Артынан
Лиза ерді. Екеуі Лиза үйінің есігінің алдына келді. Рақмет қолдарын Лизаның иығына салып, көзіне қадала қарап тұрып:
– Шербакқа тосып сүйгізе-сүйгізе тоздырған, ескірген еріндеріңді енді Рақмет сүйе алмас, – деп, бұрылып кете берді.
Лиза орнынан қозғала алмай, тастай қатты да қалды.
Рақмет қарасын үзіп кетіп қалғанда, өксіп-өксіп жылап жіберді.
Рақмет ашу үстінде айтарын айтып салса да, артынан өкініп, түн
ортасына дейін тыныштық көрмей, дөңбекшумен болды. «Қап,
бекер айтқан екенмін», – деп, Лизасына жаны ашып та алды... Түн
ортасы ауа тұрып киінді де, таң атқанша шыдай алмай, Лизаның
үйіне барды.
Қызметкер əйел шығып:
– Түнде жылап-жылап кетіп қалған, қайтып келген жоқ, – деді.
Рақмет қабырғаға сүйенген күйінде қалды. Бар денесінен жан
кетіп, қозғалмай қалғандай болды.

XX ТАРАУ
Қарағандыға Лизалардың тойына əдейілеп академик келді. Қызын құшақтап сүйіп жатып:
– Əдейі тойларыңа келдім, – деді академик.
– Оны қайдан білдің? – деді Лиза.
– Рақмет телеграмма берген.
Академик шешініп столға отырды.
– Рақмет қайда, Лиза?
Лиза үндемейді.
– Мен саған айтам, Лиза, Рақмет қайда?
Лиза төмен қарап жауап бермей қойды.

***
Ықылас Ырғыздан қайтқан соң, түпкілікті істеуге командировка алып, үйімен көшіп Қарағанды келді.
Келісімен Ықылас Рақметті тауып алып, шүйіркелесті де қалды.
Рақметтің жүрегі суылдап тұра алмады.
«Сен айуан екенсің ғой, сені дос деп жүрсем», – деп айтып
салады ғой деп төбе шашы тік тұрды.
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– Дəмелі жүкті, иə... жақында бір баланың папасы болуға тұрмыз... Əй, Рақмет, өмірдің қызығы үйленуде екен. Тез үйлен.
Рақмет қызарып тұр... бірақ сыр білдірмей тұр.
Ықылас қоймай жүріп, Рақметті үйіне алып барды...
– Жақында балам болады... Рақмет, сен де қалыспауың
керек! – деді Ықылас үйінде.
Рақмет отыра алмады.
Кетерде оңашалап Дəмелі:
– Сен мені масқаралап, өмірде кетпейтін етіп таңбалағаныңмен
тұрмай, байымнан ажыратып алам дегенің не? – деді.
Рақмет ештеңе айта алмай булығып қалды.
– Кешіp, Дəмелі!Саған жаманшылық ойлау менің ойымда жоқ
еді, – деді Рақмет.
Рақмет Ықыластан шығысымен Лизаға барды.
Есікті тықылдатып еді.
– Кіріңіз, – деді бір еркек дауыс.
Рақмет ашып қалды. Ауызғы үйде академик отыр екен. Жүгіріп барып құшақтай алды.
Академик Рақметке қадала қарап тұрып:
– Мына Лиза не дейді, қарағым? – деді.
– Лиза əшейін ойнап отырған ғой, енді жасаймыз...
Лиза орнынан тұрды.
– Мен күйеуге шыққаным жоқ, шықпаймын да. Жасаса тойды
Рақмет өзінің қатынына жасар. Онда менің не шаруам бар...
Рақмет қызарып сасып қалды.
– Менің ешқандай балам да, əйелім де жоқ... Менің балам да,
əйелім де, əкем де, шешем де сен емессің бе?
– Рақмет! Бірін-бірі жақсы көретін екі адамның махаббатын
уландырып бұздың. Ол екеуі енді бір-бірін алдаумен өмір сүреді.
Сен осы қылмысыңды сезесің бе? – деді Лиза.
– Неге сезбейін, осы қылмыс менің түбіме жетіп, жер бетінен
жұлып кететін түрі бар, – деді Рақмет.
Рақмет орнынан тұрды.
– Мен сендерге түсінбеймін, – деді академик.
Рақмет шығып жүре берді.
– Рақмет, не түбіме жетеді дейсің, Рақмет-ау? Рақмет! Тоқта,
Рақмет!
Лиза жүгіріп далаға шықты. Бірақ Рақмет қарамай кетті де
қалды.
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***
Үш күннен кейін академик Ленинградқа қайтты. Станцияға
Лиза, Рақмет шығарып салды.
Академик Рақметті оңашалап шығарып алып, маңдайынан
сүйіп тұрып:
– Əлі-ақ Лизаның ашуы басылып, көнеді, қам жеме, – деді.

XXI ТАРАУ
Керілген, мұнарланған далаға төнген мөлдір көк аспан. Сонау
бел астында жаңа шахта құрылысы жатыр. Бəрінен биік болып
шахтаның бетонды үйі тұр. Ең төбесінде түтін шығатын тұрбасында үш адам жүр. Алыстан қуыршақ құсап көрінді. Түбінде,
жерде Рақмет, Алексей, Шектібай, Ермолин, Кулевакин, техниктер тұр. Рақметтің қолында блокноты, далаға қарап қалың
ойда. Шектібай тыпыршып шыдай алмай тұрған пішінде.
– Енді қайттік, Рақмет, жұмысты тоқтаттық па? – деді Шектібай.
Рақмет жалт қарады, қарап тұрып, блокнотын қалтасына салды.
– Неге? – деді Рақмет.
Десятник Рақметке жақындай түсті. Трактордың дүркірегені,
айғай... сөз, у-шу, жай айтылған сөзді есіткізбейді.
– Жұмысшылар істемейміз дейді, жерден шыққан газ тіпті
күшті. Екі адам өлу алдында, оған өлем деп түспесе, тірі шығам
деп ешкім түспейді, – деді десятник.
– Неге! – деді тағы да Рақмет.
Онан соң қабырғаға сүйенді. Жылқыбайларға қарады.
Кулевакин:
– Мен анализ жасадым, трестің өкілімін. Жұмысты тоқтату керек, вентиляторды күшейту керек, газ құрыған соң істеу
керек, – деді Кулевакин.
Шектібай ашулы дауыспен:
– О не дегенің? Онсыз да зиян аз емес! – деп айқай салды.
Рақметтің ойы бөлініп кетті.
– Менімше, аппаратпен қаруланып істеуге болады. Препаратормен істеу керек. Перемычка жасау керек.
– Газ екінші квершлактың ең төменгі горизонтында, – деді
Ермолин.
Техник теріс қарады. Алексей келді.
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– Қане, Рақмет, не дейсің?
– Препаратормен қарулану керек, астындағы горизонтта перемычка жасау керек, жұмысты тоқтатуға болмайды, – деді Рақмет.
Техник үмітсіз түрмен:
– Жұмысшылар бармайды, бетоншылар да, порода тасушылар
да, – деді.
– Дұрыс емес, – деді Алексей, – бір минут те жұмысты тоқтауға болмайды. Шығатын адам табылады.
– Əрине, кідіртуге болмайды, төменгі горизонттың ең соңғы
пластасын ашып, барлық механизмін қондыруға бірнеше-ақ ай
қалды, – деді Шектібай.
Жүгіріп Аркаша келді.
Техник əлі көнгісі келмей тұр.
– Түскен адамдар құлап жатыр, жұмысшылардың бəрі далаға
шықты.
– Трест жұмысты тоқтатуға бұйырды. Құр көкіректің керегі
жоқ. Сенен артық білген адамдар бар, – деді Кулевакин.
– Трест олай демейді, керек десең, шахты құратын трест емес,
мен, – деп жерді теуіп қалды Алексей.
Аркаша мақтанған түрде:
– Біздің бригада ерікті түрде түсіп істейміз деп отыр, – деді.
Техник ала көзімен қарады.

***
...Партком хатшысы кабинетіне барлық коммунистерін жинады. Шектібай да, Рақмет те, Ермолин де отыр.
– Жағдай, көріп отырсыздар, тіптен қиын, проходкада жұмыс
істеу аса қауіпті. Бірақ жұмысты тоқтатып қоя алмаймыз ғой. Кешегі қалалық комитеттің қаулысын оқыдыңдар...Қане, проходкада істеуге өз еріктерімен кім барады?– деді Алексей.
Коммунистердің барлығы да қолдарын көтерді. Шетте отырған
Қайдар орнынан тұра келді:
– Жолдас Алексей, біздің қайсымызды қиыншылықтан қашады деп ойлайсыз, одан да өзіңіз таңдап жіберіңіз, – деді.
Алексей орнынан тұрып:
– Бəріңе бірдей орын жоқ! – деп күлді.
Қайдардың қасында отырған сақалды:
– Шахты үшін бас берудің өзі құрмет болды-ау, – деп күлді.
Шектібай артына бұрылып қарап:
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– Əрине, солай, – деді.
Алексей қарындашпен столды тақылдатты.
– Жолдастар, əңгіме енді сол газды жойып шығуда.
– Өлмей шықпаймыз! – деді Қайдар.
– Өлмей шық, бірақ жеңбей шықпа! – деді Алексей.
Жиылыс тарқаған соң есіктің алдына Алексей мен Рақмет
шықты.
– Мен де түсем, – деді Рақмет.
– Неге?
– Қалай істеуді көрсетпесем болмайды, басында болу керек...
Екеуі жүре сөйлесті. Алексей қамыққандай болды.
– Сен шықпай қалсаң, онан соң шахты жасалмайды ғой.
– Басқа коммунистерден артықпын ба, олар да бара жатыр
ғой, – деді Рақмет.
– Əңгіме онда емес қой, бірақ, шынында, өзің бас болуың дұрыс екені рас, – деді Алексей.
Екеуі шахтыға қарай келе жатыр.
Алысқа ұзады. Шахты құрылысының бергі жағында қарайып
кетіп бара жатыр.

***
...Шахты үстіндегі комбинат алдында Аркашаның бригадасы
тұр, коммунистер де жиылып жатыр... Алексей мен Рақмет соларға барып қосылды. Барлығы комбинаттың ішіне кірді. Əлі толық
бітпеген үйдің ламповой, монша, контор, əртүрлі мастерскойлар
болатын бөлімдерін аралап өтті.
Биік үйдің едені цемент, аяқты басқанда тарсылдайды. Коридормен жүріп отырып, жалпақ темір сатымен жоғары көтерілді.
Клет тақтайдың қоршауы да, ағашы да алынбаған. Тақтайлар, бұрын цемент салған бос бөшкелер домаланып жатыр.
Күн батып бара жатыр. Кішкене паровоз асығып кетіп бара жатыр, айқай салды. Паровоздың алдынан жүгіріп Ермек өтті. Ішке
кіріп, темір сатымен жоғары көтерілді. Темір сатының төбесіне жақындады. Онан соң шаршап, төмпешікке аяғын дəлдеп басып, жоғары қарады. Шахты үйінің төбесінен асып көтерілген
темір сатыдан жан-жаққа көз жіберді. Күн батып кеткен. Жұлдыздай қаптап кеткен электр жарықтарын көрді. Қаптап жүрген
адамдарды көрді. Тағы жүгіріп ала жөнелді. Коммунист, комсомолецтер киініп, клетке кірейін деп жатқан жерге барды.
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Күліп тұрған Малшыбайды көрді. Ентігіп тұрып:
– Шырақтарым, мені де ала кетіңдер, – деді Ермек.
Малшыбай күліп тұрып:
– Адам жеткілікті, – деді.
Ермек Жылқыбайды көрді. Кимелеп қасына барды.
Жылқыбай киініп жатып:
– Бригадирге бар, – деді, қолын шошайтып Рақметті көрсетті.
Рақметтің қасында Алексей тұр. Ермек келді.
– Жолдас инженер, мені де ала кетіңіз, – деді даусы қалтырап.
Рақмет Ермектің бас-аяғына қарап алды да:
– Біздің тірі шығуымыз екіталай ғой, – деді.
Ермек жан-жағына қарады. Күліп, қуанышты тұрған адамдарды көрді. Малшыбайға қарады. Малшыбай езуін жимай əлі күліп
жүр. Онан соң Ермек:
– Мейлі, – деді.

XXIІ ТАРАУ
Суық күздің күні, қар жауып тұр. Көшеде дауыл, қарды ұшырып ұйытқып тұр. Ағаш барак терезелерін жел мен қар сабалап,
есігін қар басып алған.
Түн. Бұл комсомол барагы. Бір бөлмеде алты төсек. Үйде пеш
жоқ. Төрт аяқты темір пеш тұр, оның мұржасы терезеден шыққан.
Сол шыққан жерінен кірген қар мұржаны мұз қылып қатырған.
Терезенің алдында бір комсомолец ұйықтап жатыр. Бұл –
Ілияс шахтер.Терезеден суырған қар көрпесінің үстін аппақ мұз
қылыпты. Жастығын жапқан қар еріп, қайтадан мұз болып, шашы
жастықпен жабысып қалған. Ол ештеңе тыңдайтын емес, ұйықтап жатыр. Кішкене қара жігіт, бұл вагоншы Есентай, төсекте бір
уыс болып бүрісіп жатыр. Көзі ашық, ұйықтаған жоқ. Көп қағаз
құшақтап үйге Шымырбек кіріп келді.
Қаңылтыр пешті қаңғырлатып, ішін толтырып жағып жіберді,
аузынан шыққан түтін үйдің ішін алып кетті. Пеш лаулап жанып,
сөніп қалды.
Бұрышта бір комсомолец жатыр. Оның қасында Қасым комсомолец, көрпеге оранып жатып күнделігін жазып жатыр.
Жаңа келген Оспанды балалар ойнап:
– Шахтының түндігін ашып кел, – деп жіберіпті.
Оспан түндікті іздеп жүріпті, əркімнен бір сұрапты. Маған келді: «Тұншығып кеттік, шахтаның түндігі қайда, ашайын», – деді.
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Біз қулардың ойнағанын түсіндірдік. Жаңа келген Сейділда мен
Ибаш бригадасын таба алмай, қараңғыда бір іннен бір інге кіріп,
смена біткенше адасып жүріпті. Смена біткен соң барып десятник тауыпты.
Лиза жаңа келгендердің қастарынан шықпайды.
...Əне бір аққұба қыз менің жүрегімді тулатып жүр. Лизаға сол
қыз жөнінде айтсам қайтеді?
Қали мен Гриша стол үстінде «2-лава екпінділері» атты қабырға газетін жазып жатыр. Өздері дірілдеп тоңып отыр. Қолдары
жуыспайды, бірақ оны ескеретін емес.
Есентай басын көтеріп, төсегі астындағы шахтыға алып түсетін «вольпи» шамын жағып, көрпесінің ішіне, қойнына тығып
жатты. Қасым оған қарады.
– Жылы болады, – деді Есентай, өзі күлді.
Содан соң Шымырбек, Қали, Гриша үшеуі шешініп, біріктіріп
жіберген төсектеріне жатты, «вольпи» лампаларын жағып көрпелерінің ішіне салды. Үшеуі бір көрпе жамылды. Жатқасын
Шымырбек:
– Қане, жолдастар, – деді.
Үшеуі қосылып өлең айтты. «Коминтерн» əніне салды. Оларға
Есентай да, Қасым да қосылды. Бүркеніп жатысты. Үй қаракөлеңке болды. Тек терезелерді қарлы дауыл сабалайды. Желдің,
дауылдың соғуы үйді қозғалтқандай.
Бір уақытта гудок айқайлады, тіптен қоймады, бір қауіпті
нəрсе болып қалғандай дабыл қақты. Шымырбек басын көтеріп
алды. Есіктің алдында жүгірген адамдардың дүбірі көбейді. Есікті
ашып, Айша айқай салды:
– Шахтаны су басып қалды!
Жатқандар орындарынан ұшып тұрысты. Ілияс та қарғып, мұз
боп қатып, шашына жабысқан жастықпен бірге түрегелді. Есентай күліп жіберді. Етігін киініп жатқан Шымырбек ала көзімен
қарап:
– Неге күлесің? – деп жекіп тастады.
Қасым шамды апарып, Ілиястың шашына жабысып қалған жастыққа ұстап жіберіп, босатып алды.
Шымырбек орнынан қарғып тұрды.
– Қане, болыңдар!
Барлығы асығыс киініп тұра жүгірісті.
Қалидың етігі тар, су еді, алқымы жыртық еді, сыймады, олай
тепкіледі, бұлай тепкіледі, болмай қойды. Жан-жағына қарап еді,
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барлығы кетіп қалыпты... Онан соң етікті лақтырып ұрып, жалаң
аяқ тұра жүгірді. Далаға шықты, боранда жүгіріп бара жатқан
жолдастарының артынан қуып ала жөнелді. Гудок айқайлағанын
қоятын емес.

***
Шахты астында авария болған учаскеде төрт адам тізеден су
кешіп, суды далаға төгетін насостарды құрып тұр. Мұның бірі –
Лиза, бірі – Шымырбек, бірі – Айша, бірі – Қали. Лизаның үсті
басы тегіс су, суға сүңгіп шыққан сияқты көйлегі етіне жабысқан.
Екі қыздың екеуі де дірілдеп жұмыс істеп жүр.
Жоғарыда наряднаяда телефон соғып Илья тұр. Жүгіріп Əліп
келді. Ильяның түсі суық. Телефонды орнына қойды. Асығып
сөйлеп, Əліпке:
– Не болды? – деді.
Əліп шамын столдың үcтіне қойды.
– Жер астында Лиза, Шымырбек, Айша, Қалилар суды сыртқа
шығарып жатыр, – деді.
Илья Əліпке оқты көзбен қарады:
– Қыздарға суық өтіп кетпей ме?
– Шахтыны сақтап қалу керек емес пе? – деді салқын қанмен
Əліп.

XXIІI ТАРАУ
Боран басылған. Ашық жердің қарын дауыл жалап кеткен, қар
тек əр барактың ығында ғана үйіліп қалған. Күн түстен ауған,
анау адырдың төбесінен сəл-ақ асып тұр. Терезелеріне мұз қатқан
үлкен ақ үйге қарап алыстан бір жаяу келе жатыр. Жаяу ақ үйге
жақындады, ақ үйді айналып жоқ болды. Бұл адам ақ үйдің есігінің алдында тұр.
Бұл Илья екен. Илья есікті қақты. Ақ киім киген дəрігер əйел
шықты.
– Жолдас Афанасьев, кіріңіз! – деп əйел күлді.
Бұл əйел толық, қараторы, шаштарын қырғызған. Жүріс-тұрысы, сөйлеуі көпті көрген адамдай салмақты, маңызды болса да,
біртүрлі жас сияқты. Сөйтсек, бұл баяғы Рақметпен бірге қашатын
Тоқал болып шықты. (Қараңызшы қаншалықты өзгерген?)
Илья ішке кірді. Алдынан кішкене сақалы бар, жуан көзілдірік-
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ті кісі шықты. Үстінде ақ халаты бар. Көзілдірігін алып, Ильяға
қарады.
– Илья Васильевич, бүгін тағы келдіңіз бе? – деп күлді доктор.
– Күн құрғатпай келеді, – деп Рақила да күлді.
Сөйтті де, толық аяқтарын нығыздап басып, еденді сықырлатып, бір есікке кіріп кетті. Доктор көзілдірігін қайтадан киді.
– Ауру жақсы, – деді.
Екеуі ұзын коридормен жүрді. Шеткі ақ есікті ашты. Илья кіріп
кетті. Доктор сыртта қалды.
Қызыл еденді, екі терезелі үйде төрт төсек тұр. Үшеуі бос.
Төр алдындағы төсекте Елемес жатыр. Басын ақ шүберекпен таңып тастаған, басқа денесі көрінбейді, одеялдың астында. Илья
барғанда, Елемес көзін жұмып жатты. Илья басына барып отырғанда, көзін ашты.
Илья жайдары жүзбен:
– Елемес, қалайсың, тəуірсің бе? – деді.
Елемес езуін қимылдатты да, сөйлеудің орнына күлді. Қаны
жоқ, сұп-сұр. Бетіне қуаныш жүгірейін деді. Илья қозғалмай жатқан Елеместің бетіне үңілді:
– Енді он күнде жазылады дейді, жазылғасын бір ай демалыста
болсын деді.
Елемес көзін кең ашып жатты.
Илья терезеге қарады:
– Шахтыны су басып қалды. Лиза, Шымырбектер екі тəулік
болды, тізесінен су кешіп шахты астында жүр.
Ертеңіне Ильяның кабинетіне Əліп, Лиза келді.
Илья Əліптерге қарсы жүріп келе жатып:
– Босаған үш бөлмені маңдайалды екпінділер – Шымырбек,
Елемес, Айшаларға беру керек, – деді.
Əліп ақсақ аяғын өзіне тарта түсті де:
– Одан да екеу-үшеуден кіргізсек қайтеді? – деді.
Илья тоқтай қалып:
– Егерде үй көп болса, əрқайсысына үш бөлмеден беруге міндеттімін, бұл əзірге ғой, – деді.
Тағы да жүгіріп кетті. Бір уақытта тағы тоқтай қалып:
– Айша мен Шымырбекке екі бөлмелі үйді беру керек, екеуі
екеуін алсын, – деді.
Онан соң Лизаға қарап тұрып:
– Ол екеуі бірін-бірі сүйеді, жағдай туғызу керек, түсінесің бе,
Лиза? – деді.
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Тағы да жүріп кетті.
«Сүйеді» дегенде Лиза мұңайып терезеге қарады, кім білсін,
Рақмет есіне түсіп кетті ме, үлкен қара көздері жаспен қаймақтанды. (Бұл Айшаның бақытына іші күйгеңдік пе, жоқ əлде өз
бақытын сағынғандық па?)
– Онан соң, Лиза, əнеугүнгі сыйлаған үй жабдықтарын тез сатып алу керек, олар жабдықсыз үйде қалай отырады, – деді Илья.

***
Сол күні кешке эстакаттың қасына өңкей жастар жиналды, ортасында Лиза, сөйлесіп əңгімелесіп тұр.
– Қали, Илья, Гриша, Егентай, Қасым, сендер маңдайалды екпіндісіңдер, ал барактарыңда мəдениетсіздік, ластық, былығып
жатыр. Бұл жағынан үлгі болмасаңдар, екпінді бола алмайсыңдар.
Топтан айқай шықты:
– Дұрыс-ақ!
– Мəдениетті тұру керек!
– Мақұл!
Егентай ортаға келді. Жымиып бір күліп алды да:
– Біздің барак ремонтталмаған, комендант жаздай құрғақ айғаймен жүрді де, қыс түскесін үні өшті, – деді.
– Солай!
– Дұрыс!
Лиза шашын сілкіп тастап:
– Бүгіннен бастап барактарыңды ремонттайды, – деді. – Терезеге екі рама салады, пеш қондырады, көмір түсіреді, терезелерге штор ұстайды, ақтайды, сырлайды. Екінші əңгіме – комсомол
барағын үлгі барак етуде.
– Жасасын, жасасын!
– Үлгі етеміз!
– Үріп ауызға салғандай етеміз!
– Мəдениеттің ордасы етеміз!
– Тазалық үшін күресті күшейтеміз!
– Жасасын!
Жұрт шулап кетті.
– Барак жанында үлгілі қызыл бұрыш ұйымдастыру керек,
сонда техника, драма, музыка үйірмелерін ашыңдар. Саяси сабақты да бір километр жерге барып жүрмей, осында өткізетін
болу керек, – деді Лиза.
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– Жаса, Лиза!
– Көтер Лизаны!
Лиза күліп:
– Естеріңде болсын, мəдениетті, таза болмасаңдар – қыздар
сүймей қояды, – деді.
Жастардың қуанышты, бақытты, күшті, биік қажырлы күлкісі
шахты төңірегін жаңғырықтырды.

XXIV ТАРАУ
...Осы топтан бөлініп, денесі зор, сұңғақ бойлы жас кетті. Ол
қаланың шетіне қарай жүрді. Мойнын салбыратып жіберген,
қалың ойда келе жатыр. Жолда бір рет тұрды. Бір рет кейін бұрылып, қайтадан жүріп кетті.
Ол бір ағаш баракқа келіп кірді. Барактың ең шеткі бөлмесіне
келіп енді.
Төрдің алдында қара мұртты, сақалды, үлкен қара адам отыр.
– Кел, шырағым Сүлеймен, – деді ол.
Үй иесі алдына бір табақ ет қойыпты, кесеге толтырып құйып,
арақ ішіп отыр.
– Неге кешіктің?
Келген Сүлеймен үндемеді.
Үй иесіне қараңыз:
Бұл – баяғы Күлəнданы алып қашып, ағылшынға апаратын
Өтеген тілмəш. Соның дəл өзі. Бəйбішесі теріс қарап отыр еді,
артына бұрылып, келген Сүлейменге қарады.
Бетіне əжім кіріпті. Көзі де қызарып кетіпті. Теріс қарап неғып отыр десек, қазан қырып отыр екен, тек Сүлеймен келгесін
тоқтатып қойған екен, міне, үй ішін басына көтеріп, шықылдатып
қазанын қыра бастады.
Үй иесі етті турап болып:
– Сен тоңып келеді деп арақ алдырып едім, – деді.
Кесеге толтырып арақ құйып, Сүлейменге ұсынды. Сүлеймен
басын шайқады. Үй иесі қадала қарап:
– Іш мынаны, ағаң айтып отыр! – деді.
Сүлеймен еріксіз алды. Біраз отырды да, су құсатып қылқылдатып жұтып жіберді. Сонан соң алды-артына қарамай етті жей
берді. Бір-екі минуттан кейін, көз алдындағы нəрселері бұлдырай
бастады, аузына апара жатқан еті жерге түсіп кетті.
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Үй иесі Өтеген тағы арақ ұсынды. Енді Сүлеймен тартынбай
ішіп салды.
Сонан соң:
– Мені неге шақырып едіңіз? – деді.
Басы шайқалып отыр. Көзі бұлдырап, буыны босап кеткен. Үй
иесі сақалын сипады.
– Шырағым, жалғызым, ағамнан қалған бала едің, менің айтқанымды істейді деп сенемін, – деді үй иесі Сүлейменге қадала
қарап. – Ал менің шаруам мынау, – деді. – Сені мен менің түбіме
жетейін деп жүрген бір адам бар...
– Ол кім? – деді Сүлеймен.
– Ол инженер Дəуірұлы Рақмет, соның көзін жоғалту керек.
Мен біліп алдым. Баяғы ағылшын өлтірген Күлəнданың інісі
екен. Ол болса біздің түбімізге жетеді.
Қалтылдап, буыны босап отырған Сүлеймен шошынып түсіп:
– Өлтіру керек дейсіз бе? – деді.
Өтеген Сүлейменнің қимылын бақылап үндеген жоқ. Сүлеймен
артымен есікке барып тұрды.Тəлтіректеп тұра жүгірді.
– Сүлеймен! – деді Өтеген.
Бірақ Сүлеймен қарамастан жүгіріп шығып кетіп қалды.
Сүлеймен қараңғы түнге сүңгіп жоқ болды.
Алыста жылтырап электр жарығы көрінді.
Өтеген баяғы қасқыр киімін киіп, далаға шықты. Жолға түсіп
шахтыға қарай кетті. Алыста электр жарығы, оттары жылтыраған
жер барактар.
Қасқыр ішікті жолдан бұрылды, шеткі землянканың есігін қақты, есік ашылды, ішке кірді. Көмескі бетіне шамның жарығында
тоқтасып қалған, бірақ бет ажары кетпеген бір əйел Өтегеннің
асты-үстіне түсіп, ішігін шешіп жүр.
Өтеген отырды, əйел де отырды.
Келген теріс қарап:
– Балаңды көндіріп бер, жаңа мен шақырып едім, қашып кетті, – деді қабағын түйіп.
Əйел солқылдап жылап:
– Болмайды ғой! – деді.
– Мынау қайтеді?
Өтеген əйелге тесіле қарады. Жайдарыланды.
– Жат!
Əйел тұрып келіп, мойнынан құшақтады, төсекке жата берді...
Білте шамның жарығы бір ұзарып, бір қысқарып жанып тұр.
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Төсекте шашы жайылып əйел жатыр. Көйлегі тізесінен жоғары
түрулі.
Өтеген ішігін киіп кетуге айналды.
– Құран ұстап қарғанам, егер балаң тісінен шығарса, жоқ қылам!
Əйел қолдарымен бетін жапты.
Ішікті есіктің алдына шығып:
– Қап, сол жүгермекке бекер айтқан екенмін!.. – деп күбірлеп
жүріп кетті.

XXV ТАРАУ
Дала. Бұлтты аспан. Сонау бел астында жана шахты құрылысы жатыр. Аурухана. Алыстан машина келе жатыр. Жақындады.
Гүрілі естілді. Ауруханаға келіп тоқтады. Есігі ашылып, ішінен
Илья шықты. Аурухананың есігі ашылып, ішінен көзілдірікті
дəрігер шықты. Көзілдірігін алып, Ильяға қарап күлді.
– Қазір болады. Киініп жатыр.
Көзілдірігін қайтадан киді.
– Елемес сіздің ерекше досыңыз ба?
– Ол біздің шахтер.
Дəрігердің жүзінде таңырқағандық белгісі пайда болды. Іштен
Елемес шықты. Илья күліп қолын берді.
– Жазылғаныңды құттықтаймын!
Елемес күледі. Илья дəрігердің қолын ұстап тұрып:
– Сізге барлық шахтерлер атынан алғыс айтамын! – деді.
Дəрігер жүзі жарқын, қуанышты.
Илья Елемеске қарап, жауырынынан қақты.
– Кəне, Елемес, машинаға мін.
Елемес машинаға бір қарады, Ильяға бір қарады, біраз тұрып
қалды. Түсінбеушілік, таңырқаушылық. Бір уақытта бетіне қуаныш жүгірді. Екеуі машинаға мінді. Машина гүрілдеді, бұрылды,
жолға түсті, зырылдап ала жөнелді. Сол күйімен Шымырбектер
барағына келді. Тоқтады. Селкілдеп тұрып гүрілі басылды. Илья
мен Елемес секіріп түсті.
– Жүр, – деді Илья.
– Сіздің үйге ме?
– Жоқ, сіздің үйге...
Елемес тоқтап қалды. Ойламаған жердегі жағдай, түсінбеушілік, таң қалушылық Елеместің бетінен, көз қарасынан көрініпақ тұр.
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– Менің үйім бұл арада емес, жалпы баракта.
– Жолдас Елемес, сіздің үйіңіз осында, жүріңіз.
Жүрді, ішке кірді, құлыптаулы есік. Илья қалтасынан кілт алды. Есікті ашты.
– Кіріңіз.
Елемес таңырқаған күйінде ішке кірді. Жан-жағына қарады.
Əдемі бөлме, төрде кровать, үстінде қызыл көрпе, ақ жастық,
терезеде ақ сұрып. Еден қызыл сырлы. Сары шкаф, айна, стол,
орындық...
Илья кіріп, күліп тұрып:
– Жолдас Елемес, үйіңізге кіруге бола ма? – деді.
Елемес қимылдамай тұр. Əлі түсінбеуде, таң қалуда.
– Сіздің үй осы. Алдыңғы қатардағы екпінді Елеместің үйі
осы.
Елемес əлі қимылдамай, мелшиіп қатып тұр. Əлі түсінбеушілік, таң қалушылық, қайтерін білмеушілік.
– Мына үй жабдықтары кімдікі?
– Олар да сіздікі, ең алдыңғы қатардағы екпінді болғандығыңыздан, сізді үй жабдығымен сыйлағанбыз, – деді Илья.
Елеместің бетінде əлі түсінбеушілік, дағдарушылық.
– Менің үйім жалпы баракта...
Елемес даусын əлсіз шығарды.
– Жоқ, сіздің үйіңіз осы, маған – шахты бастығына сенбейсіз
бе?
Бір уақытта Елеместің жүзінен жұмбақтық, түсінбеушілік, таң
қалушылық, дағдарушылық жоғалып, олардың орнын қуаныш,
бақыттылық, көңілділік, анықтық, сергектік, көтеріңкілік жігер
басты. Барлығы денесінен, бетінен, көзінен көрініп тұр. (Өзінің
өмірі де қорқыныштан, жұмбақтан, жалығудан, түсінбеушіліктен, жоқтықтан қуанышқа, бақытқа, жігерге, қуатқа, құрметке,
атаққа айналған жоқ па.)
Кенет Ильяның қолын ұстай алды. Ильяны құшақтап сүйіп
алды.
Илья да қуанышты:
– Сен – Бассейннің атақты, құрметті ұлысың, сен – социализм
үшін басын құрбан қылатын ұрпақтансың... – деді.
Осы уақытта Елемес ұстап тұрған Ильяның қолын тастап жіберді, кейін шегінді, бетіне сескенушілік, қауіп, ренжушілік, күйзелушілік қайтадан пайда болды. Төмен қарады. Мойнын төмен
түсірді. Қимылдамады.
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Илья да таң қалып тұр. Түсінбеді, бетінде – дағдарыс, не істерін
білмей сасушылық.
– Елемес, саған не болды?
Елемес үндемеді.
– Елемес, басыңды көтерші.
Елемес жай басын көтерді. Аянышты түрде Ильяға қарады.
Жай ғана:
– Илья, кешір, мен сендерді алдадым! – деді.
Илья шошып кетті.
– Неге?
Елемес жай ғана:
– Мен үй беруге де, құрметтеуге де тұрмаймын, мен ризамын,
үйлеріңді қайтып алыңыздар.
Илья Елемеске салмақты, зілді, сұсты көз қараспен қарады:
– Неге?
Елемес төмен қарап тұрып:
– Мен тек... жай ғана...
– Не дейсің?
– ...Тек ерегістен... намысқа шыдай алмай екпінді болған ем.
Ильяның бетінен қауіп кетіп, тынышталайын деді.
– Мен намысқа шыдай алмай, мазаққа қалмайын деп жоспарды үш жүзден орындап жүрдім...
Илья енді күлейін деді, күлді:
– Осы ма алдағаның?
– Осы.
– Енді өзің қалайсың?
– Енді түсіндім, білдім, не үшін күресетінімізді білем.
Илья күліп тұр. Елемеске қолын берді.
– Мен саған ризамын, Елемес!
Елемес қайтадан қуанды. Көзі жайнап кетті, бетіне күлкі жүгірді. Қолын жайып, Ильяны құшақтап сүйіп-сүйіп алды.
Сол уақытта есіктен Лиза кіріп келді. Лиза жүгіріп Елеместің
қасына келді. Елемес оны да құшақтап, сүйіп-сүйіп алды. Есіктен
Шымырбек кіріп келді. Екеуі құшақтасып біраз тұрды.
Елемес жүгіріп айнаға барды. Айнадан гүл жайнаған қуанышты бетін көрді. (Өмірі жалығып, зерігіп қамығып, қабағы салынып
жүретін Елемес бірінші рет бақытын емін-еркін таныған жоқ па?
Бірінші рет қуанған жоқ па? Оның мінезі өзгерген жоқ па? Мына
жайнаған көз, қуанышты жүз, қимылдаған дене, бақытты күлкіні
Елеместен бірінші рет көріп отырған жоқпыз ба?)
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XXVІ ТАРАУ
Түн. Комсомол барағы. Барак есігінің маңдайшасында «Үлгілі
комсомол барағы» деген жазу бар. Баяғы Қасым, Ілияс, Қали,
Гришалардың бөлмесі. Осы шынымен сондағы қора сияқты, былық, суық бөлме ме? Қараңызшы, пеш орнатылған, қызарып көмір
лаулап жанып жатыр. Терезе екі қабатталған, штор ілінген, үйдің
ішінде аппақ бес төсек, əдемі жиылған, жаңа одеялдар жабылған,
ақ жастықтар. Қызыл шүберек жабылған екі стол, бірінің үстінде
патефон, бір кіршік жоқ. Электр шамы. Үй жап-жарық. Есік жақта киімілгіш. Үлкен сары шкаф, айна...
Этажерка. Онда кітап. Қабырғада сағат шықылдап тұр. Үйдің
ортасында Қали тұр. Аяғында сары бəтеңке, үстінде əдемі костюм, шашын əдемілеп тараған. Бұл бүгін үйге дежурный.
Үйге Ілияс кіріп келді. Үстінде қара костюм, мойнында жібек
көк галстук. Кіре галошын шешіп, жоғары шықты. Қали одырайып қарап тұр. Бір уақытта:
– Жолдас Ілияс! – деді.
Ілияс жалт қарады.
Салмақты түрде Қали:
– Бері келіңіз! – деді.
Ілияс келді.
– Ана галошты киіңіз!
Ілияс аузын ашып, түсінбегендей, галошын киді.
Қали салмақты, маңызды түрде:
– Ауызғы үйге шешіп келіп кіріңіз, – деді.
Ілияс шығып кетті. Галошын тастап келді.
– Бұйрығыңыз орындалды! – деді көзін жыпылықтатып тұрып.
Есіктен Егентай кіріп келді.
Үстінде елтірі жағалы пальто, аяғында əдемі бəтеңке, галстук.
Əн салып кірді:
– Əлеу-лəй-əли.
Гəкку-гəкку...
Келіп пальтосымен төсегіне аунай кетті.
Қали ала көзімен қарады.
– Бері келіңіз!
Егентай ұшып тұрып, Қалидың қасына барды.
– Пальтоны шешіңіз.
Ілияс күле қарап тұр. Егентай үндеместен шешті.
Қали салмақпен:
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– Анау киімілгішке барыңыз!
Егентай бұққан адамдай, пальтосын алып, ілгіштің қасына барды. Бағынышты адамдай, «енді не бұйырасыз» деген көз қараспен, абайлап қана Қалиға қарады.
– Іл! – деді Қали өкімді дауыспен, қолымен нұсқап қалып.
Егентай ілді. Көзінің астымен əлі қарап тұр.
– Болды, – деді Қали командирдей-ақ.
Егентай білдірмейін деген кісідей, көзін Қалидан айырмай,
жай басып төсегіне кетті.Төсегіне тағы аунай кетті. Қали қасына
жетіп барды. Желкесінен ұстап:
– Өзің не қылған мəдениетсізсің?– деді.
Егентай қарғып тұрып, əскери құсап қалшиып қатып қалды.
Қали салмақпен, қатты:
– Төсекке киіммен аунауға болмайтынын білесің бе?
Егентайдың кірпігі тез-тез жұмылып, көзі жыпылықтап кетті.
– Менен бір білместік өтті...
Егентай стол жаққа кетті...
– Мына костюмді аунауға сыйлаған жоқ қой, онан соң, қыры
кеткен соң не сұлулығы қалады? – деді Қали.
Біреу өлең айтып келе жатыр.
Ішке кірді. Қасым екен.
Галошын да шешпей, пальтосымен, кепкесімен тура төсегіне
қарай тартты.
– Шаршап зорға тоқтапсың...
– Ой, сабаз-ай, пай, пай, пай...
Төсегіне келіп, галошымен, пальтосымен аунай кетті. Қали,
Ілияс, Есентай үшеуі бірден айқай салды:
– Бұл не деген мəдениетсіздік!
Қасым басын көтеріп алды. Қабақ түйіп тұрған Қалиды көрді. Егентай мен Ілиясқа қарады. Онан соң өзінің пальтосына,
аяғындағы галошына қарады, аузын ашып тұрып, аяғын жоғары
көтерді.
Содан кейін қарғып тұрды.
– Балалар, менен бір білместік кетті. Кешіріңдер, мақұл ма?
– Сенің мына қылығыңның қасында, менің істегенім əп-əдемі
екен ғой, – деді Егентай көтеріліп.
Қасым жауап күткендей қалшиып тұр.
– Неғылып тұрсың енді, істеріңді істеп болғасын? – деді Ілияс.
Қасым жүгіріп далаға шығып, галошын шешіп, үйге кіріп, пальтосын, кепкесін шешіп ілді.
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Егентай патефонды ойнатты.
Есіктен Гриша кіріп келді, пальтосын ілді, қолында ораулы кір
көйлегі бар.
Пластинкада фокстрот.
Гриша еденді тарсылдатып билеп ала жөнелді.
Оған Қасым қосыла бергенде, Қали:
– Əй, мыналарың не? – деп айқай салды.
Қасым жалт қарап, жалтарып:
– Е, бəсе, мынауың не? – деп Қалиға қосыла кетті.
Гриша сасып:
– Есімде жоқ, əдет бойынша... – деп күбірледі.
Патефон ойнап жатыр. Скрипка, лирикалы күй тартты. Гриша төсегіне барып еңкейіп, қолындағы кір көйлегін кроватының
астына ырғытып-ақ жіберді.
Постыда тұрған милиционердей-ақ Қали жетіп келді.
– Алып бері кірді!
Гриша аузы ашылып қарап қалыпты. Еңкейіп, төсектің астынан
алып берді. Қали оны апарып шкафтың астыңғы тартпасындағы
басқа кірлерге қосып қойды.
Гриша артынан қарап тұрып:
– Қали, кешірерсің, мен ойламаған жерден... – деп жалынғандай болды.
Патефон баяулап келіп тоқтады:
– Шуберттің «Музыкалық моменттерін» ойнатшы, – деді Ілияс.
– Бетховенді ойнат, – деді Қасым.
Егентайға келе жатқан Қали:
– «Ұйқыдағы арудан» ойнат! – деп айқай салды.
– Айқайлама!
Қали аузын алақанымен баса қалды.
Төсегінен тұрып Гриша:
– Дежурный да білместік істейді екен-ау! – деп мысқылдады.
Егентай қолын көтерді.
– Сендер музыканың дəмін білмейсіңдер, міне...
Сахнада айтып тұрғандай маңызданып, галстугін ұстап, тамағын кенеп:
– Федорге «би», «Щелкунчик» балетінен, музыка Чайковскийдікі, дирижер Егентай! – деп, Егентай қолын шапалақтады, барлығы да қол соқты.
Музыка сарнап ала жөнелді.
Бəрі қатар тұр. Барлығының үстерінде де жаңа костюм, галс-
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тук, əп-əдемі, барлығы да өрімдей. (Тек осыдан екі сағат бұрын
шахты астында бет-ауыздары күйе болып, көмірмен араласып
жүргендер осылар деуге қалай сенесіздер.)
Есіктен Лиза кіріп келді.
Қали алдынан шығып, Лизаға:
– Кейін айналып түсіңіз, – деді.
Лиза таң қалып кейін айналып түсті.
– Далаға шығып, есікті қағып кіріңіз!
Лиза білдірмей езу тартып күлді. Далаға шығып есікті қақты.
Іште Қали:
– Кіріңіз, – деді.
Үйге кірген Лизаның қолын Қали ұстады.
Қолына қарады.
– Егер мен гимназист болсам, қолыңызды сүйіп алар ем, – деді.
Лиза жайдары, қуанышты, күліп тұр.
– Гимназист болмай, дежурный болғандықтан тəртіп сақтап
жүрмін де.
– Бұл бүлдіреді, Лиза, бұл командир оқып, қиялданып жүр. Мұнымен сөйлеспеңіз, бері маған келіңіз, – деп, Егентай Лизаның
қолтығынан ұстап ала жөнелді.
Қали жібермеді.
– Жолдас Егентай, дежурныйға бағынасыз ба, жоқ па?
Лиза қарады.
– Лизочка, далаға шығарып, есікті қақтырып кіргізгенімізді
кешірерсің, тəртіп солай! – деді.

***
...Жер барактың іші. Əйел мен баласы. Сүлеймен отыр.
Сүлеймен тұра келді.
Шешесі етегінен жабысты, еңіреп жылап жіберді.
– Құдай-ай, құдай? Өлген əкеңнің жалғыз інісі!!!
– Кімге ұстап бермексің, ойбай-ойбай!
Сүлеймен жұлқынып кетуге айналды.
– Ақ сүтімді көкке сауам!
Əйел омырауын жыртып жіберді.
Сүлейменде түс жоқ. Қайтып барып, солғын түрде, төсекке отыра кетті. Түсінде күйзелгендік, дағдарғандық, екі ойлы, əpi-cəpi
болғандық. Үрей жоқ, сұп-сұр. Көзі аларып шығып кетті.
Төмен қарап қозғалмай отырып қалды.
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Далада түн. Жерде қар. Алыста келе жатқан машинаның екі
көзі, гүрілдегені естілді.

XXVІI ТАРАУ
Шахты құрылысының клубында жиналыс болып жатыр.
Толы адам. Стол басында Алексей, Шектібай, Ермек, Айдар, Ұлболсын, Аркаша отыр. Одақ ұйымының бастығы Жұматұлы сыйланғандарды жариялап тұр. Музыка. Сол жиылыстан мына бір
кесінді:
Жұматұлы:
– Ең соңғы, Ермек Қойшыбайұлы, маңдайалды екпінді, нормасын 200 процент орындайды. Шахтыдан газ шыққанда ерекше
ерлік көрсеткен, костюммен сыйланады!
Қатты қол соғу, айқай. Музыка тартылды. Ермек сахнаға шықты, сыйлығын алды, Жұматұлының қолын алды. Қатты қол шапалақтау. Ермектің түсі солғын, бір нəрсе айтайын деп тұрды,
қолын көтерді. Шапалақ соғылды. Ермек айта алмай түсіп кетті.
Жұрт тағы тынды.
Шектібай орнынан тұрды. Залға біраз қарады.
– Жолдастар, осымен құрметті мəжіліс жабылды, енді ойын
болады. Ол жөнінде сөз комсомол ұйымының хатшысы Мырзашқа беріледі, – деді.
Айқай, у-шу, қол шапалақтау. Мырзаш орнынан тұрды:
– Ойын өзіміздің драма үйірмесінің күшімен қойылады. Ойынға қатысатындар өзіміздің драма үйірмелерінің мүшелері, – деді.
Сахнаның артында, оңашада Аркаша мен Ұлбосын сөйлесіп
отыр. Аркаша Ұлбосынды құшақтап отыр. Аркаша Ұлбосынның
ернінен сүйіп алды.
Ұлбосын назданған түрде:
– Қой, ернімнің бояуы бар, – деді.
Мырзаш келді, Ұлбосын ата жөнелді. Мырзаш күлді.
– Мені білмейді ғой дейсіңдер ме? Мен тойларыңның қамын
жасап жүрмін, – деді.

***
Қараңғылық қоюланып барып түн болды.
Гудок айқайлады. Алексей жиылыстан шығысымен парткомге
кетті. Кітап оқып отырды.
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Біраз уақыттан кейін Шектібай келді. Үңіле қарады.
– Неғып отырсың, Алексей?
– Жұмыс деп жүріп, көркем əдебиеттен қол үзіп бара жатырмыз... «Петр Біріншіні» оқып жатырмын, – деді.
Осы уақытта есік ашылды. Ішке Ермек кірді. Tүсі қашқан, мойны салбырап, қолына сыйлыққа алған костюмін ұстап тұр.
Шектібай:
– Ермек! Неғып жүрсің? – деді.
Ермек жақындай түсті. Басын көтерді.
– Шырақтарым, мына сыйлықтарыңызды қайтып алыңыздар...
– Неге? – деді екеуі де.
– Менің сыйлық алатын жөнім жоқ еді..
– Неге? – деді тағы екеуі де.
Ермек біраз мүдірді.
Костюмді стол үстіне қойды да:
– Мен жаздың күні магазинде барқыт көрдім, сат деп едім,
екпінділерге ғана деді. Мен сол барқыт үшін екпінді болып едім.
Ермек тағы біраз үндемей тұрды.
Ермек тұрып қалды, ендігісін айтпады. Шектібай да, Алексей
де езу тартып күлді.
Алексей Ермекті құшақтай алды.
– Ақыры түсіндің ғой? – деді.
– Түсіндім...
– Санаң өсті, келешекте де өседі ғой, – деді Шектібай.
Ермек нығытып:
– Өсті, өседі де, – деді.
– Ендеше болыпты, – деп Алексей күлді.
Ермек жаңа ғана басын көтерді. Күліп, риза болып тұрған бастықтарын көрді. Көзі жайнап, бетіне қуаныш жүгірді.
– Қолыңды берші! – деді Алексей.
Ермек қолын берді, екеуі қол алысты.
Ермек күлді.

XXVIIІ ТАРАУ
Ертеңіне сағат онда Шектібайдың кабинетіне асхананың официанты келді. Шектібайдың алдына үш қабат табақ қойды, астында борщ, ортасында картоп пен ет, үстінде үшіншісі. Шектібай шетінен көріп, қасықпен араластырып дəмдерін татып жатты.
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Осы уақытта есіктен Алексей мен қалалық партия комитетінің
хатшысы кіріп келді. Хатшы аңырайып тұрып қалды.
– Сіз кеңсеге тамақ алдырып ішіп отырсыз ба?
Шектібай күліп жіберді. Хатшыға қолын ұсынды. Қол алысты.
Хатшы əлі таң болып қарап тұр. Шектібай күлкісін басып:
– Жоқ, жұмысшылар ішетін асхана тамағын тексеріп жатырмын. Осылай күнде көріп тұрмасаң, тамақты сұйылтып жібереді.
Хатшы да күлейін деді. Алексей екеуі отырысты.
Шектібай официантқа:
– Жарайды, жаман емес, апара бер, – деді.
Официант ала жөнелді.
Шектібай ойланып тұрды да:
– Сіздер шахты жаққа бара беріңіздер, мен өзім асханаға барып
қазаннан көрейін, повар мені алдаған жоқ па екен? – деді.
– Мақұл, оныңыз тіпті жақсы екен, біз бара берейік, сіз сол
жағынан ораласыз, – деді хатшы.
Шектібай қағазын жинастырып қалды. Екеуі далаға шықты.
Сонау үлкен құрылыстарға қарай жүрді. Шахты құрылысының
төбелерінен түтін бұрқырап жатты. Қозғалыс, қимыл, адам дауыстары, трактор дауыстары... алыстан үлкен темір мұнара көрініп
тұрды. Басында үлкен дөңгелектері бар.
Қалалық партия комитетінің хатшысы, Алексей, Шектібай, Рақмет, Мырзаш, трест бастығы, трестің бас инженері, Жұматұлы –
барлығы шахтыға түсетін киім киген. Шахты комбинатының
ішін аралады.
Цемент еденді тарсылдатып болашақ ламповой, контора, механикалық мастерской, темірші, балташы, кладовой, монша жəне
басқа үйлерді аралады. Бұлар темір сатымен жоғары көтерілді.
– Эстакатқа барайық, – деді Рақмет.
Бұлар эстакатқа барды.
Эстакаттың төбесінен төңірек əдемі көрінді.
Жан-жақтың бəрін үлкен-үлкен құрылыстар қаптап кеткен.
Паровоздың гудогі айқайлады. Жан-жақтан тынбай шығып
жатқан дыбыстар, ат айдаушылардың айқайы, жүздеген арбамен
топырақ, тас келіп жатыр. Арбаның шиқылдауы, аттың ауыздық
шайнауы, трактор гүрілі.
– Қане шахтыға түсейік, – деді Алексей.
Бұлар клетке отырды. Стволшы бұларға шам берді, электр
қоңыраудың түймесін басып қалды. Клет бір көтерілді де, төмен
сырғи бастады, бара-бара тездеп сырғыды. Ортасына келгенде
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Рақмет шамын көтерді. Стволдың цемент құдығының сарықоңыр қабырғалары көрінді. Қабырғалар су тамшыларымен торланған. От жарығы түскенде меруерттей жылтырады.
Ең соңғы горизонтта клет тоқтады. Клет жұмсақ түрде жүрді
де, теуіп тоқтады. Ствол электр жарығымен күндізгідей. Клеттен
шығып бірнеше теміржолдар кеткен. Бұл жолдарда қозғалмай
темір вагондар тұрды. Вагондар жаңа, қап-қара боп боялған,
электр жарығымен жарқылдайды.
– Біз сіздерге енді дайындалып жатқан пластыларды, құрылған машиналарды, шахты штректері мен бремистперктерінің
жайылған, таралған сеттерін көрсетеміз, – деді Шектібай.
Бұлар жүріп келеді.
– Шахтының ішкі құрылысы жаңадан ғана құрылып жатыр.
Механизмді жинап жатырмыз, – деді Рақмет.
Электрмен жарық болған штректерде, алыста жер асты жолы
созылып жатыр. Алыстан штректер жіңішкеріп, содан жердің
электрлері де көрінбейді.
Бұлар темір бетон креппен істелген штрекпен келе жатыр. Бетонды штрек поезд өтетін туннель сияқты. Төбесі дөңгелектелінген ұзын коридор.
Рақмет, Алексей, Шектібай алда келе жатыр. Бақыттылық
жүздерінен көрінеді. Қалалық партия комитетінің хатшысы енді
Рақметпен қатарласып келе жатыр.
Бұлар солға бұрылды. Коридордың сол жағындағы тар аузына кірді. Енді ар жағында электр проводасы жоқ. Келіп үлгірген
жері осы.
Бұлар енді коридорды дүңкілдетіп, кейбіреулері темір шпалдарға сүрініп, қараңғыда келе жатты. Адамдардың басқан қадамы
тыныштықты бұзды.
Бұлар забойға келді. Пластаны көрді. Қол шам жарығымен
қара көмірлер жалт-жұлт етті. Шамды көтерген сайын ұлы пластаның шам жарығымен жалтыраулары бір шеттен бір шетке
жүгіріп, бірімен бірі соғысып, ұсақ жұлдыздарша бөлініп, сынап
тамшылары құсап кетті.
Ешкім дыбыс шығармады.
Шектібай шамын сол жаққа бұрды. Забойдың қараңғылығында
жатқан екі машина көрінді. Майланған, жалтырайды. Бұл көмір
кесетін машиналар...
– Мыналар əнеугүнгі келген машиналар ғой, – деді қалалық
партком хатшысы.
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– Иə, өзіміздің кеңес өндірісінен шыққан, – деді трестің бас
инженері.
Одан кейін ешкім сөйлемеді.
Бұлар қайтты. Электр жарығымен күндізгідей болып тұрған
орталық штрекке тағы түсті.
Рақмет тоқтады.
– Міне, онда да осындай пласта бар.
– Бұдан жүз метр төмен, тағы осындай горизонт болмақшы, –
деді.
Барлығы клетке келді.
Жүздері қуанышты.
Красный Шектібайға қарап:
– Кісі қуанғанда сөйлеуге сөз таба алмай қалады екен ғой. Мен
əнеугүні түскенде штрек жаңадан ғана басталған еді, – деді.
Алды клетке міне бастады.
– Былтыр кейбіреулердің Рақметке сенгісі келмеді-ау, – деді
тағы Красный.
Қатар тұрған Рақмет ұялып төмен қарады. Рақмет:
– Донбасс инженерлері, трестің бас инженері Иван Михайлович болмағанда, тіптен қиын болар еді, – деді. – Техникалық, тəжірибелік, теориялық көмегін, басшылығын күнде беріп отырды.
Тек сол кісінің арқасында...
– Рақмет, өз бағаңды да арзандатпасайшы, – деді трестің бас
инженері күліп.
– Əңгіме партия басшылығының мықтылығында, Алексейдің
осында ұйықтаған күндері де болды ғой, – деді Рақмет.
Алексей клетке мініп қойған екен, қалғандары да барып мінді.
Қалалық партия комитетінің хатшысы Шектібайға:
– Бірінші Майда ашылады ғой?.. – деді.
– Сөзсіз, – деді Шектібай.
Бұлар сыртқа шықты. Биікте тағы тұрды. Төменнен шыққан
дыбыстар естіле бастады.
«Тағы да, əуп, тағы да!» – деп айқайлап жатты. «Бір, екі, əуп,
тағы да!»
Əне бір жерде үй төбесінен ақ бұлт – бу көтерілді. Бұл пар еді,
көбейді. Фонтан құсап бір жіңішке пар атқылады, гудок айқайлады. Əуені жырта, құрылыс үстін дыбыспен толтырды. Бұлар
төмен түсіп, конторға кіріп, өз киімдерін киді.
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XXІХ ТАРАУ
...Шахты асты. Негізгі штректің оң жақтағы еңбектеп жүретін лаваның жоғарғы ең түбінде, үңгірде, бес адам шамдарын
крептерге қойып, көмір шауып жатыр. Штректегі сырылдаған
вагон дауыстары бұларға естілмейді. Шақ-шақ шабылған қайла
даусы далаға жарыққа шыға алмай, қабырғаға соқтығып, көмір
сияқты опырылып, ұнтақталып жерге түсетін сияқты. Опырылған,
уатылған көмір шахтерлерді тізеден көмген.
Бейсен шахтер шетте шауып жатыр. Қасында Сүлеймен көмір
күреп отыр. Қали мен Шымырбек ортада қатарласа қайла шауып
жатыр. Қайла көмірге қарш-қарш тиеді. Гриша шамын мойнына
іліп, жеңнің ішіндей жіңішке пластамен штрекке қарай еңбектей
жөнелді. Көпке дейін шамның жарығы көрініп бара жатты. Бір
уақытта тіпті көрінбей кетті.
Негізгі штректе Айша келе жатыр.
Шымырбектер жүрген лаваның аузына келіп, Айша тұрды. Еңкейіп лаваға қарады. Алыста от жылтырап біреу келе жатты. Айша
қуанышты. Шамның жарығымен көзі ұшқынданып жайнап тұр.
– Шымырбекке барсам ба екен? – деді ішінен.
Лаваға қарап ақырын:
– Шымырбек! – деді.
Аузын қолымен жаба қойды. Өзінен-өзі ұялды.
– Барайын, – деді Айша.
Лавамен еңбектеп ала жөнелді. Қарсы келе жатқан адам жақындап қалды. Екеуі есік пен төрдей жақын келді. Айша:
– Гриша! – деді.
Гриша:
– Айша, – деді.
Осы уақытта бір нəрсе сықырлады. Ə дегенше болған жоқ, Гришаның жанындағы стойка шырпы құсап ортасынан қақ бөлініп
кетті.
– Айша! – деді Гриша.
Онан соң Гришаның үстіне лава құлап кетті. Гришаның басынан, қолынан басқа жері породамен көмілді. Лава іші сықырлап,
дүрсілдеп кетті.
– Бері қарашы, Айша! – деп біреу арт жақта айқай салды.
Айша қозғала алмай қатып қалды. Айшаның алдына төбеден
саулап су топырақ құйылып жатты.
– Қаш, Айша! – деді үрейленген дауыс арт жақтан.
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– Ойбай! – деді Гриша.
– Қаш, – деді арт жақтан.
Бірақ Айша ес-түсін білмей алға ұмтыла түсті. Сырғанап барып
Гришаның қолынан тартты, жұлқыды...
Штрек жақтан:
– Өлдің. Айша, қаш! Қаш! – деді қорыққан, үрейленген дауыстар.
Бірақ Айша жанталасып Гришаны өзіне тарта түсті. Көміліп
қалған Гриша қозғалған жоқ.
– Гриша! – деді Айша бар даусымен шыңғырып...
– Айша, ойбай, өлдің! Қаш! Қаш!
Штректегілер шулап азан-қазан болды. Айшаның көрер көзге
жер астында қалып бара жатқаны жанның бəрін безектетті.
Айша Гришаны тағы тарта бастады. Осы уақытта стойка да
сартылдап сынып, жер жарылып гүрс етті. Гришаны да, Айшаны
да лава басып қалды. Олар тұрған жердің тесігі бітеліп, лава жоқ
болып, жермен-жексен болып кетті.
Шымырбектер осы уақытта үрейленіп, тыңдай қалысты. Қайлаларын тастап жіберді. Штрек жақ гүрілдеп астан-кестен болып
кетті. Əдепкіде құм құсап суылдап құйылған дыбыс естілді. Онан
соң тау жарылғандай гүрс-гүрс етті. Стойкалар бытырлап сынып,
топырақпен көміліп жатты. Үш шам қатарынан сынды. Гүрсілдеп
порода құлап жатты.
Бұлар артқа қарай домалап түкпірге тығылды. Дыбыс жоқ, бірінің үстінде бірі жатыр. Лаваны басына көтерген гүрсіл тіптен
жақыннан шықты. Бəрі үндеместен қатып қалысты.
Жер селкілдеткен гүрсіл қояйын деді. Бір жерде төмен құлаған су құсап, порода құйылып жатты.
Құлаққа ұрған танадай тыныштық.
– Енді қойған шығар, – деді ақырын, тіптен ақырын Бейсен
даусы дірілдеп.
Барлығы да бағанадан бері тұншығып, булығып, жаңа ғана дем
алғандай болды. Бірақ қайтадан бір-біріне тығыла түсті.
– Қимылдамаңдар! – деді Бейсен.
Өзі шамды қолына алып, жай еңбектей бастады. Бір қозғалып,
бір тоқтайды. Бес қадам жерге барды. Шамын көтеріп, қабырғаларды көрді.
Арттағылар қимылдамайды, демдерін ішінен алады. Қали сыбырлап, ентігіп:
– Гриша қайтты екен? – деді.
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Ешкім жауап берген жоқ. Бір-біріне тығыла түсті. Бейсен
еңбектеп, құлаған жерге келді. Шамын көтеріп қарады. Лаваның
жеңнің ішіндей тесігі көміліп, жоқ болып бітеліп қалған екен.
Бейсен қайтадан қайтты.
– Біз далаға шығатын жол тіптен көміліп қалыпты, – деді Бейсен.
Ешкім жауап қатқан жоқ.
– Кемінде жетпіс-сексен метр жер отырып қалуы керек, – деді
Бейсен.
Ешкім дыбыс шығарған жоқ.
– Неге үндемей қалдыңдар? – деп Бейсен айқай салды.
Бірақ жауап болмай, өзінің даусынан өзі қорқып, жолдастарын
құшақтап отыра кетті.

XXX ТАРАУ
Шахты аузында үймелеп бір топ адам тұр. Ортасында шахты
парткомының жаңа келген хатшысы, Əліп, Төлеп, тағы басқа
шахтерлер.
Шахты астынан бас инженер болған Кулевакин шықты. Жанның бəрі соған қарады.
Кулевакин саспай, маңыздана басып ортаға келді.
– Қане, не дейсің? – деді партком хатшысы.
Инженер келіп, үмітсізденген адамдай солғын түрде:
– Меніңше, құлаған жерге жолауға болмайды, – деді.
Хатшы қабағын түйе қарады.
– Сеніңше, тірі адамдарды өлім қолына беру керек екен де.
Кулевакин сасып, қипалақтап:
– Жоқ, мен тек фактыны айтам. Лава қауіпті. Біреуді өлтірмейміз деп жүріп, басқа біреуді өлтіріп алмайық деймін, лава
тисең құлайын деп тұр, – деп сумаң-сумаң етті.
Асыға басып Лиза келді.
Кулевакин енді қауіптің бетін қайтарып, күш жинап алып:
– Лаваның қауіптілігі бір болса, екіншіден, сексен метрдей
жерді аршығанша көп уақыт бар, ол тағы жағдайсыз, – деді.
Ентелеп Лиза ортаға кірді.
– Меніңше, ешқандай қауіп жоқ. Бұл бас инженердің қиялы.
Креп қойып, арши беруге болады. Құлайтын жер құлап болған, –
деді Лиза байқаусызда араласып.
Жанның бəрі Лизаның аузына қарады.
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– Құлаудың алдында екінші учаскеге барып, сол лаваға ендім.
Байқағанда, қауіпті екі жерді көрдім, бірі лаваның ауыз жағында, бірі түп жағында. Бұл араларда креп те сирек, жіңішке екен.
Мен де барып Əліпке айттым, содан кейін құлады дегенді бір-ақ
есіттік. Сонан соң – сексен метр емес, жиырмадан аспайды, – деді
Лиза.
Əліп:
– Бұл лава анада біраз құлаған. Кеше инженер Кулевакин көріп,
енді қауіпті емес, тазалатып істеу керек деген, – деді.
– Əңгіме бас инженерде екен ғой... Қане, команда неге келмей
жатыр? – деді хатшы.
– Қазір келеді, Ильяның өзі кетті ғой, – деді Төлеп айқайлап.
Команда келді, алдында Илья.
Арқаларында аппараттарының ауыр болат бөтелкелері. Қарақошқыл брезент костюмдері бар. Команда шахтыға түсті.
Илья хатшының қасына келді:
– Мен шахтыда қалғандардың үй ішін барып жұбатып, көңілдендірсем деймін, жылап əуре болулары мүмкін..
– Тіптен жақсы, мен де саған соны айтайын деп едім, – деді
хатшы.
Лиза кетіп қалды, хатшы шахтыға түсті.

XXXI ТАРАУ
Бейсен, Қали, Шымырбек, Сүлеймен төртеуі жалғыз шамды
қоршап отыр. Бейсен басын көтеріп алып:
– Шырақтарым, өлімнен де қорықпау керек, біз өлсек, орнымызды басатындар көп.
– Гриша өлді ме екен, қайтты екен? – деді қамығып Қали.
– Біреудің қамын жейсің, өзің өлейін деп отырып, – деді
Сүлеймен.
Бейсен қатты:
– Қойыңдар, бізді өлтірмейді, аршып алады, – деді.
– Бəсе, Гриша өліп қалды ма екен? – деді төмен қарап отырып
Шымырбек.
Біраз тыныштық болды. Бейсен күлімсіреді.

***
Қалалық партия комитетінің хатшысы телефонмен сөйлесіп
отыр.
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– Қане, не болды?
Сөйлесіп отырғаны – шахты партия комитетінің хатшысы.
– Екі тəуліктен бері тынбай қазып жатырмыз.
Қалалық партия комитетінің хатшысы:
– Үй іштерімен жиі сөйлесіп, қорқыныштарын басып тұрсыңдар ма?.. Жақсы. Онан соң Бейсеннің үйін əлі ремонттаған жоқсыңдар ма? Тездету керек. Екінші, барактарының алдына қоқыр
салатын жəшік орнаттыңдар ма?
Шахты комитетінің хатшысы:
– Орнатылды.
Қалалық партия комитетінің хатшысы:
– Буфеттеріңе тағы бір сатушы алдыңдар ма?
Шахты комитетінің хатшысы:
– Алдық, ширет жойылды.
Қалалық партия комитетінің хатшысы:
– Төлептің баласы жөнінде Орталық газеттерге жаздыңдар ма?
Жақсы, Төлеп қызы жөнінде жылауын қойды ма?
Шахты парткомы:
– Қойды, алдыңғы қатарлы екпінді болды. Жақында жаңа пəтер
бердік, хат танып қалды.
Қалалық партком хатшысы:
– Наряднаяны жылыттыңдар ма? Дұрыс...
– 7-бригадирдің жұмысын тексердіңдер ме?
– Дəуірұлы ең артта келе жатқан бригаданы шақырып алып, өзін
уақытша бригадир деп жариялапты. Бригадирге: «Менің бригаданы басқару, істеу əдісімді үйрен» депті. Алты күнде бригада олқылықтан шығыпты. Бригада Дəуірұлының əдісін, əрбір нұсқауын
қағып алып, үйреніп, осы күнде алдыңғы қатарда... иə... жақсы.
Шахты партком хатшысы:
– Шахтымызға бас инженерлікке Лизаны ұсынамыз деп тұрмыз. Біздің Лиза да Дəуірұлынан кем емес (күледі).
Қалалық партком:
– Жақсы, бұл табылған ақыл. Лиза Дəуірұлын біле ме екен? Тəжірибе ауысуды күшейтукерек. Мақұл, қош. Қазуды тездетіңдер.

***
Түн. Ай қараңғы. Баяғы қасқыр ішікті келе жатыр. Өзінен-өзі
езу тартып күледі.
– Жүгермектің шахты астында қалғаны тəуір болды, қорқып
жүр едім... – деді ішінен...

Саттар Ерубаев

160

Жүріп келе жатыр. Қонышынан үлкен пышақты суырып алып,
көріп, қайта тықты. Рақметтер барағына келіп, сыртын айналып
кетті.
Рақметтің үйінде Рақмет пен Алексей отыр. Алексей Рақметке
қадала қарап:
– Осы сені мен Вознесенская бір-біріңді сүйген екенсіңдер, бір
жарым жылдан бері болмашы себептермен түсінісе алмай жүрген
көрінесіңдер. Бұл түкке тұрмайтын романтика ғой.
Рақмет ойланып төмен қарап отыр.
– Ол басқа біреуді сүйетін болыпты.
– Сүйсе не дейсің? Не деп өкпелейсің? «Біреуді» сүйсе қой дей
алмайсың ғой.
Рақмет басын көтеріп:
– Алексей, онда мен қойдым...
Айтарын айтты да, ернін тістеді. Көзі аларып кетті. Үрейі
ұшып, қорыққан тəрізденді. Басын столдың үстінде жатқан білегіне сүйеп отырып қалды. Басын жұлып көтеріп алды:
– Алексей, жоқ, олай емес, мен оны сүйем, ешқайда жібере
алмаймын! – деді.
– Сүймесе қайтесің? – деп Алексей күлді.
– Əйтеуір, сүймейді дегенге сенім келмейді. Төрт жыл бірге
оқыдым. Қалайша мені сүймейтін болып қалды?..
– Мəселені анықтау керек, – деді Алексей. – Мен енді қайтайын, сағат қанша болды?
Рақмет сағатына қарады:
– Үш жарым, мен төртте шахтыға барам.
Алексей орнынан тұрды.
– Жеті түнде қайда барасың? Демал, бəрібір ертең ерте тұрасың, – деді.
Рақмет шашын қайырып тұрып:
– Жоқ, бару керек, – деді.
Алексей кетіп бара жатып:
– Жатып ұйықта, онда адамдар бар ғой, – деді.
Алексей шығып кетті. Рақмет біраз отырды.
– Шахтыға баруым керек. – Орнынан тұрды.

***
Қараңғы... Шахты асты. Сүлеймен етпетінен түсіп жатыр. Шымырбек тұнжырап отыр. Бейсен төмен қарап шамға қадалып отыр.
Қали шалқасынан жатып:
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– Гриша қайтті екен? – деді.
Даусы дірілдеп шықты.
Бейсен басын көтеріп алып:
– Балалар, тұрыңдар! – деді.
Қали басын көтерді. Шымырбек тұнжыраған күйінде отыр.
Сүлеймен қозғалған жоқ.
– Балалар, өлімнен қорықпайық, өкінбейік. Бірақ ақырғы ойымыздағы сырымызды айтайық. Ең болмаса біріміздің сырымызды
біріміз біліп кетейік, – деді Бейсен...
Жердің барлық ауырлығы мойындарына түскендей болды.
Өмірдің беретін қимылы, ызыңы бұл жер астына жетпеді. Бейсен сөзін есіткен соң, Шымырбек басын көтеріп алды. Сүлеймен
орнынан қарғып тұрды. Шымырбек екі шекесін алақандарымен
сүйеп, екі аяғын созып жіберіп, төмен қарап отыр.
Бейсен алдына қарап отырды да:
– Мына жалпы іс үшін өлуге мен де ризамын. Біраз жасқа келдім. Осы іс үшін күрестім, қызығын көрдім. Бірақ бір нəрсе маған
арман болып бара жатыр.
Мен кеңес съезіне арнап, соның қарсаңына жиырма вагон артық
көмір берем деп серт берген ем. Мен ешуақытта сертімді орындамаған адам емес едім. Мынау маған қарыз сияқты. Екпінділік,
коммунистік сертті орындай алмаған сияқты болып кетіп бара
жатырмын-ау. Бұл менің төңкеріске қатысқан, Қарағандыны қолымен жасаған Бейсен атыма таңба сияқты.
Үшеуі де үрейленіп Бейсенге қадалды.
Бейсен сол қалпында айта берді.
– Екі-үш күн болды, əйелім ұл тапқан. Той қылып атын қоймақшы едім...
Бейсен біраз кідірді...
– Tілі шыққанда ең бірінші үйреткен сөзім Сталин болсын
деген едім.
Бейсен Шымырбекке қарады.
Шымырбек көмірді шұқылап отыр. Ернін тістеп отыр. Көзін
жұмды. Көзіне Айша елестеді. Онан соң шамға көзін қадай отырып:
– Отан үшін өлуге мен де ризамын, бірақ менде бір сыр бар.
Мен Айшаны шын сүйген едім, о да солай сияқты. Бірақ оның
мені сүйетінін мен, менің оны сүйетінімді ол анық білмейді. Біздің сүйетінімізді ешкім сезбеген.
Мен ешуақытта оған «сүйдім» деген емеспін, ол маған ешуа-
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қытта «сүйдім» деген емес. Ешкімге де айтқан емеспіз, ешкім
білмейді де. Мен сендерге айттым, енді менде арман жоқ... Мен
сүйгенімнен кеттім деп арман қылмаймын.
Шалқасынан жатқан Қали аяғын жинап алды.
Бейсен Қалиға бұрылды.
– Шырағым, сен не айтасың?
Қали үндемей біраз жатып:
– Ойпырмай, Гриша қайтты екен? – деді.
Қали қимылдамай біраз жатты.
Сүлеймен басын жұлып алып:
– Өліп қалды дейсің бе?
Сүлеймен сұп-сұр болып, бетінен қаны қашып, дірілдеп кетіп,
орнынан қарғып тұрып:
– Өлтіріп қойды ма екен? – деді.
Ентікті, демін ала алмады. Жансыз өліктей жерге құлай кетті.
Басын қайтадан көтеріп алды. Көзін шамға қадады. Көз алдында қасқыр ішікті ұры елестеді: «Рақметтің тұқымын, көзін құрту
керек», – дегені есіне түсті. Сүлейменнің көзінен жас тамшылады:
– Жолдастар, мен бір қылмыс істедім, оны қайтем? – деді жылап.
Қали орнынан қарғып тұрды. Үшеуі де үрке қарасты, Сүлеймен
жылап отырып:
– Əкем өлген соң менің шешем бір ұры ағама тиген, сол инженер Рақмет Дəуірұлын өлтірем деп жүр еді.
Шымырбек көзі аларып шошып кетті.
– Рақмет!..
Сүлеймен жылаған бойымен айта берді.
– Көптен бері тиісті жеріне білдіре алмай жүріп, бүгін жұмыстан кейін айтармын деп едім, шыға алмай қалдық қой...
Бейсен одырая қарады:
– Не дейді мынау? Ойбай-ау, не дейді?!.
– Рақметті соймақшы!
Шымырбек орнынан қарғып тұрды:
– Рақметті?
Бейсен алдындағы бір кесек көмірді аяғымен теуіп жіберді.
– Ойбай-ау, мынау не дейді?!
– Ит болмасаң, біреудің өлетінін білгеніңді – өзің өлім тұтқынына түспей тұрып неге айтпайсың? Ит, кімге қастық ойлағың
келді?
Сүлеймен солқылдап жылап жіберді.
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Шымырбек:
– Енді оны өлтіреді ғой, – деді.
– Жастайымыздан детдомда бірге өскен едік, жау қолынан
өлетін бопты-ау!
Шымырбек жылап жіберді де, отыра кетті.
– Өлтіре ме? – деді Сүлеймен.
Ешкім жауап берген жоқ...
– Ойбай-ау, өлтіре ме?!
– Жауыз, жеттің түбіне! – деді Бейсен.
– Ойбай, өлтіре ме? – деді Сүлеймен.
Көзі шарасынан шығып, атып тұрды.
– Ойбай-ау, өлтіре ме?

XXXII ТАРАУ
Түн. Қараңғылық. Алып шахты құрылысына қарай Рақмет келе
жатыр.
Артында қарайып біреу келеді, оны Рақмет байқаған жоқ.
Қарауытқан адам тездеп басып келеді. Жақындап қалды. Міне,
есік пен тердей келді. Міне, қонышынан үлкен пышақты суырды.
Жеңінің ішіне тықты. Артынан келіп жасырынды.

***
Сүлеймен кейін шегініп, қабырғаға шынтағымен сүйенді.
– Енді оны өлтіре ме, менің кесірімнен?
Жауап болған жоқ.
– Ойбай-ойбай-ойбай-ай!
Сүлеймен жер тепкіледі.
Далада Рақметке пышақты адам жақындап келіп қалды.
Шахты астында Сүлеймен олай да аунады, былай да аунады.
– Ойбай-ойбай, енді қайтем?
Далада пышақты адам арттан келіп Рақметтің арқасына пышақты бір салды.
– Ойбай, – деп Рақмет етпетінен құлады.
Үлкен жалпақ тасқа басы сарт ете қалды.
Шахты астында Сүлеймен жүгіріп, лаваның құлаған жеріне
барды. Барып топырақты тепті.
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Далада пышақты адам Рақметке пышақты тағы бір сұқты.
Осы уақытта алыстан бір машина көрінді. Ұры жөнелді.
Машина бұрылып кетті.
Шахты астында Сүлеймен:
– Ойбай-ау, өлтіріп қойды-ау!!!
Ол жерде жатқан күрекпен топырақты сабалады. Бейсен ентігіп:
– Ойпырмай, өлтіріп қойды-ау, – деді.
– Өлтіретінін біліп отырып, хабар бере алмаған жаман екен.
Шымырбек төмен қарап, солқылдап отыр.
– Ойбай-ау, енді қайтем? – деді Сүлеймен.
Күрекпен қабырғаны сабады, төбені түртті.
Осы уақытта жер гүрс етті. Отырған Сүлеймен жерге кіріп
кеткендей жер жамылып жоқ болды.
Шахты алып құрылысына баратын жолда бір нəрсе қарайып
жатты. Бұл – Рақмет... Айналасындағы қар қып-қызыл болған.
Шахты астында Бейсен, Шымырбек, Қали құлаған жерді аршып жатыр. Аршып Сүлейменді алды. Үшеуі де еңкейіп қарады.
– Жап! – деді Бейсен.
Шымырбек үстіндегі пенжегін шешіп, Сүлейменнің басын
жапты. Бұлар келіп орындарына отырысты.
– Маңдайы төсіне тиіп жатыр, – деді күбірлеп Қали.
Жалғыз шам сөнді, енді мүлде қараңғылық басты.

ХХХІІІ ТАРАУ
Таң атып келе жатыр. Шахты құрылысына қарай біреу келе
жатыр. Бұл – Алексей. Алыста бір қарайған жатыр.
«Бұл не?» дегендей тесіле қарайды. Жүгіріп келеді. Жүзіне қорқыныш, қауіп кіреді. Адам екені байқалады. Алексей жүгіріп келе
жатыр. Келді. Қараса – Рақмет. Қып-қызыл қан ақ қарды жосадай
қылған. Алексей есі ауып тұрып қалды. Көзі бұлдырап кетті.
– Рақмет!– деді.
Содан соң ойбайлап Рақметтің үстіне құлай кетті.

***
Шектібайдың кабинеті, түнеріп отыр. Алексей де бар. Бес-алты
жұмысшы диванда, терезенің алдында отыр. Барлығы да қайғылы, қапалы.
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Алексей күрсініп:
– Шектібай, шахтыға бар. Жұмысшылар алаңсыз істей берсін
де. Осы жылауларынқойсыншы. Бүгін күнімен аурухананы қамап,
жұмысшылар кетпей қойды, – деді.
Шектібай жауап та қатқан жоқ, орнынан тұрды да, шығып кетті.
Алпысбай қарт жылап отырып:
– Шынымен айрыламыз ба, осы өлтірген жауызды неге таппайды? – деп қарт кемсеңдеді.
Алексей басын көтеріп алды, көздері жайнап, бетіне қан жүгірейін деді де:
– Алпысбай, жылағаның не, бала құсап? – деді.
Бірақ Алпысбай қоятын емес.
Телефон шылдырады. Алексей тыңдады.
Телефон соққан – ауруханадағы доктор:
– Қан көп аққан. Далада көп жатып қалған. Қан құю керек.
Түсіндіңіз бе?
Алексей шошып кетті.
– Ол не дегеніңіз?
Доктор қатты сөйледі:
– Төрт-бес жүз кубик қан керек, бізде қазір қан жоқ.
Алексей:
– Қан табылса, жаны қала ма?
Жұмысшылар ентелесіп столға үймеледі.
– Мен қазір барайын, – деді Алексей.
– Не керек дейді? – деді Ысқақ.
– Қан, қан керек, – деді Алексей телефонды қойып, жүгіріп
шығып бара жатып.
Алексей шаңы аспанға бұрқыраған көшемен жүгіріп отырып,
поликлиникаға келді.
Доктор көзілдірігін алып қарады.
Алексей амандасқан да жоқ, бастаған əңгімені аяқтағандай:
– Менің қанымды алып құйыңыз, – деді.
Доктор түсіне алмаған кісіше қадалып қарады.
– Алдымен қаныңыз қандай, соны ашайық та.
Алексей орындыққа отырды.
– Менің қаным Валабектің қаны, ең таза қан...
Доктор күлді.
Алексей:
– Менің тамырым жақсы. 96 процент гемоглобин, бірінші группа, – деді.
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Доктор аузы ашылып, көзілдірігін бір киіп, бір алды.
– 96 процент, бірінші группа! Бұл не деген қан!
Доктор орнынан қарғып тұрды.
Доктор айғай салды:
– Вовыров аппараты мен инелерді даярлаңдар!
Санитар ауруханадан шыққанда, есіктің алдында бес-алты жұмысшы тұрды.
– Сіздерге не керек? – деді санитар əйел.
Жұмысшылар:
– Қанымызды береміз.
– Рақметке қан керек!– деді.
– Докторды бері жібер!
– Барып сөйлесу керек! – десті.
Санитар есікті жауып жүгіріп кетіп қалды. Алексей келді.
Шулап тұрған жұмысшылар тыныштала қойды.
– Неғылып тұрсыңдар?
Жұмысшылар:
– Рақметке қан береміз!
Алексей жай ғана:
– Рақметке қан керек болмай шықты... – деді.
– Жазыла ма? – деді асыққан дауыстар.
Алексей қайтып ішке кірді. Жұмысшылар тұрып қалды.
– Көңілін сұрау керек! – деді біреу.
Доктор операция үйінен шықты. Ауызғы үйде тыпыршып шыдай алмай отырған Алексей докторды құшақтай алды.
– Айтыңызшы, не болды?
– Қаныңыз жақсы екен, бірақ əңгіме қан құюмен бітпейін деп
отыр. Оның бас сүйектері сынған. Менің қолымнан келер ештеңе
жоқ. Медицина көмек бере алмас, – деді доктор.
Алексей үндеместен басын ұстап, столға отырды да қалды.

ХХХІV ТАРАУ
Дəмелі толғатып жатыр еді.
Ықылас сасып, əйелін тастап кеңсесіне кете алмай, не істерін
білмей үйдің ішінде жүрді де қойды.
Дəмелі ышқынып бір безілдегенде, Ықылас орнынан ұшып тұрып, барып құшақтай алды. Дəмелі кішкене баладай Ықыластың
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кеудесіне басын қойып, сəл тыншиын деді. Бірақ толғақ ұлғая
бастады.
Ықылас не істерін білмей, көрші үйіне жүгіріп барды.
– Сорлы-ау, докторға неге апармайсың? – деп айқай салды
Борисовтың шешесі.
Ықыластың есіне не істеу керек екені сонда түсті. Бұрын ол
əйел босандырып көріп пе, оның үстіне алақанына салып отырған Дəмелісінің қиналғаны есінен адастырған ғой. Ықылас сасып,
докторға апаруды да ұмытып кетіпті.
Ықылас қысалаңнан шығатын жол тауып, қуанып кетті. Телефон соғып, машина шақырды.
– Дəмелі, Дəмелі қалқам, қиналдың-ау!
Ықылас кроватьқа отырып, Дəмелінің əлсізденген қолын ұстады.
Дəмелі ернін тістеп, көтеріп, қолын жұлып алды.
– Маған доктор бала көтеруге болмайды деген ғой, өзің докторсың, медицинаның тілін алмаушылықтың неге соқтыратынын білесің. Ықылас, менің өліп кетуім мүмкін. Көзім тірісінде
айтайын, өлген соң біреу арқылы естісең саған да, балаға да қиын
болар. Былтыр сен Ырғызға кеткенде Рақметпен жақын болғам.
Несін сұрайсың. Сол уақытта оны сүйгенім рас... Ықылас, бала
сенікі емес...
Ықыластың жүрегі суылдап, басы мең-зең болып кетті. Жүрегін біреу жұлып алып, төмен, түпсіз тұңғиыққа тастап жібергендей болды. Ықыластың жүрегіне шоқ салып, жандырып тұратын
Дəмелінің қара көздері біртүрлі суық, жат болып көрінді. Бұл
Ықыласқа бірінші рет келген сезім еді.
Ықылас аяғын əлтек-тəлтек басып, есіктің аузына барды.
Қайтып келіп орындыққа отырды. Машина келді. Акушер əйел,
сестралар келді. Дəмеліні машинаға салып алып кетті. Бірақ
Ықылас қатыспай отырды да қойды. Өзінің əйелін емес, басқа
бір жат əйелді, бір жат, танымайтын адамның баласын туатын
əйелді алып бара жатқандай болды.
Дəмелімен сөйлескен де жоқ, қайда апарасыңдар деген де
жоқ... Отырған күйімен қалды.
Дəмелі кетті, үйде бір дыбыс жоқ. Ықыластың жалғыз өзі қалды.
Ықылас басына түскен бақытсыздықтың не екенін, қаншалықты
ауыр екенін сонда ғана анық, айқын білгендей болды. Дəмелі тек
менің Дəмелім деген ой түссе, қуанып жер-көкте тұра алмайтын
еді-ау.
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Сүйтсе, Дəмелінің екі жүрегі бар екен ғой. Дəмелі күнде таңертең тұрып алып, ұйықтап жатқан Ықыластың маңдайынан сүйетін еді. Аңқау Ықылас тек қана мені сүйеді деп ойлаушы еді..
Дəмелі басқаны да сүйеді екен ғой...
Басқа емес, өзінің досы... Рақмет... Дүниеде бір адам болса, ол
адам Рақмет болар деп жүргенде... Ойпырмай, мұны кім ойлапты!
Ықылас кроватьқа қарады. Дəмелінің баласына деп істеген кішкене жастығына көзі түсті. Жiбeк көйлегін көрді. Стол үстінде
қалған Дəмелінің қол сағатын көрді. Үйдің ішіндегі заттардың
барлығы да Дəмеліден айрылып, мұңайып, қайғыланып тұрғандай
болды...
«Менің өліп кетуім мүмкін...» деп жылаған Дəмелі көзіне
елестеді. Дəмеліге біртүрлі жаны ашып кетті.
«Мүмкін, ол өліп қалар».
Доктор Ықылас Құлыбеков есікке қарай тұра жүгірді. Сол уақытта телефон сылдыр ете қалды. Ықылас қайтып келіп тыңдады.
– Өлуге қалды, тек сізді күтіп отырмыз, – деді телефондағы.
– Не дейсің?
– Бір адамға операция жасау керек болып тұр.
– Кім ол?
– Түнде біреу пышақтап кетіпті... Қан құйып еді, одан түк
шықпады. Инженер Рақмет Дəуіров.
Ықылас басқа сұраулар бере алмай, тілі күрмеліп, кекештеніп
қалды.
Телефонды тастай салып, кроватьқа отыра кетті.. Əлден уақытта өзінен-өзі, əлі телефонмен сөйлесіп отырғандай-ақ, «мен
істемеймін, мен істемеймін» деп айқай салды... Сонан соң өзінөзі ақтағысы келгендей, «қалай істеймін, не деп істеймін» деп орнынан тұрды...
Бірақ бұл көңілін қанағаттандырмады ма, жоқ, əлде шешілмейтін бір қайшылыққа келіп килікті ме, əйтеуір көзінен жас тамшылап, есікке қарай тұра жүгірді.
Жолда Ықылас ойланып келе жатыр. Мынаның дөп келгенін
қарашы. Операциядан кішкене қате кетсе болғаны емес пе, өліп
қалған адамның жанын алып қалмадың деп Ықыласты айыптай алмайды ғой. Ықыластың махаббатын, ең қымбатты Дəмеліні, баласын ұрлаған Рақметтен кекті осылай алу керек қой...
Ықылас кабинетке келді. Ежелгі, үйреншікті инструменттерді
көрді.
Қалалық денсаулық бөлімі докторлардан комиссия шақы-

МЕНІҢ ҚҰРДАСТАРЫМ

169

рып, Дəуіровтің жанын сақтап қалуға болмайды деп қорытынды
шығарып отыр екен. Ықыласқа осы хабарды білдірді. Рақметте
ес-түс жоқ, талып жатыр. Ықылас барып көрді. «Комиссияның
айтқанына қосылып қоя ғой, өліп кетсін» – деді Ықыластың бір
ойы.
Ықылас кабинетке келді. Жұрт Рақметтің өлетінін білді, ешқандай қолданатын шараның жоқтығын білді.
– Менің де қолымнан келетін ештеңе жоқ, – деді Ықылас қалалық партия комитетінің хатшысына....
Жұрт тарауға айналды. Ықылас отырып қалды. Столдың үстінде жайылған газетті оқи бастады. Қарап отырса, бірінші беттің
оң жақ бағанасында Рақметтің портреті тұр. Астына «Отанның
ардақты адамы» деп жазып қойыпты. Бір суық сезім сумаңдап,
Ықыластың жүрегін су еткізді. Ықылас орнынан қарғып тұрды.
«Мен Отанның ардақты адамын өлтірмекшімін бе?..» «Мен, мен...
коммунист кісіні өлтіремін бе?»
Ықылас ес-түсін білмей есікке қарай тұра жүгірді. Жүгіріп
далаға шықты. Есіктің алдында жұмысшылар ентелеп, кетпей
тұр екен... Ықылас жүгіріп шығып айқай салды:
– Мен операция жасаймын, мен өлтірмеймін, – деді доктор
Ықылас Құлыбеков.
Медицинаның ғылыми диагнозына қарағанда Рақметтің тірі
қалуы мүмкін емес еді. Бірақ Ықылас оны өлім қолынан жұлып
алып қалды.
Рақмет көзін кішкене ашып алғанда:
– Рақмет, сүйінші, Дəмелі сенің балаңды табайын деп жатыр, –
деп күлді.

XXXV ТАРАУ
Ауруханаға Лиза келді. Баяғысындай шашын бір сілкіп тастап,
есік алдында тұрған бір топ жұмысшыларға жақындады. Қабағы
түюлі, боп-боз, қатаң.
Бір сақалды жұмысшы:
– Қайда кимелейсің, сен түгіл, бізді де жібермей жатыр, – деп
Лизаға жекіре сөйледі.
– Сіздер кім едіңіздер?
– Біз Рақметтің өзінің шахтысының адамдарымыз.
– Менің неге келе жатқанымды қайдан білдіңіздер? – деді Лиза.
Сақалдының қасында тұрған жігіт:
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– Қоя бер, мүмкін доктордың қызы шығар, – деді.
Сақалды жұмысшы жол берді. Енді:
– Доктордың қызына жол беріңдер, – деп өзі де айқай салды.
Лиза тез-тез басып ішке кірді. Ықылас отырған кабинетке келіп, есігін тықылдатты.
– Кіріңіз, – деді Ықылас іште қолын жуып жатып.
Лиза кірді, қабағы түйілген күйінде, не айтарын білмей, астыңғы ернін тістелеп біраз тұрды.
– Инженер Дəуірұлының халі туралы сізбен сөйлесуге бола ма?
– Сіз кімсіз? – деді Ықылас.
– Мен инженер Вознесенская.
Теріс қарап, қолын жуып жатқан Ықылас артына жалт қарады.
– Елизавета Аркадьевна сізсіз бе?
– Иə.
– Рақмет кіміңіз болады?
Лиза төмен қарады.
– Күйеуім.
Ықылас селк ете қалды. Кейін шегініп барды да, қолындағы
орамалын стол үстіне лақтырып жіберді.
– Сіздің фамилияңыз кім? – деп сұрады Лиза доктордан.
Ықылас төмен қарап тұрды да қалды.
«Менің фамилиям кім болушы еді, сіздің күйеуіңіздің баласының əкесі боламын», – дейін деп еді, бұл сөзді айтқызатын ашуды бойынан таба алмады. Ешқандай ойсыз Лизаға қалай қатты
сөз айтсын...
Бір уақытта ойда жоқ жерден бір сəулелі қуанышты сезім
Ықыластың бойын билеп алды. Адам дүниеге келгенде оның үй
іші, туысқандары болады. Өсе келе ол өзіне бұлардан басқа дос,
туысқандар табады. Ешуақытта өшпейтін байланыстар жасайды.
Мысалы, үйленген əйелінің үй іші өле-өлгенше жақыны, туысқаны, жегжаты болып кетеді. Адамға жақын табу, жанашыр
табу өмірде бір-ақ рет болатын, қайын ата, ене табушылық аса
қымбатты, аса тəтті нəрсе. Ықылас та, мына Лиза, Рақмет сияқты,
өте жақсы, қымбатты адамдардың туайын деп жатқан баласы
арқылы болса да, жақыны, ешуақытта байланысы үзілмейтін
туысқаны болды ғой.
Ықылас Лизаның қасына келді.
– Елизавета Аркадьевна, менің фамилиям Құлыбеков...
Ықылас біраз мүдіріп қалды. Сонан соң басын көтерді де, Лизаны құшақтай алды.
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– Лиза, менің сендерден ешуақытта да айырылыспайтын, өтемөте жақын адамдарың болайын деп тұрғанымды сезесіз бе?
Лиза, Лиза, мен өмірге жерік адаммын. Қуанғым, секіргім келеді
де тұрады.
Доктор тағы да үндемей қалды.

XXXVI ТАРАУ
Күн шыға Бейсендерді аршып алды. Шанаға салып шахты астынан алып шықты. Қали шанада қисайып, жансыз жатыр. Бейсен
мен Шымырбек теңселіп отыра алмай отыр.
Көздері жұмулы.
Ауруханаға алып келді. Сүйеп доктордың кабинетіне кіргізді.
Өліп-талып қалған Қалиды көтеріп кіргізді.
Төрде, терезе алдында, үлкен столда шал доктор отыр. Қали
диванда жатыр. Бейсен мен Шымырбек столда отыр. Түр, түс жоқ.
Көздерін зорға ашады.
– Біраз күн ауруханада жатасыңдар, – деді доктор қағазын
жазып отырып.
Доктор далаға шығуға айналғанда, Бейсен:
– Доктор, маған рұқсат етіңіз, бір жерге барып келейін, – деді
əлсіреген дауыспен.
– Сөйлесуге болмайды. Ешқайда жібермеймін, – деді доктор.
– Доктор, мені жіберіңіз, – деді Шымырбек.
– Жолдастарымды жерлеп жатыр...
– Болмайды!
Доктор қабағын түйіп бір қарады да, шығып кетті.
– Жүр, кетеміз, – деді Бейсен.
Біраз отырып:
– Рақметті əлі өлтірген жоқ па екен? – деді.
Көзіне «өлтіре ме?» деп ойбай салған Сүлеймен елестеді.
– Ойбай, жүр! – деді Бейсен.
Тұрып ала жүгірді. Есікке барып сүріне құлады. Біраз жатып,
ернін тістеп, зорға орнынан тұрды да, Шымырбек екеуі теңселіп
шығып кетті.
Екі минут өткен соң кабинетіне доктор келді. Жан-жаққа қарап еді, екеуі жоқ. Жүгіріп коридорға шықты. Коридорда жүрген
санитар мен көмекшісін көре салып:
– Аурулар қайда? – деді доктор.
– Білмейміз...
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– Ауруларды қарамағанда не бітіресіңдер? – деп доктор айқай
салды.

***
Бейсен теңселіп партия комитетінің хатшысының кабинетіне
келді, хатшы орнынан ұшып тұрды.
– Ойбай, сен неге келдің?
Дереу телефонды қолға алды.
– Аурухана.
– Кім сөйлеп тұрған, бастығы ма? Ауруханаға жіберген адамдарымыз мұнда жүр. Мұндай қылықтарыңыз үшін сендерді сотқа
беру керек.
Бейсен келіп телефонды ұстады:
– Орнына қойыңыз, оларда жазық жоқ.
Хатшы таң қалып орнына қойды.
Бейсен теңселіп құлайын деп тұр.
– Рақмет Дəуірұлы деген инженерді Томарбек Қылышбекұлы
деген ұры, тап дұшпаны өлтірейін деп жүр, оны шахты астында
естідік.
Хатшы орнынан тұрды. Бейсеннің қатарына келді...
– Томарбек Қылышбекұлы?
– Иə.
– Бейсен-ай, болар іс болып қалды ғой.
Теңселіп тұрған Бейсен құлап кетті. Хатшы құшақтай алды.
Хатшы құшақтап тұрып телефон соқты.
– ГПУ.
– Сөйлеп тұрған парторг Мырзаятұлы.
– Дəуірұлын пышақтаған адам Томарбек Қылышбекұлы деген
екен. ОРС-та.
Телефонды іліп қойды. Бейсенді сүйеп тұрып:
– Рақмет, Бейсен, бірақ ауруханадан шығып кеткенің зиян, қазір
апарғызам, сөзсіз барасың.
– Шымырбекті қайтесіз?
– О да қашып кетіп қалды ма?
Бейсен жансыз түрде басын шұлғыды...
Қарағанды – Алматы,
1934–1937
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ТРАКТОРШЫ КОМСОМОЛДЫҢ ЖЫРЫ
Айт, жануар! Сом темірлі,
Шойын дене тұлпарым,
поршень –
жүрек,
блок –
тозбас темір ұлтаның.
Магнетодан жан тарайды
свечамен кеудеңе.
Бірден –
бəрі кірсе
гүрілдейді дəу дене.
Поршень-жүрек алып ұшып
Астын-үстін қозғалад,
денең –
алып,
дем
шығарып,
Жер тарписың қазбалап.
Бактегі су, керосин, бензин
жүрегіңді майлайды,
іші жылтыр –
цилиндр,
Сонда поршень ойнайды.
Ішің – алмас, сыртың – темір,
алдың биік, сыртың рəс,
қырда,
өрде,
күндіз,
түнде
артыңда плуг тартып бас.
Ауыздықпен алысамын,
Етің қызса екпіндеп,
жерді
тарпып,
басып,
жаншып,
гүрілдейсің тепкілеп.
Біздің ұран – машиналар
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комсомолдар басқарған,
Басқаларға үлгі
болсын
деп
ұранды
тастаған.
Сол күресте үлгілі бол,
Мен басқарған машинам,
боласың
үлгі,
бағынасың,
Бағынтады!
Лениншіл жас иең.
1932

АҚЫН ЖЫРЫ
Шығыстан соққан қатты жел
Тереземді қағады.
Ақынға мені жіберші
Дегендей-ақ болады.
Шығыстан соққан қатты жел
Əдейі іздеп келгендей,
– Өлкең шыққан майданға
Басыңды көтер, – дегендей.
Терезе, есік тарсылы
Түн ұйқымды бөлгендей.
Өлкемнен соққан қатты жел
Есігімді қаға ма?
Əлде ақынға өлкесінен
Көп хабар
Əкелгендей-ақ бола ма?
Кеше бұл жел безілдеп,
Кеше Мағжан кезінде
Жылаудан көз ашпаса,
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Бүгін тіпті басқаша
Қуанышпен соға ма?!
Өлкемнің күйі – күшті күй,
О да соны ұға ма?
Мүмкін, мұның бəрі рас,
Əйтеуір, бір сыр бары рас,
Жаңа ақын, аралас,
Қысыр сөзге жолама!
Шығыстан соққан қатты жел
Тереземді каққандай,
Алыстағы ақынды
Əдейі іздеп тапқандай,
Өлкемде бір өзгеріс,
Сірə, болып жатқандай,
Қазақстан қым-қиғаш,
Шапалағын соққандай.
Бүгін ұйқы көрмедім,
Жүрек тыныш таппайды,
Ертең елге қайтамын –
Бұл таң неге атпайды!
Оқуды, міне, бітірдік,
Бір күн қарап бос жату
Большевиктік дəстүрге
Ешуақытта жатпайды.
Жел тұрған жақты жолдасым
Қ. С. С. Р. деп атайды.
Міне, сол жердің іргесін
Ертең ақын аттайды.
Шығыстан шыққан қатты жел
Баяулап барып тоқтайды.
Бірақ менің көңілім
Қуанышқа көміліп,
Бір тыныштық таппайды.
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Тіліме сөйле демеймін,
Тіл тізгіні қолымда.
Жүрекке қуан демеймін,
Ол қуаныш қолымда.
Наркомға мен де кірейін
Осы барар жолымда.
Жолдас Ораз Исаұлы,
Комиссарлар кеңесі!
Өлкеге ақын қарыздар,
Өлкеге ақын бересі.
Егін жинау кезінде
Қызыл қырман басына
Ақынды да жіберші,
«Қоя тұршы» демеші.
Начальник жолдас, қарашы!
Алдыңызда ақын тұр.
Мынау жыры, өлеңі,
Өлкеде оның аты тұр.
Сарайына колхоздың
Сиырының, атының
Ақынды да жіберші,
Өлеңін де ақынның.
Əрбір дəнге, мақтаға
Өлеңімді арнайын,
Өлкемнің барлық жеріне
Сəлемімді жолдайын.
Барлық жаққа жол тартар,
Барлық шөпті шайқатар
Желден де мен қалмайын,
Ешуақытта талмайын.
Өлке түскен жолынан
Жалықпайын, таймайын.
Поэзия – зор қару,
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Зор қаруды қолға алып,
Астығымды қорғайын.
Телегей тегіс шабыста
Тепсінбейтін тұлпар ма,
Желдей ессе жігерің,
Тебіренбейтін тіл бар ма.
Өлке ісіне түсінсең,
Төгілмейтін жыр бар ма.
Тебінгіде жүргенде,
Тұлпар тұрар күн бар ма,
Социалдық дəуірде,
Пайдаға аспас қыл бар ма?!
Олай болса, начальник,
Ақын барса қырманға,
Ол шабысты тыңдаса,
Тыңдап, біліп жырласа,
Онысында мін бар ма?
Шығыстан соққан қатты жел
Баяулап барып басылды.
– Өлкең шыққан майданға, –
Дей ме екен, – көтер басыңды.
Түзетуде қатені
Өлке екпінін асырды.
Сол қарқыны, екпіні
Жатсам-дағы алыста,
Ұйқымды менің қашырды.
Бірақ мен тіпті қуанамын,
Өлең жазып осы түн
Жастыққа қоймай басымды.
Мен қуанам, өйткені
Өлеңменен өлкеме
Көмегімді бере алам.
Сүйей алам досымды.
Сəлем де деші өлкеме,
Айта баршы осымды.
1933
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КОЛХОЗ БАЗАРЫНДА
Анау тұрған сағымның
Пердесін ашшы, құрдасым,
Пердесін ашпа, құрдасым,
Қаладан шығып азырақ,
Торланның асшы қырқасын.
Қырқадан ассаң, құрдасым,
Біздің колхоз жайлайды.
Мағжан айтқан қоңыр жел
Ойпаңда орғып ойнайды.
Қырқадан ассаң, құрдасым,
Құлаққа шу кеп қонад.
Керексіз шыққан көп айқай,
Тау бөктеріне жоқ болад.
Қырқадан ассаң, құрдасым,
Ойпаңның көркі, ажары –
Кезексіз шыққан көп айқай –
Біздің колхоз базары.
Базарда көп екпінді,
Еңбеккүнін тапқандар.
Ауқатты жаңа өмірдің
Қақпасын қатты қақпаңдар.
Үй ішімен біреу жүр,
Кемпір, шал жəне бала екен,
Авансы алған табыстан
Мың сомдары бар екен.
Қызыма киім етем деп,
Қызыл барқыт іздеп жүр.
Ылғи ғана керексіз
Товарларға кез кеп жүр.
Ауқатты жаңа тұрмысқа
Колхозшылар беттепті.
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Көрмеген бұрын товарды
Енді аламыз деп кепті.
Бірақ сауда орыны
Өзгерісті ескермей,
Керекті барлық товармен,
Қамтамасыз етпепті.
– Ақын, – деді бір дауыс, –
Көңілін қойған өлеңге!
Лирикалы жырларың –
Қайратты айқай, ірі іс.
Зор табыстар қасында
Нəзік, ұқсас еменге,
Барқытты өлең жазып бер,
Сат базарда, жаңағы
Ауқатты болам дегенге!..
Берер ем жазып, құрдасым,
Өлеңнен – барқыт тамаша,
Егер де жаңа өмірдің,
Керегіне жараса.
Бірақ мен, жаным, құрдасым,
Жоққа қолды созбаймын,
Меруертті өлеңмен
Жүректі ғана қозғаймын.
Дəуіріме күш керек,
Бекерге күшті шығармаймын,
Бекерге азып, тозбаймын,
Жүрекке – жігер өлеңім,
Жүрекке – барқыт өлеңім,
Жыр болмас жырды жазбаймын.
... Анау тұрған сағымның
Пердесін ашшы, құрдасым,
Пердесін ашпа, құрдасым,
Қаладан шығып азырақ,
Торланның асшы қырқасын.
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Қырқадан ассаң, құрдасым,
Біздің колхоз жайлайды,
Мағжан айтқан қоңыр жел
Ойпаңда орғып ойнайды...
Бірақ мен, құрдас, Мағжандай
Көрінгенді «құшпаймын».
«Бар кетікке тығын боп»,
Пайғамбар боп ұшпаймын.
Мен тек қана өмірдің
Жүрегінен ұстаймын.
Кем-кетігін өмірдің
Толтыруға ат салып,
Көргенімше нұсқаймын.
Дəуіріме күш керек,
Күші керек ырғақтың.
Жүректің жігер – жырларын
Жасамақпын, құрмақпын.
Соғуымен жүректің
Жыр балғасын ұрмақпын.
Қатарласып дəуірмен,
Теңестіріп бойымды,
Флангіде тұрмақпын.
1933

ДОСТЫҚ ЖЫРЫ
(Батыс Қазақстан комсомолдарына)

Мен білмеймін шекарасын
Солтүстік пен түстіктің.
Мен білмеймін шекарасын
Жолдастық пен достықтың.
Сеніменен саясатта
Тетелеспін, құрдаспын,
Мүмкін, содан достықта да
Жеке өмір құрмаспын.
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Сен шөлдесең ішетұғын
Достың суы – қаным бар.
Жүрегімде сен деп соғар
Бір өзгеше тамыр бар.
Сол тамырдың соғуымен
Жырлар жырлап берейін.
Сол тамырдың соғуымен
Өмірді өлшеп көрейін.
Қызып қаным, тамыр соғад
Құлағың сал, жолдасым,
Бірге өсіп, қатар туған
Октябрьлік құрдасым.
Міне, бүгін ұлы күні
Саған жырды арнаймын,
Күрестегі жолдастарға
Сəлемімді жолдаймын.
Мен білемін майдандарда
Тынбай алға тартасың.
Мен жаяйын алдыңа əкеп
Өткен күннің картасын.
Сен де, мен де жас бала боп
Жүрген күнде «қысқа етек»,
Комсомолдың етегінен
Екеуіміз де ұстап ек.
Міне, бізді майдандарда
Тəрбиелеп өсірді,
Бізде болған ескішілдік
Əдеттерді өшірді.
Сен де, мен де комсомолда
Тəрбие алып шыққан ек.
Бізге үйреткен ақылдарын
Əр уақытта ұққан ек.
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Сен, мінеки, комсомолдың
Басшысының бірісің.
Ал мен-дағы күрестемін
Жастықтың шындық жыры үшін.
Сен де, біз де құрылыста
Қолда күрес мандаты.
Қиып жанды бергендіктен
Төңкерістің солдаты.
Қызыл тулы отрядты
Сен бе, жолдас, бастаған,
Сен бе, жолдас, қиындықтан
Большевикше қашпаған.
Сен бе, жолдас, ерінуді,
Керілуді тастаған.
Партия айтқан нұсқаулардан
Қия қадам баспаған.
Облыстың майданында
Тізгінді нық ұстайсың.
Əр ұяға, комсомолға
Жеңу жолын нұсқайсың.
Сен басқарып отрядты,
Іс түйінін шешесің.
Партия ісін орындауда
Тас басып, су кешесің.
Комсомолдың арасында
Тап жауларын қуасың.
Жаңа өмірге кір жуытпай,
Жастықпенен жуасың.
Социалды армияға
Жастың жасын таңдайсың,
Еңбекте баулып өсіресің,
Кадрлерді қамдайсың.
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Сен істейсің, ерінбейсің,
Ойланасың, жүресің.
Кездескенде қиыншылық,
Тек жымиып күлесің.
Табысқа тағы мастанбайсың,
Қауырт кетіп жүрмейсің.
Қандай іске болса-дағы
Даярлықсыз кірмейсің.
Сасып қалу, шорқақтықты
Ешуақытта білмейсің.
Сеніменен көп істерді
Армия істеп атқарған,
Жер байлығын, кен байлығын
Шаттықпенен ақтарған.
... Қаным қызып, тамыр соғад,
Құлағың сал, жолдасым.
Бірге өсіп, қатар туған
Октябрьлік құрдасым.
Менен шығып, саған барар
Жүрегімде бір қыл бар.
Сол қылменен жырларымды
Телеграмм қылғым бар.
Алты миллион, 15 жылдан
Айға қарай аттамақ.
Болашаққа – жастар ие
Деген атын ақтамақ.
Сол күресте, сол аттауда
Талай-талай кездесем,
Не туралы сөйлесесің,
Мен кездескен кезде сен.
Сен айтасың қалайынша
Крепосты алғанды,
Қалайынша партияға
Шын жəрдемші болғанды.

ӨЛЕҢ-ЖЫРЛАР

185

Сен айтасың түсіргенді
Дұшпандарға жай тасын,
Майдандарда озып алған
Ту тарихын айтасың.
Сен айтасың табыстарын,
Ынталарын жастардың,
Сен айтасың қалайынша
Сол ынтаны басқардың.
Ал мен тағы сол жастарды
«Шындықпенен көрсеттім»
Деген қызық əңгімемен
Сөйлесуге серт еттім.
Бірінші күн – ұлы күн
Даңқы шыққан əлемге.
Екінші рет Қызыл тулы
Жастарыңа сəлем де.
1933

ӨМІР ТУРАЛЫ РАПОРТ
І
Сонда гудок айқайлайды баса-көктеп өмірді,
Қабыл алып, күні бойы, біздер қазған көмірді.
Сонда гудок айқайлайды баса-көктеп лаваны,
Біздіңше, ол: жүз қырықтың орындалған хабары,
Оған себеп: біздің процент əр күн сайын жүз қырық,
Гудокке дейін орындаймыз жүз қырықты қыздырып.
Біздің процент бір жүз қырық, біздің закон осындай,
Басқа десең, ол сөзіңе бізден ешкім қысылмайд.
Бұл бізге заң, үйренгенбіз, орындаймыз осылай,
Бұлай ету – табиғи заң, ішетұғын асыңдай.
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Біздің гудок хабаршымыз болатұғын сияқты,
Біздің гудок сағат құсап соғатұғын сияқты.
12-де сағат соқса, үлкен қоңырау қаққандай,
140-та гудок тағы сағат құсап соққандай.
Сондықтан да гудок даусы – хабары деп ойлаймыз,
140 деп ескертетін лаваны деп ойлаймыз.

ІІ
Сонда жерден біз шығамыз, жүз қырықты орындап,
Отанымның от азығын жер астында соғымдап.
Сонда жерден мен шығамын, жүз қырықты орындап,
Отанымның қуанышын емін-еркін қолыма ап.
Сонда жерден сен шығасың, жүз қырықты орындап,
Қуанышпен сүйгеніңнің қысып-қысып қолын ап.
Сонда гудок айқайлайды, шахталарға жар салып,
Біз шығамыз Отанымның қуанышын қарсы алып.

ІІІ
Біз шығамыз, тынығамыз, қуат, күшін шыңдаймыз,
Тамақ ішіп, газет оқып, патефонды тыңдаймыз,
Біздің өмір көркемнен де, сұлудан да сұлу ғой,
Біздің өмір қуанышты тастай қалап құру ғой.
Көрсең бүгін бір жақсы гүл, есің кетер егер де,
Мынау, тіпті, Отанымның өміріндей екен де...
Бір алма ағаш бүгін, ертең еккің келсе егер де,
Отанымның өміріндей жемісі мол етем де...
Біз істейміз осы өмірдің өте қызық ісін де,
Біз жүреміз қуаныштың құшақ ашып ішінде...
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Күн батқанша демаламыз, тынығамыз, күлеміз,
Қуанышпен қолтықтасып, үй ішінде жүреміз...
Мен еркекпін, ал сен болсаң шахтер қыз боп атандың,
Екеуіміз де бірақ бірдей азаматы Отанның.
Мен еркекпін, ал сен болсаң шахтер қыз боп атандың,
Бірақ бізге бірдей тиген қорғау бақытын Отанның.
1934

ҮШ ШАХТЕР ТУРАЛЫ БАЛЛАДА
Табыс келіп орын алды өмірінен лаваның,
Үшеу отыр əңгіме қып қуанышын табының.
Біреуі айтады:
– Жер астында, жер бетінде атақты
Қарағанды жалғыз менің атымменен атапты.
Он минутте вагон көмір – қуанышты жөнелтем
Деген оймен: қарық болып күтіп тұрсын таңертең.
Мен түсемін жер астына пластамен еңбектеп,
Шахты күтед қараңғыда: «маған қашан келмек» деп.
Мен келгенде өз лавама үш тұрып, бес еңбектеп,
Көмір күтед: «қайратымен мені қашан жеңбек» деп.
Мен келгенде өз орныма жер бауырлай еңбектеп,
Лава күтеді: «енді менен коксты көмір өнбек» деп.
Мен келгенде өз лавама үш еңбектеп, үш аттап,
Қайрат тұрад: «тезірек» деп, қуанышын құшақтап,
Орныма кеп сөйлескенде жолдасыммен: «қарақ» деп,
Қайлам күтед: «енді мені қашан қолға алад» деп.
– Отанымның от азығын жер астында сайлаймын,
Мен қайламды, қайратымды тас көмірге қайраймын.
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Қайраған сайын қайлам өткір, қайратым да тасиды,
Маған тас та, жер де, су да тəжім қылып бас иді.
Мен шығарда жер бетіне үш тұрып, бес еңбектеп,
Қала халқы қарсы алады сапалы азық бермек деп.
Мен шығарда жер бетіне үш тұрып, бес еңбектеп,
Гудок тағы айқайлайды жаса, жаса еңбек деп.
Мынау жердің астындағы, үстіндегі атақты
Қарағанды жалғыз менің атымменен атапты.
Сонда тұрып екіншісі мына сөзді айтады:
– Мені де Отан отыз өлшеп, отыз сынап байқады.
Атағыммен астанаға құстай ұшып барғанмын,
Наркомыңның өз қолынан алтын сағат алғанмын.
Келгенімде мен еңбектеп, шынтағымды үш тіреп,
Сықырлайды, қозғалады, қойнын ашад штрек.
Мен келгенде көп вагондар бəйге атындай жарысад,
Вагончиктер су боп терлеп, ауыздықпен алысад.
Түскеннен соң ие болып атағына даланың,
Жеті қабат жер астының билігін қолға аламын.
Отан айтса: мынау жердің маған əпер тастарын,
Құс сойғандай қопарамын жеті қабат астарын.
Міне, шықтым Қарағанды қаласына аттап-ақ,
Ал дабылым Алматыдан Москваға аттанад.
Сонда тұрып үшіншісі езуінен күледі:
– Отанымның түкпірлері мені тегіс біледі!
Мен түскенде шахта астына сындырғандай ырғайды,
Закавказда түрік қызы орамалын бұлғайды.
Мен түскенде таңды атырып, шырылдатып торғайды,
Самарқанда колхозшы өзбек арнап тартад сырнайды.
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Мен түскенде таңды атырып, шырылдатып торғайды,
Алматыдан ақын тұрып, еңбек жырын жырлайды.
Мен түскен соң сағат құсап жер өмірі тынбайды,
Дүниежүзі құлақ түріп қимылымды тыңдайды.
Мен түскенде жер астына таудай қайрат орнайды,
Астанадан ұлы көсем маған сəлем жолдайды.
Мен түскенде шахта астына, шырылдатып торғайды,
Ұлы Отаным мен туралы күрес күйін толғайды.
Мен түскенде шахта астына, шырылдатып торғайды,
Алпыс вагон, алты лава уысыма толмайды.
Əрбір күні мен шыққанда талқан қылып таудайды,
Жер бетінде əрбір күні көмір-қала орнайды.
Əрбір күні мен шыққанда жердің беті шулайды,
Tүрік қызы екінші рет орамалын бұлғайды.
Ақын тұрып еңбек жырын екінші рет жырлайды,
Колхозшы өзбек екінші рет арнап тартад сырнайды.
Жер бетінде əрбір күні көмір-қала орнайды,
Көсем тұрып Отанымның қуанышын жолдайды.
Көсем тұрып қабыл алад біздер қазған көмірді,
Көсем тұрып шомылдырад қуанышпен өмірді...

***
Табыс келіп орын алды өмірінен лаваның,
Үш қаһарман əңгіме етті қуанышын табының.
Арттарында бақыт жатыр бастарынан кешірген,
Алдарында күрес жатыр көп көмірдей көсілген.
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Үшеуі отыр штректе қуанышқа ие боп,
Жұмыстан соң бет-аузы көмірменен күйе боп.
Міне, сонда ақын тұрып осы өлеңді жырлайды,
Мүмкін жары астанадан орамалын бұлғайды.
Міне, сонда ақын тұрып осы өлеңін толғайды,
О да ер болса, көсем оған сəлемдерін жолдайды.
1934

КОМБАЙН ТУРАЛЫ ЖЫР
Өлке!
Жиырма жылдың бойында
Өсіп ем-ау, қойныңда,
Жылдар жылжып өтсе де,
Болдың-ау, сен ойымда.
Қолтығыңда жүріп ем,
Қырың менен ойыңда.
Жиырма жылдың бойында
Өсіп ем-ау, қойныңда.
Бірақ кетіп оқуға,
Жырлар жырлап беріп ем
Өзгерістер жайында.
Бүгін, міне, төбеңде,
Самолеттер көк тепкен.
Үйреніскен, сіңіскен,
Екі таныс ежелгі,
Қара құстай боп кеткен.
Сайың менен салаңда
Машина жүр ат жеккен.
Тай туласа, жел тұрса,
Үйреншікті емес пе.
Қай қазаққа айтсаң да,
О да сондай демес пе,
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Тракторда қырманда,
Көзіммен көрдім бағана,
Сүйкеніп тұр бір түйе,
Қарасам сол арада.
Атасы бір төрт аяқ,
Тебісіп өскен малдай-ақ,
Қойындасып қорада.
Төрт түлік малдан басқа мал
Бітіп пе еді далаға...
Осыларды ойласаң,
Жырламасқа бола ма!
Ауыл сырты қырманға,
Бардым кеше қонаға:
– Ақыран жолдас, ақынға
Тоқ қырманның басына
Жақындауға бола ма?
...Қырман бір үлкен сағаттай
Тынбай соғып айналад.
Сағатқа қарап қолдағы,
Ақынның көңілі жайланад.
Комбайн құсад бидайды –
Қызыл алтын тау болад.
Жырлап берші дегендей,
Ақынның көңілін аударад.
Қырман басы қым-қиғаш
Еңбеккүнін жаудырад.
Астық құсқан комбайн
Ақынның көңілін аударад.
– Жолдас ақыран-комсомол,
Менде де еңбек күні бар,
Тетіктерді бұрайтын
Ақынның да жыры бар.
Қырман жырын басқарар
Екпіндімін, біліп ал.
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Астықты жақсы қорғауға
Сені қойса күзетке,
Астықты жақсы жырлауға,
Мені-дағы партия
Оқытқан, оңдап түзеткен.
Жұмыссыз мұнда ешкім жоқ,
Кімге де болса іс беред.
Менің-дағы өлеңім
Ток басында естілед.
Ақыран жолдас, ақынды
Комбайнға жіберші,
Бетіңді бұрып кішкене:
Токта тұрған «торайғыр»
Менен хабар біле ме,
Үстіндегі иесі,
Сауырынан сипауға
Маған рұқсат бере ме.
Токта тұрған «торайғыр»
Ауыздыққа көне ме.
Тоқта тұрған «торайғыр»
Ауыздығын шайнай ма,
Тепсініп, теуіп бауырын,
Бүлкілдетіп сауырын,
Сары сабақ сабанды
Талқандамай қоймай ма.
Барабаны жем сұрап,
Төстіктен тері тамшылап,
Берген асқа тоймай ма.
Бақайшағы сыртылдай,
Бар денесі бір тынбай,
Ұршықтай еті ойнай ма.
Əдейі келген ақынды
Айғыры түскір ойлай ма.
– Комбайншы жолдасым
Ауыздықпен алысқан.
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Жұмысқа бөгет етем бе.
Келсем-дағы алыстан.
– Е,
Бидайың көбейсін,
Тары туып табыстан.
Қазықта тұрған комбайн,
Тепсінді, тарпып тулады,
Бұрқылдатып тозаңды,
Қайнатқандай қазанды,
Бұлдыр буын будақтап,
Ауыздығын сулады.
Бұрын ат шапса жазықта,
Комбайн шауып жазықта,
Сабанды шауып, турады.
Комбайншы комсомол,
Заказ берді ақынға:
– Жырлап бер , – деді, – жақсылап
Комбайн туралы.
– Комбайншы жолдасым,
Алдына бидай өңгерген.
Шығармамның геройы
Сұрасаң боласың,
Іздеп жүріп көз көрген.
Ақынның сыры белгілі,
Геройын іздеп қырманға,
Ақын едім мен келген.
Жырым – маған еңбеккүн,
Тер ақыға тең көрген.
Жиырмаға келсем де,
Геройымды іздемей,
Қарыздар едім өлкеме,
Өз тізгінін меңгерген.
Мен бір жырлап берейін,
Өзіңменен, жолдасым,
Комбайнды мен көрген.
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Комбайншы содан соң,
Комбайнын басқарад,
Қырман соғад сағаттай.
Бос қимылдар тасталад.
Қас қарайып, күн батып,
Жамбасын жерге жастанад.
Шығыстан шығып бір екпін,
Шөп майысып жасқанад,
Сонымен «Комбайн
туралы жыр» басталад.

***
Сонымен, жолдастар,
Комбайн жыры басталад.
Бұл жыр бүгін басталмайд,
Он алты бұдан жыл бұрын
Ұран болып басталад.
Комбайнның жырлары
Он жетінші жылдары,
Дауыл болып басталад.
Даламдағы дауылды,
Дауыл басқан ауылды,
Лениннің өзі басқарад.
Айта берсең бұл жырдан,
Ол ауыл да жас болад.
Бұл жыр бізге келгенше,
Неше-неше жыл өткен.
Жылжып-жылжып жыл өтіп,
Жігерлілер жыр еткен.
Европада сайрандап,
Талай көйлек кірлеткен,
Комбайн жыры, жолдастар,
Орын алған жүректен.
Талайдың есін тандырып
Талайды жүдеткен.
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Барлық Батыс ашынып,
Аражігі ашылып
Күннен күнге үдеткен.
Комбайн жыры күресте,
Есі кіріп, ержеткен.
Отыз жыл бұрын екпін боп
Ресейде желдеткен.
Отыз жыл бұрын партия
Комбайн жырын тербеткен.
Бұл жырды қалай айтуды
Ресейге үйреткен.
Жыр соңында жүрем деп
Талай-талай ер кеткен.
Басталуы бұл жырдың
Бұдан да, жолдас, арыда.
Бұл жырдың қаны жүректе,
Жүгіріп жүрер тамырда.
Манифесті оқышы,
Комбайн жыры басталған,
Карл Маркс барында.
Комбайн жырын ендеше,
Карл Маркс бастаған.
Комбайншы Емберген
Комбайнға мінсін деп,
Манифесті тастаған,
Қазақ аулын нұсқаған.
Комбайншы құрдасым,
Ток тетігін ұстаған.
Сенде де арман бар ма екен,
Қуанышпен дос болған,
Комбайншы жолдасым
Қырман тойын тойлаған.
Мынау осы комбайн
Шəуілдірге келсін деп:
Комбайншы Емберген
Үстіне оның мінсін деп.
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Жүз жыл бұрын осыдан
Карл Маркс ойлаған.
Шəуілдірдей колхозды,
Көрсем деп іші қайнаған.
Қайнап қана қоймаған,
Ресейдей түрмеге
Азу тісін қайраған.
Қайрап қана қоймаған,
Күреске елін сайлаған.
Сайлап қана қоймаған,
Жұмысшы табын – өз табын,
Капиталға майданға
Сенімді түрде жинаған.
Сондықтан, жарым, жолдасым,
Комбайн жыры сайраған.
Комбайн жыры басынан,
Көп дəуірді кешірген.
Кадрлар оны мəпелеп,
Маркстің өзі өсірген.
Данышпан келіп дүниеге,
Шырмаулары шешілген.
Əлемге жайып құшағын,
Кең керіліп көсілген.
Бір күндері Париждің
Қан қақпасы тесілген,
Қақпадан тесіп жыр кіріп,
Ескі дүние шырағын
Үрлеп жүріп өшірген.
Бірақ шықпай жүзеге,
Тұлымы тұтам кесілген.
Комбайн жырын жырласам,
Көп дəуірлер тербелед.
Қолға алынып көп қоғам,
Көп қисындар тергелед.
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Ресейде бұл жырлар
Үш төңкеріс көрген ед.
Қан қақырып дүние,
Қанды қылыш сермеп ед.
Ұлы Ленин:
«Бұл жырды –
Төңкерісші пролетариат
Шешіп беред», – деген ед.
Сондықтан қара шаруа,
Октябрьді жасауда
Пролетарға енген ед.
Сондықтан жер қарқындап,
Қан майданға енген ед.
Төңкерістей толқынға,
Лениннің өзі штабтан
Команданы берген ед.
Кешегі күні күресте
Пролетариат жеңген ед.
Комбайн жыры сондықтан
Жарыққа шығып өрлеп ед.
1934

КӨМІР ЖЫРЫНАН
Біздің жігер ойын түзеп алып күш,
Техникамен қаруланды өндіріс.
Еңбек өніп,
Норма толып,
Артық беріп,
Шалқып ағып шыңға шыққан біздің іс.
Қуанышқа, шын ниетпен кіреміз,
Ұлы жолмен табан аумай жүреміз.
Жауапты іс,
Маңызды күш,
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Құлпырып түс,
Ұйымдасып еңбек туын тігеміз.
Қайлашылар қара алтынды өндіріп,
Көмір вагон сыртқа тау боп төніп,
Вагон-вагон
Көмір өнген
Күш-жігермен,
Ұлы іске машиналар жегіліп.
Тау боп алып толды көмір азығы,
Ұлы жарыс күшті ұрды дабылы.
Ер жүректі,
Бір тілекті
Жұмыскерлер
Жер жүзіне болмақ еңбек қазығы.
Көре тұра, қаскүнемдер көрмейді.
Жалқаулар да жылау күйін тербейді.
Біздің қарқын,
Жалын-жалқын,
Екпінді алқым
Ешуақытта оларға жол бермейді.
Еңбек ері майданда оттай жалындап,
Жер астында машиналар зауылдап.
Түлеп асыл,
Түр боп жасыл
Қайла тəсіл
Техникалау жаңа жолмен дауылдап.
Жарқылдап, қайлашы,
Күшіңді сайлашы!
Өндіріс ерлері,
Майданда ойнашы!
1934
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КӨКТЕМ ТУРАЛЫ
Күн нұрымен қосылып
Көктем үйге енеді.
Араласып көктеммен
Лирика да келеді.
Жатырсың, міне, қалқатай,
Омырауың ашылып,
Иығыңда, жастықта
Жібек шашың шашылып.
Əуесіне көктемнің
Бөлменің іші толып тұр.
Күмістей сенің күлкіңе
Өлеңнің іші толып тұр.
Көктемнің мынау əуесін
Күлкің сенің жамылған.
Өлеңнің де қуаты
Сол көктемнен алынған.
Көктемгі əуе бөлменің
Көлеміне сыймай тұр.
Көктемгі күлкі, қуаныш
Өлеңіме сыймай тұр.
Сен сөйлейсің, қалқатай,
Құралай көзің күлімдеп,
Қуанышы көктемнің
Күлкіңнен күміс білінед.
Сен сұрайсың, қалқатай,
Мынадай сыр өткеннен:
– Айтайын деп жүр едім,
Оқталып талай көптен мен.
Жаным, маған айтып бер
Араластырып көктеммен.
Мені білмей тұрғанда,
Қай түрде, жаным, күліп ең?
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Қандай қызды сен қалап,
Қосылсам деп жүріп ең?
Айтшы, осыны тайсалмай,
Өйткені бұл өткен ғой.
Қайғырмайын мен де оған,
Өйткені қазір көктем ғой.
Осыны айтып, қалқатай,
Тағы да қатты күлесің.
Əрине, сен ақынның
Мінездерін білесің.
Столымның үстінде
Көктемгі сəуле ойнайды.
Жүрегімнің үстінде
Күлкің, сəулем, ойнайды.
Көктемгі мынау шаттықты
Жүрегіңе сақтап ал.
Ал айтам, мына өлеңнің
Керектісін жаттап ал:
Олқылықпен көмірді
Бере алмады шахтамыз,
Отан айтқан қарқынға
Ере алмады шахтамыз.
Жарияладық аттаныс
Ұлы көсем атымен.
(Осы уақытта сен, қалқа,
Қай жерде, қайда отыр ең?)
Күні-түні шахтада
Отырып алып кетпедік,
Олқылықтан біз шығып,
Табысқа қарай беттедік.
Көсем аты бар жерде,
Олқылыққа жол қайда?
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Большевиктің заңдары
Осы түрде болмай ма?
Қаруланған қайратпен
Қайла менен өлеңім,
Көсем атын жырласам:
Қайладан өткір өлеңім,
Болаттан қатты өлеңім,
Оттан ыстық өлеңім.
Мен осыған сенемін.
Бір күні мен еңбектеп
Келе жаттым лавада.
Анадайда бір қыз тұр,
Анадайда алдымда.
Бір уақытта пласта
Сықырлады төбемнен.
Анадайда бір қыз тұр,
Көмескі бетін көрем мен.
Бір уақытта үстімді
Баса көмір құлады,
Анадай жерде алдымда,
Алдымда бір қыз тұрады.
Жеңіндей-ақ көйлектің,
Лаваның іші тіптен тар.
Денемді басты ауыр жер,
Еш дəрмен жоқ қарманар.
Тек қана менің алдымда,
Анадайда бір қыз бар.
Астында қалды көмірдің
Басымнан басқа жерлерім,
Қимылдауға, сөйлеуге
Болмай қалды дəрменім.
Осы уақытта, тұрған қыз
Маған қарай жүгірді,
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О да келді жақындап,
Көмір де құлап үлгерді.
Осы уақытта лаваға
Айғай кірді, үн кірді.
– Ой, қыз, оған жолама!
Жүгіріп қайда барасың?
Ойбай-ойбай, бері қаш!
Қазір өліп қаласың!!
Бірақ маған ұмтылды,
Жан сауғалап қашпады.
Оттай ыстық қолымен,
Басымды келіп ұстады.
Бір-ақ аштым көзімді,
Қасыма қыз келгесін.
Содан соң қалдым көміліп,
Мен білмеймін өзгесін...
Бірақ өлім қолына,
Берген жоқ мені бассейн.
Қорықпай-ақ қой, қалқатай,
Өткен іс қой... əшейін...
Артынан білдім, ол қыз да
Лавада қапты көміліп.
Өзгеше тіптен ерлігі,
Осы ісінен көрініп.
Екеуіміз де жазылдық,
Екеуіміз де өлмедік,
Мен кеттім басқа шахтаға,
Одан кейін біріміз
Бірімізді көрмедік.
Басымды ұстад деп ем ғой
Қасыма жетіп келгенде.
Сол қолының ыстығын
Сеземін əлі денемде...
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Үрейленіп барасың
Неге сонша, қалқатай?
Үлкейіп кетті, аларып
Əдемі көзің құралай.
Қайғырмаймын деп ең ғой,
Қалқатай-ау, бұл қалай?
Ол қызға көзқараста,
Əңгіме бар бірталай:
Өлердегі қамқоршың,
Қалай ыстық болмайды?
Осыған түсін, қалқатай.
Мысалы, бізді адам қып,
Өлтірмеген Отаным.
Отанның атақ, құрметі –
Құрметім, менің атағым.
Сондықтан да Отанға
Өзіміз деп қараймыз.
Өзімізден Отанды
Артығырақ балаймыз.
Сондықтан да Отанды
Тіптен ыстық сүйеміз.
Отан үшін өлеміз,
Тас басып, отқа күйеміз,
Ол қыз да маған қол созып,
Қамқоршым болып атанды,
Ол тек қана дəстүрін
Орындады Отанның.
Сондықтан оны, Отанды
Қалайынша сүймейсің?
Сен сүюдің үлкені
Сонда екенін білмейсің.
Орнынан тұрдың сен неге,
Ұнамай ма айтқаным?
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– Не дейсің?
Сол қыз сен бе едің?
Бұрын неге айтпадың?
Не дейсің, жаным қалқатай?
Сондағы қыз сен бе едің?
Не себептен мен мұны,
Бірге жүріп сенімен,
Бүгінге дейін білмедім?
Сүюдің ең үлкені –
Отанды сүю деген ем,
Өлеңдерде бірталай,
Сенің-дағы сүюің
Үлкендеу екен, қалқатай.
Өлеңіме Отаным
Жоспар сызып береді.
Араласып көктеммен
Лирика да келеді.
Көктемгі ауа бөлменің
Көлеміне сыймай тұр.
Көктемгі күлкі, қуаныш
Өлеңіме сыймай тұр.
Біз екеуіміз көктемде
Қуанышпен жүреміз,
Көркемнен көркем өмірде
Іс істейміз, күлеміз.
Отанның əрбір шебіне
Сөйлесіп бас иеміз.
Отанның күні тек көктем –
Жаз екенін білеміз.
1935
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ЖАҢБЫР
І
Қалқатай, менің ашуым
Енді ғана қайтқандай.

II
Тынбастан жауған жаңбырға,
Үндеуім бар-ды айтқандай.
(Кешеден бері үздіксіз,
Шелектеп жаңбыр құйып тұр,
Жер бетіне қалайша,
Төгілген су сыйып тұр?)
– Жаңбыр, біздің даламен
Миллион жылдар таныссың.
«Онша жақсы білмеймін»
Деуден, сірə, алыссың.
Миллион жылдар, мың жылдар
Емес шығар аз срок.
Осы срок ішінде
Далаға жаудың əлсіреп.
Ендеше, сенің алдыңа
Қоямын биыл ұсыныс,
Саған мəлім даланың,
Өміріндегі құбылыс.
Ендеше, бізге айтып бер,
Өзгерісті, шындықты.
Əрине, өзің білесің,
Біздің Отан сүймейді,
Өтірікті, сұмдықты.
Мысалы, бізді алыптың
Жастары деп айтады.
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Буынымыз біздің де
Шындықпенен қатайды.
Болмаса да сенде тіл,
Жайыңа сені қоймаймыз.
Мысалы, біз отырып
Мынандай ой ойлаймыз:
«Жаңбыр жүз, мың, миллион жыл,
Сар далаға жауған ед.
Жылда жансыз далаға
Домалап еді, аунап ед.
Жылда, жылда жауып ед,
Бір тыныштық бермеп ед.
Жылда, жылда жауса да,
Сұлап жатқан даладан
Бір жаңалық көрмеп ед.
Биыл көрген cap дала,
Келер жылы қалпында.
Өзгеру деген бар ма еді,
Сірə, соның салтында?
Сілейіп жатқан елік ед,
Шалқайып жатқан керіліп.
Сіркіреп жаңбыр тұрушы ед,
Көре-көре зерігіп.
Міне, бүгін сол дала
Тіптен кетті өзгеріп.
Ұлы дəуір оятып,
Оған қойды сөз беріп.
Міне, бүгін даладан
Іздегенің табылған.
Міне, бүгін далада
Көп қалалар салынған.
Былтыр жауып тақырға,
Өзгерісті сезбеді.
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Биыл, міне, сол жерде,
Қалаға біздің кез келді.
Былтыр құмға сіңуші ед,
Білінбей даусы тамшылап,
Биыл біздің үйлердің
Төбесіне түседі,
Ойнақтайды тарсылдап.
Неше мылқау болса да,
Өзгерісті сезер-ау,
Барлық жерге жауар-ау,
Дүниені кезер-ау.
Мысалы, бізді алайық:
Жастарымыз шахтының
Біздей ұрпақ далада
Бұрын тіптен жоқ-тұғын.
Мысалы, кеше шахтыдан
Біз шыққанда жиылып,
Жаңбыр жауды шелектеп
Үстімізге құйылып.
Əрине, жаңбыр жауғанда
Өз дəстүрін көздеді.
Сонда үстін су қылған,
Болмаған бұрын жастарды
Қалайынша сезбеді?!
Мынау шахты, теміржол,
Мектептер бұрын болмаған.
Биыл, міне, айбынды
Жаңадан қала орнаған.
Мынау клуб орыны
Бұрын адыр, ор болған.
Біздің шахты орнында
Жалғыз аяқ жол болған.
Бүгін дала өзгерген,
Көшелермен торланған.
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Өзгерісті, осыны,
Сезбеген екен ол қалай?!
Міне, осындай біздерде
Талаптар бар бірталай.
Міне, біздер отырып
Осындай ой ойлаймыз.
Болмаса да сенде тіл,
Жайыңа сені қоймаймыз.
Ісімізге біздердің
Сенің де бар қатысың,
Бақылауға алғанбыз
Күннің шығып, батысын.
Егер, жаңбыр, көп жаусаң –
Егініміз мол болад.
Сондықтан да:
– Қатысың
бар, –
Деуіміз жөн болад...
Əрине, сен жаумасаң,
Бақшаға шығып, күлісіп,
Жарымызбен ойнаймыз.
Сонда да, сен жауғанда
Жаңағы ойды ойлаймыз.
Қане, бізге айтып бер,
Тайсалмастан шындықты.
Əрине, өзің білесің,
Біздің Отан сүймейді
Өтірікті, сұмдықты.

ІІІ
Осыны айтып болғанда,
Жарқылдады найзағай.
– Сезем, – дейді, – жаңбырын, –
Деді күліп, қалқатай.
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ІV
Алақай-ау, алақай,
Жарқылдай түс, найзағай.
Осы жазған өлеңді
Жолдастарға мен айттым.
– Аттарыңнан сендердің,
Сөз сөйледім, – деп айттым.
Жолдастарым талқылап,
Көп оқыды өлеңді.
Кейбіреуі мақұлдап,
Пікіріме қосылды.
Айша шығып сөйледі,
Мен жақсылап тыңдадым:
– Бұл дұрыс. Бұл əдісі
Лирикалы жырлардың.
Кейбіреулер өлеңнің
Дей алмады міні жоқ.
Қалайша, – деді, – жаңбырмен
Сөйлесеміз тілі жоқ.
Сонда айтты бригадир
Балға ұрғандай темірге:
– Большевик тілін білмейтін
Нəрсе бар ма өмірде.
1935

КҮЗГІ ФРАГМЕНТ
Шахты астында жұмыс істеп, шахтер үйге қайтпады,
«Суық өтіп кетпегей!» – деп жары дамыл таппады.
«Еске түссе ұлы көсем» – дейді шахтер бұрылып:
«Бар денемді, жүрегімді орап алад жылылық».
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Суық күнде суды кешіп оған ақын барады,
Көсем деген сенімінен өлеңге азық табады.
1936

МЕРУЕРТ АЛҚА
Аспандағы күміс айдай, жас ақынның жары бар,
Аспандағы күміс айдай, құралайдай жаны бар.
Құралайды, күміс айды, тура қарап көріп өт:
Көздері бар күлімдеген, күлкісі бар меруерт.
Қас қарайып күн де батад, сəулелері таралып,
Қыз да шығад құралайша жібек шашын таранып.
Күн де кетед көк бетінен сəулелері таралып,
Қыз да шығад күлімсіреп, көк лентаға оранып.
Ақын сонда: «Сəулем» дейді, «қалқам» дейді, «жар» дейді,
«Күнге арналған, күндей күлген жібек жырым бар» дейді,
«Күнге оранған, күндей күлген күміс күйім бар» дейді,
«Меруерт қып, менікі деп меншігіңе ал» дейді.
Сұлу сонда: «Күнге арнаған жырыңды өзің ал» дейді.
«Маған меруерт болатұғын бір-ақ нəрсе бар» дейді.
– Күнге арнаған күміс күйдің беріп едің талайын,
Енді маған көсемге арнап жыр жазып бер, алайын.
Көсемді айтып жыр жазып бер, жүрегімді орайын,
Омырауға, жібек шашқа лента қылып тағайын.
Көсемді айтқан жырдан артық меруерт бар ма тағатын,
Одан артық сыйлық бар ма ақындардан алатын,
Одан артық лента бар ма сұлуларға тағатын,
Одан артық бақыт бар ма іздеп жүріп табатын!
1936
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АҚЫННЫҢ АНТЫ
Көшелерді түн басты
Көзіндей сенің қап-қара.
Шаршауға мен де таяндым,
Қолжазбамды ақтара.
Қолжазбамның ішінен
Оқыдым өлең мынадай:
«Сонымен сұлу жылады
Жастанып көзі құралай».
Осы уақытта даладан
Есіттім өлең мынадай:
(Қолжазбамды көрген бе?
Ырза емес қой, бұл қалай?)
– Əлденеше жыл өтті,
Мен бақытты болғалы.
Қуанышқа кездесіп,
Қайратқа бойым толғалы.
Əлденеше жыл өтті,
Дала бақша болғалы.
Бақшаға келіп бұлбұл құс,
Емін-еркін қонғалы.
Əлденеше жыл өтті,
Дала бақша болғалы.
Мен келіп сұлу жарымды
Сүйіп-сүйіп алғалы.
Ақындар жырлап берген жоқ,
Үйіме келіп отырып,
Бақытымды көрген жоқ,
Қарғып тұрып орнынан:
– Бақыт, бақыт, – деген жоқ.
Ақындардың мұнысы
Өзің айтшы, мақұл ма?
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Жырламаған бақытты,
Отанды біздің ақын ба?
Кетіп барад жас шақтар,
Жайлап басып қадамын,
Қараңғы түнді қақ жарып,
Отаныма қарадым.
Отанды құшқан бақытқа
Қуанышпен қарадым.
Өлең айтқан шахтерді
Дəуірім деп санадым.
Өрлей ұшқан дəуірім!
Мен жас ақын боламын,
Сен жүктеген міндетті
Қуанышпен аламын.
Ант беремін алдыңда
Орындалад дегенім.
Күндей күлген өлеңнен
Меруерт тізіп беремін,
Отанды құшқан бақыттан
Өлеңдер жазып беремін.
Осы айтқан сен антыма,
Орындалад дегенім.
Керек қылсаң алдыңда
Мылтық болад қаламым.
Денемнен тесіп оқ өтсін,
Тисін тасқа табаным.
Сонда да мен өлімге
Қуанышпен барамын.
– Сен өл десең, дəуірім,
«Бақыт, бақыт», – дермін мен,
Алдыма алып аймалап
Қалқамды сүйген ерніммен.
1936
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БҰЛ НЕ ДЕГЕН БАҚЫТ ЕДІ
Бұл не деген бақыт еді,
Қуаныштың ордасы:
Он жыл өлең жазыпты
Жас ақынның жолдасы.
Ғасырлар өтіп кеткен бе,
Күн батып, таң атқанша?
Достым он жыл жүріпті,
Мен Шиллермен шай ішіп,
Гетемен шылым тартқанша.
Мұндай бақыт, құрметті
Басқа дəуір көрген бе?
Достым тойын тойлапты,
Мен бір-екі қате істеп,
Одан аулақ жүргенде.
1936

ШАҚЫРСЫН, МЕЙЛІ, ЖАРЛАРЫН
Шақырсын, мейлі, жарларын
Бассейнің қыздары,
Бұл – бақыттың белгісі,
Бұл – дəуірдің сызғаны,
Қыссын мейлі бөлмемді
Февральдің ызғары.
Сендерге айтам, дүние
Жер теңізі, құздары:
– Бұл тек қана ақынның
Табанының қызғаны!
Қуанышта, бақытта
Бассейннің қыздары.
Бөлмемді əлі қысып тұр
Февральдің ызғары.
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Өмірдің барлық бақытын
Құшақ жайып қарсы алам,
Бөлмеде тұрып қуанып,
Көңілденіп əн салам.
Ақын жөнде жар салам,
Мен айтамын əлемге,
Дəуірлерге, жерлерге,
Шеттегі тау, тоғайға,
Шексіз шеткі елдерге.
Өлеңнен меруерт жасауды,
Өлеңнен қылыш жасауды,
Бізден басқа көрген бе?
1936
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БАҚЫТ
Мен бақытты көрсем деуші едім.
Біздің қақпаның алдындағы үлкен қара жолмен күнде бір
қайыршы шал өтетін еді.
Шал ұзын асасын жоғары көтеріп алып:
– Е, азаматтар, бақытты болыңдар! – дейтін еді.
Менің бақытты көргім келді.
Күн батушы еді; шал қара көлеңкеде үйреншікті жолыменен
күнде бір қалыпта кетіп бара жататын еді. Мен біраз қарап тұрар едім де, қараңдап кетіп бара жатқан сыры белгісіз, жұмбақ
қайыршының аузынан шыққан «бақыт» деген сөзбен көңіліме
елең салатын қараңғылықтан біртүрлі сескенер едім. Содан соң
жылдам басып үйге келетін едім. Есікке жақындағанда белгісіз
шыққан қайыршының қара күңгірт даусын естіп, үйге жүгіріп
кіріп, өзімнен-өзім «бақыт» дейтін едім.
Төсекке жатқанда ұзын асалы шал көз алдымнан кетпей, даусы
құлағымда тұратын еді. Мен жұмбақ «бақытты» көрсем дейтін
едім.

I
Біздің үй Түркістан қаласының оңтүстік жақ шетінде болатын
еді. Бізбен бірге Жақсыбайдың үйі тұратын. Күн еңкейіп қақпаның тасасына түсіпті еді. Қақпа көлеңкесі ұзарып, бұрыштары
Жақсыбай үйінің іргесіне дейін барушы еді. Осы уақытқа дейін
Жақсыбайдың шешесі Күнтүлім күншуақта жамау жамап отырушы еді.
Барлыбай көзі қарауытып:
– Апа, қарным ашты ғой, – дейтін еді.
– Е, бақытсыз, бақытың жоқ қой, оны неге маған айтасың? –
деуші еді Күнтүлім.
Осы уақытта түрінген балтыры балшық болып Жақсыбай
келуші еді. Жақсыбай қалада қыш құйып, күнделікті жұмыс істейтін. Жақсыбайдың қолында шүберекке түйілген бір нəрселер
көрінсе, Күнтүлім Барлыбайына:
– Бақытың бар екен, қарағым, – деп күлімсірейтін еді.
Бірақ бұл күлкі уақытша күлкі болған соң, бар қуаныш бетіне
ғана жиылып, жүрегінде барлық бақытсыздықтың зілі жатқандай
болушы еді. Күнтүлім орнынан тұрушы еді!
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– Шырақ, Жақсыбай келеді, біздің үйге келмейсің бе? – дейтін еді.
Күнтүлімнің бақытты түрде шыққан даусы мені жүгіртіп əкетіп, оның бақытты бетін көргім келетін де тұратын еді. Жақсыбай
үй ішімен қуанышты түрде қарсы алатын; менің ойымша, бақыт
тек Жақсыбайдың үйінде, онда да ылғи кешке ғана қонақ болып
кететін сияқты еді.
Мен бақыт деген нан ба екен деуші едім.

II
Мен сонан бері талай бақытты адамды көрдім. Талай бақытпен
бетпе-бет кездестім, қазір өзім бақыттың құшағындамын.
Мен көруге құмар болған бақыт – қазір мені де, менің жолдастарымды да көтеріп, шаршатпай алға қарай алып бара жатқан
сияқты.
Бақыт өмірмен қатар келмейді екен, өмірмен араласып, өмір болып келеді екен. Бақыт қолыңды алмайды екен, жүрегіңді алады
екен. Жүрегің бақытқа шомылып, сен өмірге өзімсініп кіріседі
екенсің. Мен бақытты көрдім.
Бірақ Күнтүлімнің бақыты маған біртүрлі «өзгеше бақыт» болып, жататын төсегіңді, жүретін жерің, істейтін жұмысың, құшақтайтын жарың, өмір сүрген дəуірің болған бақыт емес, күн
батарда Жақсыбайдың нанымен бірге, қонақ боп кетуге келген
бақыт болды.
Менің Күнтүлімнің бұрынғы, соңғы бақытын қолыма ұстап,
салмақтап көргім келді.
Былтыр оқудан қайтып, Күнтүлімнің күлімсіремей, қуанбай
жүрген бір минутын көргенім жоқ. Бұрын Жақсыбай нан əкелгенде күлімсірейтін болғандықтан ба, Күнтүлім бақытының белгісі
күлімсіреу, қуаныш болатындай болып көрінді. Бірақ Күнтүлім
өзінің ең бір бақыттылығын күлмей, маңызды түрде отырып айтты. Біз де шын көңілімізбен Күнтүлім бақытты екен дестік.
Бір күні кешке жұмысынан қайтып, үй ішінің бəрі түгел отырғанда:
– Жеңеше, бақытыңды, қуанышыңды айтып берші, – дедім.
Басқан қадамының барлығы бақыт болған соң, менің сұрауым
өрескелдеу болды ма?
– Өміріңді айт дейсің бе? – деді Күнтүлім, сонан соң біраз
отырып:
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– Оны айтармыз, менің бір түсім бар еді. Əлде сен оқып ержеткен соң менің «ертегімді» бұрынғыдай тыңдамайсың ба?
Біз қолқалап отырып айтқыздық. Күнтүлім, бірден-бір сирек
кездесетін бақытын басқаға қиғысы келмегендей, отырғандарға
біраз қарады да, маған түсін айта бастады.
– Мен комбайнда істеймін ғой. Анау күні жұмыстан қайтып
келіп, ұйықтап едім, түс көрдім.
Түсімде, сəске түс екен-ау деймін. Мен комбайнда барабанщик болып қырман басып жатырмын, бидайдың бауларын барабанға тастап жатып, қалың ойға кетсем керек, біреу:
– Қане, салыңыз, тоқтап қалдыңыз ғой, – дегені.
Жалт қарасам, кəдімгі өзіміздің Ильич Ленин. Күлімсіреп
амандасты да:
– Қырмандарың көбейсін, бауды бірқалыпты салыңыз, машинаңыз бұзылып қалар, – деді.
Мен таң қалып тұрғанда комбайн тоқтап қалды. Ленин дереу
жеңін сыбанып алып, машинаны жүргізіп жіберді.
– Машинаны таза сақтаңдар, моторын сүртіп, құрғатпай май
құйып тұрыңдар, шырағым, мына машинаның қиын тетіктерін
үйрен, оқып комбайншы бол! – деді.
Содан соң қызыл тақта жерде жатыр еді, оны көтеріп жоғары
іліп қойды.
– Күнтүлім, бақытты екеніңді білесің бе? – деді Ленин.
– Білем, – дедім.
– Білсең – адал еңбек сіңір, партияның жол басшылығымен
колхозды нығайт, жаңа өмір құруда белсене істе, басқаларды
ұйымдастыр, – деді Ленин.
Жолдасымның жерде шашылып жатқан бидай дəндерін көріп:
– Бір түйір дəн жерде қалмасын, ауқатты боламын десеңдер –
бір дəнді шашпай, ұрлатпай, алдымен астықты үкіметке тапсырыңдар, – деді.
Мен бір уақытта:
– Көсем, сенімен сөйлесетін көп сөзім бар еді, – дедім.
– Онда менің партияммен, Сталиніммен сөйлес, онымен
сөйлескенің – менімен сөйлескенің, – деді.
– Сталинмен қалай сөйлесем? – дедім.
– Астық жоспарларыңды орындаңдар. Сталиннің айтқанын
бұлжытпай жүзеге асырыңдар. Міне, Сталинмен сөйлескенің, партиямен сөйлескенің, сөйлесе білгенің осы, – деді.
Кетейін деп жатқанда:
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– Жаңалық қой, көсем біздің де бидайымызды жеп көрсін, біраз
бидай берсем қайтеді, – деп ойланып едім, оны сезіп қойып:
– Еңбегін сіңірмесе, ешкімге бидай бермеңдер, бидай еңбеккүнге, адал еңбекке беріледі, сонсын ауқатты боласыңдар, – деді.
Сонан соң политотделге қарай кетті.
Күнтүлім сөзін бітірді. Мүмкін, Лениннің тағы да айтқандары
бар шығар, мүмкін ол сөздерін тұп-тура өз күйінде айтып бере
де алмаған шығар. Бəрібір өзіне мəлім, қайта ерекше бақыттың
кейбір меруерттері тек өзіне-ақ белгілі болып қалсын деді де:
– Осындай түс көрдім, – дей салды.
– Шын бақытты екенсің! – деді бір шал.
– Мұндай бақытты өзіміз көрмей бара жатырмыз, сенің арманың жоқ екен, – деді жаңағы шал.
– Шырақ, не дейсің? – деді Күнтүлім масаттанып.
– Сені, сен сияқты жалшы күндерді есінен шығармай, көп
ойланған өзіміздің де түсімізге кіре ме деген таудай талабымыз
бар, – деді бір əйел.
– Ол не дегеніңіз, Күнтүлімге Ленин айтпақшы, бəріміз соның өсиетін орындап, күнде араласып жүрміз. Мен партияның
мүшесімін. Партия – Лениннің партиясы, – деді Жақсыбай.
– Шырақ, – деді Күнтүлім, – мен партиямен, Сталинмен астық
жоспарын орындаумен сөйлесем, сен немен сөйлесесің? – деді.
– Мен ерлерді көрсетумен, көркем шығармаммен сөйлесемін, –
дедім.
Осыдан соң Күнтүлімнің бақытына шын түсіндім.
– Бақыт өмірмен қатар келмейді екен, бақыт дегенімнің өзі
біздің өмір екен! – деді.
1934

МӘҢГІЛІК ӨМІР
Осыдан он бес жыл бұрын Оңтүстік Қазақстанның кішкентай
қыстағында коммунист Бердəлі қаза тапты.
Ашыққан халыққа арналған азық-түлікті қорғап тұрғанда оны
басмашылар ауыр жаралап кетті. Ол менің ағамның үйінде жатты.
Өлер алдында ол:
– Мен бақыттымын. Ризамын өлімге! – деді.
Өмірінде езу тартып күлуді білмеген, жылы сөз естімеген сұс-
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ты, қатыгез адамның жүзіне шаттық күлкі ойнап қайтыс болды.
Оның ақырғы сөзін бүкіл қыстақ естіді.
Өлген адамның бақытын ешкім біле алмады. Бақыт өлімді
жоққа шығарады, ал өлім əрқашан да бақытсыздық. Ал Бердəлінің бақыты болған өлімнің сыры түсініксіз. Өлім – əр уақыт қорқыныш. Өлімнен сескенбей езу тарту, оны құптай қабылдау – жұрттың бəріне шешуі табылмас жұмбақ сияқты. Бұл ертеде болған.
Бұл 1920 жылы болып еді. Онда мен жетіде едім.
Содан бері мен талай рет бақытпен кездестім. Ол менің қолымда болды. Мен онымен Нева проспектісінде серуендедім, Қарағанды даласында да қолтықтасып бірге жүрдім. Керек десең: менің
өмірімнің өзі бақыт. Нұрға бөленген жасыл қалада шешек атқан
көктемгі қызғалдақтай, керемет дəуірде өсіп, тəрбиелендім. Мен
болашақ ұрыстар мен ұлы жеңістер үшін большевиктер партиясы
аялап өсірген, ауырмен шыңдаған ұрпақтың өкілі едім.
Біз аштық, жоқтық дегенді білмей өстік. Бізде тек қана үш есім:
бастаушы, жігерлі, берілген деген үш ат қана болды. Біз бақыт
шыңына шабуыл жасадық. Бұл бақыт үшін, халық бақыты үшін
біз өлуге дайын болдық.
Міне, өлген Бердəлінің бақытын мен сонда ғана түсіндім.
Мен баяғыда жау қолынан қаза тапқан қатыгез адамға деген
махаббат пен құрметті ұзақ уақыт жүрегімде сақтадым. Ол əрқашан да менің жанымда болды. Тіптен жақын болды. Ол барлық
жақын адамдардан да жақын болды, өйткені ол менің жүрегімде
жүрді.
Менің өмірім мен бақытым үшін, менің Отанымның жастығы
мен көктемі үшін қаза тапқан, жүзіне шаттық күлкі ойнап өлген
адам туралы мен əңгіме жазбақ болдым. Бұл ниет Алматыда да,
Қарағандыда да, Ленинградта да менің ойымды билеп, жүрегімді
толқытып жүрді.
Ленинградта мен ауырып қалдым. Мені aypуxaнаға салды.
Ыстығым қырық градус болды. Күн сайын менің халім ауырлай
берді. Сонда мен Бердəлiнiң бақыты туралы жаза бастадым.
– Ғажап! – дейді науқастар. – Төрінен көрі жақын, сонда да
ұзақты күнге жазуын бір қоймайды!
Шынында, өлім маған алара қарап, төне түскен еді. Ол мені
алмақ болды, бірақ мен бақытты ойладым. Ол бақыт маған тəтті
де көрінді. Бақыт маған өткен күндер мен азабы мол аурулардың
арасынан қарайды, сүйген жарымның мөлдіреген бота көзіндей
жасқана да күлімдей қарайды.
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Сол шақта өлім қорқынышы өшіп, оның орнына Бердəлінің
бақыты, менің жəне менің Отанымдағы мен сияқтылардың бақыты орнайды. Бақыт жақындай түскен сайын өмір сағымы сейіліп,
көгерген дала, көркейген қала көрінеді көзіме.
Мен новелла жаздым; ол новеллам қаза тапқан коммунистің бақыты туралы болды. Ол новеллам өмірдің көркемдігін жырлады,
бұл өмір үшін өлудің де көркем екендігін жырлады.
Мен шешуі табылмастай бір мəселеге тап болдым: ол – өмір сүру,
өлмеу тілегі еді. Осының өзі керемет емес пе, ойлаңыздаршы! Менің бас қатырған мəселемді жай бір уақиға – шалдың өлімі шешіп
берді. Сөйтіп, мен осы «Мəңгілік өмір» атты новелламды жаздым.
Бұл – тарих білмеген əдемі өлім еді. Ол өлімнің əдемі болатын
себебі – ол Отанға деген махаббат пен берілгендіктің ең айқын
көрінісі болды.
Менімен бірге бір палатада бір шал жатты. Оның аты Мирон
Андреевич еді. Жасы – жетпісте. Ақкөңіл, жайдары адам еді, өзінің басынан кешкендерін жырдай қылып айтатын.
Бір ай өткесін қарт бұйығып, сөйлеуін қойып алды. Деміге берді. Мүлдем төсек тартып жатып алды. Көзін тас жұмып жатуды
да шығарды. Ол терең ойға шомып, қиял құсына мініп, дүниені
шарлап жүргендей болып көрінді бізге. Күн сайын əлсірей берді.
Санаулы күн қалғаны бəрімізге аян болды.
Бір күні ол:
– Менің санаулы күнім қалды. Ал жарқыраған жарық күн, жайраңдаған жаңа өмір менің дəм-тұзым таусылған күннен басталды... Бұл – мейірімсіздік, – деді.
Содан кейін ол тынышсыздана берді. Сарнауды шығарды, сандырақтай бастады, біреуді қарғап-ciлеп жатты. Бір күні:
– Сен лағынат, – деп айғайлап сөйлей жөнелді, – көне заманғы
қара түнек Бамиан қаласына түнегенімде келмедің, сен лағынат,
Ақсақ Темір заманындағы Герат минаретіне көтерілгенде, Үнді
алабында жаяу-жалпы жүріп, кактус пен пальма тоғайларының
көлеңкесінде ұйықтағанда келмедің. Сен лағынат, Қызыл теңізді
кешіп, Ассирия тауларынан асып сандалғанда, улы жыландары
құмырсқадан да көп Бразилияның тропикалық ормандарын шарлағанда келмедің. Мен Эльзаста болғам, Берлиннің астындағы
ұраларды қазғам, мен Нью-Йорктің көкке тірелген үйлерін салғам, Париждің Сен-Мишель бульварында аш бұралып жүргем.
Харбинде ат орнына арбаға жегіліп кісі тасығам, сонда келмедің,
сен лағынат – өлім. Ал енді мен бақытқа кездестім, шын Адам
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болған уағымда: «Жетер енді, тоқтат» дейсің, сен лағынат. Қалай
мен өзімнің тұрған жеріммен, өзімнің бақытыммен біржола қош
айтыспақпын?.. Айтшы... айтшы, сен лағынат?..
Мирон Андреевич екі иығынан ентіге демін алып алып, көзін ашты. Келесі күні қарт маған «Совет өкіметінің кезекті міндеттерін» оқытты.
Ол өзінің ақырғы бар күшін жинап, беріле тыңдады, бар арманы – халықтың бақыты мен қуанышының қайнар бұлағы болған көсем сөзінің ерекшеліктерін жанымен ұғу, аштарға – тамақ,
жалаңашқа – киім, мұңдыға – бақыт, өлушіге – өмір болған ұлы
көсемнің жалынды да жігерлі сөздеріне, егер мүмкін болса, егер
араны тоймаған ажал аялдаса, мəңгі есінен кетпестей жаралы
жүрегінен орын беруге тырысты.
Ол – өте қызық шал еді. Ол – шыншыл, адал жан еді. Шығыстың бір данасы: «Шыншылдық пен адалдық зиянға айналады,
егер де оны зұлымдық қоршаса» депті. Мүмкін, оның күдіктеніп,
бақыт іздеп бөтен өлкелерді шарлауына осы себеп болған шығар.
Мирон Андреевич өзінің тынымсыз ойын өзгеден жасырмайтын адамның бірі еді.
Мынадай бір уақиға болды.
Бір күні, түнгі сағат екіде, мен өзімнің достарымды қуана есіме
түсіріп жатқанымда, шал басын көтеріп алып:
– Сен ұйықтаған жоқсың ба? – деп сыбырлай сұрады.
– Жоқ.
– Тыңда, ендеше, мүмкін, сен мені қорқақ, өлімнен қорқады
деп ойлайтын шығарсың? Жоқ, сен қателесесің. Егер ескіше
айтсам – мен асарымды асап, жасарымды жасадым, ал жаңаша
айтсам – өмір сүргім, өмір сүргім келеді. Жоқ, мен қоян жүрек
қорқақ емеспін.1918 жылы менің үйімде ағамның танысы, көрнекті большевик жасырынды. Бір күні менің үйіме қаруланған
бір топ адам баса-көктеп кіріп келді, тінте бастады. Большевикті
таба алмады. Дəл осы кезде ол үйде болмап еді. Оның орнына
мені алып кетті. Түрмеге жапты, он бес күндей азапқа салды,
ұрды, саусақтарымды сындырды, құлағымды кесті. Мен өлімнен тайсалмадым. «Өлтіріңдер, бірақ мен оны білмеймін», –
дедім. Байқайсыз ба, мен қорқақ емеспін, өлімге қарсы жүрдім.
Құрбандық болсам, ол бақытты өлім болған болар еді. Мүмкін,
осы сияқты батыл, бақытты өлімдер біздің бүгінгі керемет елде өмір сүруімізге себепші болған шығар. Кімнің өмір сүргісі,
əсіресе, біздің елде өмір сүргісі келмес дейсің!
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Қарт тына қалды. Біраздан кейін өзімен-өзі əңгімелесіп:
– Үйтсе де, мен үмітсіз емеспін. Дегенмен мен бүгін өлмеймін...
Қарт ажалды жеңетін əйтеуір бір үлкен істі, күн шыққан соң шам
жарығының мəні болмай қалатыны сияқты, өлім дегенді мəн атаулыдан жұрдай қылатын керемет бір нəрсені күткендей болып жатты.
Мүмкін, ол ештеңе де күтпеген шығар, тап келген ажалдан
алып қалмаса да, суға кетіп бара жатқан адамдай тал қармаған
шығар, араны тоймаған ажал алдында бас имей, адамзат бақытының шыңына көтеріліп, содан адам баласының кетіп бара жатқан
жарқын болашағын, оның əсемдігі мен ұлылығын көзімен көруге
құмартқан шығар. Оның бар арманы, бар қиялы адамзат бақыты үшін қаза тапқандар мен күресіп жатқандарды ардақтап, бүкіл əлемге жария етіп тұрған ұлы заманның алып симфониясын
тыңдау болар. Осы адам, осы шал өз елінің жайқалған жасыл
бақтай мəңгі-бақи жайнай түсуін жəне ұлы көсемнің шақыруы
бойынша оның миллиондаған халқы өзінің ерттеулі атындай
боп кеткен caмoлeттepiнe мініп, аспанға көтеріліп, қалың қара
бұлттай боп жауының төбесінен түнеріп күнін түнге айналдырып,
қара жамылдырғанын көрсем деген ниетте болар.
Мирон Андреевичтің ақтық демі таусылуға айналды. Ол тамақ
ішпеді, сөйлемеді. Ол ауық-ауық талып қалады, сандырақтауын
күшейтті. Ол бізді танудан да қала бастады, кейде, басын көтеріп алып, бізге нұры кеткен жансыз көзімен сұстана қарайды, ол
қасында отырған бізді адам емес, шағайын деп жақындап келе
жатқан у жылан ғой дегендей қарайды.
– Мирон Андреевич! – дейміз біз, бірақ ол үн қатпайды.
Бұл ноябрьдің суық күндерінің бірі болды. Стахановшыларың слетінде еңбек адамын еркелете сөйлеген жылы сөздер бүкіл
елімізге, аспан əлеміне көтеріліп келе жатқан күн шұғыласындай,
бір сəтте тарады. Сол ұлы дүбір біздің палатамызға да жетті. Мирон Андреевич əуелі бір көзін сығырайта ашты, содан кейін ұшып
түрегелді, кроватына отырды. Таң қалдық, тіпті, шошып кеттік.
Өлім сияқты құпия, о дүниелік, көзге көрінбейтіндей бір керемет келіп қалғандай болды, бірақ ол керемет қорқыта, ызғарлана
келмеді, қайта жанға жайлы майда қоңыр желдей жылы леппен,
жеңіл желпінмен қанатын қомдай келді, Андрей Мироновичті
өмірден ажыратып, шыңырауға лақтырайын деп меңдей түскен
ауруды, денесін қимылдатпай, аяқ-қолын тырыстырып, мүсінді
жүзіне терең əжімдер салып, қуарған ағаштай мортылдақ еткен
ауруды ығыстыра келді.
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– Не дейсіңдер, жігіттер? – деп тұншыға айғай салды, бірақ
дауысында қуаныш реңі бар.
Өлім жазасына кесілген Андреевтің Янсонына дар басында:
«Янсон, сен ақталдың. Сені дарға аспайды» десе, нақ осылай
айқайлап жіберген болар еді.
Қобалжудың күштілігінен бе, əлде сырқаттан ба, əйтеуір, ол
қалш-қалш етіп, дірілдеп отыр.
– Бақыт! – деді Мирон Андреевич. – Бақытты өлім! Маған бұдан басқа ештеңе керек емес.
Түнгі сағат екіде мені оятты.
– Газеттерге қашан басады? – деп сұрады.
Содан кейін, біраз ойға шомды да:
– Сен қалай дейсің, сол күнге дейін мен тірі болам ба? – деді.
Осыны айтты да ұйықтап кетті, ұйықтап жатып таң қаларлықтай қуана күлді.
Мен осыдан кейін өмірде сөзбен айтып жеткізе алмайтын, тек
шаттық күлкімен ғана аңғартатын қуаныштардың болатындығын білдім. Ондай қуанышты жайдары мінез жас сұлуға тəн саңқылдаған кіршіксіз таза, жан төзбейтін күміс күлкімен аңғартуға
болады екен.
Өлім халіндегі шалға мұндай күлкі қайдан тап болды? Күлмек
түгіл, демін ала алмай жатқан шалға мұндай ғажап күлкі қайдан
келді?
– Осы күлкінің арғы арнасы қайсы? – деп сұрадым мен Мирон
Андреевичтен.
– Сүйгендіктен, берілгендіктен, – деп келте қайырды қарт
жауабын.
Мен сонда өзінің халқын сүюдің, халықтың көсемі – Компартияны ардақтаудың өлімнен күшті екенін түсіндім, кімде-кім
өз халқын шын сүйіп, өз елінің мүддесін қара басының қамынан
жоғары қойса, ол адам ешбір қорқыныш, қауіп дегенді білмейді
екен, тіпті, арпалысқан ажал жағаңнан алып, тұншықтыра бастаған кезде кіршіксіз таза, саңқылдаған күлкімен күледі екен.
Мен сонда əлгі жайдары мінез жас, бақытты сұлудың күлкісіндей
сылдыраған, кіршіксіз таза, жан тебірентетін күміс күлкі өз Отанына берілгендіктен туатындығын түсіндім, ұлы Отаны оған тамаша көрікті өмір, сарқылмас жігер, шаттық, бақыт, жарқын өмір,
болашақ берді, бұлар сол сұлудың керемет күлкісінің алып арнасы
болды. Сондықтан да оның күлкісі бақытты, қуанышты білдіреді,
оны сөзбен емес, тек шаттық күлкімен ғана жеткізуге болады.
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Шал күлкісінің арнасы, міне, осында еді. Партияны, халықты
сүю, оларға берілу оның көңілін көтерді, бір сағаттан кейін оны
өлік ететін ауру мен ажалға бас идірмеді, өлімді мазақ етті.
Ертеңіне газеттер келді. Слетте еңбекті еркелете сөйлеген сөздер басылмапты. Қарт қобалжи бастады. Оның бұл кейпі, жүріс-тұрысы ауру адамның ажалмен арпалысын, ақтық демінің
таусылуын тосып жүрген адамның кейпіндей емес, қайта аса
бір тығыз тапсырмамен бір жаққа аттанатын, қазір жүрейін деп
тұрған, поезға баратын, оны станция басына жеткізіп тастайтын машинаның кейбіреуі қамықтырып қобалжытып, поездан
қалып қоям-ау деп күдіктеніп, дамыл көрмей, біресе есіктен,
біресе терезеден қарап, шыққан дыбысқа елеңдеп, телефон соғып,
хабар алмаған соң, үйдің ішіне ерсілі-қарсылы сандалып жүрген
адамның кейпін аңғартады.
Мирон Андреевич төсегінде дөңбекшіп, тыныш жата алмады,
қалшылдады, жұлқынды, ол жұлқынғанда өзін айқара құшақтап
алған өлімнің құшағынан сытылып шығу үшін емес, əрбір минут
оған ажал, қауіп жақындата түсетін болашақ уақыттың құшағына
ену үшін жан-дəрмен қылды, болашақ уақыттың ең болмаса бір
минуты оған өлімнен де күшті бақыттың, жалпы халық бақытының лəззатын ақтық рет татуға мүмкіндік беретін еді.
Иə, оны қорқыныш қоршады. Бірақ ол өлімнің қорқынышы
емес, ақтық минутта, оның 170 миллион халқы өзінің сүйікті партиясының сөзін тыңдап, заман өзгерістерінің жаңа бір белесінде
коммунизмнің ұлы принциптерін берік сақтауға ант беріп жатқан
минутында, халықтан жырылып қалып қоямын-ау деген қауіп еді.
Мирон Андреевичтің өмірі күндеп санаудан қалып, минутқа
көшті. Бұл өмір, қанатқа асылып ойнайтын акробат сияқты, қыл
үстінде тұрды, өтіп бара жатқан əрбір минутқа жармасты, бірақ
олар оны сағымды алысқа жетеледі.
Сағат оннан жиырма минут өткен кез. Радио дəл сағат он бірде
Москваның «Коминтерн» радиостанциясынан слетте сөйленген
сөздер беріледі деп хабарлады.
Сөзбен айтып жеткізе алмайтын оқиға болды.
– Ой, ұстаңдар оны, тоқтата тұрыңдар оны, менің тыңдағым
келеді, – деді Мирон Андреевич дəрігерге.
Сəлден кейін Мирон Андреевич сұлық жатты, Адам жаны шошитын, еңсе көтертпей ес шығаратын сұсты тыныштық орнады,
бұл тыныштық Нью-Йорктің шуын, айғай-дабылын жұтатын түпсіз шыңыраудай еді. Тыныштықта шыққан айғайдан қорқынышты
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ештеңе жоқ. Бұл адам мүмкіндігінің ең ақырғы істері, бұл шектің
ар жағында ештеңе де жоқ. Біз өз партиямызды осылай сүйеміз,
осылай ардақтаймыз. Міне, біз ең соңғы, ақырғы деміміз біткенге
дейін халқымызбен бірге қуанышқа ортақ болуды тілейміз.
Бұл жылуы жоқ жылмағай жылтыр сөз емес. Бұл – шындық,
бұл – өмір. Міне, тыныштық. Ызың жоқ, науқас адам ыңқылын
қойып, демін білдірмей алады. Тіпті, көзге ілінбейтін қан түйіршіктері микробтармен күресуін де тоқтатты. Өмір қоштаспақ
ниетте. Əнді əуен мен сəнді қимылға толы өмір еш дабырсыз
өтіп барады. Мысықтай əр адымын аңдап басқан өлім жақындап
қалды. Иə, біздің қасымызда өлім отыр, оның қанды шеңгелінің
бар айбары – жексұрын тыныштық. Дүниенің бəрі бір шыңыраудың түбіне құлағандай.
Дүниені жалмамақ осы шыңыраудың, жексұрын тыныштықтың аузына қақпақ болған – сабырмен айтылатын бір-ақ сөз. Ол –
Компартия. Осы қуаты мол жалғыз сөз тыныштықты атқан оқтай
жарып өтіп, шалға дəрмен бергендей болды, өлімнің мылқау тыныштығы шалды өзінің ыңғайына көндіре алмағанын мен көріп
отырдым, аузынан ақтық рет шыққан осы ұлы сөзді өз құлағыммен естідім.
Қарт сүйегі арсиған тарамыс қолымен сағатты ұстап жатты. Ол
ақтық демі таусылғанша, 11 деген цифрды көрсеткенше, радио
сөйлегенше оны қолынан тастамасқа бел байлаған сияқты...
Адамзат өмірі мен өркендеуінің формуласы мен заңдарын айтып, еңбек адамын еркелете сөйлеген ұлы сөз радиодан естілген
кезде, өлім қармағына ілінген қарт жымиып, езу тартқан кезде
мылқау тыныштық үркіп, қуысқа тығылады.
– Наушник беріңдер...
Мирон Андреевичтің жүзіне сəбидің шаттық күлкісі жиналды.
Бірақ өлім оны қайтадан тұншықтыра бастады, ал ол шаттық,
өр, дана сөзді тыңдай берді. Ол қанатқа асылып тұр, өлім қанатты шайқап тұр, өлім оның етегінен тартып құлатуға тырысуда, ал
ол əлсірегеніне, шалажансарлығына қарамай, қанаттан мықтап,
тырмана ұстап күлімсірейді, қанат бұрынғыдан да қатты шайқалуда, демігуі күшейді – міне, міне, енді құламақ... Сол кезде ол:
– Ауа, ауа, – деп айғайлап жіберді.
Оған кислород берді, содан кейін ол тыныштана дем алып, радио тыңдады. Еңбек адамын еркелеткен сөз аяқталғанша ол өзінің ақырғы күшін өлімге қияр емес. Ол өлімнен минутты тартып
алмақ ниетте. Наушникті құлағына жапсыра ұстап:
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– Камфора, кофеин, – деп сыбырлады.
Камфорадан соң ол бұрынғысынан да күлімсірей түсті, көздері
жарқырап кетті. Ол, міне, қазір орнынан ұшып тұра келіп, қатты
шаттық дауыспен:
– Бақытты өмір, оның көсемі – Компартия жасасын! – деп
айғайлап жіберетін сияқты.
Бірақ ол ештеңе демеді. Бірнеше минуттан кейін оның əлгінде ғана алмастай жарқырай түскен көздері тұмандана бастады,
өліп бара жатқан қойдың көзіндей күңгірттене берді. Бірақ оның
қаһарман жүзінде күлкінің реңі кете қойған жоқ. Оның бірдеме
айтқысы келеді, бірақ айта алмайды, дəрігер бəрін түсініп тұр,
оған стрихнин шашты.
Оның көзі қайтадан жарқырай бастады. Ол зор ынтамен радионы тыңдап жатыр. Ол өліп бара жатса да, еңбек адамын еркелеткен сөзді естіп қуанды. Ол дəм-тұзы таусылған адамның
немқұрайдылығын істемеді.
Өмір үзіліп кетті .
Аяқ-қолдары тартылғанмен, жүрегінің соғуы басылған жоқ.
Жүзіндегі жайдары күлкімен радионы тыңдап жатып, өзінің ақтық демі таусылып бара жатқанына назар аудармады.
Осындай адам өлді деуге сыя ма? Ол өзінің халқымен бірге
еңбек адамын еркелеткен сөзді тыңдады, қуанды, стахановшыларды құттықтады, күлді. Өлді деуге бола ма оны? Ол алыстан
көрінген жарыққа қарап жатты, самал жел оны сабырмен тербетті, таң алдындағы таудың қоңыр салқын ауасын жұтып, жайнаған
жасыл бақтың ішінде ұйықтап кетті.
Айтыңдаршы, ол өлді деуге сыя ма? Жоқ, ол миллиондаған
халықтың жадында сақталады. Оның қаны өлмейтін халықтың
тамырында ағады, оның шаттығы мен бақыты бүтін бір елдің
шаттығы мен бақыты болып табылады. Ол үшін қымбаттыдан
да қымбатты болған Компартияға деген сүйіспеншілік пен берілгендік миллиондардың жүрегінде мəңгі жасайды!
Міне, бұл – мəңгілік өмір, жолдастар!
Ленинград, 1936.
Орысшадан аударғандар: З. Шашкин мен Т. Кəкішев
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ӨМІР КӨРКЕМДІГІ
Біз бақытты едік.
Өмірде жоқшылық, тарығушылық бар дейтін, бірақ оны біз
көрмеген едік.
Өмірде еріксіздік, езушілік бар дейтін, біз оны да көрмеп едік.
Біздің өмір – бақытты өмір еді.
Біз тек бақытты, қуанышты өмірдің аясында өскен едік. Сондықтан да біз өміріміздің бұл қасиеттерін жақсы білетін едік. Бірақ
біз өмірдің сұлу, көркем екенін білмейтін едік.
«Біздің өмір көркемнен де көркем, сұлудан да сұлу ғой», – деген ақын сөзін бақытты, қуанышты айтады ғой деп түсінетін едік.
Ал, айтайық: құралай көзді қыздың көркемдігі мен өмірдің
көркемдігін ешқандай жанастығы, жақындығы жоқ қой деп ойлаушы едік. Өмір деген еркек емес, қыз емес, жер-су емес, қала
емес, оның сымбатты денесі, оймақтай аузы, ойнақшыған көзі
жоқ. Бұл өмірдің жақсы, бақытты, қуанышты екені рас, ал сұлулығы түсініксіз деуші едік.
Бірақ, естеріңізде болсын, өмір туралы ұшқалақ ойдың, қатенің
барлығын өмірдің өзі ашып береді. Бұл жөнінде де солай болды.
Біз өмірдің көркемдігін көзімізбен көрдік. Оның суретін де салып
алдық. Бұл былай болған еді.

***
Қала қалың көк ағаштарға бөленіп, үйлерінің мұржалары да
жапырақтар арасына жасырынып көрінбей, тау етегінде жататын.
Біз сол тау етегіне қарай шығатын оқтай түзу көшеде тұратынбыз. Менің бір суретші жолдасым болды. Екеуіміз күн сайын оның
болашақ суретіне сұлу қыз іздейтінбіз.
Біз тұрған көше бірте-бірте жоғарылап, беткейді өрмелеп, көтеріліп барып алдында кесе-көлденең жатқан тауға иек арта бітетін. Көшенің шетінде тау беткейіне өрмелей біткен қалың жемісті
бақша болатын. Біз жолдасымыз екеуіміз күнде көшемен жоғары
көтеріліп, осы қалың бақшаны аралап өтіп, тау төбесінде секіріп ағып жатқан өзеннің жағасына келіп, қалың ағаш көлеңкесінде жататынбыз. Төменде, беткейде қалың ағаш арасынан көрінбей, көк ағаштардан жасалған көрпесін айқара жамылып, жасыл
жапырақтарды бүркеніп біздің қала жататын. Біз сол қалаға көз
жіберіп, көңіліміз шалқып, тау суына шомылып, демалатынбыз.
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Əсіресе, кешке таман күн еңкейіп назарын басқа жаққа аударғанда, жел тыныс алып, табиғат көркемдігіне елтіп, мүлгігенде,
осы беткей мен бақшалар үсті таудың салқын ауасына, неше түрлі
гүлдердің жұпар иісіне толатын.
Сол хош иіс, салқын ауа денеңді балқытып, буыныңа дейін
түсіп, көңілді шалқытып, өзіңді бір кіршіксіз гүлдей таза етіп жіберетін.
Табиғаттың əрбір қимылы – сұлу қыздың көз қарасы, сызылып
шыққан музыка сияқты өте келісті де, əсерлі болатын.
Не дегенмен мен онда ақын едім. Ақын болғанда өлең жазу
емес, жанымның, сезімімнің нəзік музыкалық жағдайды шамалы
болса да түсіне білгенін айтам-ау.
Бір күні өзен жағасында жатқанымызда өзеннің төменгі жақ
бойынан шыққан күлкі естідік. Күлкі – əйелдің күлкісі. Біз осы
уақытқа дейін əйел даусының қандай екенін айтып бере алмаймыз.
Күлкі тек шалқып шықты.
Мынандай жағдайды көзіңізге елестетіңіз:
Кешке жақын жел тынып, салқын ауа, түрлі гүл, шөптердің
жұпар иісіне толып, ол иіс ағаштардың арасында қозғалмай тұрғанда, гүл арасында өмір сүретін əдемі көбелектер сол гүл үстінде
орғи ұшып секектеп, əр жерге бір қонып жүреді. Сол уақытта
бақшада жастықтан, бақыттан, шаттықтан, сұлулықтан тасып
шыққан ешбір қайғы-уайымсыз, күмістей таза күлкі естіледі.
Əрине, бұл жағдайлар адамға əсер етпей қоймайды. Қайғылы
адамды шаттандырып, қуанышты адамды қайғыландырып жібереді.
Бұндай күлкілер күлкі иесінің кім екенін толық ашып бермесе де, оның кіршіксіз табиғи қуанышын, баладай ақкөңіл таза
жандылығын, сонымен қатар оның өте қызу жастығын, денесінің
саулығына, өзінің ерекше көркем екендігіне сенімділігін, алғашқы
таза табиғатпен араласып жатқандығын көрсетеді.
Біз орнымыздан тұрдық. Сол уақытта беткейдегі бақша арасынан бір қыз, бір жігіт шыға келді. Біз дəл жаңағы күлкіні көзімізбен көргендей болдық. Қыз бір жерде тұрмайды, түлкі құсап, тау
суы құсап, тастан-тасқа секіреді. Қыз бен жігіт суды жағалап біздің қасымызға келді. Жігіт тасқа отырды да, қыз түрегеліп тұрды.
Күлкінің иесі – қызды біз енді жақсылап көрдік. Бұл он жеті-он
сегіз жасар қыз еді. Қыз жалаң бас, үстінде белі қыналған, жеңсіз,
жағасыз сары көйлегі бар. Білегінде кішкентай сағаты бар.
– Мынау аса сұлу екен, – деді жолдасым.
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Тегінде, қыз аса сұлу еді. Бірақ біз қыздың иесі əдемі екенін
біле алмадық. Біраздан соң қыз бен жігіт ойламаған жерде орындарынан тұрып, бақшаның ішіне қайтып кіріп кетті. Біз бір-бірімізге сөз қатпастан отырдық та қалдық. Бір уақытта жолдасым
орнынан қарғып тұрды.
– Барып танысам, – деді де, жүгіріп алып кетті.
Мен артынан барғанда, бақшаның ішінде, кішкене кірпіш үйдің
қасында қыз күнге кептіру үшін үлкен шидің үстіне өрік жайып
жүр екен. Жолдасым қасында өрік ағашына сүйеніп тұр.
– Қарындас, мен суретшімін, үлкен полотно етіп, портретін
салуға сіз сияқты адамды іздеп жүр едім, – деді ол қызға.
Осы уақытта қыз:
– Қоян! Қоян! – деп айқай салды.
Тау жақтан төмен қарай бір қоянды бір тазы бастырмалатып
қуып келе жатыр екен. Қоян екпінімен келіп бақшаға қойып кетті. Біз үшеуіміз де тұра жүгірістік. Қыздың қуанышы қойнына
сыймай, күміс күлкісін бақша ішіне сеуіп, құлашын жая қоянға
ұмтылды. Қоян сескеніп, бұрыла қашып, бақшадан шығып кетті.
Бір минут өтпей-ақ қоян да, тазы да тасаға түсіп, жоқ болды.
– Міне, суретші болсаң, осындай сурет салшы: тазы ентелеп,
аузын ашып тап басуға сəл-ақ қалып келе жатады. Қоянның көзі
шарасынан шығып, өлім тырнағына ілінуге сəл-ақ қалып қашып
келе жатады. Бұның өзі аса ерекше əсер ететін сурет емес пе?
Осы суретшілердің барлығы да натюрморт деп, өлген қоян, құсты,
үзілген алма, нəкті, жарылған қауынды көрсетеді. Шын суретші
болсаң əлі үзілмеген, жарылмаған, ағашта тұрған жемісті, өлмеген, өмір сүргісі келетін, өліммен күрескен аңды көрсетші. Адамның өзі де өмірмен адам емес пе?
Қыз сөйлеп болып, ағаштың көлеңкесіне тұрды.
Біраздан соң, ойламаған жерден қыз:
– Мақұл, көркемөнерге пайдам тиетін болса, мен қашпайын,
бірақ сүйемін, құшағыңды ашшы деп мазамды алып жүрмеңдер.
Ал ойнап-күлуді өзім де жақсы көремін, – деп күлді.
Біз адресімізді беріп қош айтысып, үйге қарай кеттік. Біз ұзамай
артымыздан қыздың айқайлаған даусы шықты.
– Менің атым Дəмелі Тұрарова, – деді қыз.
Жолдасым түнімен ұйықтамады. Палитрасын, кистасын қолға
алып, үйдің ішінде жүрді де қойды. Қызды түсіретін поза іздеп
əлденеше композициялар жасады.
Ертеңіне қыз келді. Оның қандай сұлу екенін біз сонда білдік.

ӘҢГІМЕЛЕР

231

Дəмелі комсомол мүшесі, дəрігерлік институттың студенткасы
екен.
Егер де Дəмелінің бет тұрпатын, денесін алатын болсақ, оның
тек үлкен қара көздері ғана əдемі еді. Онан басқа қарапайым
қыздардан асып тұрған ешқандай ерекшелігі жоқ еді. Дəмелінің
сұлулығы да басқада еді.
Дəмелі үйдің ортасында бір тыным таппай тұр. Əңгімелесіп тұрып бір маған, бір жолдасыма қарайды, сөйтеді де, басын кейін қарай бір сілкіп тастап, қолымен шаштарын түзейді, сипайды. Онан
соң күледі, сөйтеді де бетіне, көзіне я күлкі, я қорқыныш жүгіреді;
əйтеуір, Дəмелінің денесі, қолы бір минут та тыныш тұрмайды.
Дəмелінің үлкен қара көздері де солай, бір тыным таппайды.
Көз алдында көрінген нəрселердің барлығы басынан кешірген,
үйреншікті, білетін нəрселер сияқты. Көз қарасы минут сайын
құбылып тұрады. Біресе көздері терезеден көрініп тұрған сонау
Алатаудың белгісіз бір жеріне қадалып, мөлдірей қалады. Біресе
өзіне қымбат нəрсе тауып алғысы келгендей, көшеден өтіп жатқан
адамдардың беттеріне қарайды, қасындағы суретшінің шашына
қарайды. Сөйтеді де, бота көзі өзінің қарауына тұрарлық бір нəрсені тауып алғандай жайраңдап, ойнақтап, оймақ аузына күлімсіреу пайда болады. Біресе қараудан зерігіп, қара көзі төңкеріліп,
бұлтқа жасырынған айдай, кірпіктің астына жасырынып жұмылады.
Қыз көзін жұмып шалқаяды. Бетіне түскен бір топ шашы кейін
қарай сырылады. Қыз кенет көзін ашады.
Жолдасым күндікпен əуре болып, ешнəрсе шығара алмады.
Оған себеп мынау екен:
Қыздың сұлулығы – оның денесінің, қолының сансыз əдемі
қозғалысында, бетінің, көзінің əр уақытта да құбылып, күлкіге
шомылып тұруында екен. Көзінің ойнақшуы, денесінің, қолының тынбастан қимылдап тұруы оның жастығына, тазалығына,
күмістей таза күлкісіне қосылып айрықша бір сұлулық туғызады
екен. Оның сұлулығы – кербез, өте көркем қозғалысында, көз
қарасының құбылысының құбылуында, күлкісінің тазалығында
екен. Егер де құбылуында қозғалысын, құбылуын тоқтатып, бір
қалыпта қозғалтпай суретін салғың келсе, түк шықпайды екен.
Дəмелінің сансыз нəзік қимылдарын, тыныштық тапқызбайтын қуанышын портретінде көрсете білетін əдіс табу керек болды. Қозғалысты өзгертуді үзіп, нəрсені өзгермейтін бір қалыпта
түсіретін фотография сурет əдісі Дəмеліге тура келмеді.
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Осыдан кейін жолдасым өте қызық творчестволық жұмысқа
кірісіп, барлық дүниені ұмытқандай болды.
Күздігүні үскірік жел көшені қуалай кезіп, қуарған ағаш жапырақтарын жерге түсіргенде, қара бұлт жемтік көрген қарақұстай тау төбесін айналып, кетпей қойғанда, əлсіз күн сəулесі түнде
түскен бозқырауды тоңазыған жерден бетін ғана жібітіп, ызғарлы
суыққа төтеп бере алмаған уақытта Дəмелінің портреті де бітті.
Бұл өте əдемі портрет болды.
Сəулені, жарықты, бояуларды ерекше шеберлікпен пайдалана
білгендіктен бе, əлде құлпырып, құбылып тұрған Дəмеліге біздің көзіміздің үйреніп қалғандығынан ба, əйтеуір, портрет мың
құбылып, жайнап тұрушы еді. Дəмелінің портреттегі отырысы
жайласып, бүлк етпей отырған адамның отырысы емес, қозғалып, құбылып, əлдебір əдемі қимылдар жасайын деп, жасап та
отырған адамның отырысы сияқты. Бір шоқ шашы Дəмелінің
маңдайына түсіпті.
Міне, Дəмелі басын бір сілкіп, шашын кейін қайырайын
деп тұр. Əдемі қолы да омырауындағы көк лентаны ұстайын
деп көтеріліп келеді. Үлкен қара көздері ойнақшып, қуанышқа
шомылып, əлдебір нəрсеге балаша таң қалып, жайнап тұр. Бетіне,
аузына күлкі жүгіріп, өзі де музыкадай жеп-жеңіл екенін көрсетіп, ұшып кетейін деп тұр. Дəмелі көкжиектен көрінген самолетке қарап тұр.
Егер де бұл суретті Дəмелінің бар арманы летчик болу екенін
білетін адам көрсе, бұл самолет көріп тұрған суреттен Дəмелінің
жүрегінің соғуын да есіткен сияқты болар еді.
Бір күні біздің үйге Дəмелі келді.
Есіктен кіріп, əлсіз түрде:
– Амансыңдар ма? – дегенде, біз тіпті шошынып кеттік.
– Неге таң қалдыңдар. Дəмелімін ғой, – деді ол жай ғана.
Бірақ біздің алдымызда баяғы құлпырған сұлу Дəмелі емес,
ағаштай жансыз, сұп-сұр біреу тұр еді. Бұнда бұрынғы Дəмелі
сұлулығының, тыным таппайтын құбылысының ізі де жоқ еді.
– Мені əлдебіреулердің жапқан жаласы бойынша бай қызы
деп мектептен, комсомолдан шығарды, мен бақытымнан, қуанышымнан айрылып далада қалдым, енді қайтем, қайда барам? – деп,
Дəмелі орындыққа отыра кетті.
Біз сонда білдік.
Дəмеліні сұлу еткен оның денесінің, қолының кербез, өте көркем сансыз қозғалысы, көз қарасының құбылуы, күлкісінің күміс-
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тей тазалығы болса, сол сансыз көркем қозғалысты, құбылмалы
оттай ыстық көз қарасты, таза күлкіні туғызған – Дəмелінің бақыттылығы, қуанышы, шаттық өмірі, уайымсыздығы екен.
Қуанышты адам тынымды білмейді, оның секіргісі, билегісі
келеді. Қуанышты адам тыныш жатқанымен оның жүрегі тулап, дүрсілдеп тұрады. Қуанышты жасыруға болмайды. Ол үлкен қара көздерді ойнақшытып, жайнатып, алма бетті күлкіге шомылдырады.
Міне, Дəмелі қуаныш, бақыттан айрылып еді, солған гүлдей,
көркемдігінен айрылды.
Дəмелінің сүйкімділігі, көркемдігі – қуанышты өмір, бақыт
екен. Былайша айтқанда, Дəмелінің көркемдігі – бақыт пен қуаныштың көркемдігі екен. Мен өмір көркемдігі деп осыны айтам.
Кейінірек іс анықталып, Дəмелі институтқа да, комсомолға да
қайта кірді. Оның қуанышы, бақыты өзіне қайтты.
Бірақ портретті біз осы уақытқа шейін жолдастарымызға көрсетіп, бұл – өмірдің көркемдігі дейміз. Жолдастарымыз түсінбей таң қалады. Таң қала берсін, біз өмірдің көркемдігін осылай
көргенбіз.
1936

КЕЛЕСІ СОҒЫС ТУРАЛЫ
І
Менің өте жақсы жолдасым болды. Білесіңдер ғой: кəдімгі өзіміздің Рақмет.
Ол фальсафашыл да еді. Оның бір қызық категориясы, қалыбы
бар еді: ол салыстыру, теңестіру болатын. Өмірдегі барлық құбылысты, өзгерісті осы қалыппен өлшейтін еді. Мен философияда мұндай категорияны көргенім жоқ. Оның үстіне өмірді салыстыруды керек қылмайтын нəрсенің бар екендігін де білуші
едім. Бірақ, жолдасымның ойынша, өсудің, өмірдің басты заңы
салыстыру сияқты еді.
– Өзің ойлашы, – дейтін еді ол, – қазіргі өміріміздің қаншалықты жақсы екенін өткен өмірімізбен салыстырып білеміз. Сен бір
кило нан сатып алсаң, оны өлшеп бір кило гирмен салыстырып,
теңестіріп береді, тағы-тағылар.
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Шынында да, салыстыру саясатта да, ғылымда да, жай өмірде
де сансыз рет кездеседі. Егер де екі таяқтың қайсысы ұзын екенін білгің келсе, екеуін теңестіріп, салыстырасың. Тегінде, ғылымдағы өте қиын абстракцияға айналған теңеулердің түбірі,
шыққан жері осы жабайы теңестіру, салыстырулар болуы сөзсіз. Күн сəулесі нұрлы-ақ қой, бірақ Исаак Ньютонның байқауы
бойынша – бұл ақ түс сансыз түрлі түстердің қосылған түрі,
бұл сансыз түстер қосылып, спектр түстері деп аталатын жеті
түс береді: қызыл, қызғылт, сары қошқыл, сары, жасыл, көк,
қара, көкшіл. Қызыл түс əуеге, суға қара, көкшіл түстен тезірек
жайылады. Бұны білу үшін де ең алдымен екеуінің жүйріктігін салыстыруымыз керек шығар. Күн нұры, сəулесі толқынының ұзындығы бір миллиметрдің миллиондаған бөлшегінің бір
бөлігінен (миллимикрон) аспайды. Қызыл сəуленің неліктен қара
көкшіл сəуледен гөрі тезірек жайылатынын білу үшін, екеуінің толқындарын салыстыруымыз керек. Химия элементтерінің атомдық салмағын алайық. Азоттың атомдық салмағы,
14, 008, неонның салмағы – 20, 173, радийдікі (Ra) – 225, 97. Бұл
салмақтардың айырмасын білу үшін бір-бірімен салыстыруымыз
керек қой. Екіншіден, азоттың атомдық салмағын көрсететін
14, 008 азот атомымен салыстырылған, теңестірілген сан ғой.
– Өмірде салыстыруға келмейтін ешнəрсе жоқ. Өсу, даму,
кері кету, қозғалыс – барлығын салыстыру арқылы білеміз, –
дейтін ол.

***
Былтыр мен, Рақмет, Лиза, Иван Ленинградтағы Лизаның əкесі,
үлкен болса да, өзімізбен құрдас болып кеткен академик Вознесенскийге қонаққа бардық. Академик Вознесенский жер жүзіне
атағы шыққан, ұлы білімпаз адам еді. Ол өзі – атақты металлург,
онымен қатар кеңес авиациясына көп еңбегі сіңіп жүрген адам.
Вознесенский – «Орыс авиациясының əкесі» болған атақты
профессор Жуковскийдің шəкіртіболған адам.
Бір күні академикпен көшеде əңгімелесе келе жатып, Рақмет
теңестіру жөнінде пікірін айтты. Аркадий Евгеньевич көшені жаңғырықтырып күліп жіберді.
– Ой, балалар-ай, мұндай қызық болмас. Е... ал менің мына
Лизамның əдемілігін кіммен салыстырасыңдар? – деп, қызына
қарады.
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Біз де күлдік. Сіркіреп тұрған жаңбыр асфальттанған мостовойды жуып-шайып, құйып кетті. Академик мұны тыңдамастан
көшенің ортасында тұра қалды. Біз де тоқтадық.
– Шынында өзі тіпті қызық нəрсе, ə, – деп, менің иығымнан
ұстады.
Онан соң көзілдірігін сүртіп тұрып, біраз ойланды да:
– Ертең біздің үйге келіңдер. Мен сендерге бір нəрсе көрсетейін, – деді асығып сөйлеп.
Біз өзіміз сұранып номерде жататын едік.
Мақұл дестік.
Академик қызының арқасынан қағып, кетіп бара жатты. Біз
көпке дейін бұрыштан жасырынып қарап тұрдық.
Академик те, оның көз алдырмайтын сымбатты денелі өте əдемі қызы Лиза да бізге өте қымбат еді.
Ертеңінде біз барғанда, академик лабораториясында екен. Оң
босаға жақта кішкене əдемі самолет тұр. Біз есікті ашқанда, төрде отырған академик, мұрнының ұшына қарай ысырылған көзілдіріктің үстінен қарап бізді көрді де, қуанып орнынан атып
тұрды.
Амандасып болған соң академик:
– Кəне, философ, не дедің кеше? – деді Рақметке.
– Меніңше, өмірде салыстыруға келмейтін зат жоқ, барлық
нəрсені сол арқылы білеміз, – деді ол.
Біз самолеттің екі кісілік кабинасына отырдық. Сол уақытта
үйдің іші қараңғы бола қалды.
Төбеге қарап едік – жайнаған жұлдыз болып кетті. Төменде
жер зырылдап артта қалып жатты. Біз ұшып кеттік. Көк аспанға көтеріліп бірте-бірте жоғарылай жөнелдік. Жерде жыландай
иіріліп Нева өзені қалды, сіріңке қораптарындай болып үйлер
тұрды. Бірақ мотордың гүрілдеген қатты даусы жоқ, самолет
қанатымен əуеге тіліп, сызып бара жатқан сияқты.
– Бұл не керемет, қалай ұштық, қайда ұштық? – дедім мен
қорқып кетіп.
– Ертеңгі күнге ұшып барамыз, жаным, – деді ұшқыш болып
отырған Лиза.
Сол уақытта əлдеқайда, сонау төмендегі тау беткейінен шыққандай боп, саңқылдап академик даусы естілді. Академиктің даусынан терең қиял қозғалды.
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II
Қазандай қайнап жатқан Токио өмірі бір минутта су сепкендей
басылды. Құмырсқаның илеуіндей жыбырлап жатқан алаңдар,
көшелер, аузы-мұрнынан шығып адамдар сыймай жатқан бақтар
мелшиіп қатты да қалды.
Токио тал түсте, базардың қызған уақытында, неден екенін
белгісіз, қалғыды да кетті. Ұйқыға кетті. Əлденеге асығып бара
жатқан бір топ полицейлер дəл көшенің ортасына қисайып жата
қалысты. Бір ұрыны қуып бара жатқан ұсақ саудагерлер дүниедегі
барлық нəрсені ұмытып, ұрыны құшақтай құлап, екеуі де ұйқыға батты. Трамвай, машиналар жүрісін тоқтатты. Токио сілейіп,
мүлгіп тұрған жансыз тау құсап қалды. Премьер-министр жəне
соғыс министрi Асахи кабинетінде бутербродты тістеген күйінде
ұйықтап қалды. Генерал Курава жасырынып қаржы министрінің
резиденциясына барып, əйелінің тізесінен жоғарырақ жерін сүйіп
еді, сол күйінде ұйқыға кетті.
Токионың 2 200000 халқы ұйқыға кетті. Қалада ұйықтамаған
тек екі-ақ адам болды. Бірі – Токио полициясының начальнигі
Цусимото, ол алдында тұрған адамдар қылжиып құлай-құлай кеткенде, шошып орнынан қарғып тұрды. Екі қолымен басын ұстап,
есік алдына атып шықты. Коридорда өлейін деп жатқан адамдарды көріп есінен адасып, ерсілі-қарсылы жүгірумен болды. Көзі
терезеден көшеге түсіп кетіп, құлап жатқан мыңдаған адамдарды
көрді.
– Тұрыңдар, – деп айқай салды күндегі əкімшілік əдетімен.
Бірақ начальнигінің алдына келуге қорқатын полицейскийлер
елең қылмай, созылған аяқтарын жинап та алған жоқ.
Начальниктің көзі аларып, бетінен қаны қашып, не істерін білмей, үлкен шкафтың ішіне енді де кетті. Үш минуттан кейін Токио
өмірі қайтадан басталды. Керемет ұйқыны полиция начальнигінен басқа ешкім білген жоқ.

***
Император қызы – принцесса Цюжукай сұлу ұйқыдан тұрып, күндегі əдетімен айналы бөлмесіне барды. Бұл бөлменің
төрт қабырғасы да айна-тұғын. Принцесса жалаңаштанып айнаға қарады, назданып түсін құбылтып, мың бұралып, өз денесіне
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өзі əуестенеді. Бір оң жағынан, бір сол жағынан бұрылып, аппақ
денесіне, қылдай беліне, түзу əдемі аяғына қаранды.

***
Дəл осы уақытта Токионың шет жақтағы бір жұпыны үйінде
35-терге келген зор денелі кісі отырды. Бұл – империя профессоры Кувяси еді. Кувясидің алақанында кішкене дөңгелек айна
тұр. Айна бетінен жаңағы принцессаның төңкерілген кеседей бір
емшегі көрініп тұр. Кувясидің аузынан сілекейі ағып, айнаны бір
айналдырып жіберіп еді, принцессаның оймақтай дөңгеленген
аузы көрінді. Тағы бір айналдырып жіберіп еді, принцессаның
аппақ күн тимеген тамағы көрінді. Кувясидің көзі қарауытып,
денесі дуылдап, есі ауып, принцессаны құшақтағандай болып
айнаны төсіне баса құлай кетті.
Профессор басын көтеріп қайтадан айнаға қарады. Айнада
ештеңе жоқ еді. Ауыр күрсініп орнынан тұрды, қисайған галстугін түзетті. Телефонға барды.
– Полиция, – деді маңызды түрде сөйлеп...
Полиция начальнигі генерал Цусимото кабинетіне ешкімді кіргізбей, жаңа ғана болған керемет есінен адастырып, қалың ойда
отыр еді. Телефон сылдыр ете қалғанда селк ете түсіп, трубканы
ұстай алды.
– Кəне, сөйлеңіз, не керек? – деді жау қуғандай асығып, даусы
дірілдеп.
– Начальник, – деді профессор, – Токио халқы үш минут ұйықтап алғанда, тек сіз ояу болдыңыз. Көргеніңізді ешкімге айтпаңыз, ешкім білмесін, болмаған күнде менен жақсылық күтпеңіз.
Начальниктің көзі шарасынан шығып кете жаздады. Бүкіл халықты ұйықтатып тастаған адам мұнда екен ғой! Қолынан трубка түсіп кетті. Безгек ұстағандай бар денесі дірілдеп, қалшылдап
қоя берді. «Ойпырмай, құдай сақтай гөр...» – деді ерні-ерніне
жуыспай. Начальник қайтадан трубканы алды.
– Бүкіл Токио ұйықтағанда, сіз ояу қалған себебіңізді білесіз
бе? – деді жай шыққан профессор даусы.
– Жоқ, – деді начальник өзеурей түсіп.
– Алақаныңызға қараңызшы...
Начальниктің алақанына көбелек қанатын ұстағанда жұғып қалатын жұмсақ майлы ұнтақтай бір сары нəрсе жағылған екен.
– Ойпырмай, мұны неге көрмедім, – деді ішінен.
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Начальник орнына отырды. Бүкіл Токионың тағдыры өз қолында екені есіне түсіп, қорқынышы басылайын деді. Маңызданып қойды да, ойға батты.
– Токио өміріндегі болған уақиғаларға мен жауап бермегенде
кім жауап береді? Мұны сөзсіз табу керек! – деді құлшынып.
Хатшы кірді.
– Күллі тыңшыларды шақыр. Мемлекеттік маңызы бар өте тығыз тапсырма бар , – деді генерал қабағын түйіп.
Хатшы кетті.
Алақанындағы генералдың есіне түсті. Қолынан сескеніп, біртүрлі бата алмады. Қорқыныш қайта айналып соқты. Кенеттен
алдында тұрған оң қолын жұлып алып, өзінен қашықтатты. Бұл
өз қолы емес, денесіне жабысқан бір пəле сияқты болып сезіледі.
«Өй, осы мен бала боп кетермін», – деп, қорқынышты елемегісі
келді. «Мен бүгін бір-ақ адамның қолын алып едім, ол кім еді,
ə?» Ойына түспей-ақ қойды. Алақан ойлатпады. Ойын бөле берді.
– Табу керек, табу керек!
Басы мең-зең болып кетті. Жүрегі суылдап кетті. Кімнің қолын
алғанын ойлап отыр ма, жоқ, алақанын ойлап отыр ма, оны өзі де
білмейді.
– Су, су, су əкел! – деп генерал айқай салды.
Химия королі Тояманың бұрынғы хатшысы Момодзо өте қызық адам еді. Тіпті қиялшыл еді.
Бұдан бес жыл бұрын банктің жұпыны қызметкеpi болып жүргенде, «бүкіл Жапония байлығы менің қолымда болса» деген ой
қайда барса да оның алдынан көлденең тартылатын да тұратын.
Өзі осы қиялды шынымен жүзеге асады деп ойлайтын.
Сөйтіп жүргенде император театрының артисткасы – қарындасы Сада-Санға химия королі Тояманың есі кете құмар болып,
жақындасқанның арқасында Тоямаға хатшы болып еді. Бұл орын
қарындасының 55-тегі шалға денесін сатуы арқылы қолға түсіп
отырғанына сəл қызарайын десе де, Тояманың байлығы, беделі
арқылы қиялым жүзеге асады деп айрықша қуанып, жүрегі
лүпілдеп мəз болуда еді.
Бала күнінде бір он бес күн физика сабағын оқығаны бар. Сондықтан болуы керек, өзін үлкен физик санайтын. Химия короліне:
«Біз физикпіз, химияға аз түсінеміз» деп те айтып салған. Момодзо
профессор Кувясимен өте жақсы таныс еді. Профессордың фантазиялары, қауіпті, өте батыл жоспарлауы, түсініп болмайтын
қиын чертеждері оны еліктіріп əкететін, кей уақытта қорқып та
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кететін. Есікті ашып профессорға кірерде жан-жағына алақтап
қарап, сескеніп, біреу қуып келе жатқандай болатын.
Сонда да:
– Тəжірибеге керек қаржыны Тоямадан алып берем, – деп уəде
де берген профессорға.
Бірақ бір күні князь Тояма Момодзоны шақырып алып, секретарьлықтан босатқанын айтты.
– Сен маған хатшы болуға жарамайсың, маған ақ пен қараны,
иприт пен кислородты ажырата білетін адам керек, – деді.
Момодзо ештеңе айта алмады, шығып кетті.
«Қарындасым тұрғанда неге қам жейін» деді. Бірақ бір айналып келіп, есіктен сығалап еді, төсі, иығы жалаңаш қарындасы,
император театрының артисткасы Сада сұлу диванда жатыр.
Князь Тояма артистканың төсін иіскеп, көзін жұмып елтіп отыр
екен. Артистка аяғын көтеріп, диванның үстіне салды. Жұқа
көйлек ысырылып, аяғы тізесінен жоғарырақ жалаңаштанды.
Князьдің көзі қызарып, құтырған иттей, артистканы құшақтай
алды. Осы уақытта, неге екенін өзі де сезбей, Момодзо есікті ашып
кеп жіберді.
– Кет, кет, жоғал! – деді қарындасы басын көтеріп алып.
Момодзо ес-түсін білмей шыға жөнелді. Содан қайтып капиталисті де, қарындасын да көрген жоқ.

***
Көшеде келе жатып ұйықтап қалғандардың ішінде химия королінің бұрынғы хатшысы Момодзо да бар еді. Бұл орнынан
тұрып, көзін ашып алғанында жыбырлап түрегеліп жатқан адамдарды көрді. «Бұл не?» – деп таң қалды. Бірақ өзінің де жатып
тұрғанын сезген жоқ. Келе жатып үстінің шаңына көзі түсті. Оған
да таң қалды. Біраздан соң трамвайға мініп, қаланың батыс жақ
шетіне қарай тартып отырды. Момодзо кішкене екі қабат үйдің
терезесінің алдынан өтіп бара жатып тоқтай қалды. Кейін шегініп қабырғаға жабысты.
Үйдің ішінде профессор Кувяси қолын көкірегіне басып етпетінен құлап кетіп еді.
Профессор Кувяси полиция начальнигіне телефон соққанда Момодзо есіктің алдында тұр еді. Профессор «Токио халқы
үш минут ұйықтап қалғанда тек сіз ояу болдыңыз», – дегенде,
Момодзоның ойына бағанағы көшедегі уақиға түсті. Үстінің шаң
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болғаны есіне түсті. Көзі аларып, төбе шашы тік тұрды. Айқайлап жіберуге сəл-ақ қалды. Көзге көрінбейтін əлдебір нəрсе келіп
тамағынан буындырып, дыбысын шығармай қойғандай болды.
«Ешкім білмесін, болмаған күнде менен жақсылық күтпеңіз», – деді профессор даусы. «Мені біліп қойды деп қазір жойып
жіберер», – деген ой Момодзоға сап ете түсті.
– Қаш, Момодзо, жаныңның барында, – деді өзіне-өзі.
Аяғының ұшынан басып, кейін қарай зыта жөнелді.

***
Момодзо көшеде келе жатқанда көзіне полиция начальнигі генерал Цусимото елестеді. «Бір есікке, бір төрге жүгіріп, кірерге
жер таппай жүр ғой», – деді. Бір уақытта қарап келе жатып начальникке жаны ашып кетті. Генералды Момодзо жақсы білетін.
Былтыр мұның қарындасының соңына біраз о да түскен, сол кезде
Момодзомен танысқан. Ол кезде генерал Токио полициясының
начальнигі емес еді.
Артынан, начальник болған соң, «Момодзо, бізге келсең қайтеді?» – деп те айтқан. Енді осы уақытта жұмыссыз жүргенде
оған айтса, сөзсіз орналастырады. Ол тіпті жақсы адам. Шіркінай! Қап, сондай жақсы адамның мынадай пəлеге кездесіп, сау
басы саудаға түсті-ау! Қап!..
Момодзо трамвайға да мінген жоқ, жай басып баяу келе жатыр.
Момодзоның ойына ежелгі қиялы түсті. Жапония банкелері...
завод шахтылары... принцессаға үйлену.
Кенет Момодзоның көз алдынан бір нəрсе жарқ ете қалғандай
болды. Жүрегі лүпілдеп, көзі жайнап, езуі күлімсіреп қоя берді.
– Е, Момодзо, ойыңды бір жерге жинап алшы, кəне, нең бар,
нең жоқ...
Бірақ «қайтадан ойланайын» дегенде, жаңағы қуаныштың дəлелдері құйрығын ұстатпай, зым-зия жоқ боп кеткендей болды.
Бетіндегі күлкі, қуаныш та өшіп, ізі жоғала бастады. Бір секундта
күлкісі қашып кетті. Бір уақытта бетіне қайтадан қуаныш жүгірді... Тұра жүгірді.
«Айтам... айтам! Үлкен сыйлық береді...»
Момодзо жайырақ жүрді. Күріш арқалап бір кемпір кетіп бара
жатты. Момодзо көңілденіп кетті: «Ойпырмай, неткен жақсы
кемпір еді», – деп өзінен-өзі күлді.
Момодзо полиция басқармасының алдына келе бергенде, по-
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лиция начальнигі генерал Цусимото жинаған тыңшылар тиісті
тапсырмаларын алып, Токионың бұрыш-бұрышына тарауға шығып бара жатқан еді.

«ҚАНЖАРЛЫ ОҚЫМЫСТЫЛАР ТОБЫ»
Дəл Токио халқы ұйықтап қалатын түні «жас офицерлердің»
тілі «Қанды қанжар» газетінде Токио университетінің профессоры Авенің мақаласы шықты. Мақаланың басы – «Қанжарлы
оқымыстылар тобы».
Бұл мақаласында белгілі профессор барлық ғылымдардың əкесі деп хирургияны жариялапты. Хирургия операциясы мен соғыс
операциясын салыстыра келіп, екеуінің де еріккендердің ермегі
емес, болуға тиісті заңды нəрсе дейді. «Жан алқымға тығылған
Азияға қанды операция керек. Тек самурайдың қанды қанжарымен Азияны желпіндірген большевизмді кескілеп, турап алып
тастауға болады. Орал тауы – Кеңес Одағының қыр омыртқасы.
Дəл осы қыр арқаны балталап отырып, Ресейді қақ бөлу керек.
Сөйтіп, Шығыс жағын самурайлардың жемтігі етіп алдына тастау
керек. Дүниежүзін билеуге жаралған жапон ұлтына осы керек.
Енді ғылым шетте тұра алмайды. Ғылымның əрбір қадамы осы
қанды қанжардың керектігін дəлелдеп отыру керек. Хирургтің
пышағы барлық ғылымда да болуы керек. Ғылым ұраны абстракция емес, соғыс болу керек. Жапон ұлтын құдай жер жүзін билеуге
жаратқан. Мұны епископ Кедзе де дəлелдеп шықты. Ендеше, осы
жапонды құдай тапсырған жұмысты орындау жолына түсіруіміз
керек», – деді. Профессор мақаласының аяғында бүгін «Қанжарлы
оқымыстылар тобының» съезі болатынын айтыпты.
Профессор Аве Хоккайдодан шыққан бір өндіріс магнатының
баласы еді. Əкесі орыс-жапон соғысын бастаушылардың бірі
болған, қазір «үлкен соғыстың» жағындағы адам. Жапония фашизмінің ұйымы – «жас офицерлермен» тығыз байланысы бар
Кухара концернінің басты акционері. Фашизм, соғыс жолына
түскен Сеюкай партиясына ықпалы күшті адам еді.
Профессор Аве өзінің өмірінде ешбір білімнің гранитін тісі
батып мүжіген адам емес. Ол мамандығын əлденеше өзгертті.
Ол ешуақытта маман болған жоқ, ғылым туын жамылып шыққан
көп ойдың, пікірдің жуындыларын таратушы, соған рецензия
жазушы болды. Бірақ əке бағы, дəулеті, беделі оны əжептəуір
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көтеріп тастады. Ғылым жəне соғыс деген тақырыпқа жазған үштөрт мақалалары арқылы «жаңа ғылымның» – ұлт ғылымының
атасы деген атаққа иеленді. Сөйтіп жүргенде ұсақ журналдардың рецензенті Жапония профессоры деген атақ алды. Токио
университетінің генетика кафедрасына отырып алды. Генетика
ғылымының негізін салған Австрия білімпазы Иоганн Грегер
Мендельдің тұқым қуу жөнінде заңдарын ебін тауып өзінше
пайдаланды.
– Белгілі екі түрлі ескілікті, яки жəндiктi шағылыстырсаң –
тұңғыш гибрид екеуінің біреуіне-ақ ұқсап туады, екіншісінің белгілері көрінбейді, – деді Мендель.
Көрінген белгі – басым белгі, көрінбей қалған белгіні – рецесипті белгі деп атаған Мендель. Екінші рет шағылыстыруда екі
белгінің екеуі де көрінеді, т.т.
Міне, Мендельдің осы заңына «сүйеніп», профессор Аве бүкіл
Шығыс халықтарының «тұқымдас» екенін тапқан. Мендель тəжірибесін аяғынан басына қарай жүргізіп, неше түрлі буын мен
руларға, ұлттарға, таптарға бөлініп кеткен Шығыс халықтарын
жапон ұлтынан тұрады, бəрін жаратқан жапон ұлты деген қисын
ашқан.
Бірақ мутация заңы бойынша қандай нəрсені болса да қоршаған орта өзгертіп жіберді.
Мысалы, «Klebs Vеrоnukа chamaedrsis» өсімдігін дағдылы өсетін жерінен алып, суық, жарық, сəулесі мол жерге əкеп өсіргенде,
оның гүл шығатын жеріне жапырақ шыққан.
«Vanessa levana» деген көбелек көктем уақытында ұшып жүреді, «Vanessa prossa» деген көбелек жазда ұшып жүреді, біріншісі
сары болады, екіншісі қара қоңыр болады.
Вейсманның байқауы бойынша, шынында бұл екі көбелек бір
көбелек екен, тек температураның əсерінен жылдың екі мезгілінде түсін өзгертеді екен.
Камбала деген балық былай өмір сүреді. Бұл балық жас уақытында суда жүзіп жүреді де, белгілі бір жасқа келгенде судың түбіне шөгіп, сол жамбасымен қимылдамай жатып алады да,
қозғалмай осылай өмір сүреді. Осы уақытта балықтың сол көзі
оң жағына көшіп кетеді. Сөйтіп, балықтың екі көзі де оң жағында
болады да, сол жағында көз қалмайды. Мұнымен қатар қараңғы
жақтағы бетінде пигмент болмайды.
Кеннинген тəжірибе жасап, осы балықтарды жабық авкариумнің ішіне салған. Тек аквариумнің түп жағы əйнек, бұл əйнектен
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жарық түседі, сонда жарық түскен балықтың бауырына қоңыр
пигмент пайда болған.
Ауа райы малдың жүнінің ұзындығына, қалыңдығына көп əсерін тигізеді.
Жер астындағы суларда өмір сүрген протер деген жəндік жүрген жерінде жарық сəуленің жоқтығынан көзі көрмейді. Бірақ
оны Каммерер жарыққа ұстап асырағанда көзі көре бастаған
екен. Міне, мутация заңы осы. Өскен орта, жағдайлардың жəндікке, өсімдікке тигізетін əсері осылай болады.
Профессор Аве осы өскен ортаның əсері бүкіл Шығыс халықтарын өздерін жаратқан самурай ұлтынан тіптен қашықтатып,
өзгертіп жіберді деп қисын шығарды. Профессор Авенің бұл «қисындарынан» қандай қорытынды шығатыны өзінен-өзі белгілі.
Егер де барлық халықтың шыққан жері жапон ұлты болса, онда Жапония барлығына құдай болып есептеледі. Барлық халық
жапоннан тараса, олар сөзсіз жапон қол астына қарауы керек.
Егер ол халықтар қазір өзгеріп, құдайын танымай кетсе, онда
соғыс арқылы таныту керек. Бұған профессордың «Қанды қанжар» газетіндегі жоғарғы мақаласы дəлел. Міне, профессор Аве
осындай адам еді.

***
Момодзо полиция басқармасына кірді. Қалай жүрерін білмей
аңқайып тұр еді, сарт етіп ашылып, бағанағы жолда көрген кемпір ішке құлап түсті. Сирек мұртты кішкентай ғана, тығыршықтай полицейский кемпірді түйгіштеп, итеріп, жоғары ала жөнелді.
Момодзо орнынан қимылдамай қалды. Сəл қимылдаса – тығыршықтай полицейский артына жалт қарап, көріп қалып, мұны
да қосып айдап əкететіндей болды.
Кемпірді алып кетіп қалды. Бірақ қорқыныш мұның жүрегін
суылдатты. Еш жазықсыз, кетіп бара жатқан кемпірді қамап қойды, ал бəлеге өзі ұрынып жүрген Момодзоны қамап қою қиын
ба? Момодзо полиция басқармасынан қалай шығып кеткенін сезбей де қалды.
Бір көше айналған соң бағанағы қуанышы есіне түсіп, қобалжып біраз тұрды. Бірақ қалайда полицияға қарай басқысы келмеді. Бармауына себептер іздеді. «Оны айтқаныма маған ештеңе бермес. Ең болмаса тауып бергенге сыйлық береді деп бəйге
жариялайтын шығар? Одан да күте тұруым керек...»
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Момодзо жай жүріп келе жатты. «Мен айтсам – ертең профессор Кувяси «саған кім айтты?» деп генералды қысса, ол қорыққаннан мені айтып қойса, не болар еді. Мені жойып жіберер еді...»
Момодзоның төбе шашы тік тұрды. Сөйтті де, өзінің қорыққанынан өзі ұялды... «Өй, бұл қорыққандық емес, əшейін дос адам
болған соң ұят болады да», – деп өзін-өзі ақтады.
«Полицияға айтқаннан келер пайда болмас, одан да профессормен ортақ болып, табысын бөліссек қайтеді?»
Бірақ полиция десе қамау есіне түсіп, профессор десе бағанағы
көрген уақиғасы есіне түсіп, ешнəрсеге беттетпей қойды.
Момодзо жол тапты: қарындасыммен ақылдасайын деп тұра
жүгірді. Өзі де анадағы уақиғадан кейін олай қарай қадам баса
алмай, баруға желеу таба алмай жүр еді. Тіптен жақсы болды.

«ШЫҒЫСТЫҢ СҰЛУЛАРЫ»
«Шығыстың сұлулары» – əйелдер сататын зынахана еді. Үлкен
əдемі залда қамалған қойдай жүзге тарта əйелдер отыратын. Бұлардың киімдері де, сымбаттары да түрлі-түрлі келіп, тек кəсіптері ғана бір-ақ нəрсе болатын. Еркектер келіп таңдап жүріп, біреуін
алып жоғары номерлерге кететін. Токиодағы ең қызу сауданың
бірі осы əйелдер саудасы еді.
Бірақ жаңағы əйелдердің бəрі бірден қызу саудаға түспейтін.
Іштерінде аса сұлуларын қолды-аяққа тигізбей Токио буржуалары, чиновниктері бір минут тұрғызбайтын. Ал жұпынылаулары
арзан болатын да, ана сұлулардай қолдан-қолға өтіп жүрмейтін.
Бірақ соңғы уақытта «Жас офицерлер» ұйымының мүшелері
келіп, сауданы қыздырды. Əйелдер өте шаршап, түнде жатарда
төсектеріне ес-түстерін білмей құлайды. Таңертең кешегі ішкен
арақ, билеу, темекінің көк түтіні бастарын мең-зең қылып, барлық
денелері сал болып қимылдауға жарамай қалатын. Бірақ, амал не,
тұрып, кешегі өмірді қайтадан бастайтын.
Белі бұралған кербез гейшілер, империяның мақтаны болған
гейшілер осылай өмір сүретін.
Бұл əйелдер сататын үйдің жанында театр болатын. Бұл театр
эротикадан, еркек пен əйелдердің жақындасуынан басқа ешнəрсе
көрсетпейтін. Əрине, театрға келушілердің көбі оны көрген соң,
əйел жататын үйдің тұрғылықты қонағы болып алатын.
Бəрінен қызығы, ойынның артынан келгендерге зынаханада
мынадай сұлулары бар деп əйелдерді біртіндеп сахнаға шығарып,
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жанды жарнама ететін. «Қанжарлы оқымыстылар тобының» съезі
осы «Шығыс сұлуларының» театрында ашылды. Ашылар алдында театр иесі сұлу əйелдерін сахнаға шығарып, «заявкелеріңді
бере берсеңдер де болады» дегендей болды. Шынында қанжарлы
оқымыстылар жаңа көрген əйелдерінен таңданғандарын айтып,
конторға барып, өздеріне меншіктеп жатты.
Асакодан келген – я офицер екені, я ғылымпаз екені белгісіз
бір делегат үй иесіне келіп:
– Ең əдепкі көрсеткен О-кей сұлуды менің еншіме беріңіз, –
деді.
Үй иесі күліп, жайдары ғана:
– Ол болмайды ғой, О-кей сұлу профессор Авенің меншігінде
ғой, – деді.
Делегат сасып қалып, кешірім сұрап шыға жөнелді.
«Қанжарлы оқымыстылар тобы» – «Жас офицерлер» мен Сеюкай партиясының мүшелерінен құралған топ. Бұл топ ұйымдасқалы – екі жыл. Топтың программасы – үлкен соғысты тез бастау. Сондықтан съездің ашылуына Жапония фашизмін бастаушы адмирал Арахидің өзі қатысты. Съезді топтың президенті
профессор Аве ашты.
Съездің күн тəртібі: Азия жəне соғыс...
Тағы біраз мəселелер.
Токио газеттері съезд күнделігін үзбей жазып тұрды. Əсіресе
Сеюкай партиясы көсемдерінің бірі Ламомото Тейдзироға жақын
«Күні шыққан ел» атты газетке «Қанжарлы оқымыстылар тобы»
деген сөйлемді өзінше өрнектеп, «Қанжар мен оқымыстылар
тобы жасасын!» деп үлкен аншлаг берді.
Токио газеттеріне үлкен сенсация болған нəрсе – профессор
Дойхараның «Мимикрия жəне Жапония» деген баяндамасы болды.
Газеттер Дойхараны мақтап, суреттерін қос-қостап басып, аяққолын жерге тигізбей жатты.
Керек десеңіз, «Berliner tagblat»-тың Токиодағы тілшісі профессор Авемен əңгімелеседі. Профессор Авенің «Дойхара – империя ғылымының көгінде туған жарық жұлдыз, бұл жұлдыз Темірқазық сияқты, барлық адасқандарға компас болады» деген сөзін Германия газеттері түгел басты. Домей Цусин агенттігі съезд
хабарын Жапонияға тегіс таратты. Степани агенттігі де көп еңбек
етті.
Профессор Дойхара отставкадағы генерал еді.
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Не себептен екені белгісіз, əйтеуір, генерал Дойхараның əскери карьерасы құлап түскенмен, кейін ғылымға ұмтылғаны да
рас. Осы соңғы март реформасында əскер арасында арахишылдық ықпалы күшті болған соң, оны қоймай жүріп отставкаға
шығарған. Генерал жас күнінде Оксфорд университетінде оқып
жүргенде атақты Паултонның мимикрия жөнінде бес-алты лекциясын тыңдаған. Содан соң бұл университетті тастап, соғыс жолымен кеткен. Бірақ мимикрияны біртүрлі жақсы көретін. Тағы
бір айта кететін нəрсе – бұл генералдың профессор деп аталуы.
Бұл ат съезге келгенше жоқ еді. Осы баяндамасымен байланысты,
неден екені қайдам, журналистер, газеттер профессор деп атап
кетті. Əйтеуір, ең əдепкіде біреу профессор деп айта салып, содан осылай тарап кетуі сөзсіз.
Енді газеттер хорын шулатқан Дойхараның баяндамасына
келейік.
Мимикрия деген сөз – еліктеу деген сөз. Былайша айтқанда, бір
жəндіктің (көбелек, шыбын) қасиеттерін екінші жəндіктің иемденіп алатыны жөніндегі ғылым. Ендеше, мимикрия көбінесе жəндіктер жөніндегі ғылым. Дарвин кезінде болмаса да, мимикрия
Мендель оқуы (менделизм) кезінде пайда болды. Вецтің, Уоллестің
көрсеткен фактілеріне Дарвин өте қуанып, қосылатынын білдірген. Паултон жəндіктер түсінің үшке бөлінетінін көрсеткен.
Бірінші апотетикалы түс – көз бояушылық. Жəндіктің түсі жүрген жеріндегі шөптің, өсімдіктің түсімен бір түстес болып, көзге түспейді. Бұған дəлел – құмдағы кейбір жəндіктер түсінің сұр
болуы, көк шөп арасындағы кейбір жəндіктердің көк болуы.
Екінші – бір жəндік екінші бір жəндікке өте ұқсас болады. Бұл
бірінің біріне еліктегенін көрсетеді. Міне, осы басқаға еліктеуші
жəндіктің түсін псевдоапосемитикалы түс дейді.
Бірінші – апотетикалы түсі бар жəндік көзге көрінбегендіктен
жауға жем болмайды.
Екінші – псевдоапосемитикалы түсі бар жəндік «еті ащы, иісі
аңқыған», жеуге жарамайтын жəндіктердің «тонын жамылып»
жауға жем болмайды.
Үшінші – апосемитикалы түсі бар жəндік шынында еті ащы,
жеуге жарамайтын болғандықтан жауға жем болмайды.
Профессор Дойхараның қорытындысы бойынша, жəндіктердің, аң, адамдардың өмірі біреуге жем болмай, біреуді жем қылу
үшін күрес болмақшы. Сондықтан барлық халықтың, оның ішінде
Жапонияның мақсаты қалай да біреуді жеу болады.
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Дойхара Жапонияның жемі туралы айта кетіп, жержүзі мемлекеттерін екіге бөлді:
1) Апосемитикалы мемлекеттер.
2) Псевдоапосемитикалы мемлекеттер.
Біріншісі: «жеуге келмейтін» еті ащы – Германия, Италия сықылды мемлекеттер. Бұларға тию керек емес.
Екінші: жеуге жарайтын, сөзсіз жейтін мемлекеттер. Бұлар
біріншілердің «тонын жамылған», сондықтан да жапон солқылдақтары алданып, жеуге жарамас деп жүр. Міне, осы қателікті
жойып, жапон халқының тоятын алып беру керек.
Мəжіліс артында Арахи сөйледі. Ол басты жаудың – Кеңестер Одағы екенін, тез үлкен соғысты ашудың, ол үшін өкіметтің
«Сеюкай» мен «Жас офицерлерге» көшуі керек екендігін айтты.
– Азияның шөбі қуарып, шаңы аспанға шығып кетті. Оны қанмен суару керек, – деді адмирал Арахи.
Оқымыстылар түрегеліп, айқайлап, адмиралды құрметтеді.

***
Химия королінің бұрынғы хатшысы Момодзо қарындасының үйіне жүгіріп келді. Есіктен жүгіріп келіп, көрген-білгенін
сыбырлап соғып жатты. Қарындасының «тұра тұр» дегенін де
байқамады. Бір уақытта ішкі үйдің есігі ашылып кетті.
– Ол – кəдімгі физик Кувяси ме? – деді химия королі.
Момодзо есінен айрылып, отырып қалғанын да сезбей қалды.

***
Ертеңіне химия королі Тояма Авені кабинетіне шақырып алды.
– Енді қисыны келмейтін қойыртпақ ғылымды қойсаң да болады, – деді сөз аяғында король, – біздің жігіттер профессор Кувясиді өлтіріп, чертеждерін, аппаратын алып келеді, адам ұйықтататын химиялық элементтер. Аппараттың иесі – мен, оны істен
шығарған сен боласың, мақұл ма? – деді.
Профессор корольдің алдына жығылып, аяғын құшақтай алды.
Ертеңіне түнде «Жас офицерлер» тобы өкімет үйлерін қамап,
өкімет басыларын өлтірді. Сөйтіп, өкіметті өз қолдарына алды.
Премьер-министрлікке адмирал Арахи отырды. Полиция да, өкімет əскері де қарсы шықпады. Өкімет фашизм қолына көшті.
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Жапон фашистері үлкен соғыс жағында екенін, Кеңестер Одағымен тез соғыс ашатынын айтты. Ашық декларация жариялады.
Сол күні газеттер Токионың шетінде бір шұңқырдан белгілі
профессор Кувясидің сүйегі табылғанын хабарлады. Оның аппараты жөнінде бір ауыз сөз жазылмады.

ІІІ
Арахи өкімет басына келгелі программасын орындауға бар күшін салды. Кеңес үкіметімен соғысты бастады. Жапония императоры жалпы мобилизация туралы декретке кеше ғана қол қойды.
Бірақ самурай тұқымдарының Улан-Баторды басып алғанына бес
күн болып қалды.
Хабаровск, Владивосток, Иркутск қалаларының соғыс жағдайына көшкеніне де бес күн болды.
«Polkice Belovaxtr» газетінің майдандағы тілшісіне Жапония
армиясының бастығы адмирал Арахи:
– Біз Орал тауына жеткенше тоқтамаймыз. Орал тауының бергі жағы түгел Жапон империясының қолына көшуі керек, – деп
жауап берген.
Бірақ Кеңестер Одағының шекарасынан өтіп, Жапония əскері
бір қадам да баса алмады. Империя самолеттері шекараға ұшып
келеді де, артиллерияның отына шыдай алмай, алдынан дауыл
соғып, көкірегінен итергесін қайқайып барып, кейін қарай ұшып
кеткен қарға құсап, ізімен қайтады. Кейбіреулері оқ тиген құстай, жер сүзе құлап, шекара үстінде қалады.
Бірақ Токио табыс дабылын қағып жатты. Улан-Баторды алғаннан бері Жапония газеттері бұл хабарды көкке көтеріп, əскербасылар құрметіне тост көтерумен болды.
Өкіметке жақын газетте жапон өндіріс корольдері жазған
«Жаңа намаз» текстісі басылып шықты. Бұл тексте «Я, құдай,
өзіңнің ұйғаруың бойынша, Оралға дейін жерді империяға қаратамыз» делінген. Бұл намаз текстісін жоғарғы шіркеу орны бекіткен, əрбір жапон ұлына осыны бұрынғы намаз орнына оқы
деп тапсырған.
Улан-Баторды алу құрметіне Токио байлары арасында күні-түні бал, банкет, той болып жатты. Тіпті князь Куваяси 1930 жылғы
күнделіктерін газетке басып, ондағы «болашақ соғыста Жапония
Улан-Баторды басып алады, содан əрі Кеңестер Одағына ауыз
салады» деген жерін бетке ұстап, өзін əулие деп жариялап жатты.
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Токиодағы орыс ақтарының газеті Улан-Баторды қалай алғаны жөнінде осы бес күн ішінде бір роман да жариялап үлгерді.
Бұрынғы Петербург салонының гүлі болған, қазір Токио кабагінің швейцары эмигрант жазушы «бір жапон офицеріне он моңғол
қызының қалай таласқаны» туралы сілекейі ағып тұрып жазады.
Тіпті жапон жігіттерінің əйелдер сүйетін бір өзгешелігі бар деп,
кешегі патшалы Ресей «патриотының» аузынан суы құриды.
Осака қаласындағы күйеу алмай қойған 49-дағы кəрі қыз қолын
кесіп, қанын ағызып, бөтелкеге құйып, адмирал Арахиге жіберіпті.
«Самурайдың қанымен қылышыңды суар, ол ешуақытта қайрылмайтын болады», – деп жазыпты. «Бұл еш еркек көрмеген
таза қыздың қаны», – деп те қойыпты 49-дағы «жас ару».
Бірақ кəрі қыздың қаны ешнəрсеге сеп бола алмады. Владивосток пен Хабаровскіге дейін Уссури өзенінен, Хабаровскіден
Манчжурия станциясына дейін Амур өзенінен өтем деушілердің
сүйегі суда қалып жатты.
1904 жылғы орыс-жапон соғысында орыс эскадралары түгелімен су түбіне кеткен. Арахишылар осы соғыста да сондай табысқа жетеміз деп ойлаған.
Шынында, бұл теңіз соғысының үлкендігі Цусимадан кем болған жоқ. Бұны біз түгел келтірейік:
7 август күні Владивостоктан 200 миль жоғары Совет атты
порттың жанында ашық теңізде 10.000 тонналық 3 крейсер, бір
авианосецтен құрылған жапон эскадрасы көрініп қалды. Корабльдерден аспанға 12 самолет көтеріліп, қалаға қарай тартып отырды. Ойламаған жерден бұл самолеттер портты қалаға бомба тастады, елді үрейлендірмекші болды.
Сол кезде порттан теңізге үш жеңіл крейсер, екі эсминец шықты. Толқынсыз ашық теңізде жапон снарядтары кеңес крейсерлерінің орнын сипалап, таба алмай жүргендей жан-жағынан түсіп,
теңіз суын таудай етіп, аспанға лақтырумен болды. Сегіз дюймді
зеңбіректерден атылған бір снаряд кеңес крейсерінің біріне тиіп,
өрт басталған соң кейін қайтып кетті.
Крейсерсіз қалған флангіге күш төгіп, кеңес эскадрасын қусырып, жапондар қалаға жақындай түсіп, порт гаванын ата бастады.
Осы уақытта порттан жиырма кеңес самолеті көтеріліп, жапон
самолеттерінің атакасына қарамай, жапон эскадрасының үстіне шықты. Бомбылар теңіз бетінің тас-талқанын шығарды. Бір
крейсер жамбастап біраз жүріп, суға шөгіп, жоқ болды.
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Жапон самолеттері кеңес самолеттерінің астына түсіп, төменнен жоғары қарай пулеметпен ата бастады. Бір уақытта екі жақтың
самолеттері де қашуын қойып, бір-біріне ұмтыла түсті. Əуедегі
соғыс басталды. Екі самолет соғысып, жанып, теңізге түсіп жоқ
болды. Жапон авианосецінен тағы бес-алты самолет көтеріліп,
тура қалаға тартып, порт үйлеріне, радиостанцияға, складтарға,
жағадағы қамалдарға бомбы тастады. Портта өрт басталды. Кеңес
самолеттері екі бөлініп, бір бөлегі қалаға ұмтылды.
Порттан тағы екі крейсер ашық теңізге шығып, кеңес эскадрасы
жапондықтарды беттетпеді. Кеңестің бір истребителі екі жапон
бомбовозын құлатты. Сонда ашық теңіз жақтан жапонның екінші
эскадрасы келді. Артиллерия бет бақтырмай кеңес эскадрасын
кейін ығыстырды. Келген эскадрадан тағы 20 самолет көтеріліп, аспанда темір құстар қаптап кетті. Кеңес эскадрасы төмен
Владивостокке қарай жылжыды. Қаланың жау қолына өтуі күмəнсіз болды.
Сол уақытта жапон эскадраларының екі жағынан екі кеңес
сүңгуір қайығы келіп қалды. Олар торпеда тастады. Жапон эскадралары бетін бұрып кейін кетті. «Асахиякрен» қатардан
шықты.
Осы уақытта Уссури таулары жақтан шегірткедей қаптап,
көкжиекті қара ноқатқа толтырып 200 гидропландар көрінді.
Жапон самолеттері Хоккайдоға, Лаперуза бұғазына қарай тартып отырды. Үрейі ұшқан жапон эскадралары да олардың соңынан селтеңдеп ерді, кеңес самолеттері қуа жөнелді.

***
Жапон флоты екі бөлініп Владивостокке аттанды. Бірі Хоккайдодан шығып, Сангар бұғазынан өтіп, ұшы-қиырсыз төңкеріліп жатқан теңіз толқынымен тура Владивостокке келе жатты.
Екіншісі Корей бұғазынан өтіп, тіке тартып отырды.
Адмирал Уланага жапон эскадрасына «Совет» портынан Лаперуза бұғазына қарай шегін дегенде, флотының күшін жол жаққа аударып жіберіп, Корея жағынан келіп, Владивостокты басып алмақшы еді. Тынық мұхит флотының эскадралары кейін
қайтқанда, Сангар бұғазынан келе жатқан жапон эскадралары
алдынан шығып, Тынық мұхит эскадраларын кейін шегіндіріп, жіңішке Татар бұғазына тықпақшы еді. Сол жеңнің ішінен
шығармай жоқ қып жібермекші еді.
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Адмирал Уланаға Ельзанмен радио арқылы хабарласып, жақын арада жау жоқ екенін біліп, алға қарай тарта түсті.
Патруль жасау үшін крейсер дивизиясы мен эсминец флотилиясын бөліп, флотты Лезан гаванына қарай бұрды.
Осы уақытта линкор эскадрасынан 500 метр жерде жүрген
сүңгуір қайық сезіліп қалды. Сүңгуір қайық екі торпедо тастады. Торпедодан кашып, флот кейін шегінді. Бірақ алдынан бір
сүңгуір қайық тағы білініп, о да екі торпедо тастады. «Како» мен
«Пуконың» оң порттары тесіліп қисая бастады.
Атыс шықкан жаққа эсминецтер ұмтылды, сумаңдап іздеп
жүр. Минаны олай да, былай да тастайды. Жапон флотының Корей проливінен бері қарай өткенін естіп, Тынық мұхит флотының
екі сүңгуір қайығы терең теңіз түбінде екі сөтке жүрді. Үшінші
күні жапон флотына кездесіп, қасқыр тиген қойдай үркітіп, линкор эскадрасының екі кораблін жаралап, қатардан шығарып, ізін
таптырмай жоқ болды. Жарты сағаттан соң адмирал Уланага енді
қорқыныш жоқ деп, эскадраларды гаваньға апарды.
Сангар бұғазына шыққан жапон эскадралары 9 август күні
тынбастан жүріп, Владивостоктан жоғарырақ 350 миль жердегі
позицияны алды. Алға, барлауға жіберген самолеттер кеңес самолеттерімен айқасып калды. Сағат бестер шамасында 200 самолет аспанды қаптап кетті. Бірі шыңды қалықтап, біреулері төменде
жүрді. Жанталасқан əуе соғысы басталды. Көп самолеттер суға
құлап батты. Кейбіреулері аспанда соғысып, теңізге түсті. Əуе
соғысы кезінде 12 жапон эсминецтері оң флангіден алға ұмтылды. Оған қарсы солтүстік жақтан келе жатқан кеңес эсминецтері көмектесіп, 6 дюймді зеңбіректен ата бастады. Оларға қарсы
кеңес крейсерлері шығып, соғыс күшейді. Сол флангіден майдан
сызығына 10 000 тонналық 4 жапон крейсері келіп, 8 дюймді
зеңбірекпен атып, бір кеңес крейсерін қатардан шығарды. Оған
көмекке 10 000 тонналық 5 кеңес крейсері келді. Татар бұғазы жағынан кеңес эскадралары келіп, жапон эскадраларының артынан
шығып қоршап алды. Лезан гаванындағы жапон эскадралары
майдан болып жатқан жерге қарай қозғалғанда, алыстан ататын
теңіз жағалауындағы кеңес артиллериясы көлденең жүргізбеді.
Онан соң бұл эскадралар орағытып бару үшін, теңіздің ішіне
қарай кетті. Бірақ алдынан Тынық мұхит эскадралары шыға келді.
Жапон флотының бұл эскадралары да қоршауда қалды. Арты –
жағалау артиллериясы, алды – кеңес корабльдері.
Адмирал Уланага қателескенін жаңа сезді. Адмирал Уланага
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Кеңестер Одағының жапон теңізін алақандай жер қоймай, қаптап
кететін осыншалықты зор флоты бар деп ойламаған еді. Жау күшін бағаламау – теңіз соғысында ең басты қауіп.
Жапон авианосецтері мен крейсерлерінен 100 шақты самолет
көтерілді.
Кеңестер Одағы жақтағы теңіз жағалауынан да 100 шақты самолет ұшып келді. Су дауылпаздары айқаса бастады.
Енді жапон теңізіндегі соғысқа Тынық мұхит флоты мен жапон флоты тегіс қатысты. Соғысқа араласпаған бір корабль, бір
гидроплан қалмады. Крейсерлердің де, самолеттердің де саны уақыт-уақыт сайын көбейе түсті. Майданның бір шеті Владивосток,
бір шеті Сангар бұғазына дейін барды. Көрініп жатқан теңіз беті
соғыс сахнасына тарлық қылды.
Өртенген самолет, корабльдер, жарылған снарядтар теңіз ішін
өрт қылып жіберді, теңіз қайнап асты-үстіне шығып жатты.
Қоршалған жапон эскадралары Тынық мұхит флотының қатарын жарып өтіп, негізгі күшке қосылу үшін алға ұмтылды. Алдынан 10 000 тонналы төрт крейсер артиллерия отына қарамай
алға шықты. Артынан эсминецтер ерді. Кеңестің үш линейный кораблі олармен соғыс ашты. «Касанаги» мен «Менсейто» қатардан
шықты, төрт эсминец су түбіне кетті. Олардың орнын жеті жапон
жеңіл крейсері келіп басты. Бұның бəрі үлкен кеңес крейсерінің
сегіз дюймді зеңбіректен атқан снарядтарының астында қалды.
Беттей алмай кейін қайтты.
Адмирал Уланага эскадралардың қоршауда, кеңес снарядтарының ойнағында, өте қауіпті жағдайда қалғанын сезіп, қалайда
жау қоршауын жарып шығуды бұйырды.
Артиллерия оғын жаудырып, крейсер эскадрасы, эсминец флотилиясы атакаға шықты. Оның артынан қатарын жайып 10 000
тонналық крейсерлер, эсминецтермен қоршалған көп эскадралар
алға ұмтылды. Бірақ екі жақтан атылған снарядтардың түскен
жерінен өте алмай, көп корабльдер өртеніп жатты. Біразы суға
батты. Бірақ алға ұмтылу тоқталмады. Осы уақытта екі кеңес сүңгуір қайығы келіп, торпедалар тастады. Жапония эскадралары
быт-шыт болып жан-жаққа қашты. Бір-екі корабль соғысып та
қалды. Бірінің оң бөксесі тесіліп, су жұтып қатардан шықты. Осы
жағдайды пайдаланып, кеңес эсминецтері минаға кезек берді.
Жақындасып атысты. Екі жақтың бірнеше эсминецтері соқтығып су түбіне кетті.
Содан сағат 10-да жапон эскадралары көп корабльдерінен ай-
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рылып, Корей бұғазына қарай бұрылып, зорға құтылды. Екі бөлінген жапон флоты қосылды. Сөйтіп, теңіздің Корея жағасына
қарай кетті. Кеңестің флоттарымен айқасуда адмирал Уланага
Цусима соғысын екінші рет көрмекші еді. Белгілі Ресей ғой деп,
табысты болатынына сөзсіз сенетін еді. Іс жүзінде олай болмай
шықты, топас орыс адмиралының Цусимадағы эскадраларындай,
теңіздің толқынына əлдеқашан батқанын сезейін деді. Орыс моряктарын теңізге салып, тоғытқан қойдай қылып империя зеңбірегінің аузына қарай айдайтын Рождественскийлер мен жапон
адмиралдары енді кездесе алмас.
Сорлы арахишылар дəуірден ұтылған екен, осылардан жарты
ғасыр бұрын туса ғой, ауыздарын толтыра қан ұрттар еді. Адмирал
Уланага соғыс сахнасын теңіздің Корея жағалауына алып кетуге тырысты. Сүйеу болмаса, жеңу қиын. Корея жаққа жақындап,
жергілікті күш пен авиацияның үздіксіз көмегін пайдалану керек.
Кем боп қалған жерде толтырып отырмай болмайды. Адмирал
Уланаға қаша ұрысып, жауды резервтегі күші жаққа алып кетуге
тырысты. Жау мұны сезді, бірақ қорыққан жоқ.
Қазіргі соғыста жеңіп шығудың басты шарты авиация ғой.
Сондықтан да Уланага барлауға самолеттерін жіберді. Тағы əуе
соғысы басталды. Жапон теңізінің көгі жарылып, күні тұтылғандай болды. Көкте де, суда да мотор гүрілі, тарсыл-гүрсіл снаряд
даусы қаптап кетті. Аспан суға, су аспанға араласқан тас-талқан
болды. Самолеттерді авианосец крейсерлер үздіксіз атып жатты. Бірақ кеңес самолеттері теңіз бетін шағаладай қаптап кетті.
Владивосток жақтан көктемде келетін құстардай келді де жатты.
Жапондықтардың тек авианосецтеріне салып алып келген самолеттері төтеп бере алмады.
Əуе соғысымен қабаттасып екі жақтың екі эскадрасының арасында ұрыс болды. Бұлар 10 000 тонналық крейсерлерден құрылған: қарулары да теңбе-тең. Соғыс алыстан атысудан басталды.
Онан соң екеуі жақындасып аралары 25 километр болды. Бір жапон кораблінің палубасын снаряд талқандап жіберді, борты тесілді, лезде су жұтып, корабль батып кетті.
Біраздан соң екі жақ та көп зиян тапты. Кеңестің линейный
корабльдері көмекке шықты. Жапон эскадралары есінен адасты.
«Каконың» алдыңғы жағы суға батып кетті. «Пузияма» қатардан
шығып, портқа қарай кетті. Енді екінші жапон эскадрасы келді.
Бірақ мұны кеңес корабльдері снаряд астына алып, жолатпай
кейін қайтарып жіберді. Жапонның линейный корабльдері келді.
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Жапон флоты ығыса түсті. Кеңес флоты да жапон эскадраларын Владивосток жаққа айдамақшы болды. Екеуі де маневр жасап, шырқ айналумен жүрді. Жапон флоты терістік шығысқа,
кеңес флоты терістікке бет алды. Бір жерде екі флот тағы кездесіп қалды... Кеңестің эсминец флотилиясы жапонның жеңіл
крейсерлеріне атака жасады. Ешқандай қарсылыққа қарамай,
жаңбырдай жауған снарядқа қарсы алға ұмтылды. Бұл уақытта
екі жақтың флоты да жақындап келіп қалды. Жапонның жеңіл
крейсерлері атакаға шыдай алмады.
Енді кеңес флоты эсминецтеріне тағы бір атака жасап, жаудың
үрейі ұшқанын пайдаланып, үлкен соғыс ашпақшы болды.
14 август күні Тынық мұхит флотының командирі Кеңестер Одағының маршалына жапон флотының негізгі күшін жойып, қалғандарын кейін шегіндіріп, қуып жібергені жөнінде рапорт берді.

***
Бұл сұмдық жапон флотының жеңілуі артынан іле-шала болды. Кеңестер Одағы суда да, құрғақта да жеңіп, интервентшілерге
Қызыл Армияның күшін көрсетті. Жапондар кейін қашты. Майдан сахнасы екі-үш күн тыныс алды.
Міне, бұл сұмдық осыдан үш күн өтіп, төртінші күні таңертең
болды.
Бүкіл Қиыр Шығыс шекарасындағы Қызыл Тулы армия бір
секунд ішінде ұйықтады да қалды. Жауынгерлер ешнəрседен қаперсіз өз жұмыстарын атқарып жүргенде, бастары мең-зең болып, денелері ауыр тартып, талықсып, көздері жұмылып ұйықтап,
құлай-құлай кетісті. Майдан линиясында ұйықтамаған бір адам
қалмады, тек бір деревнядағы штаб ұйықтамай қалды. Ол майдан линиясына жіберілген күштің алқымына ілінбей қалса керек.
Инженер Төлепов самолет, автомобиль, танк, поезд, корабльдерді алыстан тоқтатып тастайтын машинасын Қиыр Шығыс
майданында сыннан өткізуге келгеніне үш күн болған еді. Академик Вознесенский Төлепов аппаратына сынаушы комиссияның
мүшесі болып келген еді.
Қиыр Шығыс армиясын ұйықтатқан жапон профессорының ультракүлгін сəулесі бір секунд ішінде Токиодан Кеңестер
Одағына жетіп, барлық армияны ұйықтатып үлгерген.
Бірақ Қиыр Шығыста штабтан басқа екі-ақ адам ұйықтамай
қалған, олар: инженер Төлепов пен академик Вознесенский еді.
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Дəл ультракүлгін сəуле келген секундтың басында ракетопланға мініп, Жапонияны айналып, листовка таратып, жаңағы секунд бітпей қайтып оралған еді. Сөйтіп, бір секундта 5000 километр жерге барып қайтқан еді.
Адам ұйықтайтын сəуле келгенде бұлар Жапонияда болып, ояу
қалған еді.
Келген соң академиктің басы айналып, əлсіреп, талықсып төсекке жатып қалды.
Инженер Төлепов лабораторияға келіп, қызметіне кірісті. Осы
уақытта есік ашылып кетті, екі жапон офицері кіріп келді.
– Көтер қолыңды! – деп біреуі айқай салды.
Инженер Төлепов қолды қалтаға сала беріп еді, артынан біреу
ұстай алды. Жалт қараса, артында да екі офицер тұр екен.
Төрт мылтық төрт жағынан тірелді.
Инженер өлерін білді. Стол үстіндегі микрофонға көзі түсті.
«Аппараттың қайда екенін айтсам ба екен», – деген ой сап ете
қалды. «Қой мыналар біліп, жойып жіберер» , – деді.
Сонан соң микрофонға аузын таяп:
– Қиыр Шығыс армиясын жапон ғылымпазы ұйықтатып тастады. Ертең Москваны, Донбасты, басқа ірі қалаларды ұйықтатып, Кеңестер Одағын басып алмақшы. Мен инженер Төлепов,
өліп бара жатып, Кеңес Одағына қасық қаным қалғанша...
Бұл өзінен-өзі неге сөйлеп тұр деп таң қалып тұрған офицер
түсіне қойып, мылтықтың шүйдесімен желкеден қойып жіберді.
Инженер етпетінен түсті.
Бірақ инженер Төлеповтің өліп бара жатқандағы ащы даусын
микрофон бір секундте жер жүзіне түгел жайды.
Төрт офицер инженер Төлеповтің қол-аяғын байлап тастады.
Біреуі пышақпен инженердің жуан желке тамырын қиып жіберіп, бір насосты тығып қойды. Насос бір тамшы да қалдырмай
инженердің қанын сорып алды.
Төлепов өліп қалды. Ашық көздері əйнектей көкшіл тартып
кетті, жүрегі тоқтады.
Əбден өлгенін білген соң офицерлер шыға жөнелді.

***
Академиктің бойына қуат кіріп, басын көтеріп алғанда, Төлепов жоқ екен. «Ол лабораторияда болар» деп, орнынан тұрып
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сонда барды. Сілейіп өліп жатқан инженерді көріп, жүгіріп келіп
құшақтай алды.
– Рақмет! Аппарат қайда?! – деп айқай салды.
– Рақмет! Лизаға не деймін, Рақмет қайда деймін?
Академиктің көзінен бірінші рет жас шықты.
«Аппарат, аппарат» деді есі ауыңқырап! Командармның тапсыруы бойынша сынаудан кейін Рақмет аппаратының қайда екенін оның өзінен басқа тірі жан білмейтін. Қай қалада, қай жерде
екенін ешкімге айтпаған. Рақмет летчиксіз самолетті жерде тұрып
радиомен басқарғандай, аппаратын радиомен жүргізетін.
Академиктің көзі Рақмет қанын сорып алған насос пен үлкен
шыныдағы бес литр қанға түсті. Академик қолын апарып еді,
ұйып қалған қара қошқыл қан əлі жылы екен. Рақметтің өлгеніне
жиырма минут болған еді. Академик орнынан қарғып тұрды
«Автожектор» атты қолдан жасаған жүрек-машинаны əкеліп жүргізді. Машинаның трубкасын Рақметтің желкесіндегі қан
шыққан жеріне жапсырды. Пышақпен өзінің желке тамырын
қиып жіберіп, насосты тыға қойды. Насос академиктің қанын тартып алып кетіп жатты. Машина-жүрек кəдімгідей соғып, жылы
қанды Рақмет тамырларына тарата бастады. Бес минуттан кейін
өліктің ерні қозғалды, бірден кездескен жарықты жатырқап, көзі
жұмылыңқырады. Бірте-бірте жанданып, пульсі жүре бастады. Рақмет бір күрсініп, саусақтарын жұмды. Даусын шығарды. Сөйтіп, жүрегіне тамырларынан қан тарап, өз өкпелері кислородпен дем ала
бастады. Рақмет басын көтеріп алды. Бірақ академик өліп қалған еді.
Академик алдында «өзім өліп, біреуді тірілтсем қайтеді» деп
те ойлаған жоқ.
Ал Рақмет аппараты өте қымбат еді. Аппаратты сақтап қалу,
Отанды мына пəледен сақтап қалу ниеті көп ойландырған жоқ
еді. Өзі өліп, біреуді тірілту біртүрлі заңды нəрсе құсады оған.
Жығылып бара жатқан біреуді əшейін сүйеген тəрізді ғана болды. Ол өзінің өлетінін, өліп бара жатқанын, өлгенін сезген жоқ.
Ал оның барлық ойы Рақметтің тірілуінде болды. «Қайтер екен»
деп шыдамай, тірілгенше асықты. Бірақ Рақмет денесіне қан жүгіре бастаған сайын, мұның денесінде қан азая түсіп, ол жанданған
сайын бұл əлсіреп, ақырында Рақметтің тірілгенін, өзінің өлгенін
сезбей кетті.
Əрине, академик өзінің де, неше түрлі самолеттерінің де, бір
минутта айды айналып келетін ракетопланының да Отанға қымбат екенін білетін.
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Бірақ академикке бəрінен бұрын өз еліндегі миллиондаған
адамның тірлігі қымбат еді. Сондықтан да академик өзінен, өзінің
самолеттерінен миллиондаған адамдарға өлім əкелетін жаудың
корабль, самолеттерін тоқтатып тастайтын аппаратты артық санады. Сондықтан да ол «өлсем бе екен, өлмесем бе екен?» деп
ойланған жоқ. Жауапты міндетті атқарғандай болып өліп кетті.
Рақмет орнынан қарғып тұрды. Өліп жатқан академикті көрді. Барлық сырға түсінді. Бірақ ойлануға уақыт жоқ еді. Отан
үлкен қауіпте тұр еді. Рақмет желкесін таңды. Жүгіріп далаға
шықты. Штабқа барды. Бір сағат өтпей-ақ ұйықтап қалған екі
жүз мыңдаған қызыл ерлердің орнын айналадағы колхозшылар
басып, позицияны жауға бермеген екен. Он минут өтпей-ақ Рақмет айрықша тапсырыс алып, ракетопланға мініп, Тынық мұхитқа
қарай бет бұрып жоқ болды.

***
«Қиыр Шығыс армиясы ұйықтады» делінген суық хабар бір
минутта сумаңдап кеңес еліне – Москвадан Мурманскіге ұшты.
Орал тауларын аралады. Астраханьды аралап, Каспий теңізін
толқындатты. Қазаннан қалықтап өтіп, Кавказ тауын жаңғырықтырды. Алты айлықты алты аттап, суды кешіп, тас таптап, Арқаны
басып асқақтап өтті суық хабар.
Орап өтіп Оралды, Обь өзенін жағалай мұз боп жатқан терістік боранына бой бермей, аязына қарамай, Айсберг, Трост, Солтүстіктің теңізін сықырлатып тербетті суық хабар.
Каспийді кесіп, Қарақұмды басып өтіп, Памирдің шыңына шығып, Азияны айқайлап оятты суық хабар.
Облыстан ауданға, қаладан деревняға, заводтан шахтаға, таудан тасқа секірді суық хабар.
Сонау Балтықтан Ростовқа дейін, Қара теңізден Камчаткаға
дейін, Каспийден Сахалинге дейін, Памирден Мурманға дейін,
Байкалдан Таймырға дейін, Амурдан Анадырьға дейін еркін жатқан 170 миллион кеңес халқын аяғынан тік тұрғызды суық хабар.
Ерікті өскен ел едің – еркіңді жояйын депті ғой, еркін жатқан
ел едің – етегіңнен тартайын депті ғой, ер боп өскен ел едің –
еңсеңді түсірейін депті ғой, Еділ-Жайық екі өзен, Енисей мен
Ленаңнан қан ағызайын депті ғой, – деді суық хабар.
Бас білмей өскен асау бақытыңды, қойынға сыймайтын қуа-
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нышыңды құртпақшы болыпты ғой, бақытты өміріне қанды қолын сұғып, ен далаңдағы еркін өскен егісіңді самурай етігімен
таптамақ болыпты ғой, – деді суық хабар.
Қырмызыдай Қырымыңды, құлпырған Кавказыңды, қазыналы Қазақстаныңды, топырағы сап алтын, тасы гауһар, меруерт,
жоқшылықты білмеген, қуаныш пен бақыты бəйшешектей гүлденген бүкіл социалистік Отаныңды – самурай солдаттарының казармасы, Токио саудагерлерінің лавкасы етпекші болыпты ғой, –
деді суық хабар.
Суық хабар сумаңдап 170 миллион халықтың үстінен атойлап өтті. Белін буынып, жүгіріп далаға шықпаған адам қалмады
Отанда.
Планетаның алтыдан бір бөлегін, Шығыс Европаны жер қайысқан адам басып, құмырсқаның илеуі етіп жіберді.
Қаны қарайған халықтың ашуы ішіне сыймай, эфирді айқаймен толтырып, жерді дірілдетті. Түнімен халық ұйықтамады, жарылған факельдер шығыс Европаны жап-жарық қылды. Таң ата
Отанның миллиондаған адамдары қалаларға ағылды. Он мыңдаған қалалардағы жұмысшылар қатар түзеп олардың алдынан
шықты. Бір күннің ішінде Кеңестер Одағында 200 000 митингі
өтті. Халық ашуы тасыған судай байлау бермей кеңес жерін алып
кетті.
– Социалистік Отанға қия қадам басып көрсінші, – деген айқай
көкті тітіретті.
Одақтың барлық түпкірінен Москваға телеграмма жауды.
Ұлы халық данышпан көсеміне шын берілгендігін білдірді.
Жауға аттануға рұқсат сұрады. Бір жүз жетпіс миллион адамның қосылып: «Жасасын партия!» – деп уралаған даусы бүкіл
Европаны жаңғырықтырып, ел құлағын елеңдетті. Жер жүзі қосыла айқайлады.
Сол күні жер жүзінің обсерваториялары Кеңестер Одағының
барлық ауданында жер сілкініп, тоқтамай қойғанын жариялады.
Жер сілкінткен халықтың қайраты мен ашуы еді.
Сонда 170 миллион халық: «Біріміз қалмастан Отанды қорғауға аттанамыз», – деген еді.

***
Кеңестер Одағының геройы Молоковтың Арктикадағы Диксон аралында жатқанына бес күн болды. Боран ұйтқып, бір қадам
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жерді көрсетпеді. Самолеттің ұшуына ешқандай жағдай болмады.
Түнде радио арқылы суық хабарды естісімен Москваға рұқсат сұрап телеграмма берді. Жауап күтіп түнімен ұйықтамады.
Самолетін сылап-сипап боранда жүрді де қойды.
Ертеңіне таңертең рұқсат келгенде боранның күшейе түскеніне
де, ұшу мүмкіншілігінің жоқ екендігіне де қарамастан, самолетке
мініп, долы боранға араласып, кабинада отырып самолеттің тұмсық жағын көре алмады. Қазір тауға соқтығып қалуы да мүмкін.
Боран самолетті бір жоғары, бір төмен лақтырып, желге қарсы
ұшқан қарғадай қылды. Демде самолет денесі мұз боп қатып
қалды. Бірақ Молоков өлім туралы ойлаған да жоқ еді.
Москваға жер жүзінің барлық түкпірлерінен 200 000 ғылымпаздар ұшып келді. Барлығы да «уақиғаның болған жері – Қиыр
Шығысқа» жіберуді талап етті.
Хабарды естісімен Швейцарияда ауырып жатқан ұлы жазушы
Ромэн Роллан Москваға ұшып келді.
– Кеңестер Одағы мынадай халге түсіп жатқанда, жата алмадым, – деді ұлы жазушы Москва жұмысшыларына.
Қиыр Шығыс армиясының ұйықтап қалған хабары жер жүзіне түгел тарады. Ұйықтататын аппаратты ойлап тапқан Аве атты
профессор екен деген хабар жер жарды.
Байлар газеттері кеңес үкіметі енді құрыды деп шулап жатты.
Адмирал Арахиге герман генералы Геринг құттықтау телеграмма
соқты.
Бірақ жер жүзінде жұмысшылар, еңбекшілер митинг ашып,
Кеңестер Одағын қорғау қамына кірісіп жатты. Коминтерн үндеуін жер жүзі еңбекшілері қарсы алып, ұлы көсем атына мың
миллиондаған телеграммалар келіп жатты. Осының ішінде Кеңестер Одағы жағында екенін, көтеріліс жасап капитал үстемдіктерін құлататындықтарын білдірген жапон жұмысшыларының телеграммалары да бар еді.
Кеңестер Одағында 170 миллион адамның əрқайсысының бірбір самолеті бар еді. Бұл бір кісілік кішкене авиетке еді. Авиетке
кез келген жерден ұшып, суға да, далаға да, қырға да, ойға да қона беретін самолет-əмпавия1. Бұнда қанат жоқ, тұмсығы снарядтай сүйір, сондықтан əуе кедергісі аз болады да оқтай зымырайды. Сағатына 400 километр ұшады. Мұны басқару да оңай1
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латылған еді. Авиация өндірісі орасан күшейіп, жеке адамдардың пайдалануына арналған кішкене авиеткелерді миллиондап
шығарған. Арзан болғандықтан халық мұны ат орнына алған.
Азамат соғысы уақытындағы «Пролетариаттар, атқа мініңдер!»
деген ұран сияқты, ұлы көсем «Кеңес халқы, самолетке мініңдер!» деп ұран тастаған.
Содан, жас демей, кəрі демей, халық ұшу өнерін үйреніп, бір
жарым жылдан кейін 170 миллион кеңес халқы самолетке мініп
аспанға көтерілген.
17 август күні таңертеңгі сағат 8-де Москвадағы Қызыл алаңда тұрып Кеңестер Одағының маршалы команда берді. Он минут
өтпей-ақ 170 миллион самолет аспанға көтерілді.
Əйел демей, еркек демей, жұмысшы, колхозшы, білімпаздар,
академик, жазушы демей, кеңес халқы түп-түгел жауға аттанды.
Əрбір адам өзінің кімнің қарауында екенін, қай эскадрилияда
екенін жақсы білетін.
Сегізден 15 минут өткенде, ұлы маршалдың командасымен
кеңес халқы – 170 миллион самолет Тынық мұхитқа қарай тартып отырды. Шығыс Европаның аспаны түнеріп, жерге сəулесі
түспей, күндізі түнге айналды. Ұшқан халық алдында жұмысшышаруа Қызыл Армиясы келе жатты. Самолеттердің арты Ленинград, Мурманск, Минск, Киев, Одессадан көтерілгенде, алды
Владивосток, Хабаровск, Николаевск, Охотскіден көтерілді.
Самолеттердің оң жақтағы флангасы толқынды Қара теңіз үнімен жоталы Кавказ тауларын өрлей, долы Каспийдің жиегін жағалап, Орта Азияның құмы мен шөлін баса, Памир шыңында қалықтап, Индия шекарасымен зымырап, көкке өрлеген Хантəңірінен
асып, Қытай шетіне көлеңкесін түсіре, жапон аралдарына қарай
кетіп жатты.
Шегірткедей қаптаған самолеттер Шығыс Европаны басып,
күн көзін тұтылдырып, қара бұлттай түнеріп, дауылдай көтеріліп
келе жатты. Сағат он болғанда, самолеттердің алды Жапония
аралдарын басып өтті. Көктемде келген тырнадай шұбатылып,
эскадрилия артынан эскадрилия өтіп жатты. Сағат төртте Жапон
теңізі мен Тынық мұхит аралығындағы Жапония үстінде 170
миллион самолет қалықтап, күндізгі сағат 5-те Жапонияның түні
басталды. Күні тұтылды. 170 миллион самолет жік жазбастан
Жапония үстінде қара бұлттай төнді де тұрды. Империя жеріне ешқандай күн сəулесін түсірмеді. Əрбір самолет жан-жағына
электр тозаңын септі. Бұл тозаң самолеттер арасындағы саңылау
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жерді тұманмен тығындады. Бұл тұманның қоюлығы, тығыздығы,
қалыңдығы сонша, ешқандай күн сəулесін өткізбеді. Империя
профессоры аппаратының ультракүлгін сəулесі де бұл тозаңнан
өте алмады. Есінен адасқан Токио аспанға қарап, электрмен
жазылған жазуларды оқыды:
«Біз бір топ жапон империалистеріне бола ұлы жапон халқының қанын төккіміз келмейді. Жапон халқы! Төбеңде түнеріп
тұрған 170 миллион кеңес елі. Жапон фашистері тыныш өмірімізге арам қолын созып, сендердің де, біздердің де қанымызды
төкпекші болды. Буржуазия үстемдігін құлатып, Компартия басшылығымен Совет өкіметін құрыңдар!
Жапон солдаты!
Кеңес халқы саған достық қолын созды. Мылтығыңның ұшын
кейін бұрып, жапония империализміне қарсы шық!»
Сағат 6-да самолеттер төрт қабырғалы төбесі жабық үй боп
Токионы қоршап, ішіне алды. Токио самолеттерден жасалған үлкен сарайдың ішінде қалды.
«Кішкентай қарсылық болса, 170 миллион бомбы тастап, Жапонияны жоқ қылып, Тынық мұхит пен Жапон теңізінің арасын
қосып жібереміз», – деді электр жазуы.
Содан соң бір миллион қызыл əскер мінген самолет Токионы
айнала қонды.
Сонда арахишылар үлкен авантюра бастамақшы болды. Аппаратты жүргізіп, 170 миллион адамды ұйықтатып, самолеттерді
бомбылармен жерге құлатып, Жапонияны да, Кеңестер Одағының да барлық адамын да өртеп, Тынық мұхиттың түбіне батырып
жоқ қылмақшы болды. Профессор Аве аппаратқа барды. Бірақ
қанша күш салса да, машинаны жүргізе алмады.
Профессор Аве 170 миллион самолеттің күн сəулесін түсірмей тұрғанын біліп еді. Бірақ аппаратты жүргізетін ультракүлгін
сəуленің күн сəулесінен алынатынын, күн сəулесі болмаса, түкке
жарамай қалатынын білмеп еді.
Сағат 7-де көтеріліс жасап жатқан Токио пролетариаты қызыл
ерлермен бірігіп, Токиодағы өкімет жұмысшылар қолына көшкенін жариялады.
Ертеңіне осы уақытта 170 миллион кеңес халқы өз Отанына
келіп, бұрынғы қалпынша күнделікті жұмыстарын істеп жатты.
Шығыстағы соғыс бітті, Жапонияда төңкеріс күндері басталды.
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IV
Академиктің қиял толқыны тоқтай қалды.
Кенет шам жанып, лабораторияның ішін жарық қылды. Академик қалтасын қарап, орамалын іздеп жатты.
– Қане, осыны немен салыстырамыз? – деді, маңдай маңдай
терін сүртіп жатып академик.
Жолдасым сасып қалды.
– Шынында, мұны ешнəрсеге теңестіруге болмас, – деді.
Біз қоштасып, шығып бара жатқанымызда, академик менің қолымнан ұстай алды.
– Осы шындық па, Компартияның халықты осылай ететініне
сенесің бе? – деді ентігіп.
Біз қуаныш сезімін білдірдік.
– Осындай айдан анық нəрсеге сенбеуге бола ма екен!
Біз есік алдына шыққанымызда, артымыздан Лиза келді. Рақмет қалың ойда, алға түсіп кетіп қалды.
– Лиза, жаңағы аттаныстың ішінде сен барсың ба? – дедім
мен артта, оңашада қалып.
– Əрине, болдым.
– Мені көрдің бе?
Сонда Лиза құлағыма сыбырлап:
– Рақметке айт, кешке келіп кетсін. Мені келіп сүйіп кетсін, –
деді.
– Қазір ше?
– Əдейі келмесе, сүйгізем бе?
1937
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ЭПИГРАММАЛАР
БЕЙІМБЕТКЕ
Бекең келед, Бекең келед,
Бекең, əне, елден келед.
Қойны-қоншы роман, повесть –
Қырман басқан жерден келед.

МҰХТАРҒА
Ала қалың, ала қалың
Шықпай жаңа кітаптарым,
Политотдел, комсомолдан
Геройлардың жидым бəрін.

ІЛИЯСҚА
Жолың болсын, Ілияс аға,
Қолтығыңда қос барышня.
Даешь роман қыз туралы,
Даешь роман біз туралы,
Барып қайтқын колхозыңа.

ҒАБИТКЕ
Қарындашын құшақтап
Ғабит отыр қалада.
«Бізге қашан келеді» деп,
Колхоз күтед далада.
1933

БІР АҚЫНҒА
Шақ-шақ, шақ-шақ –
Бұның аты шахта ғой.
Тақ-тақ, тақ-тақ –
Бұл шахтаның такты ғой.
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Тарс-тарс, тарс-тарс –
Бұл шахтаның қайласы,
Жалт-жұлт, жалт-жұлт –
Бұл шахтаның айнасы.
Дəу-дəу, дəу-дəу –
Бұл шахтаның үйлері.
Дүрс-дүрс, дүрс-дүрс –
Бұл шахтаның күйлері.
Дір-дір, дір-дір –
Бұл шахтаның іргесі.
Зу-зу, зу-зу –
Білсең айтшы, бұл несі?
Кəне, жолдас, айтып бер,
Шахта деген немене?
Тақ-тақ деген шахта ғой,
Құлағыңа келе ме?
Мен – шахтаның ақыны,
Арамыз тек екі күн ғой.
Зыр-зыр, зыр-зыр...
Ол зыр-зыр –
Жүгіріп жүрген екпін ғой.
Қатын, тұршы сад жақта:
Тақ-тақ етед бір нəрсе,
Алматыға конақ боп,
Шахта келіп жүрмесе.
Қатын-қатын, қасықты
Тақ-тақ, тақ-тақ еткізші,
Тықылдатшы басымда –
Тақ-тақ, тақ-тақ шахта ғой.
Тақылдатшы қасықты –
Шахта тұрсын қасымда,
Иығыма асыла!..
1933
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АДАСҚАН БӨТЕЛКЕ
(Екі актылы, эпилогты комедия)

Оқиғаға қатысушылар
С к а ч е н к о – 9-шахтаның нан карточкасын таратушысы.
Т ө л е у б а й ұ л ы – 9-шахтаның вагоншысы.
Е л и з а р о в – 9-шахтаның шахткомының бастығы.
Р о м а ш к о в – десятник.
Р о м а ш к о в а – əйелі.

1-АКТ
Бір бөлмелі үй, екі терезе, бір есік. Сырттағыларға карточка беретін
есіктің қақпақты тесігі бар. Онда Скаченко отырады. Екі жан қалтасынан
нан карточкаларының шеті көрініп тұрады. Перде ашылғанда тесіктен
біреу қолын ғана көрсетіп, бір бөтелке арақ ұсынып тұрады. Скаченко
оны барып алып, қолға екі карточка ұстатады. Біраздан соң есікті абайлап
ашып Төлеубайұлы кіреді.

Т ө л е у б а й ұ л ы. Шырағым, екі жылдан бері вагоншымын, бес
жаным бар еді, үшеуіне-ақ беріп, екеуіне карточка бермей қойды.
Соны қалай етесің? Қиын болып тұр.
С к а ч е н ко. Иə, бұл қиын мəселе. (Шалқая түсіп.) Əй, білмеймін...
Т ө л е у б а й ұ л ы. Тиісті карточкамды бермесе, қиын болып
тұр.
С к а ч е н ко (маңызданып). Қиын, қиын. Москваның, ең болмағанда Алматының директивінсіз сенің екі жаныңа карточкі бере
қоюға болар ма екен... (Шіренеді.)
Т ө л е у б а й ұ л ы. Шырағым-ау, Алматының менін карточкамда не ақысы бар?
С к а ч е н ко (қарғып тұрады). Тарт тіліңді. Алматыға шабуыл
жасайын деп тұрғанын көрдің бе!.. Жау жар астында емес, өз
бөлмеңде деген осы екен-ау! Ту сыртыңды көрсетші, кулак емессің бе, өзің? (Қолын қалтасына салып, Төлеубайұлының жанжағына шығып қарайды. Сұқ қолымен есікті көрсетіп.) Шық!
Кулак иісің аңқып тұр ғой!..
Т ө л е у б а й ұ л ы. Шырағым, кулак емеспін, жұмысшымын,
тиісті карточкамды бер.
С к а ч е н ко (қабағын түйіп, орнына отырады.) Болмайды.
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Т ө л е у б а й ұ л ы. Өткен айда алған карточкаларым бұл айда
неге берілмейді? Беріңіз, шырағым.
С к а ч е н ко. Болмайды.
Т ө л е у б а й ұ л ы. Шырағым-ау, енді қайттім?
С к а ч е н ко. Қайтетініңді өзің білерсің.
Т ө л е у б а й ұ л ы. Енді қайда бардым? (Шығуға ыңғайланады.)
С к а ч е н ко (бұрылып қарап.) Ей, тоқта! (Төлеубайұлы тоқтайды.) Берірек кел. Мəселе тіпті қиын. Бірақ енді, сен ісің түспеген адам едің... бір шарасын көрейін.
Т ө л е у б а й ұ л ы (жақындай түсіп). Сөйтші, карағым.
С к а ч е н ко. Ой, жақсылық төніп келе жатқанда ентелей
бермесейші... (Ойланды.) Чорт возьми, қалай ұйымдастырып өте
қиын жағдайдан шығу керек?.. Былай болсын. Сен бір бөтелке
арақ əкел, онсыз жын ұрған карточка саған совсем бармай қояр.
Т ө л е у б а й ұ л ы. Ойбай-ау, оны қалай таптым?
С к а ч е н ко. Магазинге барсаң, табылады.
Т ө л е у б а й ұ л ы. Ақшасы түскір жоқтау ғой.
С к а ч е н ко. Жоқ, магазинге бар, арақ табылады.
Т ө л е у б а й ұ л ы. Мақұл. (Асығып шығып кетеді. Скаченко
маңыздана басып үй ішінде жүреді. Елизаров кіреді.)
Е л и з а р о в. Қалай, карточканы дұрыс таратып жатырсың ба?
С к а ч е н ко. Тіптен дұрыс, осы айда өткен айдан 300 карточка
артық кетті. Əлі де жұрт алып біткен жоқ.
Е л и з а р о в (таң қалып). Ол жұмбақтың шешуі не екен?
С к а ч е н ко. Шешуі белгілі, тіптен белгілі. М... м... өткен айда
2000 адам карточка алса, бұл айда 2300 адам карточка алған. Міне,
300 карточканың қайда кеткені.
Е л и з а р о в. Солай ма екен? Басым қатты, түсінбеймін. (Жанжаққа жалтақтап қарап.) Темпіні күшейту керек, екпінділікті
қыздыру керек. Сөйтіп, адам айтқысыз қарқынмен төпелеп, баскөз демей таратып, форсировать ету керек.
С к а ч е н ко. Мақұл, жолдас шахтком. (Шалқайып есінейді.)
Е л и з а р о в. Темпіні күшейтіп, екпінділікті қыздырып (жұдырығын түйіп құшырланады), жүрек жарғандай айқайлап, алға
аттай түсу керек.
С к а ч е н ко. Мақұл, жолдас шахтком. (Есінеп, көзін уқалап,
мойнын салбыратып отырады.)
Е л и з а р о в (құлшына). Бір де артық карточка кетпесін. Ұраның – тарату! Тарату! – болсын. Шахткомның жалпы басшылығын,
карточка проблемасында партия жолын тұп-тура ұстайтыныңды,
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чорт возьми, ұмытпа! (Ептеп басып Төлеубайұлы кіреді. Қолында
газетке оралган бөтелкесі бар. Скаченко ымдап, ернін қысады.
Қасына барып, жетектеп терезенің алдына апарып, қолын шошайтып, сырттағы баракты көрсетеді.)
С к а ч е н ко (сыбырлап). Ана баракты көрдің бе, бергі шеткі
есік. Сонда əйел бар, соған апар. (Төлеубайұлы кетеді.)
Е л и з а р о в. Ол не?
С к а ч е н ко. Əшейін, біреудің үйін көрсетіп жібердім. (Отырады, есінеп болған соң, мойнын төмен салып отырады.)
Е л и з а р о в. Солай, (жігерлене) екпін, қарқын... бірде-бір артық карточка берілмесін. (Шыға жөнеледі.)
С к а ч е н ко (басын көтеріп алып). Тоқта, жолдас шахтком.
(Қолына бір нан карточкасын алып жүгіріп барады.) Мынаны
ала кетіңіз.
Е л и з а р о в. Мұның не? Артық карточка ма?
С к а ч е н ко. Ешкімге тиісті емес, артық карточка, алыңыз.
Е л и з а р о в. Əй, артық емес шығар...
С к а ч е н ко. Артық, сендіремін сізді.
Е л и з а р о в. Артық болса, алуға болады. (Алып қалтасына салады да, жылдам басып шығып кетеді.)

2-АКТ
1-СУРЕТ
Барактың есігінің алды. Оң жақта жіпке кір ілулі тұрады. Ромашков
десятниктің əйелі есіктің алдын сыпырып жүреді. Жан-жағына алақтап
Төлеубайұлы келеді. Əйелге қарап аңқиып біраз тұрады.

Т ө л е у б а й ұ л ы. Тоба, жаңылыстым-ау, қай есікті көрсетіп еді.
Тоқта, оның əйелі қазақша білетін еді ғой.
Ə й е л. Жолдас, саған кім керек?
Т ө л е у б а й ұ л ы. Білдім, қазақша сөйлеп тұр, осы болды. М-м.
Қызымка, жоқ... маржа, мынау арақты күйеуің беріп жіберген еді.
(Ұсынады.)
Ə й е л. Менікі күйеу берді?
Т ө л е у б а й ұ л ы. Иə. (Əйел алады, Төлеубайұлы асығып шығып
кетеді.)
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2-СУРЕТ
Десятник Ромашковтың үйі. Сол жақта кровать, оң жақта стол. Стол
үстінде тамақ. Ромашков үйге кіріп, шешініп болған соң столға отырады.
Əйелі екі стакан мен бір бөтелке арақты столға алып келеді.

Ə й е л (жайдары, күлімсіреп). Міне, сенің беріп жіберген арағың. Бүгін əдейі картоп қуырдым.
Р о м а ш к о в. Не қылған арақ?
Ə й е л. Өзің беріп жіберген арақ.
Р о м а ш ко в. Мен арақ беріп жіберген бе едім?
Ə й е л (таң қалып). Өзің беріп жібергеніңді өзің білмейсің бе?
Р о м а ш ко в (таң қалып). Не дейді, мына собалақ сайтан, түс
көргеннен аманбысың? Арақты кім əкелді?
Ə й е л. Бір қазақ «күйеуің беріп жіберді» деп əкеліп берді.
Р о м а ш ко в. Не дейді? (Орнынан тұрып, отырады.) Тоқта,
көршіміз Скаченконың əйеліне беріп жібергенін, жаңылысып, саған берген шығар. (Ойланады.) Ол арағын неге өзі əкелмейді. (Басын
ұстап ойланады.) О-о-о! Маған Скаченко бүгін біреуге карточка
беріп, арақ алам, ішейік деп еді, мен көнбеп едім. Сол арағы екен
ғой. Білдім. Бұл арақты шахткомге апару керек. Бəлемді ауыздықтау
керек екен. Көрдің бе, жұмысшылардың өз карточкаларын өздеріне
сатып жүргенін. (Тамағын іше бастайды. Əйелі аузын ашып, таң
қалып түрегеліп тұрады. Есіктен ентігіп Скаченко кіріп келеді.)
С к а ч е н ко. Мария Васильевна, біздің үйдің случайно қыдырып кеткен арағын көрген жоқсыз ба?
Р о м а ш ко в. Білдік сенің не істеп жүргеніңді, жулик. Арағың
шахткомге барады.
С к а ч е н ко. Жоқ, жолдас Ромашков! Арақ өзімдікі, оған
ешқандай шахткомның қатысы жоқ.
Р о м а ш ко в. Көрсетем саған қатысы жоқты, жұмысшыларды
алдап соғуға кім право берді?
С к а ч е н ко. Мен де саған көрсетем. (Көкірегін ұрып.) Рабочий
кластың өз меншігіндегі арағын ұрлап, ішейін деп отырғанын
көрдің бе? Жуликтік сенен асып маған келіп пе? Ұры!
Ə й е л. Ешкім де ішейін деген жоқ, неге өтірік айтасың?
С к а ч е н ко. Ішпесең, столыңның үстіне қойып, неге даярланып, закускаларыңды жайып, жалаңдап отырсыңдар. Сен ішпей
сайтан іше ме?
Р о м а ш ко в. Не десең о де, мен шахткомге білдірем.
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С к а ч е н ко. Айналаңның бəрі де арамдық, əйтпесе қалай күн
көресің. Бер арағымды. (Жер тепсінеді.) Жекеменшігім. Жекеменшігім. Мені конфискелеп, мүлкімді, арағымды талауға қақың
жоқ. Мен əлі тірімін, сенің өзіңде, сенің түбіңде бір терең сыр
жатыр. Чорт знает, кулак шығарсың.
Р о м а ш к о в. Шахткомнен аласың, мен сонда тапсырамын.
С к а ч е н ко (ашулы түсін кенет өзгертіп, жылыұшырап.)
Айналайын, Иван Иванович, беруіңізді сұраймын, жалынамын,
дəл тең жартысын сіз-ақ ішіңізші.
Р о м а ш ко в. Не өзіңнің айтып тұрғаның? Мен саған арақ бер
дедім бе?
С к а ч е н ко (жалынып, жақындай түсіп.) Ну! Мақұл, сіз жартысынан көбін-ақ іше қойыңыз?
Р о м а ш ко в (ашуланып). Жулик! Қоясың ба?
С к а ч е н ко. Ну, чорт возьми, барлығын да сіз ішіңіз. Тек
ешкімге айтпаңызшы.
Р о м а ш ко в (ашуланып). Жулик! Қоясың ба, енді, жоқ па!
(Орнынан тұрады.)
С к а ч е н ко (жалынып). Чорт возьми, арақты да совсем алыңыз. Кейбір жолдастарыңа да шет жағалап айта қойыңыз. Бірақ
шахта бастығына айтпаңыз.
Р о м а ш ко в. Ойбай-ай, мынау шаршап келген адамға тыныштық бермеді-ау, шық үйден, жаныңның барында! (Скаченконы
сүйрелеп үйден шығып кетеді.)
Шымылдық

ЭПИЛОГ
Шахткомның кабинеті. Төргі столда шіреніп Елизаров отырады.
Столдың үстінде бөтелке арақ тұрады. Елизаров орнынан тұрып, арақтың
бір мына жағына, бір ана жағына шығып, көзін қысып аңқайып қарайды. Тамсанады.

Е л и з а р о в (араққа еңкейе қарап, ыржиып күледі. Араққа
сөйлейді.) Ə, бəлем! Қолға түстің бе! (Саусағын шошаңдатып
қорқытқандай.) Ə, көзің мөлдіремесін, осы мойныңды жұлып
алып, аузыма қағып салармын. (Арақты иіскеп тамсанады.)
Скаченко сені мейлінше бір көтерейін деген екен ғой... Қолға
түстің, (тепсінеді) айт, карточка қайда, а то қазір бір-ақ жұтар-
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мын. (Олай-бұлай жүреді, араққа тағы келіп тамсанады. Залға
қарап.) Чорт возьми, ішіп қоюға да болар еді, дау шығып кетеді
ғой. Кəне, қолыма алып көрейінші, қарашы Ромашковтың ішіп
қоймай шахткомге білдіргенін. Бұл адамдарды жын ұрар. (Барып
арақты қолына алады. Жан-жағына қисайтып, сығалап қарайды,
шайқайды, тамсанып ернін жалайды. Сөйтіп столдың тартпасына салып қойып, есінеп жазуға кіріседі. Жан-жағына жалтақтап бүркітше қарап, қалың ойға кетіп, жаза бастайды. Кенет
басын көтеріп алады.) Тұра тұр, мен сайтанның суын көріп алайын, ішпесең де көріп қойған біртүрлі жақсы ғой. (Тартпаны
ашып, үңіле қарайды, саусағын безеп.) Əй, көзің мөлтілдемесін, бір-ақ жұтармын осы. Сен келгелі он күн болды, ескермей
ұмыттырып барып, бір ішермін, сайтанның суын! (Тартпадан
бутылканың басы көрініп тұрады. Елизаров тартпаның бір
мына жағына, бір ана жағына шығып, мұртын сипап, үңіліп
жалаңдайды. Басын шайқайды.) Төлеубайұлы мойнына алды.
Бірақ Скаченконың ісін созамын. Арақ менде қалады, ешқайда
да кете алмайсың, подлая! (Бөтелкеге тепсінеді. Сырт жақтан
дауыс шығады.)
Д а у ы с. Жұмысшылардың карточкаларын сатып алған Скаченконың арағының ұсталғанына 10 күн болды. Бірақ шахтком
тексеретін емес. Бөтелке шахтком столында тұр. (Шу шығады.
Елизаров есікке жалт қарап, тартпаны жаба салып, орнына
отыра кетеді.)
Шымылдық
1934

АБАЙ 6–8–9-ШАХТАНЫҢ ҚЫСҚА ДАЙЫНДЫҒЫ
ТУРАЛЫ
«Қарағанды пролетариаты» газеті 1934 жылғы 31 тамызда аталған
6–8–9-шы шахталардың жұмысшылар үйін жөндеуден өткізу, азық-түлік
сақтайтын орындар дайындау секілді қысқа дайындық жұмыстарын
жүргізбей жатқанын сынап, «бұл шахтының жетекшілері Абайдың «шегірткелері» құсап, «гөлəйттап» жүр. Осымен жүре берсе, сол шегірткенің
күйіне түсуі сөзсіз. Абай өлеңін ХІХ ғасырдың аяғында жазған. Терең
ойлы ақын «геройының» Қарағандыдан шығатынын қайдан білсін!» деп
жазған да, газеттің бір бағанына классикалық мысалды, екінші бағанына
Саттардың сатиралық өлеңін берген.
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Абай:

Шырылдауық шегіртке
Ыршып жүріп əн салған,
Көгалды қуып гөлəйттап,
Қызықпен жүріп жазды алған.
Жазды күнгі жапырақтың
Бірінде тамақ, бірінде үй.
Жапырақ кетті, жаз кетті,
Күз болган соң кетті күй.
Жылы жаз жоқ, тамақ жоқ,
Өкінгеннен не пайда?
Суыққа тоңған, қарны ашқан,
Ойын қайда, əн қайда?
Оныменен тұрмайды,
Қар көрінді, қыс болды.
Сауықшыл сорлы бүкшиді,
Тым-ақ қиын іс болды.

***
Саттар:
Секіру қайда, сүрініп,
Қабағын қайғы жабады,
Саломда жатып, дəн жиған
Құмырсқаны іздеп табады.
Селкілдеп келіп жығылды,
Аяғына бас ұра:
«Қарағым, жылыт, орын бер,
Жаз шыққанша асыра!»
«Оның, жаным, сөз емес,
Жаз өтерін білмеп пе ең,
Соның үшін еш шаруа
Ала жаздай қылмап па ең?»
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«Мен өзіңдей шаруашыл,
Жұмбақ илеу үйем бе?
Көгалды қуып, əн салып,
Өлеңнен қолым тиді ме?»
1934

ЖАЛҚАУЛАР
Бармаймын сенбілікке, «барғын» десе,
Тамашалап көремін жөні келсе.
«Басым ауырып, қатыным босанды», – деп,
Дəлелді жаудырамын əлденеше.
«Білмедіге салармын», о да қиын,
Күн бұрын жариялап жазған кеше.
Бықсық қулық, бұрмалау жолын білем,
Өзім өлмей о жаққа кетпейді есе.

***
Сұм Мүса, қу Жəмпейіс, жалқау Қасым,
Жəнеке, Ормантаймен қосты басын.
Кендірбек, Үсен сылқым, Байгөз мырза,
Мүшет пен Рүстембекті қосына алсын.
Ел кезіп, көше таптап, бақты шарлап,
Болмаса сал адамдай жатып алсын.
Доктордан ауырдым деп қағаз алып,
Шетіне шоқайтып мөр басып алсын.

***
Сау Сəлім сандалғандар басын құрап,
Жұмысқа жоламайтын олар сынап.
Тұлпардың қарқынына есек шіркін
Тең түсті, ойласаңшы, қашан шыдап.
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Есек емес, қасқырдың бел баласы,
Айтулы, бəлкім, олар бай мен кулак.
Жоғарғы мал дəрігер мектебінде,
Көпшілік, танысарсың өзің сұрап.

***
Бетке ұстап бетегесін жүрген пасық,
Айтпауға тұра алмадым ішім пысып.
Бас қосып сырласқанын тыңдап тұрсаң,
Қыршаңқы қасынғандай үстін қасып.
Аялдап əр бұтаға азғантай-ақ,
Сауысқан шықылықтап жүрген ұшып,
Ойбайын осы кезде тым салып жүр,
Еңбек пен көп талқысы бүйірін қысып.
1934

БІЗДІҢ «ТЕМПІ»
Бəкішұлындай басшымыз бар,
Жүнісұлындай хатшымыз бар,
Атағымыз ірі, ісіміз – гигант,
Уа, жұртшылық, тыңдаңыздар:
– Басшымыздікінен сыра кетпейді,
Өздеріне мол – «өзгеге жетпейді».
Өйткені «ел құлағы елу»,
Сезіп қойса, əлдене істейді?
Хатшымыз кеңірдегін шертеді,
Артискаларды соңына ертеді,
Арақ, сыраны аралас жұтып,
Кекіреді, қызара бөртеді...
Хатшымыз даусын қынайды,
Басшымыз тұра беріп құлайды,
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Артискалар құсып, қақалып,
Ел көзінше үй ішін былғайды.
Жоспарлы сауық естен шығады,
Жатталған роль тегіс ұмытылады.
Прогульщик, маскүнемдік,
Бəрі біздің істен шығады.
Сезген жанға бас ұрамыз,
Қайтып көрмеске ант қыламыз,
Бірақ уəдеміз опасыз,
Əлі бұрынғыдай қағып тұрамыз.
Ішімізде біреу бұл не десе,
Ұят деп тілге келсе,
Қатаң сөгіс біз береміз,
Қатаң емесінен əлденеше...
Біздің «темпі», міне, осындай.
– Əй, Талтаңбай, ой, Талтаңбай...
– Бейімбетке айту керек,
«Талтаңбайға» перде қоссын,
Бізден кейіпкер алып талай...
1934

ЖОЛДАҒЫ ЖОЛСЫЗДЫҚТАР
Көпті көрген біреуді əңгіме етейін десе:
– Оның басынан кешірмегені жоқ, бармаған жері жоқ, баспаған
тауы жоқ, – деуші еді жұрт.
Енді біз мұны Жаңа қалада, Бұқпада істейтін қарағандылықтарға бейімдеп:
– Олардың басынан кешірмеген жол жанжалы жоқ, қарғып
түспеген автобусы жоқ, ұрыспаған шофері жоқ, – дейміз.
Ардақты жолдастар, көпті көрген «көне би» жұмыстан кейін
үйге жету үшін автомобиль қиыншылықтарын, қамалдарын
бұзып, машинадан парашютсіз секіріп түсіп жүрген, міне, біз
боламыз.
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Жұмыс уақыты аяқталуға тақалғаннан-ақ біз кездесетін автобус қамалдарын қалай бұзудың амалдарын да қарастырамыз.
Жұмыс бітісімен таласа-тармаса далаға шығамыз.
Жұмыстан кейін бізде жуыну деген болмайды, бəрібір жанталасқан тартыста топырақ пен майға малынасың.
Сонымен, басымызды орамалмен мықтап тартамыз. Үстімізге
қалың киім киеміз, белімізді арқанмен буынамыз.
Себеп? Шофер итеріп қалып, яки жүріп бара жатқан машинадан
секіріп, құлағанда, денеміз ауырып қалмас үшін қалың киім киеміз.
Ал арқан ше дейсіздер ғой! Жүріп келе жатқан машинадан
секіріп түскенде, қалып қойған жолдасыңа лақтырып, оны жұлып
алуға арқан керек-ақ.
Автобус қиыншылықтарының астында қалатындардың «сорлысы» – галстук таққандар. Шофердің ойынша, олар, əрине, саясатшыл келеді. Автобус тəртібін жолға қоюда талай білімпаздардан цитата келтіріп, машинаның желкесіне мініп алып, өзінің
мекемесіндегі əкімшілігін жүргізгісі келеді. Тапқан екенсің! Мұндай галстуктілерді өзінің мекемесімен қоса автобус жолынан
жұлып тастау керек. Жатсын өзінің галстугімен.
Онан соңғы «сорлылар» – портфельділер. Олар өздерінің портфельдерімен қандай заң соғып салатынын кім білсін! Мұндай
элементтерді маңына жолатпау керек!
Бұлар өздерінің портфелін құшақтап, заңын соғып жүре берсін, өздерінің денсаушылықтарына! Қызық-ау осы Қарағандының портфельді азаматтары! Келешектің жемістері бүгін болсын
дейді.
...Біресе кірпіштерің домалақ, яки қисық, бұжыр, қабырғаны
қалағанда домалап түсе береді деп, кірпіш заводының алдына
тіптен орындауға болмайтын талаптарды қояды.
...Біресе кірпіштерің қаттырақ болсын, ұстағанда уатылып тұрмасын деген тіптен қиял жетпейтін міндеттерді қояды. Алпысбаевтың алдына мұндай кереметті қойғандарың өгізді бұзаулат
дегендерің емес пе, портфельді азаматтарым!
...Яки тағы сол кірпіш заводына кірпіштеріңнің ең болмаса елу
проценті іске жарасын деген сияқты арыстан міндеттер қоя ма екенау! Одан да Алпысбаевты барлығың жиылып сабап, кірпіш қылып
құйып жіберіңдерші. Сөйтіңдерші, байғұсқа жеңілірек болсын.
...Біресе құрылыс үйлерінің бір қабырғасын салып жатқанда,
бір қабырғасы құлап қалатынын қойсын деп қиялдана ма екен-ау?
Немене, бір қабырғасын салып жатқанда, бір қабырғасын құры-
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лыс басқармасы тіреп тұрсын ба? Өздерің, портфельді азаматтар,
қиялдана береді екенсіңдер ғой.
...Яки жел тұрғанда, салған үйлердің қабырғасынан жел уілдеп тұрмасын дейді. Немене, құрылыс басқармасы жел тұрардың алдында барлығыңның үйіңе барып, тесіктеріңді алақанымен
бітеп тұра ма? Немене, құрылыс басқармасы сендерге үй салып
бере ме, жоқ, оның тесіктерін бітей ме?..
Осы да жетер. Осы күнде сапа деген шығыпты. Мысалы: құрылыс басқармасы Попковке сапаны көтер дейді-міс! Əрине, оқушы бұл сияқты фантазияға түсінбей отырған болар, түсіндірейін.
Сапаны көтер дегені – Попков жолдасқа түйенің құйрығын созып
əкеліп жерге жеткіз дегені; осылай дегені, əлеумет!
Сонымен, осы сияқты азаматтарды, əрине, автобусқа мінгізуге болмайды. Бұлар бес-он сомдап шоферге ақша ұстатпақ түгіл,
«бензинді ықшамдап ұста» деген сияқты сұмдықтар айтып жүре
ме, кім біледі, кімге сенуге болады? Осындай өзара сын біздің
шахталар беретін көмірдің күлінен де көп болып қаулап бара
жатқан заманда!
Сонымен, біз бастапқы айтқандай болып киініп, қаладан шығып, көпірдің екі жағындағы жақтауша ағашқа шығып тұрамыз.
Ойымыз, əлдеқалай күн туса, соның үстінен құстай ұшып келе
жатқан автобусқа бір-ақ қарғып міну. Ал, жаңағы галстуктілер
галстугін жұлып алып қалтасына салады. Бір мекеменің мысығы екенін (заңшыл екенін) білдірмес үшін бетіне топырақ, күйе
жағады. Мойнына орап алуға даладан жаман шүберектер іздейді.
Ойында: «Е, мына сорлы сонымен, саясатыңмен жұмысы жоқ,
бір мүсəпір екен, бес-он сомын беріп, заңды соқпайтын жұмыс
адамы екен деп шофер ойласын», – дейді. Ардақты портфельділер портфельдерін қарнының үстіне тығады. Оның жөні келмесе,
портфелін далада жатқан жаман жыртық шүберекке орап алады.
Сонымен, біз əрқайсымыз қолымызға бес сомнан алып жоғары көтеріп, желбіретіп тұрамыз. Алыстан келе жатқан шофер
көрсін, біздің айтқанын істейтінімізді білсін дейміз.
Сол уақытта алыстан бір машина көрінеді. Бəрімізге бақыттың құйрығы көрініп, көз алдымызда бұлаңдағандай болады. Қолдарымыздағы ақшаларымызды желбірете түсеміз. Бірақ шофері
түскір 100 қадам жерден машинаны барынша ышқындырып,
көпірді бір-ақ селк еткізіп өте шығады. Біз бір-бірімізге ұрсамыз. «Сен, Сұрпақпай, – дейміз, – бес сомыңды жоғары көтермедің», – дейміз. Өзіңнің жеке меншікті, байшылдығыңды білдіріп,
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ақшаны өз бауырыңнан шығарғың келмей, жоғары желбіретпедің
дейміз. Галстукті азамат машинаның тоқтамауына өзін айыпты
санағандай, басына таңып алу үшін тағы жаман шүберек іздейді.
Сөйтіп тұрғанда, тағы бір машина көрінеді.
Біз ақшаларымызды жоғары көтеріп, əптиек оқыған балалар
құсап шулай бастаймыз.
Бірақ естеріңізде болсын: шофер еш уақытта тоқтамайды. Ол
көпірден сырғыта жүріп өтеді.
Сол уақытта мінсең – міндің, мінбесең – қабағын түйген шофер
саған пысқырып та қарамайды. Біз жанталасып мінеміз.
Сыймағандықтан біріміз жатып, біріміз оның үстіне мінеміз.
Сонымен, машина аяқ-қолы жерге тимей зырлайды. Шұңқыр
демейді, ой-қыр, арық демейді, баса-көктеп, оқтың жылдамдығындай ұшады. Жел жұлып кете жаздайды. Көзіңнен жас парлап,
бір-біріңді құшақтап зорға отырасың. Əсіресе шұқырларды баса
өткенде, машинадан бір метр жоғары көтеріліп, қайта соғыласың. Осы арада қалың киім пайдасын бір тигізеді. Басың айналып,
ішек-қарныңның бір аударылып түскені болмаса, жамбасың онша
айта қаларлықтай ауырмайды. Кішкене көгеріп қалғаны болмаса,
ешқандай да қан ақпайды, бұ да болса табыс...
Горбачов шахтасына түсетін бес-алты адам болады. Олар машинаға мінісімен-ақ «тоқтат!» деп айқай сала бастайды, бірақ
не керек, машина тоқтамайды. Айқайыңды, жылауыңды еститін
шофер жоқ.
Қарағандыдан өтіп бара жатқанда тоқтамаған соң, тіптен жанынан безгендер секіреді.
Біз байғұс секіре алмаймыз, оның үстіне, алдымыз құлазыған
дала болған соң, шофер əдейі бар жүйріктігімен жүреді. Ал осы
арада цирктің артисі болғың келеді, болмағаныңа қатты өкінесің.
Ал цирктің артисі болып, құстай ұшып келе жатқан машинадан
секіріп түсіп, қол-полың ғана сынып, түк көрмегендей кете берсең! О, шіркін-ай!
Міне, Қарағандыға келдік. Бірақ тоқтайтын машина жоқ, баяғы
қарқыны. Бəріміз шулаймыз, бірақ шофер естімейді. Содан соң
жаннан, болашақ өмірден, сүйген жардан, алайын деп тұрған бір
айлық демалысыңнан – барлығынан безіп, өлімге бел байлап,
секіруге айналасың. Зырылдап кетіп бара жатқан машинадан əр
жерде біреу құлап түсіп жатады. Оның өлі-тірісін кім білсін.
Содан Қарағандыдан Майқұдыққа қарай бір жарым километр өткенде, беліміздегі арқанның бір ұшын бір-екі жолдасы-
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мызға байлап, төрт-бесеуіміз секіреміз. Төртеуіміз құлап түсіп,
машинадағы жолдастарды да жұлып алып қаламыз. Біраздан
соң есімізді жиып, кім өлі, кім тірі, кім бар, кім жоқ деп санақ
жүргіземіз. Жол-жөнекей секіргендердің бəрі бір жерге жиылады.
– Бас жарылып, саусақ сынғаннан басқа шығын жоқ, – дейді біреу.
Біз уралап, қуанып, қол шапалақтаймыз.
Өлместен қамалды жеңіп шыққандығымызға қуанамыз. Ал портфельді жолдас қайда? Ол жолдастың беті жараланған, қамығып тұр.
– Ой, неге қамығасың, бет жараланбай, көз шықпай табылатын табыс бар дейсің бе? Неге қуанбайсың? Əлде сен жылауық
адамсың ба? Тышқан құсап, сен бір түкке тұрмайтын бетіңнен қан
аққанға жаралымын дейсің, өзің тіптен нəзіктігіңді, интеллигенттігіңді білдіріп тұрсың-ау, – деп біз шулаймыз.
– Қамықпаймын-ау, бірақ жолда жанталасып жүргенде, портфелім түсіп қалыпты, – дейді портфельді.
Сонымен, ол байғұс портфелін іздеп, жаяудан-жаяу салпақтап
қайтадан Жаңа қалаға кетеді.
– Міне, əлеумет, біз бұзып жүрген қамалдар осы. Қарғып түспеген автобусы жоқ, ұрыспаған шофері жоқ батырлар, міне, біз
боламыз.
...Жақында газет басқармасына бір жұмысшы келіп, шофердің кесірінен бір саусағының сынғанын айтты. Біз жағамызды
ұстап, жұмысшының бір мына жағына, бір ана жағына шығып
таң қалыстық.
– Ой, батыр-ай, – дедік біз, – түкке тұрмайтын кішкентай саусағыңның бір-ақ буынын сындырып, аман-есен, өлмей, автомобиль қамалынан шыққан сен қандай герой едің, – дедік.
Жақында бір болатын үлкен қызықтың хабарын естіп отырмыз.
Рас-өтірігін қайдам, трест гаражының бастығы, құрылыс басқармасы гаражының бастығы жақында Бұқпаға бармақшы дейді.
Біз газет қызметкері екендігімізді пайдаланып қасында жүріп,
жоғарғы көкелеріміздің өздерінің қалай галстугін жұлып қалтасына салып, портфелін қарнының үстіне тыққандығын, қалай
мойнына жаман шүберек орап, бетіне балшық жаққандығын көрмекшіміз. Сонда ғана ол бастықтар өз машиналарын, өз шоферлерін көрмесе, əйтпесе қол үзіп кетті ғой қазір олардан.
Біз қорытайық. Қарағандының барлық шоферлері осылай ма?
Жоқ. Бірақ көбісі осындай. Пара алу, қатынасушыларды адам қатарына санамау, жұмысшыларды «түк білмейді» деп ақысын жеу
(осыдан барып «портельдіден» сескену шығады) көп шоферлер-
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ге əдет болып барады. Қандай машина қатынасушыларды алуы
керек екендігі мəлім емес.
Қалалық кеңестің қатынас жолын тəртіпке, заңға салатын уақыт
жеткен жоқ па? Тиісті орындардың бірі келіп, бірі кетіп, көбінесе
бос қыдырып жүретін машиналарды жол қатынасына айрықша
бөліп қоятын уақыты жеткен жоқ па? Қарағанды жұмысшыларын
қашанға дейін жағаластырады?
Қадірлі қалалық кеңес! Қарағанды шахтері Бұқпаға, Жаңа
қалаға барғысы келеді, алайық, мысалы, ондағы саған барғысы
келеді. Не болмаса онда барып дем алғысы келеді. Бұл тіптен
дұрыс. Онда əуе, көл, бақша, тағы-тағылар бар.
Ал енді демалудың орнына, яки өзіңе барып бір жұмысын бітірудің орнына шаршап, шалдығып, басы жарылып, кешке үйіне
қайтқаны жөн бе? Жоқ, айналайын, жөн емес. Он рет, жүз рет, мың
рет жөн емес. Ендеше, қатынас жұмысы жолға қойылсын!
1934

ТЫШҚАН АУЛЫНДАҒЫ УАҚИҒА
Əдепкіде екі тышқан шығып, бірінің артынан бірі жүрді. Бұл
арада жан жоқ еді. Міркемел қарға омбығып төбешікке шықты.
Жан-жақта үй көрінбеді.
Бұл жер астындағы барактардан кəріп-қасерлер үйін табу –
қолдан ұшып, қалың тоғайға еніп кеткен торғайды іздеп табудан
қиын болды.
Екі күн болды. Міркемел: «Бұл бөлімді көргендерің бар ма?» –
деп жергілікті газетке жариялаған-ды. Бірақ халық жұмған аузын
ашпады. Біліп келіп айтатын бір жаужүрек табылмады.
Жөн айту бюросынан сұрағанда:
– Кəріп-қасерлер мекемесі Москвада болуы керек, ал оның
анық адресін білмейміз, – деді.
Содан Міркемел бүгін іздеуге тағы шықты.
Төбешіктің үстіне шыққанда дəрет сындырғысы келді...
Міне, осы жерде «сұмдық» басталды. Төбешіктің астынан айғай шықты.
Міркемел ата жөнелді.
Бірақ төбешіктің асты күңіренгенін қоймады. Міркемел: «Қар
астында көміліп жатқан адам болар», – деп қайта айналды. Осы
арада екі тышқанға кездесті.
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Екі тышқан тыныш жатағына адам келгенін сезіп, жорта жөнелді. Сөйткенше болған жоқ, екі тышқан бір жарыққа еніп кетті.
Міркемел маңыздана басып, тышқан енген жерге жақындай
түсті. Тышқан енген жерге аяғын қоя бергенде, жер ойылып кетіп,
Міркемел жоқ болды...
...Міркемел көзін ашып алғанда, үш адам жан-жағынан қамап
тұр екен. Біреуі көзілдірігін мұрнының ұшына ысырып, сорғышпен, сызғышпен қаруланып алып, Міркемелге тап берейін
деп тұр. Біреуі қалам, қағаз алып, акты жазбақшы болып тұр.
Көзілдірікті сорғышын салмақтап:
– Тап дұшпанысың ба, оңшылсың ба? Оны кейін біле жатармыз... Сен неге кеңсеге рұқсатсыз кіресің, сен кеңсеміздің төбесіне шығып, дəрет сындырып, адамшылығымызды бір уыс қылғаныңмен тұрмай, кеңсемізге есігімізден сұраусыз жығылғаның
не? – деді.
– Мен білмедім, құлап түстім, – деді Міркемел сасып.
– Міне саботаж, – деп айғай салды көзілдірікті. – Біреудің
кеңсесіне сұраусыз кіру, құлап түсу правосын саған кім берген?
«Білмедім, білмедім...» Мүмкін, сен өлетін күнімді айтып бер
дерсің? Мүмкін, сен Нарком болатын күнімді айтып бер дерсің?
– Жаз актыны, – деді көзілдірікті.
– Біріншіден, кеңсенің төбесіне шығып, астындағы еңбекші қызметкерлерді басынып, бухгалтердің дəл төбесінде айтуға болмайтын, кеңес заңының тармақтарында көрсетілмеген қылмыс істеді.
Бухгалтер айғай салғанда, жүрегінің батыр еңбекшілердікі
еместігін сездіріп, қорқақтықпен қашып кетті. Сөйтіп, жүріп өткен жерінде өзінің тастаған лас суын қалдырып кетті. Ол позор
кеңсе төбесінде таңба болып əлі тұр.
Екіншіден, ол үй төбесіне шығып, астындағы еңбекшілерді аяғымен басып, істеген қылмысына қарамастан, бастық, хатшы, бухгалтер үшеуінің ортасындағы жалғыз кабинетке сұраусыз кірді. Кірген де жоқ, өзінің мəдениетсіздігін істеп, түйе құсап
құлап түсті...
– Позор, позор! – деп айғай салды кеңседегілер.
Міркемел аң-таң болды. Не істерін білмей:
– Газетке жазылыңдар! – деп, қалтасынан квитанциясын суыра
бастады.
«Газетке жазыл!» деген сөзді естісімен-ақ ентелеп тұрған бухгалтер, хатшы, «акт жаз» деп тұрған бастық үндеместен орынорнына тарай бастады.
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Бастық орнынан тұрғанда бостандықты пайдаланып, столдың
үстінде шарқ ұрып, үймелеп толып кеткен тарақан, қандалалар
бастықтың қайтып келе жатқанын сезіп жан-жаққа қашысты.
Елу шақтысы төр жақта шашылып жатқан делолардың арасына
барып, бүк түсіп жатысты. Өзінің тышқандық мəдениетсіздігін,
бастықты сыйламаушылығын, сұғанақтығын істеп, стол үстіндегі қағаздарды екпінді түрде аралап жүгіріп жүрген сұр тышқан
бастықтан сескеніп тайып берді, тартпаға кіріп жоқ болды.
Бір тарақан ашуланып отырған бухгалтердің мұртына мініп
алып, өзінің əдепсіздігін істеп, кетпей қойды. Бухгалтер сіріңке
тартып, жағып жіберу қаупін туғызып, зорға орнынан қозғалтты.
Хатшы түсін жылыта бастады.
– Кеңсеге құлап түскен жолдас, біз де дауды қояйық, сіз де
газетке жазыл дегеніңізді қойыңыз, – деді.
– Неге? – деді Міркемел.
– Аш құлақтан тыныш құлақ, сол жарықтықтан қашық жүрсек
деймін, отпен ойнауға болмайды ғой, кеңсемізде жатып газетің
бунт шығарып жүре ме, өзіміз тыныштықты сүйеміз. Оның үстіне
жаңа əліппемен таныстығымыз жоқ. Оны үйрену үшін кеше ғана
өздерімізді екпінді жарияладық, – деді хатшы.
– Жоқ, мен көнбеймін, – деді бухгалтер бір бүйірден.
– Бұл азамат дəл менің үстіме дəрет сындырып, еңбекшілік
арымды төгіп, масқара қылды. Бұл кеңсе төбесінде дəл хатшының үстінен дəретке отырса көзі көрмеді ме? Неге менің үстіме
отырады? Бұл өлім емес пе? Мен қалай көнем? – деді бухгалтер.
Осыдан соң жер барактағы кабинет жым-жырт болды.
Бастықтың алдында үлкен газет көлеміндей қағаз жатыр. Бұл –
«1935 жылы кəріп-қасерлер кеңсесі жүйесіндегі тышқан, бүрге,
тарақан, қандала, тағы басқа сол сияқты табы жат, арсыз, əдепсіз,
мəдениетсіз жəндіктерді мүлдем жою жоспары». Бұл жоспардың
бұл стол үстінде жатқанына 20 күн болыпты. 20 күн ішінде əлгі
басынып жүрген тышқан 20 рет келіп, 20 жерінен кеміріпті. Жəне
де ол жоспардың үстінде жорғалаған қандалаларды сорғышпен
басып өлтіре бергендіктен, басынан басқа жерінің бəрі қып-қызыл
қан болып, ешқандай жазу көрінбейді.
Тыныштықты хатшы бұзды.
– Тышқан аулайтын уақыт болған жоқ па еді.
Сөйткенше болмады, еңбекші бастық отырған кеңсенің адал
қағаздарына зиянкестіктерін жасап, жеп, əбден семірген екі тышқан Міркемел шыққан үй төбесіндегі екі қабат терезенің арасын-
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да ерсілі-қарсылы жүгіре бастады. Осыдан соң-ақ Міркемелдің
құлап түскен дауы естен шықты.
– Бұл жердің адамы да, тышқаны да басынып болды-ау! Терезенің арасында майдандасып жүргенін қарашы?
Үшеуі де қарғып тұрды. Бастық басына бір дело байлаған
сызғышпен қаруланып, ақырын басып столдың оң жағына шықты.
– Сызғыштың басындағы дело неге керек? – деді хатшы.
– Делоны кемірем деп тышқан бері шығады, – деді бастық
сыбырлап.
Үшеуі терезенің үш жағынан шықты. Бірақ екі қабат терезенің
арасындағы тышқандарды ұстау қиынға соқты.
– Сорғышпен жіберіп ұрайын ба? – деді бухгалтер.
– Терезе сынады ғой.
– Сынса сынсын! – деді бастық, – тек жауыз тышқанның ең
болмаса біреуі ұсталсын. Босағаға байлап қойсақ, оны көрген соң
кеңсеге тышқан жоламайтын болады. Алдымен терезенің сынғанына акт жасап алайық, – деді.
– Кəне, айта қойыңыз.
– Терезенің арасында арсыз тышқан əбден ұятсызданып алып,
ойнақтап төбемізге секірді. Жаздың ба? Одан соң: біз еңбекші
елдің өкілі болғандықтан, тышқанды құртуға ұмтылғанымызда терезе сынды. Оған жауапты – арсыз, ертең жойылуға тиісті
тышқан. Дедің бе? М... м... м...
Бірақ тышқан актының басын, өзіне артылатын айыптау қорытындысының түйінін есіткен соң-ақ, жоқ болды. Бастық сасып,
терезеге делоны созды:
– Мə, мə, тышқан... жей ғой.
Бірақ тышқан қайтып шықпады. Осымен кеңсенің жұмыс уақыты да бітті.
– Жұмыс істейін-ақ дейсің, бірақ келген адам, тышқан дауыменақ уақыт өтеді, қағазға бір қарай алмайсың, – деді бухгалтер.
Қағаз деген сөз шыққан соң, бастық орнынан қарғып тұрды:
– Ұмытқан екемін. «Тұяқ, мүйіз конторында» мəжіліс бар еді,
уақыт өтіп кеткенін қарашы.
– Айтпақшы, «Түйе құйрығының конторы» сізді мəжіліске
шақырған, сағат беске, – деді хатшы.
– Мен соған барам, – деп бастық ата жөнелді.
– Айғаймен жүріп, түскі бутербродымды да жей алмаған екенмін! – деп, бухгалтер жей бастады.
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Хатшы қалған бес минутты пайдаланып, Москвадағы кəріпқасерлер мекемесіне рапорт жазбақшы болды.
«...Өзіміздің негізгі жұмысымыздан басқа тышқан, қандаламен де күресті күшейттік. Əр қызметкер күніне 30 қандаладан
өлтіріп, бір құтыға салып отырады, айдың аяғында бір-ақ есеп
жүргіземіз...» – деп бастады хатшы.
Тышқанмен бастап, сонымен аяқтауға тақалып, өз жұмысы жөнінде бір ауыз да сөз айтпады.
Сол уақытта барып Міркемелге көзі түсті.
– Айтқандай, сіз əлі отыр екенсіз ғой. Есік анау, қош болыңыз.
Бұдан былай əдепсіз түрде жығылып түсуді қойыңыз! – деді.
Үйдің іші темекі түтініне толған. Шашылып жатқан делолардан тарақан түгіл, адам да аяқ алып жүре алмайды. Үйдің төбесі
өрмекші өрмегімен торланған. Міркемел тұншыға бастады.
– Тышқанды жою жоспарын жасағанша, жақсы үйге неге көшпейсіңдер! – деді Міркемел.
Хатшы қабағын түйіп:
– Анаған қара! – деп, босағада ілулі тұрған қағазды көрсетті.
Қағазды «жұмыс істеп жатқанға мешайт етпе» деп жазылған
екен.
Міркемел құлаған жерінен қайтып шығып кетті!
1934

ҚАЗАҚ ТІЛІН ЖЕК КӨРЕТІН ШАХТКОМ
Шахткомның кішкентай кабинетінде отырмын. Мен мұнда тура
келгенім жоқ, алдымен ең дөкейі осы болар деп бірінші кабинеттің төріндегі сүлікше сүзіле қарайтын сары жігітке жолыққам.
Амандықтан кейін о кісі: «Газет таратудың жөнін білетін – парторг
Кушин, өзге жұмыстарыңды орынбасарым-ақ бітіріп береді», –
деп, мені осылай сілтеген болатын. Қалың киіммен қоржаңдап
қызыл үстелдің ортан беліндегі жылмаңдаған сұршұнақ жігіттің
алдына кеп жалп ете қалғамын.
– Біз 34-жылғы кемшілікті 35-жылда жойғалы жатырмыз, «так
что» біз сүйтіп жанданғалы жатырмыз, – деп бастады сөзін.
Амалсыздан ғафу өтініп:
– Газет таратуда қандай əдіс қолдандыңыздар? – дедім күлімсіреп.
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– Əдісіміз сол, президиумде қарап, əр участковой, десятник,
бригадир өз кісілерін жаппай «газеттендіруге» жауапты деп қаулы
алдық. По-моему, газетсіз жұмысшы жоқ. Планын ұмытып отырмын. Фактический не болғанын Кушиннен біліңіз, – деді шалқаң
етіп.
– Подшивка тігіліп отыра ма? Газеттің иелеріне тиюі қандай? –
дедім тағы əлгі шахтком Төлепбекұлына.
– Патшепке дегеніңіз бізде бар-бар... өлкелік, облыстық газеттердің де мұрнына кендір өткізіп қоямыз, – деп езу тартты да, –
газеттің кеңседе жатуы жойылған. Как почта əкеледі, так қолдықолына береміз. Бірен-саран болмаса, газет алмадым дегенді көре
алмайсыз, – деп əнебір жігіттің сөзіне бұрылып кетті.
Ақ шкафтың ығында кекілі көзін шұқып, тиышсызданып отырған хатшы балаға жақындап, подшивкаларды көрдім... Одақтық,
өлкелік, облыстық газеттердікі жоқ. Жергілікті газеттердің 1 январьдан бергі сандарын бүктеп, делолардың арасына қоя салыпты. Қоймада жатқан газет көрінбеді. Осы неме декабрьдікін көрсет деп жүрмесе игі деген кісіше: «Өткен айлардікін бұрынғы
хатшы архивке буып тастаған көрінеді», – деп хатшы бетін тыржитты, өзі ұқсатып отырғандай-ақ...
Төлепбекұлы екеуіміз қайта əңгімелестік.
– Сізге декабрь айында үш газет хабарын жібердік. Өз қолымнан алты хабар əкеп тапсырдым. Соның біреуіне жөн айтпауыңыз,
жауап қатпауыныз қалай? – дедім мен тағы.
– Қой... значит бəріне де почта арқылы тиісті жауап қайырған
болармын, – деді күмілжіп.
– Қой тұрсын ешкі де жоқ, мүмкін, басқа газеттердікі шығар.
– А как жы... өздерің де... білесің, əнеугүні «Труд» газеті керемет істеген жоқ па... олар заметкасын телефонмен күнбе-күн
ескертіп, қол-аяғымызды бір уыс қып отыратын. «Б.К.» де осылай істейді. Ал сендер өйтпейсіңдер. Ұмытып кетеміз. Так что,
біздің жұмыс көп, науқаннан науқан. Кеңсірігіміздегіні шығаруға
да қол тимейді. Заметкалар қалтада жүріп жоғалып кетеді ме?..
Шортты уазмый... əйтеуір, айырылып қаламыз, – деп, қолын секіртіп жіберді Төлепбекұлы.
– Рас, олардың телефоны шылдыр етсе, тапсырғанын орындай
бастайсыңдар. Біз келгенде көмейің бүлк етпейтіні қалай? – деп,
мен де ышқына түстім.
Бірақ ол сұрағыма құлақ аспады. Ылажсыз түс жылытып:
– Өзіңіз қандай газеттерге жазылдыңыз? – дедім тағы шұқылап.
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– Мен «Каз. правдаға», «Кар. коммунаға», «Большевик Кашергаркасына» жазылдым. «Социалды Қазақстанға» да жазылсам
керек. Өзгелерді боса-болмасада кеңседен пайдалана жүреміз де...
– Əйтеуір, қазақша газеттердің біреуінқыстырғаныңыз абұйыр
болған екен. Қайсысын көп оқисыз? «Қ.П.-ға» неге жазылмадыңыз?
– «Қ. П.-ға» менен өзге де жетпей ме? Так что, біз комитетпіз...
орысшаны оқысақ, не түрлі суриезни хабар-нұсқауларды он
күн ілгері естіп, сусынымыз қанады. ЬІңғай қазақшыл бола
берсек... – деп жымың-жымың етеді əлгі шешенің.
Тегі, қазақ газетін алдырып оқысам, жергілікті ұлтшыл болам
ба деп қауіптенеді-ау деймін!?
Кабинетінен шыға бергенімде:
– Ау, жаным? 34-жылдың бықсыған шаласын қағыстырып
қайтесің. Кел бері, Жаңа жылға келісім жасайық... Жолдас емес
пе едік?.. – деді.
Мақұлдаған кісіше бас изеп жүріп кеттім.
Бірақ ат сыры иесіне мəлім. Төлепбекұлының сыры бізге мəлім. Бұл сабаз 34-жылдың басында да 3–26-шахтадағы шахткомның бір жиналысында отырып:
– Қазақ газетінің жайы белгілі, өзіміз оқымаймыз...Тілші ұйымдастыруыңа да қарсымын... Қабырға газетіңмен де дос емеспін, –
деген сасық пікірін жұрт анық есіткен.
«Түзелмейтін мылжың» атты фельетон болып басылған.
Сол ауруын биыл күзден бері тағы қайталап жүр. Көміршілер
одағының нұсқаушысы болып жүргенде «Қабырғасынан қойылған мəселе жəне жамбастап жатқан шахтком» атты фельетонды да
осы аяқсыз қалдырған. Ұлт баспасөзімен қашан да қаны қас. Бұл
өздігінен сауықпайды.
Мұны тиісті орын асқындырмай, сауықтырғаны жөн.
1965
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АСҚАР ҚАЙТА ҚҰРЫЛЫС ДӘУІРІНДЕ
І
Пролетариат көркем əдебиеті – тап қоғамының ішіндегі ең
көрнекті, ең шыншыл, ең əділ əдебиет. Себебі жұмысшы табы –
өтірік, алдау, арбау, езу, қанау ешқашан да болмайтын қоғамды
құрып жатқан адамзат тарихындағы бірінші тап.
Жұмысшы табының түпкі мақсаты – жер жүзіндегі езілген
тапты қанаудан, езуден құтқару болса, пролетариат əдебиеті –
ашықтан-ашық, айқын түрде ұлы пролетариат табын бастап отырған коммунист партиясының өткір құралы, жұмысшы табынан
туған, таралған, біте қайнап, бірге өскен, идеология майданына
араласқан жалынды тілі. Кеңестер Одағындағы пролетариат өмірге төңкеріс жасады, жаңа өмір құруда затшылдық диалектиканы
негіз қылып ұстап отыр. Себебі затшылдық диалектика – біздің
саясаттың, біздің білімнің негізі, пролетариат білімінің теориясы.
Қай білімнің саласы болсын затшылдық диалектиканың негізімен
құралып, қозғалысты алға бастыруда, өмірді өзгертуде белсенді болып отыр. Ол қоғам дамуының бет қарқынына жауап беріп отыр. Сондықтан марксизм білімі деп танылып отыр. Егер
де затшылдық диалектикалық көзқарас болмаса, онда марксизм
жоқ екендігін тəжірибе жүзінде көріп отырмыз. Затшылдық диалектиканың көзқарасымен əрбір теорияның негізін қарастырып,
тəжірибемен байланысын анықтап, ең ақырғы тексеру жасалып
жатыр.
Ленин марксизм ғылымын бағалай келіп, оның түпкі қазығы –
диалектика деп тапқан. Ол турасында «Маркс пен Энгельстің
жазысқан хаттарында» былай дейді:
«Бүкіл саяси экономиканы негізінен бастап қайта құру ісіне –
тарихқа, жаратылыстануға, философияға, жұмысшы табының
саясаты мен тактикасына материалистік диалектиканы қолдану – Маркс пен Энгельстің бəрінен де гөрі мейлінше назар аударған мəселесі, міне, осы, олардың енгізіп отырған неғұрлым
елеулі, неғұрлым жаңа нəрселері, міне, осында, революциялық
ойдың тарихында олардың алға қарай жасаған данышпандық қадамы, міне, осында» (В.И. Ленин. Шығармалар. Толық жинағы.
24-том. 285-б.).
Міне, осы негізде пролетариат фəлсафаны партиялық қылып,
таптың жырын жырлатып отыр.
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Тап тартысының саясатымен байланыстырып, əдебиетті де сол
негізде жасап отыр.
Сондықтан əдебиет мəселесі өмір қатынасының қорытындысы, тап тартысының түрі деп санап отыр. Олай болса, сол төңкерісшіл диалектикадан құралған пролетариат көркем əдебиетінің партиялық теориясын социалды құрылыстың төңкерісті
тəжірибесінде іске асырып жүрген белсенді азаматтар – пролетариат жазушысы болады.
Пролетариат жазушы дегеніміз – əдебиет еңбегінде затшылдық диалектиканы негіз қылып ұстаған, көркем тілдің шебері,
пролетариат идеясының үгітшісі, жаршысы болады. Шындықты
миллиондаған еңбекшілерге түсінікті түрде пернемен суреттеп,
сезімін көтеріп, жігерін қоздырып, еліктіріп, желпіндіріп отырады, өнеге береді. Коммунист партиясы бастаған ұлы тап ісіне еңбекшілерді аянбастан күресетін құрушы, екпінді етіп ұйымдастырады. Олай болса, шын пролетариат əдебиетін, партиялық
əдебиетті көпшіліктің қатынасуымен сол жазушылар жасайды.
Ленин пролетариат əдебиетін: «Адамзаттың революциялық ойпікірінің соңғы жетістігін социалистік пролетариаттың тəжірибесімен, нақты жұмысымен кемелдендіретін, өткеннің тəжірибесі
(социализмнің дөрекі, утопиялық формалардан басталған дамуын
аяқтаған ғылыми (социализм) мен қазіргі тəжірибенің (жұмысшы
жолдастардың қазіргі күресі) өзара əрекеттестігін үнемі үйлестіріп
отыратын еркін əдебиет болады» деген (В.И. Ленин. Шығармалар.
Толық жинағы. 12-том. 109–110-бб.).
Социалистік дəуірде пролетариат əдебиетінің негізі қылып
Лениннің осы сөзін кімде-кім іске асырса, сол пролетариат жасаушы бола алады. Міне, біз осы негізде Асқардың əдебиет еңбектерін тексеруіміз керек.
Асқар пролетариат əдебиетіне қандай жолмен келді? Асқар
коммунист партиясы бастап отырған пролетариаттың социалистік құрылысына қалай қатынасты? Социалдық құрылыстың əрбір тарихи дəуірінің төңкерісшіл идеясын қалай түсінді? Асқар
пролетариат ақыны ма? Міне, осы мəселелерге тоқтап өтейік.
Октябрь төңкерісі болғанда Ресей пролетариатының ашынған ызасының ашулы толқыны капитал үстемдігін құлату, пролетариат табын езушілік, қанаушылықтан кұтқару үшін байлар табымен мықтап кездесті, ойран салды. Капитал жүйесін талқандады. Осы тартыста завод, фабрика, ауыл шаруашылығы құлдырап
кетті. Завод жүрегін – машинасын жүргізіп тұрған жұмысшылар
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өздерінің қожайынымен майданда, тартыста болды. Жиһангерлік
соғыс шаруашылыққа зардапты болды. Аштық, өлім, апат болды.
Орыс пролетариаты басқа ұсақ ұлттық бауырларымен бірлесіп,
тізе қоса отырып үстемдік алды, сүйтіп, құлаған шаруаны көтеруге кірісті. Сол төмен түсіп қалған шаруашылықты кемеріне
келтіру дəуірінде Қазақстан пролетариат жазушыларының екінші буыны болып Асқар туды. Əдебиет майданына 25-жылы түсті. Содан бері басынан екі-ақ дəуірді өткізді. Асқар əдебиет майданына комсомол ортасынан тəрбиеленіп, шынығып келіп кірісті.
Социалдық құрылыс майданына белсене қатынасты. Жас қаламын қайрап, ұшын шығарды. Əдебиеттің əр түрінде (өлең, əңгіме, пьеса, очерк, сықақ, фельетон) жазды. Мəселенің жағдайына
қарай сөз қолдануға тырысты. Тап майданында өзінің өткір қаламын тап дұшпандарына, жат адамдарға, тап жауына түйрей
білді. Оларды улы тілмен сықақтап, бет пердесін жырта білді.
Жаңа, өсіп келе жатқан пролетариат кадрын, завод тұрмысын,
құрылыстың шегесін, тетігін шамасы келгенше (соңғы уақытта)
суреттеуге кірісті. Өмірдің түйінді мəселелерін, дəуірдің кезеңді
жылдарындағы саяси істерімізді көре, көрсете білді. Олай болса,
Асқар комсомол ортасынан тəрбиеленген пролетариат ақыны.
Шаруашылықты қайта құру дəуірінде өмірге пролетариат көзімен қарап, жазған көрнекті еңбектері де бар. Мысалы: «Ұлы
қарқын заводта», «Степан балықшы», «Құттықтау», «Берлин көшесінде», «Айзман», «СССР-дың жүрегінде», тағы-тағылар. Бұл
өлеңдерінде Асқар социалды кұрылысты терең түрде көрсете білді. Түр жағынан да, мазмұн жағынан да өсті. Оқығанда көпшілікті көтеріп, еліктіріп, желпіндіріп тартып əкетті. Асқардың сыртқы жағдайды, капитал мемлекеттеріндегі төңкеріс қозғалысын
суреттегеніне келсек, «Айзман» деген өлеңінде капитал елінде 16
жасар төңкерісшіл жас пионердің тұтқынға түсіп, жер жүзіндегі
пролетариаттың күшімен түрмеден шығып, кеңес еліне келгенін
суреттейді, Айзманға пролетариаттық ақылын айтады.
Дугва, Леик, Браин,
Пуанкаре, Джорж, шотлан
Генерал-майор Атутан,
Америка англичан –
Тау шықса да алдыңнан,
Талма, тайма жолыңнан.
Оңыңнан да солыңнан
Əлденеше миллион
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Пролетариат жас ұлан,
Біз ұстадық қолыңнан,
Көтер туды жоғары.
Жер жүзінде таң атсын,
СССР-да атқан таң, –

деп келіп бітіреді. Бұл өлеңнің мазмұны да, түрі де көркем. Асқар
көрнекті келген нағыз өмір шындығын көрсете білген. Айзманның келешекте шын төңкерісшіл болып шығуына көмектеседі,
алға итермелеп, талмайтын күреске шығарады. Өлеңнің түр жағынан ұйқасын іздеп күшеніп отырмайды. Күш-қуаты мол. Əсіресе
ақында көп кездесетін сүріншектік ауру, өлеңнің жалпы мазмұнына сəйкессіз үнді, ұйқасқан кейбір орынсыз сөзді жапсыра
қою – бұл өлеңде жоқ, оқушыларды сүріндіріп, мұрнын қанатып
отырғызып кетпейді. Еліктіріп ала жөнеледі.
Онан соң «Берлин көшесінде» деген поэмасында Германияда аштық, өлім, дағдарыс күшейген сайын төңкеріс толқынының
өсіп келе жатқандығын суреттейді. Герман коммунист партиясының көсемі Тельман жолдастың пролетариатты капиталмен аянбай күресуге шақырғанын жырлайды.
Сөйлейді Тельман жұлқына,
Қолын сермеп ұмтыла.
– Міне,
Міне, жолдастар,
Бұл қорлыққа кім шыдар.
– Долой
Осындай господа –
Гинденбург...
Гитлер...
Өңкей мал.
Көтеріл,
Серпіл,
Пролетар,
Бірік
Топқа,
Айқай сал, –

деп герман коммунист партиясының көсемі Тельманның сөзін
кестелеп келтіреді. Бұл – төңкеріс толқынын қазақ еңбекшілеріне
пернемен суреттеп беру, таныстыру, пролетариат ақынының өз
міндетін сезгендігі.
Асқардың социалдық құрылысты құруда оған қарсылық кел-
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тіріп жүрген ішкі тап жауын əшкерелеуіне, тапсыз қоғам құру
ісіне қалай қатысқанына келсек, Қазақстан кəсіпшілер одағының
IV съезіне жазылған «Құттықтау» деген өлеңінде былай дейді.
Лениннің «кімді кім жеңу –
я жеңілу,
я жеңу,
я көмілу,
я көму,
я тірілу,
я өлу,
я жандыру,
я жану,
я қирату,
я көну.
Екінің бірі – екінің
Екінің бірі – екінің»
деген ұлы ұранын
Фабрик, завод – қалада
Поселке, ауыл-далада
Социализм жағына
шешілген,
Шешкен шағында, –

деп Кеңестер Одағындағы тап тартысының социализм пайдасына шешілгенін айтады. Ленин ұранын көркем сөзбен келтіреді.
Бұл өлең қай жағынан болса да күшті шыққан. Асқар бұдан əрі
социалдық құрылыстың өсуін, алға басуын айтады. Қазақстан
Кеңестер Одағының көрнекті тармағы болып, ауыл шаруашылығы
басым өндірісті өлкеге айналғанын жырлайды. Ескі, қырсықты
көшпелі дəуірдің сөніп, өшіп бара жатқанын айтады. Партияның сара жолы үшін тап жауымен, зиянды пікірмен күресуге
шақырады.
«Оппортуншыл –
Оңшылдың,
Ымырашыл,
Солшылдың,
Ұлы орысшыл,
Ұлтшылдың,
Трюдионшыл –
Көп «шылдың»
Қалдығымен күрес аш, –
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деп миллиондаған пролетариатты коммунист партиясының жолбасшылығымен трюдионшыл троцкишіл пікірлермен күреске шақырады. Ұлы майдан дəуірінде партия ішіндегі теріс ағымдарға
жол бермеуге үндейді. Бірақ осы əрбір ағымдарды талдап, бет
пердесін ашып, социалдық құрылысқа жат екендігін айту керек
еді. Амал не, ақындарымыз толық талдау жүргізе алмай, көбінесе
ағымдардың атын тізумен ғана келеді.
Енді Асқардың социалдық құрылысты суреттегеніне келейік.
Асқар шаруашылықты қайта құру дəуірінен де төңкерістік
қарқынды жақсы түсінді. Коммунист партиясының бастап отырған тарихи ісіне маңыз бере білді. Социалдық дəуірдің іргетасын қалауда шаруашылығымызды жаңа жолға түсіріп, Кеңестер
Одағының пролетарын алуан-алуан табыстарға ие еткен партияның ұлы шараларын орындау жолындағы күресті екпінмен
жырлауға кірісті.
Асқар «Степан балықшы» деген очеркінде Кеңестер Одағының
бір тармағы болған Қазақстанның шаруашылықты қайта құруға көшкенін, СССР-дағы төңкерісшіл пролетариаттың көмегіне,
тəжірибесіне сүйенгенін суреттейді.
«Қасымдағы аксақалды қарт шүңірек көзін аудара қарап, жанжағына алақтай тұрып сөз бастады:
«Жігіттер, сендер теңіздің тепкісін, толқынның толғағын көрмеген жассыңдар əлі; жаңа өспірім жас көрінесіңдер, бұл – толқын толқын ба, бұл тепкі – тепкі ме! Міне, теңіздің тепкісін біздер
көрдік, біз осы толқынның ішінде мына сақалды ағарттық», – деп,
орыс пролетарлары Қазақстанның жаңа өсіп келе жатқан жас
пролетарларына Октябрь төңкерісінің тарихын айтып, оларды
соның рухында тəрбиелейді».
«Сөйтіп, біз телегей-теңіз, тентек толқыннан, қарлы боран, қанды бұршақтан, нелер қиындық, нелер бейнетпен кемеге ілініп,
аман қалған болатынбыз. Ол қауіпті қайық, бірақ құнды қайық
еді. Бұл төңкеріс толқыны, «Аврора» пароходы екені естеріңде
бар ма? Бұл толқын – толқын ба! Үлкен толқын алдыңда», – деді...
Отырғандарды Степанның сөзі қайраттандырғандай болды.
Социалдық құрылыстың ұлы толқынына қажымай, талмай,
қайрат-жігермен істеуге дайындал деп алдағы ірі толқынды ескерткендей болды.
Сүйткенше болған жоқ, жолын туралап алған, алдымызда тұрған капитан:
«Давай полный ход», – деп айқай салып жіберді. Біздер де
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қуанғанымыз ғой: «Даешь полный ход!» деп айқайлап жіберіппіз», – деп бітіреді. Бұл арада Асқар коммунист партиясының
ұлы қарқынмен алып шаруашылықты қайта кұру дəуіріне екпінмен кірісіңдер деген пролетариатқа берген командасын суреттеп айтып отыр. Қазақстан пролетариаты Кеңестер Одағы
пролетариатының көмегімен «біз де дайынбыз» деп қарсы алды.
Асқардың мұнысы өте күшті шыққан, үлгі болатын шығарма.
«Ұлы қарқын заводта» деген өлеңінде завод жұмысшыларының екпіндеп істеп жатқанын суреттейді, қыдырымпаздылыққа
орын жоқ екенін айтады.
Ұлы жарыс, ұлы қарқын,
Станок пен станок
Бір-екі, үш.
Жұмсалсын күш,
Соқ, сом балғаны.
Созбай соқ,
Тынбай соқ, –

деп келіп, завод тап дұшпандарының кедергілеріне қарамастан
оларға соққы беріп, жоспарын орындай алатынын айтады.
Бірақ біздер «күрес» десе,
Тегі емеспіз еріншек.
Күресеміз, орнатамыз,
Өйткені біз – большевик, –

деп аяқтайды. Асқардың бұл өлеңі – өте көркемделіп жазылған
өлең. Заводтың ішкі көрінісін, қарқынын, екпінділерін дұрыс
суреттеген. Көрсете білген. Асқардың жас жазушыларға, үшінші
буынға үлгі боларлық пролетариат ақыны екендігін дəлелдейтін
шығармалары толып жатыр.

ІІ
Асқардың жоғарғы айтылған табыстарымен бірге, өсудің
қиыншылығынан туған біраз қателері де бар. Кейбір жерде мəселені дұрыс талқылаудың орнына, өңін теріс айналдырып жібергендігі де жоқ емес. Асқардан қайта құрылыс дəуірінің қызып тұрған майданында еңбекші жұртшылығының тілегіне сай
келетін көрнекті көркем шығармалар күтіп едік. Бірақ Асқар қайта
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құрылыстың түрлі жақтарын кейбір шығармаларында көңілдегідей толық көрсете алмады, толық суреттеп бере алмады.
Жалпы долбармен үстірт суреттеуден, көргенді көрген түрінде жазушылықтан («Он жылда»), дұрыс анализ, талдау, тексеру
жүргізбей, аяғын келте, шолақ тастай салушылықтан («Алимент»),
таптық мағынасын айқындамай, əуедегі бұлтқа жабысып, байшылдық сарынға салынушылықтан («Алматы жолында»), жылтыратып қоюшылықтан, партиялық көзқарастың жоғарғы сатысына толық көтеріле алмаудан, идеяны əлсіретіп жіберуден Асқар
құр емес.
Енді осы жоғарғы айтылғандарды дəлелдеу үшін елеулі қателеріне толық тоқтап өтпекпіз. Шынында, Асқар қайта құрылыс
дəуірінде социалдық құрылыстың қарқынына ілесіп отыр ма, əлде
ілесе алмай отыр ма? деген сұрауға жауап беріп өтпекшіміз.
Асқар өзінің ақындарға арнаған «Қаламым» деген өлеңінде
былай дейді:
Қаламым – жедел желмаям,
Жеделдетпесек желіспен,
Жетпейміз,
Ауыл біздің –
Алыста.

Асқар бұл өлеңінде қазақ жазушыларының да, өзінің де социалдық жолға түскен ауылдың қарқынына ілесе алмай отырғанын мойнына алып отыр. Шынында бұл дұрыс. Қазақ пролетариат жазушылары болсын, оның ішінде Асқар болсын жаңа
дəуірдің мақсаттарына қарай жазу əдістерін жылдам, қайта құрып
кете алмай отыр.
Асқар кейбір науқан кезінде көп өлеңдерін тереңнен қозғап,
түкпір-түкпіріне дейін ақындық қармағын сала алмай, тақпақ,
ұран ретінде, хабар ретінде жазып жүрді. Бұл ақынның науқанның маңызына жете түсініп, өз ойынан пернелер, кейіпкер ойлап
алып тереңнен қозғамай, ауылдан түскен хабарларды, фактілерді пайдаланып, «бəленше қызын малға сатты», яки «бəленше
кеңседен қуылып шықты» дегендей қылып, оны да күніге мың рет
айтылып жүрген сөздерімен жазды.
Ірі – ұсақтан құралады. Төңкерістің ішінде де əлденеше ұсақ
төңкеріс өткелдері болады. Мысалы, Октябрь төңкерісі соғыс
коммунизмі, шаруаны кемеріне келтіру дəуірі, қайта құрылыс
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дəуірі сияқты тағы басқа өткелдерден құралады. Олай болса,
əрине, ұсақ жаздың, өлеңің тақпақ, ұран, хабар құсап кетті дей
беруге де болмайды. Біз тек қана Асқардың жаңа дəуірде жедел
қайта құрылып кете алмай, өзінің өлеңдерінің көпшілігін ұсақ
хабар ретінде басылғандарымен қанағаттанып кететіндігін дəлелдемекшіміз. Шынында 25–26–27-жылдары ауылда көп қатын
алу, пара жеу, қызын малға сату, тағы сондай қылмыстар көп еді.
Сондықтан ол уақытта олай жазу онша ерсі де болмады. Ал енді
қайта құрылыс дəуірінде, ақын, жазушыларымызға өндіріске бет
бұру тіптен керек болған уақытта – олай жазу ерсі. Бұдан, əрине,
ұсақ хабар сияқты нəрсе жазба деген мағына тумайды.
Біз Асқар жаңа дəуірге қайта кұрылуға тырыспады, ынта салмады деп айта алмаймыз. Бірақ бұл жолда Асқарда қателік, аяғын
шалыс басқандық болды.
Қаламым – жедел желмаям,
Жеделде жетіп осындай,
Болғанды
Жаз
Ауылда.
Тасбақа жүріс, шабыс,
Борпылдақ болса жүрісің,
Жетпейсің
Енді
Ауылға, –

дейді. Пролетариат ақыны құрылыстың алдыңғы қатарында болуы
керек. Асқардың мақсаты алда жүру емес, тек сол ауылға жету
болып отыр. Асқардың мақсаты тек ауылда жүріп, сол ауылда
«болғанды жазу» болып отыр. Əрине, бұл үлкен кемшілік.
Біз Асқарды соңғы жылдары социалдық құрылыстың қарқынына толық ілесе алмай отыр дедік. Енді соны дəлелдеп, оның
негізгі себептерін айтайық.
Біз Асқарды өзінің бірінші дəуірінде көбінесе ауыл тұрмысынан жазып келді дейміз. Жазғанда, Асқар көбінесе ауылдағы ескі
салт-санаға қарсы күресті. Мəдениет төңкерісіне атсалысты. Бірақ
бұдан барып қазақ аулындағы ең басты мəселелерді көңілдегідей жырлай алмады деп айтуға болмайды. Енді қайта құрылыс
дəуірінде артта келе жатқан майданымызды Асқар басыңқырай
жырласа – ол дұрыс-ақ болар еді.
Асқардың социалдық құрылысқа толық ілесе алмағанына бі-
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рінші себеп: ауылдағы болып жатқан өзгерістердің маңызына жете
түсінбеуі, ол өзгерістердің ағымдарына (процесіне) жөнді таныс
болмауы. Асқар өлеңдерінде ауылдағы социалдық өзгерістерді факті есебінде тізеді де қояды. Өзгерісті өзгеріп біткен күйінде көрсетеді. Ал сол өзгеріс қалай болғанын көрсете алмайды.
Көрсетсе де, қиналып көрсетеді. Мысалға «Былтырғы көктем»,
«Биылғы көктем» деген өлеңдерін алайық:
Қойбағар, Қозыбағар қостан шығып
Келеді, қарай қалсаң, бұл кім, бұл деп,
Қисаяқтап арық ат, қыбыжықтап,
Тұрғаны енді өлемін мұның не деп,
Ертеден кешке дейін сепкен жері,
Орнынан он-ақ қадам сіңірді еңбек.

Бұл арада жекеменшікті шаруасының өнімсіздігін, əсіресе,
Қойбағар сияқты кедейлерге тіпті қолайсыздығын көреміз. Бұл
қазақ еңбекшілерінің кешегі, коллективке ұйымдаспай тұрғандағы күйін көрсетеді. Осыдан кейін:
Топтанып ауыл қонған алқа-қотан,
Ырқырап жылдағыдай тігілмеді.
Ауылда дүр-дүр етіп бір машина,
Егіске тіке тартты, бөгелмеді.
Былтырғы Қойбағарым үстінде отыр,
Кел бері, сөйлесейік жүгір деді.

Мінеки, Асқардың былтырғы бытыраңкы аулы биыл колхоз
болды. Былтырғы арық, тырысып тұрған аты биыл трактор болды. Былтырғы қайғылы еңбек көктемі биыл қуанышты еңбек көктеміне айналды. Былтырғы жауыр атта жүрген Қойбағар биыл
совхозға кіріп алыпты. Жұмысшы болыпты, онымен де тұрмапты, тракторға мініп алыпты. Бəрі де оп-оңай біте қойыпты. Міне,
Асқар бұл арада тек фактіні ғана тізіп отыр. Бұл ауылдағы социалдық құрылысты терең көрсету болып шықпайды. Бұл қалайша
бұлай болып қалады? Бұған себеп не? Қойбағар ескі тұрмыстан
қалайша кұтылып, қалайша жаңа тұрмысқа кірді? Қойбағарды
кім зорлады? Жұмысшы болып жекеменшіктің сүйегіне сіңген
идеологиясын қалайша жоюға кірісті? Ол қалайша тəрбиеленді?
Бəрінен бұрын кешегі жауыр атты Қойбағар бүгін тракторға
қалайша тез мініп қалды?
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Мұның бəрін Асқар ашып көрсетіп бере алмады. Асқар өзгеріс
болып өткен соң, оны сол күйінде айтты да қоя салды.
Бізге кел, колхозға кір, біреуін қала,
Дос көрсең, жолдас десең, інім, мені.
Келдім де, сол сөзіммен мен де кірдім,
Басқаға ойым менің бөгелмеді.

Əбден үйренген жекеменшікті тұрмыстан социалдық шаруашылыққа көшу Асқарға тіптен оңай көрінеді. Асқардың кедейін
күш салып үгіттемесе де болады, колхоздың жекеменшікті шаруа
алдында пайдалылығын көрмей-ақ, «мені досым десең – колхозға
кір» дегенге көне салады. Басқа нəрсеге ойын бөлмейді. Жанымау, оның жекеменшікті идеологиясы кайда? Тап күресі, қиыншылық қайда? Олар неге кесір қылмайды. Бұл сияқты тарихта бұрын
болмаған жаңа ұлы іс неге бұлай оңай біте салады? Асқарша кіріссек, ауылдың кедей, орта шаруаларын колхоз, совхозға бір күндеақ ұйымдастырып бітпес пе едік? Осы да мəселені ұққандық па?
Социалдық құрылысты терең көрсету көпшілікті жаңа құрылысқа
үгіттеу бола ма? Жоқ, болмайды. Өйткені бұл пəлен-түгілен бопты деген факті ғана болады. Тапшылдық сезімін көтермейді, бұл
ешкімді еліктірмейді. Ауыл еңбекшілерін жаңа тұрмысқа үгіттей
алмайды. Колхоздың қай түрде, қалайша ұйымдасатындығын,
қаншалық пайдалы екендігін, оның болашағын Асқардың мынау
өлеңдерінен еңбекшілер көре алмайды.
Асқардың тəуір жазылды деп жүрген «Маяк» деген поэмасында Бетпақдала туралы:
Бір кезде байға «құт» болды,
Бауыры байтақ «сүт» болды.
Емсеніп емсе емшегін,
Жемісін жеуге жер тегін,
Етегін жайып еркіндеп,
Қолайлы жерге қол қойып,
Саудагер саяқ, бай-манап,
Салалы саусақ, салды аяқ,
Отаны сай, аты сай,
Артық аспақ заты сай.
Мен үшін жатқан жерсің деп,
Ойдағы жерін алды ойып.
Кемтар-кедей, кембағал,
Қойшы-қолаң Қойбағар.
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Бауырсақтай шашылып,
Бай-манапқа бас ұрып,
Күшін сатып күн көріп,
Аш далада аңырап ед, –

десе, енді бір жерінде:
Салдырап аққан суы жоқ,
Құлпырып жатқан нуы жоқ,
Қыбыр еткен малы жоқ,
Еңбек еткен жаны жоқ,
Көк ала теңбіл, көпірген
Көбік ауыз мас дала, –

дейді.
Бұл арада Асқар өзіне-өзі қарсы келіп отыр. Қыбыр еткен малы
жоқ, еңбек еткен бір де жаны жоқ, бəрі өлік дейді де, байға құт
болды, байлар ен даланың қолайлы жеріп ойып алды, емшегін
емді, жалшы-кедейлер байларға құлдыққа жүрді дейді.
Ен даланың ащысы мен кейістігін көріп, күнге күйіп еңбектеніп,
аш-жалаңаш азап көріп қазақ кедей-жалшылары жүрсе, бұл еңбек
еткен бір де адамның болмағаны ма екен, əлде жалшылардың
еңбегі еңбек емес пе екен?
Байларға «құт» болған сол далада мал өріп жүрсе, бұл ербең
еткен малдың жоқтығы ма? Мінеки, Асқардың тəуір деген «Маягі»
да тек ұйқасты қуып кеткен. Осы сияқты кемшіліктер бар, содан
өзіне-өзі қарсы келушілік бар. Пікірінде тұрақсыздық бар. Теріп
жатпаймыз.
«Жаңа ауыл» деген өлеңін алсақ, жаңадан бірлесіп колхоз
болған кедейлер: «Енді үкімет біздікі» деп сөз берді», – деп, Асқар нақ колхоздандыруға дейін үкімет езілген таптың үкіметі болмағандай қылып көрсетеді.
Жаңадан қаулап өсіп келе жатқан қазақ пролетариатын, өндіріс
алыптарын суреттеуде, көрсетуде Асқардың өлеңдерінде əсіресе
көңіл аударатын қандай кемшіліктері бар, соған тоқталып өтейік.
Асқар «Ембі-мұнай» деген өлеңінде:
Бас компресс, үрле желді, екпіндет,
Бас компресс, екпініңмен селкілдет,
Үрген сайын,
Болып дайын,
Нефті майың
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Атқылықтап шыға берсін көлкілдеп.
«Экцентрик», екпінді соқ, солқылдат,
Жер астында жатқан майды толқындат.
Бірде ұзартып,
Бірде босатып,
Қайта тартып
Алғаныңда май шапсын толқындап.
Майла, Есқали, дөңгелегін, тындырма,
Сабырғали, бұра винтін, сындырма.
Айналдыр тез,
Жалқау мінез
Бəрінен без.
Машинеңді бұздырма да, жұлдырма.
Бас, «ключник», басқаларға басшы бол.
Бас, «тормозчик», құралыңды жақсы қыл.
Қаз, бұрқырат,
Атқылықтат.
Қабат-қабат.
Жер қыртысы тілгіленсін, тапсын жол.

Асқар бұл арада аяғын шалыс басып отыр. Социалдық құрылыстың сезімді, саналы кұрылысшыларының басшылық орнын, жетекші екендігін (ведущая роль) кемсітіп отыр. Жансыз
машиналарға теңгеріп отыр. «Ключник», басқаларға басшы бол,
Сабырғали, винтті бұра, «экцентрик», еркіндеп соқ», «Есқали,
дөңгелегін тындырма» дегені əжемнің «сен қозыға бар, сен қойға
бар, сен түйеге бар» дегеніндей, бірінен соң біріне, адамнан соң
машинаға, машинадан соң адамға айтылады.
Асқар жұмысшыға қиын тетікті машинаны басқар, бағындыр, техниканы үйрен демейді. Өз алдына бөлек-бөлек айтады.
Социалдық құрылыста машинаның да, екпінді жұмысшының да
алатын орнын бірдей қылады. Асқарша жер жүзі пролетариатының алдыңғы қатардағы отряды – Кеңестер Одағының пролетариаты ғана социалдық құрылыс құрып жатқан жоқ, олармен
бірге жаны бар машиналар да істеп жатыр. Оған жан берген кім?
Бұл – кесірлі қате. Бұл жұмысшыны көре білмегендік, адамды
ұмытқандық.
Түс жарысқа, станок пен станок,
Станок,
Мұнай төк.
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Міне, Асқар станок пен станокты жарысқа түскізіп, жұмысшы
мен жұмысшыны жарыстырады.
Станок басқа, екпінді басқа емес. Станокты жұмысшы басқарып, билеп отыратынын Асқар білмей отыр. Бір бұл өлеңінде
емес, Асқардың біраз өлеңдерінде осылай болып шығатындық
бар. Асқар келешекте осы жағынан аса сақ болуы керек. «Көктемдегі көріністер» деген өлеңінде: «жұмысты машина істеп, көлік
істер» дейді. Машина, көлікті құрал қыла отырып жұмысты неге
колхозшы, жұмысшы істемейді?
Машина адамсыз ештеңе істемейді, сондықтан бірінші орын
алатын машина емес. Біздің социалдық құрылысты құрып жүр
деп машинаны айтпаймыз, жұмысшыны, еңбекшілерді айтамыз.
Олай болса, бұл қате түсінік. Сондықтан Асқар бұдан былай бұл
қатені большевикше жойып, затшылдық диалектика негізінде
жаза біліп, тұрмысқа Маркс көзімен қарай білсін.
«Темірші» деген өлеңінде:
Қайқайып жазған құлашын,
Сескеніп көрсең тұрасың.
Ұшқын жиып, жарқылдап
От шашад, қорқып бұғасың, –

дейді. Өндіріске бетін бұрып, қоян-қолтық араласып кетеді деген
Аскардың ұшқындаған оттан, иленген темірден сескеніп, қорқып,
бұғып жүргенін көрдіңіздер ме? Шынында құрылыстағы еңбектің арыстандай айбатын, темірлердің талқан болып, аспанға ұшып
жатқанын күштірек алып көрсетуге əбден болады. Бірақ сол жұмысшылардың істеп жатқан ісінен бұға түсіп, жанын қорғалау –
пролетариат ақынына ұят.
Енді біз Асқардың салт-сана майданындағы күресіне біраз
тоқталып өтейік.
Біз Асқардың көбірек қолға алған мəселесі осы дедік. Бірақ
бұл жөнінде де қателескен жері болды. Асқардың мұндағы негізгі
қатесі – дінді əшкерелеуде болсын, ескі салт-сананы сықақтауда
болсын тап күресімен байланыстыра алмауы. Молдалардың діннен «безуін» ескі дүниенің қирап, байлардың күн санап су түбіне
кетіп бара жатқандығынан емес, тамақ түспеген соң безді деп қате
түсінді. Мысалға «Діннің сыры» деген поэмасын алалық. Асқар
бұл поэмасында дінді қондырма (надстройка) деп танымайды.
Дін тап тартысындағы еңбекшілерді қанау, езу үшін байлардың
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қолындағы құрал болса, оны Асқар олай түсінбейді. Діннің құдіреті, кілті байлар шаруашылығының жүйесінде, экономикасында
болса, Асқар:
Дін тірегі молда болды,
Құран, əдіс қолда болды.
Құдай тілі құран болып,
Елдің тілі сонда болды, –

дейді. Шынында осылай ма еді? Елдің кілті дінде ме еді! Жоқ,
елдің кілті, елді билеу, өзіне құл қылу байлардың, байлар экономикасының «қолында» болды. Дін тек сол кілттен айырылып
қалмас үшін, сол кілтті мықтаңқырап ұстау үшін, еңбекшілерді
қанау үшін құрал болды. Ендеше, қондырманы (надстройка) негіз
(базис) қылып көрсету, бұл марксизммен үш қайнаса сорпасы
қосылмайды.
Енді молда енді қайтты
Енді молда діннен қайтты.
Түсіп жатқан түсімі жоқ,
Діннен безіп, бірден қайтты.
«Дін» немене, «жын» немене,
«Түбі бекер» – дегенді айтты.
Ел оянған, ел есейген
Соң, атының басын тартты, –

дейді. Сонымен, Асқар не деп отыр? Түсіп жатқан түсім болмаған
соң, ел есейген соң молдалар діннен безді, атының басын тартты,
елді алдауды қойды деп отыр.
Дін – байлар табының құралы. Молда дін сөзімен елді алдаса,
өз табына қызмет қылады. Сол үшін дінді үгіттейді. Молда болсын, қара болсын тапқа бөлінген қоғамдағының барлығы таптық адам болады. Ал енді олай болса, молда өз құлқыны үшін
жүр екен, тамақ түспеген соң діннен безді деу дұрыс па? Дұрыс
емес. Біз солай десек, онда молданың таптық мақсаты қайда?
Табына қызмет еткені қайда? Молда өз басының тамағы үшін
жүр, тапқа жатпайтын адам, қарны тоқ болатын болса істеп, аш
болатын болса істемей, басқа тапқа кететін адам болады деген
«қисынды» Асқардан есіттік. Бұл қисын Маркс қисынына үш қайнаса сорпасы қосылмайтын пікір. Асқар өзі сезбей, онан кейін:
«ел есейді, ел ержетті, сонсоң молдекеңдер аттың басын тарт-
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ты», – деп топшылайды. Асқар еңбекшілер, пролетариат есейді,
ерікті қолға алды дегенімен, тап дұшпаны күресті қоя ма екен?
Атының басын тартар ма екен? Олай емес, қайта күрес күшейе
түседі. Сол күресте дін байлардың қолындағы ең сенімді құралдың бірі болады. Олай болса, жетекші таптың дұшпаны – молдалар
аттың басын тартты деген барып тұрған қате пікір.
Имам ықтап, білім қашты,
Табанына дінді басты...
Қалиуллин Закария да
Шынын айтып хабарласты...
Жұмықұлы Орынбай да,
Бұл да өзінің сырын ашты.
Өзі ақсақ, шала молда:
– Соның үшін фидия, пітір
Алушы ем... – деп шынын айтты.
«Шынын да дін алдаушы еді,
Енді аулақпын», – дегенді айтты...
Анау өткен күннің сыры,
Дін тірегі имам бопты.
Сөнген, сүйткен пірдің сыры,
Дін түйінін өзі шешті,
Пірдің сыры – мыңның сыры,
Құры алдаушы құрғақ қиял,
Міне, ашылды діннің сыры.

Сонымен, Асқар молдалар дінді аяғына басты, шынын айтты,
сырын ашты деп отыр. Ақсақ молда ақсақ болғасын пітір алып
жүруші еді, кемтар еді деп Асқардың молдаларға жүрегі елжіреп,
ақсаққа жаны ашып, көзінен жасы тамшылауға сəл-ақ қалады.
Діннің сыры енді ашылды, діннің сырын молдекемдердің өзі
ашып берді деп молдаларды діннен бездіріп алып, солармен тізе
қостырып, дінді лағынаттап балағаттайды.
Шынында діннің сырын молдалардың өздері ашып берді ме,
болмаса олар діннен «қайтқасын» ашылды ма? Жоқ, жолдас Асқар, қаталасқансың. Біріншіден, діннің сырын молдалар ашқан
жоқ. Екіншіден, діннің сыры молдалар «қайтқасын» да ашылған
жоқ. Діннің сырын Маркс – Ленин оқуы, затшылық диалектика
ашты. Мұны марксизм əлдеқашан ашқан. Асқар бұған қосылмай,
молдалар ашты, ол бүгін ашылды деп, қарсы пікірдің қолшоқпары
болып отыр. Онымен де қоймай, Асқар осы өлеңінде молдаларды
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шыны мен сырын айтты деп ақтап отыр. Олар өтірік айтып, алдап
жүр деп бір де ауыз сөз айтпады.
Асқардағы ендігі бір кемшілік – сарыншылдыкқа (романтизмге) салынып кетушілік. Асқар кейбір өлеңдерінде табиғаттың
көркемдігін, əдемілігін суреттейді, қиялмен шарықтайды. Бірақ
сол табиғат, тау-тас, жер, су, орман, гүл неге керек? Ол кімдерге бағынады? Əлде адамды өзіне көркемдігімен бағындыра ма
дегендерге мəн бермей, тоқтамай, сыдыртып өте шығады.
Кейбір өлеңдерін көргенді көрген түрінде (фотографический
показ) жаза салды. Оған таптық маңыз бермейді. Мысалға «Он
жылда», «Паровоз келгенде» деген өлеңдерін алайық. Біріншіден, Октябрьдің он жылдығында қызыл əскерлердің найзасы қалай қылтылдайтынын, неге жылдам қимылдайтынын, екіншіден,
комсомолдардың айбарлы əнге салғанын, қатар түзегенін, киім
белгісін жаңартқанын, галстук таққанын, үшіншіден, «науша
балғындардың» барабанын, екі беті бұлтиған октябряттарды
суреттейді. Бұлардың қимыл-əрекеттеріне ешқандай таптық
маңыз бермейді. Комсомолдың он жылдық мерекесінің маңызын түсіндірмейді, комсомолдардың қандай табыстармен он
жылға келгендігінен ештеңе айтпайды. Тек шыққан дауыс, қағылған дабыл, аяқтың дүрсілін айтады да, оған өз жанынан ештеңе қоспайды. Небары айтқандағысы: «Еске алды қуанышын
өткен күннің» ғана болды. Бірақ бұ да дəл айтылған сөз емес.
Бізге жалғыз өткен күннің қуанышы ғана керек емес, біз өткен күндегі қиыншылықтың, болған кемшіліктердің, көрген қорлықтардың бəрін еске аламыз, ұмытпаймыз, оларды бұдан былай болдырмаймыз. Он жылдық тойда біз табыстан үлгі алып,
кемшілікті сабақ қылдық. Шынында біз табысты көрсетуге көңілді көп аударсақ, кемшіліктер туралы аз айтсақ дұрыс болмайды.
«Комсомолдық серт» деген өлеңінде:
Біздің Одақ:
Капиталдың
Шаруашылығын
Дағдарысқа
Кездестіріп,
Қаздыратын
Қабірін, –

деп, Асқар капитализмнің шаруашылық жүйесінен болып отырған дағдарысқа Кеңестер Одағын жауапты қылады да қояды. Осы
өлеңінде:
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Мұқтаждықтан
Құтқармайтын
Ұсақ шаруа
Ыбылжыған, –

дейді. Ұсақ шаруаның мұқтаждықтан құтқаратыны болмай ма
екен? Ұсақ шаруа мұқтаждықтан құтқармағанымен, «əр сағатта,
əр минутта капитализмді тудырады» ғой. Ал капитализм ұсақ
шаруадан əлдеқайда тəуір нəрсе емес пе? Асқар мұны неге
көрсетпейді?
Асқар төрешілдермен, кеңсешіл былықтармен көп күресті.
Бірақ бұл жөнінде де Асқарда терең ойланып жазбаушылық,
қателесушілік бар. Асқар былай дейді: «Жеңілген тап жеңген тапқа мойтаңдайт, «кеңсешіл» боп сезбегенсіп, томпаңдайт» («Тұтам
құйрық»), – дей келіп, Асқар тап дұшпандарын «кеңсешіл» қылып
қояды. Біз де солай-ақ дейік.
Сілкіндіре сын беру –
Компартия ұраны...
Сілкіндірсе, сын берсе,
Ынтасымен «қолғанат»
Шылық-былық кеңсешіл
Мына істерді қолға алад, –

деп топшылады. Асқар əлгінде тап дұшпанын кеңсешіл болады
десе, енді мына арада келіп сілкіндір, тап дұшпандарын большевиктік өзара сынға сал дейді. Осы да дұрыс па? Жоқ, біз тап
дұшпандарын өзара сынға салып мінемейміз, басқа шаралармен түзейміз. Өзара сынның орны атынан-ақ көрініп тұр, өзара
сынға өзіміздегі кемшіліктерді саламыз. Салғанда, сол кемшіліктерді түзеу үшін саламыз. Олай болса, Асқардың тап дұшпандарын мінейміз, түзейміз дегені, əрине, барып тұрған саяси қателік.
Өзара сынның мағынасына түсінбегендік.
Сонымен біздің айтарымыз: Асқар біраз өлеңдерінде əр мəселені маңызына жете түсініп, түпкі мақсатын жақсы біліп жазбайды. Асқарда жаңа көтерілген мəселеден қалмаймын деп жылдам
даусын қоса салу бар. Қарқын, əрине, керек. Бірақ қарқын мен
сапаны бір-біріне қарсы қоюға болмайды. Ойлап, түпкі маңызына жете түсініп алмай, кешігіп қаламыз деп шалағай жазсақ, əрине, қарқын мен сапаны бір-біріне қарсы қойған боламыз. Асқар
науқандардан қалмай жылдам жырласа да, социалдық құрылыс
қарқынына қазір толық ілесе алмай отыр.
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Құрылыстан қалмау үшін: құр қалмады деген атақ алам деп
жылдам қосылу (бұл бəрібір қалғандық) жақсылыққа жеткізбейді.Қарқынмен қабат мəселені жете түсініп, ойланып, маңызды қылып жазу керек. Мəселенің түпкі мағынасына жете түсіну
керек. Күндегі ұранды жаттап алып, оны құрғақ тақпақтап тұрмай,
диалектика жолымен мəселенің шын маңызын түсіну, түсіндіру
керек. Ол үшін диалектика əдісіне, Маркс, Ленин теориясына жетік болмай, Асқар сияқты ақындарымыз алға аттай алмайды. Білімсіз аттаймын деп жүріп қаңбақтай желмен ұшып кетуі, сүйтіп
бір шөпке ілініп қалып қоюы мүмкін.

IIІ
Жоғарғы айтылған кемшіліктер өсудің қиыншылығынан туды дедік. Ол қандай қиыншылық? Міне, осыған тоқтап өтейік.
Бұдан бұрын Асқардың еңбектеріне жөнді сын болған жоқ. Бұған болмаудың себебі: біріншіден, Ғаббастың «Əдебиет жəне сын
мəселелері» деген кітабының аяғында жас жазушылар жөнінде
былай делінген:
«Əзірге бұлардың жазғанына қатты сын қоюға болмайды. Бұлардың жазбаларында кемшілік көп... Əзірге жас жазушыларымыздың əрқайсысын жеке-жеке алып тексеруге ертерек», – деген.
Əсілі, сыңарезу сыншының айтқанына еріп, кейбір жолдастар
жас ақынның келешек өсуіне көмек көрсетудің орнына, аюдың
«достығын» істеді. Сыншының жас ақындарға қойған бұл «шарты» оның Сəбиттерді сынағандағы көзқарасынан туған болатын.
Жікшілдіктің əсерімен Сəбиттерді сынағанда олардың табыстарын айтпастан, келешек жазуына көмек көрсетпестен, қатесін
бірыңғай үйе салып, мойнына су құйып, байшылдық сыңарезулік
сын жасады.
Байлар үкіметінде төңкеріс толқынынан туған пролетариат жазушыларын сынағанда, оны жұмысшылар арасына құбыжық қылып көрсетеді. Ғаббас сол сияқты əдісті қолданды. Сол көзқарастан жазушылардың келешек өсуіне көмек беретін, табыстарымен
қатар ірі қателерін айтып, сол қатені жойғызатын, тəрбиелейтін
сын болады деп ұқпады.
Асқардың бір өзгешелігі, партияның қозғаған саяси мəселесіне атсалысып, қаламын жұмсап отырды, суреттеп, көпшілікті
ұйымдастыруға тырысты дедік. Ал Ғаббас: «Тегінде, Асқар үлкен
теманы тереңдеп жазуға əлі жеткен жоқ. Асқарға əлі үйрену керек.
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Үйренгенде, көп жаза беріп үйренбеу керек (?), аз жазып үйрену
керек», – дейді. Бұл «ақыл» Асқардың өрісіне, алып отырған бағытына тұсау салады. Асқарға саяси науқанға қатыспасаң жақсы
жазасың деген өзінше бір қисын.
Атақты пролетариат жазушысы Максим Горький жас жазушыларға қалай үйрену керек дегенде, ерінбей, талмай жаз, сол
жазғаныңды қайта-қайта түзет, басқалардың шығармасымен салыстыр, сенікінің қай жері кем, қай жері артығын біл. Сонан соң
оның көрнекті жерін талқылап, қорытып, өзіңнің шығармаңа пайдалана біл дейді.
Міне, сөйтіп Аскарға сыншы «ақылының» көпке дейін əсер
етіп, шырмалдырғанын көреміз.
1932

СОЦИАЛДЫ ДРАМА ЖӘНЕ ШЕКСПИР ӘДІСІ
(ҚАЗАҚ ДРАМАТУРГИЯСЫНЫҢ ӨСУ ЖОЛДАРЫ)

1. ДРАМА КОМПОЗИЦИЯСЫНЫҢ
ӨЗГЕШЕЛІКТЕРІ
Бүгінгі таңда композиция мəселесі – кеңес драматургиясының белді мəселесінің бірі. Драма теориясында сол тəртібімен
суреттей салмай, өмір қозғалысының қай құбылысы қай жерге
қойылса, ойлаған мақсат, проблема анығырақ көрінетінін естен
шығармау керек. Басқаша айтқанда, көргенін сол күйінде тізе
бермей, өзінше талқылап, қай жүйеде көрсетуді ойлануы керек.
Бір жағынан Құлмырза мақаласында «Түрксіб» «бірінен бірі
тумаған, бірінің артынан бірі келетін оқиғалардан құрылмаған,
бүтіндік жоқ» деп, пьеса композициясының ішкі құрылысының
кемшілікте екенін көрсетеді. Əрине, драма маңызындағы негізгі желінің көрінбеуі – сюжетінің көрінбеуі ғой. Əйткенмен, сюжетті жасап, басқаға анығырақ көрсету композиция мəселесімен
нақ байланысқан. «Түрксібте» сюжет жоқ. Пьеса маңызының
түйіні, ақынның көрсетем деген басты мақсаты жоқ деп ешкім
айта алмайды. Бірақ оқиғаның жеке құбылыстарының қайсысын
бірінші ретке, қайсысын екінші ретке көбірек, қайсысын азырақ
айту композицияға бағынады. Ендеше, тағы да айтамыз, композиция мəселесі – драматургияның бір белді мəселесі. Драматургия
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көркем əдебиеттің бір бөлігі болса, сонымен қатар ең керектісі.
Жазушылармен мəжілісте жолдас Сталин: «Пьеса əдебиеттің
барлық түрінен ең керектісі, ең қажеттісі, ал драматургия ең
жоғарғысы, ең шиеленіскені, ең қиыны болған, болады да, əлі
қазірде де солай» деген.
Театр көрнекті, көзге түсімді, сондықтан эмоциональды.Театрдың алдынан үлкендер өтеді.Театр қолма-қол бірден миллиондарға əсер етеді. Театрды хат танығандар да, танымағандар да
көреді. Ол бір дегеннен миллионға, мыңға бір сезімді таратады.
Əсіресе қазіргі біздің жағдайда жаңа құрылысты, социалды құрылысты адамның сезімінде нығайтып, сіңіруде, жұмысшы, колхозшыларды тəрбиелеуде, қайта тəрбиелеуде өте керек, өте қажет
нəрсе.
Драматургия əдебиет түрлерінің өте қиыны да. Романның композициясы жолынан драма композициясы жолының айырмашылығы тіптен үлкен. Əңгіме, романдарға оқиға хроника сүрлеуін
бұзып, қай тəртіппен құрылса да бола береді. Біраз оқиғаларды
қатар жүргізіп отыруға да болады. Құбылыс кейін қайтып кетіп,
кей уақыттарда алдында жүргізіп кетіп отыруға да мүмкіншілік
бар. Кейіпкерді суреттеу персонаждардың өз ауыздарымен айтылып, істеген істерімен ғана көрсетілмейді. Одан да басқа жолдар
көп болады. Керек десеңіз, жазушының өзі түсіндіріп кетеді.
Драмада оқиғаны персонаждарының өздерінің айтуынан, істегенін екеуінің сөйлеуінен ғана білеміз. Драмада жазушының өзі
сыртта қалады да, оқиға құбылыстарына өз тарапынан комментарий бере алмайды. Бұл жағдайлар, əрине, драма жазуды қиындатады. Драма композициясының бұл жолдары романдағыдай көрсетудің жаңа түрлерін тауып, яки əлденеше түрдің басын қосып
жазуға үлкен бөгет болады.

2. «ЕҢЛІК – КЕБЕК»
«Еңлік – Кебек» проблемалары драма еді. Мұхтар өткен тарихи дəуірдің өзінің қоғам қатынастарын жіктерімен қоса көрсетіп қана қойған жоқ, геройын патриархаттық дəуіріндегі адамдар қатынасының дамуына қарсы қойды. Сондағы өмір жағдайына салыстырғанда, бұл үлкен проблема еді. «Еңлік – Кебек» бір
жағынан жеке адамдардың сүйісу негізінде құрылған. Бірақ Мұхтар пьесасында Островскиймен тізесін қосып, өскен орта мен жеке
адамдардың мұңды трагедиялы дауын көрсетіп қана қойған жоқ.
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Шынында, «Еңлік – Кебекте» жеке кісілер, олардың жеке меншікті сүю мəселелері социалды қатынастарды бастаушы, жетектеуші, көрсетуші болды. Сол қоғамды, сол бағытты суреттей алатын
адам қатынастарының мінезі, тұрпаттарын қармай алады, сондағы қоғам прослойкаларының уəкілдерін өзінің типический
жағдайында ала отырып, оларды қоршаған қоғам өмірімен байланыстарын үзбей көрсетті. Қоғам типтерін көрсетуі жөнінен
Мұхтар шеберлігін көрсете білді. Дауласу, жорықта жүру сол
заманда типті нəрсе, олай болса, Мұхтар осы типичный жағдайда
Еспембет сияқты типичный билерді көрсете білген.
Кебек драманың соңында өзін-өзі неге ұстап береді, соншалықты батыр, менменшілдігі тұрғанда неге барлығын қырып салмайды. Оның батырлығы, менменшілдігі, өркөкіректігі, алаңғасарлығы қайда? Мұнда терең социалды мəн бар. Мұхтар сол сахнаның жағдайында, сахнада ойнаушылардың жағдайында құтылып
кетуге болмайтын жағдайға, жазатайым жағдайға сүйенген жоқ.
Ол сондағы салт-сананы теуіп шыққан «тентекті» дамытпайтын,
қолын байлайтын қоғам қатынастарына сүйенеді. Кебек өлмеймін деп, оның өлмеуіне жағдай туып тұрса да, дəуірдің заңы, салтсанасы, ұстаған нысанасы «өл» деді. Қоғам қатынастарын көрсете
білген Мұхтар батырды да соған көндіреді. Бұл Кебек пен Еңліктің қатынасы Мұхтардың ойынша сүю интригасы емес, қоғамды,
қоғам қатынасын, ондағы адам жіктерінің типтерін, салт-сананы
көрсетуде сүю интригасы себеп құрал ғана болды. Бұлай демесек,
біз «Еңлік – Кебек» Ибсеннен, Островскийден қалған трагедиялы
драманың жолын қуып, жеке меншіктердің жабық құбылыстарын
көрсеткен драма деген болар едік, бірақ біз бұлай демейміз.
Сонымен, Еңлік пен Кебектің сүйісу қатынасы себебімен сахнаға бүкіл қоғам кейіпкерлері, кейбір қоғам группалары, адам қатынастары шығады. Бұл композиция – айқын, дұрыс композиция.

3. «МАЙДАННАН» КЕСІНДІ
«Майданның» құрылысы да «Еңлік – Кебек» сияқты. Бірақ
«Еңлік – Кебектегідей» бір оқиға бір оқиғадан туып, перде сайын
жаңалықтар кіріп отырмайды. «Майдандағы» сурет – тап тартысы
ең басынан-ақ анықталады.
«Еңлік – Кебекте» Мұхтар Кебектің өскен ортасымен дауласуын көрсету үшін жайшылықтан бастап, оқиғадан оқиға туғызады. Сөйтіп, оқиғаның даму жолымен жүріп отырып, дауға
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киліктіреді. «Майданда» олай емес. Кулактардың қолхозға қарсы
күресі ең басынан-ақ белгіленген. Бұл, əрине, жаңа дəуірдің, жаңа
жағдайдың өзгешеліктері. Бейімбет шиеленісіп, созылып алға қарай кетіп бара жатқан өмірдің бір көрінісін алды. Ол кесінді сахнаға бөлектенбей, өмірдің шын майданының ұзын барлауына барлауы қосылып, сіңісіп, аражігі жоғалып, бірігіп кетті. Сондықтан
халық сол кесіндінің алдын да, артын да көріп отырады. Байлардың кесіндіге келгенде не істеп келгенін, жаңа немен шығатынын көріп отырады. Тап жауының өткенін біліп, келешегіне көзі
жетіп отырады. Сондықтан, тап жаулары келешек күрес көздерін дайындағанда, халық осыны біздің адамдар білмей қалып
жүрмесе етті деп шыдай алмай отырады. Тап жауы бір сұмдық
істеп, оны сахнадағы біздің адамдар сезбей тұрса, көруші: «Анау
алдап тұр» деп айқайлап жіберуден тайынбайды. Майданымыздың
алды-арты айқын болған соң, жау бірдеңені істейін деп жатқанда,
«мынаны тоқтатса екен» деп қызып, жұртшылық араласқандай
болып отырады. Бұл неліктен?
Бұл үш нəрседен шыққан нəтиже. Біріншісі – біздің майданның
өзгешелігі. Біздің майданның алды мен арты айқын, немен тынарын білеміз. Бұл, екіншіден, жазушының сахнадағы өмірді болып жатқан өмірдің жігіне жіктестіріп, қалпына қалыптастырып,
арасын қосып, бəрін бір етіп жібергендігі. Сахнадағы өмірдің
артының да, болашағының да көрініп тұруы – бұл жазушының
шеберлігі. Бұл, үшіншіден, біздің көрушілеріміздің өзгешелігі.
Социалды құрылысшылардың күреске сезімді түрде қатынасатыны, тап жауларын жеңуге мүдделес екендігі.

4. БЕЙІМБЕТТІҢ ШЕБЕРЛІГІ
«Майданда» бір өзгеше перне бар. 1899-шы жылдары Петербургте Чеховтың бір пьесасы қойылып, ойнаушы бір қылмыс
істеп жатқанда, залда отырған біреу шыдай алмай, сахнаға жүгіріп шығып, сорлы артисті буындыра бастаған екен. Бұл, əрине,
адам шыдай алмаған қылмысты көрсете білген жазушының шеберлігінен, көрушінің шыдамсыз, дегбірсіз екендігінен.
Бұл жағдай Бейімбеттің «Майданында» да бар.
Мамық деген байдың əйелі – жанның бəрін бұзып жүретін,
бұзық, сұм əйел. Момын, ақкөңіл, қараңғы кедейлердің əйелдерінің бəрін азғырып, пайдаланып, колхозға қарсы қояды. Қатынын байына, байын қатынына қарсы қояды, адастырады, кол-
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хозға кесір тигізеді. Мамықтың араласпайтын, сумаңдамайтын
жері жоқ. Ол Досан мен Пүлішті айырады, Əліш пен Зəурештің
арасына от салады. «Келе жатып ойлаймын, шалым бүй деп еді»
деп, сұр жылан күлімсіреп келіп бүлдіріп кетеді. Мұның бəрін
білетін көрушілер қызып, Мамыққа лағнет айтып отырады...
Дұшпандар күйеуіңді колхозға жіберме, кетем де деп азғырып,
Пүлішті Досаннан айырады. Бай баласы Жұмағұл оны өзіне алам
дейді. Күйеуіңді өлтір дейді.
«Пүліш сахнада жалғыз тұр. Жұмағұл мен Есен кіреді.
П ү л і ш (селк етіп). Тентек жігіт.
Ж ұ м а ғ ұ л (сырт беріп, қол сілтеп). Аулақ.
П ү л і ш. Тентек жігіт, серт солай ма еді, не жаздым...
П ү л і ш (ұмтыла түсіп). Сəулем, тентек жігіт.
Ж ұ м а ғ ұ л (қолын перделеп). Ақырын, айтқанымды істейсің
бе?
П ү л і ш. Сəулем-ау, істемеймін деген жерім бар ма? Бір сынап
көрсейші.
Ж ұ м а ғ ұ л. Шын сүйесің бе мені?
П ү л і ш. Не айтайын, сəулем. Қалай айтып жеткізейін.
Ж ұ м а ғ ұ л (ойланып). Дұрыс. Өзім де солай деп ойлап едім.
Мен де сүйем... (Күрсініп.) Бірақ, қайтейін...
П ү л і ш. Айтшы, сəулем, сертіңді!
Ж ұ м а ғ ұ л (басын шайқап). Жоқ, орындамайсың.
П ү л і ш. Орындайын, сəулем.
Ж ұ м а ғ ұ л. Қолыңнан келмейді!
Ж ұ м а ғ ұ л (Пүліштің бетіне туралап қарап). Досанды өлтіре
аласың ба? (Пүліш қалтырап, сұрланып тұрып қалады.) Əне,
болдыра алмайсың, онсыз бізге бақыт жоқ. Ол – бізге керте. Ол
өлмей, мен сені ала алмаймын. Алу былай тұрсын, маңыма жолатпаймын, алмаймын. Енді түсіндің ғой?.. (Бетіне бірсыпыра қадалып, бұрылып жүре береді.)
П ү л і ш (сасып, қолын созып, жалынышты). Сəулем, кішкене
ғана...
Ж ұ м а ғ ұ л (бұрылып, түсін бұзып). Не айтпақсың? Жылаумен
мені жеңе алмайсың. Досанды өлтірмей менің жүрегім жар таңдай алмайды... (Жұмағұл жүріп кетеді, Пүліш қолын созған күйі
қалады.)
П ү л і ш (қолын сылқ еткізіп түсіріп, мең-зең болып тұрады).
Ылғи айтатыны осы... өлтір дейді... Өлтірем деп серт те бердім.
Неге өлтірмедім? Неге бармайды соған қолым? (Ойланып.) Жоқ!..
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Оны өлтіре алмаймын... Өлтіретіндей ол маған не істеп еді? Керек
десе, тілі де тиіп көрген жоқ. Осы күнге дейін кездессе: «Пүлішау, ашуыңды басқан жоқсың ба?» – дейді. Менде де бет жоқ қой,
осындай жылы сөзді естігенде де жібімеймін (Ойланып.) Қайтем,
осылай жүріп, өмір өткізем бе?.. Осыған ерегіскенде Досанға
қайтып барсам ба екен?.. «Мен алданған екем, мені құдай ұрған
екен» деп, шынымды айтсам ба екен?.. Ол ұрыспайды ғой... Ол
мейірімді ғой... Ол, ол... (Кетейін деп енді оқталып тұрғанында,
сахнаға Мамық шыға келеді.)
М а м ы қ (сөйлей кіреді). Іздеп жүрмін, іздеп жүрмін... Бəтірау, бұл Пүліш келін қайда кеткен деймін. Колхоз əйелдеріне араласпаса керек еді ғой деймін. Əлде Зəуремен барып салғыласып
жатыр ма екен деймін. Əлде Досанның жағасынан алып жатыр ма
екен деймін. (Пүліштің бетіне қарап.) Бірдемеге ренжіп тұрсың
ба, келін?
П ү л і ш (жақтырмай). Əшейін.
М а м ы қ (бірсыпыра қарап тұрып). Үйге жүре ғой, келін! Мына
ауылдағы қожа, сопы, молда үшеуі шалға сəлем бергелі келген
екен. Шай құйып берерсің, жүре ғой... (Пүлішті ертіп кетеді.)
Оқушылар (көрушілер) адасқан беттен қайтайын деп оқталып,
аласұрып, жанталасып тұрғанда, Мамықтың сойқандап келіп,
бүлдіріп жібергенін көргенде, Пүліш кетейін деп тұрғанда, Мамық
шыға келгенде, шыдай алмайды. Мамыққа лағнет айтып, отыра
алмайды. Залда қозғалыс толқыны туады.
Мамық образы – күшті образ. Мамықтың азғырғаны ғана азғырған емес, жүрген жүрісі, кездесуі – барлығы азғыру. Мамық келе
жатқанда жұрт əзəзіл, тап жауы – сұр жылан келе жатыр дейді.
Тағы да бір мысал. Əліш деген аңқау, алаңғасар, қараңғы жігіт.
Əліште жеке меншіктік идеология күшті. Аңқау, ескішіл Əлішті
байлар пайдалануға тырысады. Коммунист қатынына қарсы қояды. Бірақ Əліш «ем қонатын» жігіт. Əліш – үлкен тип. Аңқау
Əліштің аумалығын, нанғыштығын Бейімбет жақсы көрсеткен.
«Майданда» шиеленіскен өмір тартысы, шиеленіскен идеологиядағы күрес сол күйінде көрсетілген. Əліш баласын тербетіп,
«қатыным төре болып, мені осылай үйге тастап кетті» деп, «ескішіл еркектігі» ұстап отырғанда, Мамық келіп азғырып кетеді.
Қатынына айдап салады. Зəуре зорға дегенде түсіндіріп, ашуын
басады. Содан соң басқа вариантпен сол ескішіліктің бір жағы
тағы қозады. Колхоз мүшесі бола тұрса да, ортаға түскен атын
жексе, оған көнбей, Əліш тағы ашуланады. Содан соң жетпіс
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түсіндіріп, Əліш қалың ойға кетіп, сезім күйінде тұрғанда, тағы
Мамық жетіп келеді. «Келе жатып ойлаймын, Төрежан байғұс
бесіктің қасында отырған шығар, келін жасырын жиналысқа
кеткен шығар» деп, Əлішті кейінге сүйреп апарып тастайды.
Міне, шиеленіскен күнделікті адам өміріндегі күрес. Бұл ойдан шығара салған оқиға емес. Бұл – жанталасқан өмір тартысы.
Мұнда күрестің, таластың барлық жықпылы, күнделікті сағат
сайын, минут сайын соғыну, əрбір ентіккен дем анық көрсетілгендей. Кедей идеологиясының айқыш-ұйқыш жолдары, оның алға,
артқа бұрылуы, оның себептері ұсақ көзқарасына дейін айтылған.
«Майдандағы» сахна – сахна емес, қайнап жатқан колхоз өмірін
сол күйінде алдыңа əкеліп қоя салған сияқты.
Міне, осы Əлішке ақырында «ем қонады». Колхоздың белсенді
мүшесі болады. Қолына мылтық алып, бір күні күзетте тұрады.
Əліш мылтық ұстағанына масаттанып: «Бірталай бұлталақтадым,
жаман істер де істей жаздадым, жаман адастым. «Партияға кіретін
болдым, жаз арызды!» десем, қатынымның төбесі көкке екі елі
тимес-ау» деп қуанып отырады. Осы уақытта артынан ептеп
басып Демесін келе жатады. «Əй, осы мен оны неге білмедім, əй,
байлар-ай, апырмау, не деген қызық, енді мен партияға кіремін»
деп жымыңдағанда, Демесін қос қолдап кіндікпен желкеден
салып жібереді.
Бұдан өткір көрініс болмайды, бұл зрительге айрықша əсер
етеді. Əліш байғұстың партияға кіремін деп қойнына сыймай
отырған қуанышын жүзеге шығартпай, желкесін қиды-ау, желкең
қиылғырлар дейді зритель. Күресуге дүниеде байдан хайуан, байдан қанішер, байдан – тап жауынан сұм адам болмайды. Таптық
сезім қозады.
Мұндағы себеп, біріншіден, Əліштің қуанып, желкесіне төнген
кіндікті білмей, партияға, жаңа өмірге, дүниеде көрмеген, болмаған өмірге кірейін деп қуанып отырғанда өліп кетуі. Бұл – аянышты өлім. Əліш ақ жүрегінен, шын сезіммен айтып отыр еді.
Ол шын күліп, шын қуанып, қане деп қолын созып ілініп келе жатқанда, жетпей кетті. Сахнада жүректі қозғамайтын өтірік өлімдер болады. Шын болса да əсер етпейтін өлімдер болады. Əліштің өлімі – айрықша өлім. Шешесіне күліп, талпынып келе жатқан баланы қағып жіберіп өлтірген өлім. Бұл өлім – Бейімбеттің
шеберлігі.
Екіншіден, Əліштің өлімін (өзі қуанып отырғанда) күні бұрын көрушінің біліп отыруы. Көруші шыдай алмай отырады. Кө-
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мек бергісі келіп, «артыңнан өлтірейін деп тұр» деп айқай салуға сəл-ақ отырады. Бұл да мастерлік. Ескі традициялы драмалар
өлімнің себебін көрсетпей, жұмбақ қылып көрсететін. Мұндағы мақсат жұрт не болар екен, кімді өлтірді екен деп ынтығып
отырсын деушілік. Əрине, бұл «қызық» көргісі келген байлар
жұртшылығына, олардың жазушыларына тіптен қолайлы еді.
Біздің пьесамыз қойылғанда көрушілеріміз бірге қатысқандай,
сахнада еншісі бөлініп жатқандай болып отыруы керек.
Сондықтан, күн бұрыннан біліп отырса, сезімі қозғалып, қызып, сахна өмірінің ыстығына күйіп, суығына пісіп отырады. Дұшпандарға тісін қайрап отырады. Бұл – тіптен жақсы əдіс. Бұл Бейімбеттің жазуындағы бір өзгешелігі.

5. БІЗГЕ ҚАНДАЙ КОМПОЗИЦИЯ КЕРЕК?
Біз аз болса да «Еңлік – Кебек» пен «Майданның» жазылу
əдісіне тоқталдық. Бұл екеуін де мақтағандай болдық. Бірақ, біз
өз пікірімізді айтсақ, ұлы дəуірдің құлашын, көлемін көрсетуде
«Майдан» əдісі бізге тиімдірек. Өйткені жеке адамдардың ісіне
табан тіреп, жеке адамдардың сүйісу қатынастарына сүйену кейбір жағдайларда кейіпкерлерді ісіне қарай өсіріп, жекешелікке
қарай қусырып, адам қатынастары жабайыланып, азайып, проблема жеке адам мінезінің өзгешелігіне сүйеніп қана, жеке бастың
қамымен «шешіліп» кетуі мүмкін.
Əрине, «Еңлік – Кебек» бұлай емес. Кебектің өлімін айта келіп,
мəселе Кебектің жағдайына, мінезіне сүйенген жоқ, қарабастың
қамымен шешілген жоқ. Кебектің өлімінің себебі қоғам қатынастарының, салт-сананың бұйрығынан болды. Мұхтардың сол қатынастарды көрсете білгендігінен болды деген едік. Бірақ осыдан
барып, ұлы қоғамның ұлы көркем өнерін жасауда біз Мұхтардың
ол əдісін кең қолданатынын тіптен тиімді деп айта алмаймыз. Ұлы
дəуірдің өрісін, көлемін, құлашын көрсетуде ол əдіс бізге тарлық,
жіңішкелік қылады.
Əрине, ол əдіс Кебек дəуіріне ұнамды-ақ еді. Онда Кебек проблемасынан артық көлемді проблема болмайтын еді. Қайта, мəселе «жеке» адамдардың мүддесінен туатын еді. Қоғам группировкаларының күрестері жеке адамдар қатынастарына оранып, солар
арқылы шығатын еді. Бізге «Кебектің» əдісі жетпейді дейміз. Біз
дəуірдің төңкерілуін, толқынын көрсетуіміз керек. Ұлы-ұлы, алуаналуан проблема, дүниеде болмаған істерді көрсетуіміз керек.
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Əлі де айтамыз, біз Кебектегідей проблеманың «жеке» адамдардан қалай туғанын көрсетпей, дұрыс айтқанда, көрсетіп қана
қоймай, күресті майданның қызып жатқан жерінен көрсетуіміз
керек. Біз жеке адамдарды ғана емес, бүкіл қоғам прослойкаларын жанталасқан күресте көрсетуіміз керек. Қалай дегенмен,
бір оқиғадан туып, тура жіңішке жолмен айдап отырса, проблемалы тақырыпты кең көрсете алмаймыз. Біз Шекспир əдісімен
жазуымыз керек.

6. «МАЙДАН» ЖƏНЕ ШЕКСПИР ƏДІСІ
Шекспир перделері əр жерден өз алдарына күш болып басталып, тек болашаққа бұл күштер өз жолдарымен келіп, бір түйінге
қосылады. Сондықтан оқиғаның əуелгі көлемі үлкейеді. Шекспир
драмаларында «жеке адамдар» ғана қатыспайды, сонымен қатар
əрбір жақта тұрған, дəуір өзгерістерінің арқасында қозғалған, бірбіріне қарсыласқан қоғамдық күштер де қатысады. Бұл күштер
өзі өз алдына бір-бірінен тумайтын болып оқиғаға кіреді. Шешуші
күреске жақындасып келе жатады.
«Гамлетте» оқиғаның тууы көрсетілмейді, туылған даяр
конфликті күшінде көрсетіледі. Драманың басынан аяғына
дейін қатынасушылар күреске дайындалып жатады. Олар əрбір
көрінгенде жаңа жақтарын көрсетіп, күштерін сынасып, бір жақындап, бір алыстап, болашақ майдан болатын жерден айналсоқтап шықпай, шыр айналып жүрген сияқты. Драманы бұлай
құру біздің драматургиямыздың міндеттеріне басқадан гөрі жақсы жауап бере алады. Бұл əдіс драматургияда көп материалға
сүйеніп, пьесаға əртүрлі категорияларды кіргізіп, сонымен қатар
олардың басты өкілдерін, олардың жеке сегіз қырлы образдарын
көрсету мүмкіншіліктерін береді.
«Егор Булычевты» қарап тұрсаңыз, бір оқиға басынан аяғына
дейін əртүрлі жағын көрсетеді де тұрады. Булычев пен өскен
ортасының дауы бірінші көріністерден-ақ көрсетілген. Бірақ осы
дау əрқашан да жаңа қатынасушылармен қайталанады да тұрады. Оқиға құрылысы көлемін кеңейтіп, жаңадан əртүрлі социальный формациялардың адам материалдарын тауып, негізгі геройды шырқ айналып, бара-бара дөңгелек сызығын кеңейтіп, үлкейте
беретін сияқты. Əрбір айналғанда ізін баспай, шалқая түсіп, негізгі оқиға шиеленісіне түсіп, маңыз жағын үлкейте түседі. Драма-
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ның соңында Булычевтың айналасына жеке өзінің, оның үйінің
шегінен шыққан алуан-алуан социалдық қатынастар жиналады.
«Майдан» да осылай құрылған. Мұнда да тап жауларының
қарсылығы пьесаның басынан аяғына дейін əртүрлі пішінмен
көрсетіледі де отырады. Көдебайлардың колхозға қарсылығы
бірінші көріністен-ақ анықталған. Осы күрес, қарсылық əрбір
көрсетілгенде жаңадан материалдар, қатынасушылар қосылып,
мəселе маңызын, көлемін үлкейтеді де отырады.
Бұл драмалардан біз драма жазудың жаңа композициясын көреміз. Мұнда жеке типтердің, сегіз қырлы жеке образдардың ортамен, қоғам қатынастарымен шиеленіскен мың түрлі байланысын көреміз. Бізге осы қолайлы. Ұлы дəуірдің ұлы проблемаларын көрсетуде Шекспир əдісі Бейімбет жазған əдіске төтеп бере
алмайды. Өйткені біздің дəуірдің – социалды дəуірдің қай саласын алсаңыз да проблемалы сала. Барлығы жаңа, ірі мəселелер.
Социалдық реализм əдісі мəселені бір жақты алмай, сегіз қырлы
етіп, тереңнен, кеңінен алып, басқаларға байланыстыра отырып,
бірінің біріне ауысып, өзгеріп отыруын керек қылады.

7. «МАЙДАН» ЖƏНЕ ҚОҒАМ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ
ӨКІЛДЕРІ
Шекспир əдісі жеке адамдарды өз тұрпаттарымен көрсетуді де
қамтамасыз етеді.
Маркс Евгений Сьюдің «Париж тайналарын» тексеріп, саудашыл құрғақ пəлсапамен Сьюдің көркемдік методологиясының бір екенін дəлелдей келіп, былай дейді: «Рудольф үшін
(Сью романының геройы) адамдар өздерінің құбылысында, яки
мейірімділік принципін, яки қайырымсыздық принципін нұсқау
етіп, сондықтан осы өзгеріссіз категорияларға қарай бағаланатын болса, Г. Бауэрлердің ойынша да кейбіреулер көпшіліктің
айтқанына сүйенсе, кейбіреулер сынау принципіне сүйенеді. Бірақ мұның барлығы да шын адамдарды абстракциялы көзқарас,
пікірлерге айналдырады». Маркс бұл арада бір идеалды дəлелдеу
үшін, түрлі мінезді, жанды адамдарды тақылдап тұратын тоты
құсқа айналдырады дейді.
Романның жақсы жерін айта келіп, Мария деген кейіпкер туралы Маркс былай дейді: «Оның өмір жағдайының өлшеуіші мейірмандық идеясы емес, өзінің жекеменшік мінезі, табиғи тіршілігі.
Ол мейірімді де емес, қайырымсыз да емес, тек адам кейіпті».
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Маркс бұл арада Мария өзінің өмірінде идеяларға сүйеніп тірлік
етпейді, ол жеке мінезін, өзінің таптық кейпін көрсетеді дейді.
Бұл пікір біздің драматургиямызға нұсқау болуы керек. Шығармаға қатынасушылардың кейбір пікір, көзқарастарды дəлелдеу
үшін ғана кіргізілуі, сондықтан шығармадағы адам өзінің жеке
меншікті мінезін, табиғи тіршілігін, көр тіршілігін көрсетпей, «иə,
мейірімді, иə, мейірімсіз» болуы тіптен дұрыс емес.
Маркс адамдарды көрсетейік дейді. Бір идеалды дəлелдеу үшін
адамдарды жанды қуыршақ қылып тақпақтатып қоймай, таптық
адамдардың жеке мінездерін, сегіз қырлы, сексен түрлі екенін
көрсетейік, адам, кейіпкерлер идея үшін емес, идея кейіпкерлердің идеясы болып, түрлі құбылмалы түспен орындалып отырылатынын көрсетейік дейді.
«Майданда» осы Маркс сөзі əлінше орындалған. «Майдандағы» коммунистер «коммунизм жасасын» деп тақылдап тұрмайды,
яки коммунизмнің дұрыстығын дəлелдеу үшін сахнаға кіргізілген емес. Əрбір коммунистің өз алдына жеке-жеке өзгеше мінездері, жағдайлары бар. Зəуре игілікті іс істеп жүрсе, бір жерде
ымырашылдық істеп, Көдебайдың колхозға алынуына қарсы болмайды.
«Майданда» адамдар, яки колхоз жасасын, яки колхоз өлсін
деп тастай қатып тұрмайды, көп адамдар көпке дейін толқымалы
күйде, бір былай бұрылып, бір былай бұрылып, жанталасып
жүреді.
Бай-кулактар колхозға қарсы болса, дүйім капитализм идеясы
өліп бара жатқан соң ғана деп күреспейді, қайта ауылда, сол колхозда өзі, өз қара бастары құрып бара жатқан соң, бұрынғыдай қанай алмайтын болған соң күреседі. Бұл, əрине, объективті дүние,
капитализмнің өмір сүру идеясына жəрдем береді. Бірақ бұл идея
байдың, кулактың, капиталистің, помещиктің идеясы ғой. Байкулактар шығармада осы идеяны көрсету үшін ғана көрсетілген,
сол үшін ғана қайқайып, барлығы бір түсте тұрса, əрине, бұл дұрыс
емес.
Ендеше, Шекспир əдісі жеке адамдарды, типтерді, олардың
сегіз қырлы образдарын көрсетуді де қамтамасыз етеді. Традициялы шығарманы да жақсы жақтан қармай алады. Ұлы құрылысты көрсетуде пьесаны осылай құру бізге қолайлы болады.
1933
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БАЛАЛАР ӘДЕБИЕТІН ЖАСАЙЫҚ
Осыдан бір ай бұрын пролетариат төңкерісінің атақты жазушысы Максим Горький Кеңестер Одағының барлық пионерлеріне, мектеп балаларына ашық үндеу жазды. Горький хатында
оларды жаңа ашылып отырған балалар баспасынан не күтеді, нені
окығысы келеді, қандай кітаптар керек қылады, қандай əңгіме,
өлеңдерді біледі, нені сүйеді? – осыларды хат арқылы айтып
беруін сұрайды.
Міне, осы күні Максим Горький Кеңестер Одағының барлық
түкпіріндегі пионерлерден, оқушы балалардан 200 мыңнан аса
хат алды. Хат иелері өздерінің не тілейтінін, өздерінің нені жақсы
көретінін, кеңес жазушыларынан нені талап ететінін, күнделікті
күрестерін, істеп жүрген игілікті істерін өздерінің қызғылықты
тілдерімен айтып берді.
Хат жіберушілердің ең үлкені 16-да, ең кішкентайы 7-8-де.
«Максим Горький, мен сізге мынадай сұрау берем: Қызыл əскер қалай құрылып, азамат соғысының уағында қалай күресті?
Мен осы хатты жазып отырмын, жүрегімде қуаныш қаулап жанып
тұр. Углев отрядының пионерлерінің атынан сізге сəлем», – дейді
Капитонов деген пионер.
«Қымбатты Максим Горький, мен күлкілі кітапшаларды сүйемін, менің жасым 8-де», – деп жазады Лиля деген қыз.
Балаларды білетіндердің барлығы да бұл сөздің шын жүректен шыққанын біледі. Мұндай ашықтық, көңіліндегі сырын айтушылық жазушыларға көп оқушыларды таныстырды.
Бұл оқушылар – кітапқа, қызғылықты өмірге, күреске құмар
оқушылар. Бұлардың бəрі де: «Қызғылықты кітап жоқ, ал болса – аз», – дейді.
Бұлар күні бойы кітапханада «мен қалайтын кітапты біреу
алып келмес пе екен» деп күтуден жалықпайды: «Кітапханадан
жақсы кітап табу қиын, тек қана Вознесенский, Марк Твен кітабына қолымыз жетті», – дейді якут пионерлері. Егер де ауыл,
деревня пионерлерінің қолына қызық кітаптың бірі түсіп қалса –
коллектив болып бірігіп оқиды. Атақты жазушының балалармен
сырласуы осылай болды, дүние пролетариатының ең алдыңғы
қатардағы көркем сөз ұстасы Максим Горькийдің балалармен
бұлай сырласуы жазатайым бола салған нəрсе емес. Осы уақытқа
дейін біздің қазақ жазушылары балалармен сөйлесуді, өмірімен
танысуды, балалардың пікірін білген емес.
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Бірақ қазақ пионерлері, жазушылар бастамаса да, өздері бастады. Ендігі міндет – пионер қойған тілекті орындауда.
...Кеңестер Одағының еңбекшілері үшін жұмыссыздықтың, аштықтың қорқынышы жойылған. Əрбір жұмысшы, колхозшы комсомол, пионерлер өзінің болашағына сенімді, қуанышты түрмен
қарайды. Біздің Отанның қалың балалар көпшілігінің теңіздей
толқып жатқан ынта-жігер, белсенділігі, міне, осы ертеңгі күнге
сенушіліктен, қуанышты болашақтан туды. Кеңес Одағындағы
балаларды оқытып, тəрбиелеу жұмысы, пролетариат баласы жөніндегі заң, қоғамдық жағдайлар – барлығы сол баланы коммунистік қоғамның сенімді, белсенді құрылысшысы етіп дайындауға
икемделіп құрылған. Мінекей, сондықтан еңбекке, сезімді тəртіпке, социалды меншікке, коллективке жаңа көзқарасы бар социалды жаңа адамдарды тəрбиелеп шығару жұмысы мəдениет
төңкерісінің алуан-алуан табыстарынан үлкен орын алып келеді. Кеңес баласын қоршаған орта, қоғам, адам баласының өмірінде бұрын болып көрмеген ынтымақшылдық, социалды жарыс,
екпінділік, барлығы баланы сөзсіз белсенді етіп, сергектендіріп,
талапты қылады. Баланың жаңа тілектерін, талаптарын туғызады, қоғамдық мүддеге жұмылдырып, газет-кітап оқуға еріксіз
тартады.
Атақты жазушысы Максим Горькийге жаңбырдай жауған балалар хатының себебі де осы болуы керек. Балалардың көркем
əдебиетте балаларға арналған кітап, əңгіме, өлеңдердің жоқтығын Максим Горькийге айтуының да себебі осы. Əсіресе, балалар
көркем кітаптары, əңгіме, өлеңдері, социалды құрылысты, оның
геройларын шын көрсете алатын айқын образды кітаптар, жастарды, пионерлерді тəрбиелей алатын кітаптар біздің Қазақстанда
жоқтың қасында.
Қазақстанда балаларды, пионерлерді шын коммунистік рухта
тəрбиелей алатын балалар əдебиеті жоқ деуге болады. Қазақ жазушылары болсын, Қазақстан баспалары, Оқу комиссариаты болсын жұмысқа жанды көңіл бөлмеді. Социалды өмірдің жеткіншектерін дайындауда, болашақ коммунистік қоғамның күресшілерін дайындауда балалар əдебиетінің үлкен құрал екенін елемеді. Осының салдарынан коммунистік тəрбие берерлік, қызығып
оқырлық, социалды құрылысты көрерлік балалар кітаптары жазылмады. Əулиеата пионерлерінің бұл жөніндегі айтқандары –
жазушылар алдына қойылған талаптар.
Жолдас жазушылар, жас буындарды тəрбиелеуде, балалар
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əдебиетін жасауда ең бірінші жауапты – комсомол жазушылар.
Партия осылай деп отыр. Біз өзіміздің жеткіншектеріміз үшін
коммунистік балалар əдебиетін жасауымыз керек. Қызғылықты
кітаптар шығаруымыз керек. Онсыз біз жүз мыңдаған мектеп
балаларын, пионерді көңілдегідей тəрбиелей алмаймыз, онсыз біз
жас буындардың тілегін сырт қағып, жауымыз алашордашылардың зиянды сасық əн-күйі, өлеңдерімен əуре болуына жол берген боламыз. Дəуірге тұрарлық балалар əдебиетін жасамай – партияның сенімін ақтай алмаймыз. Жолдас жазушылар, төңкерістің үшінші буыны талап етеді: ұлы құрылыстың екпінін, дəуірді төңкерген кеңес пролетариатының күшін, жеке геройларын
көрсетіп беріңдер, коммунистік тəрбие беріңдер дейді.
Бұған қарап қалуға болмайды. Бұл сияқты қатты сенімді алдауға болмайды. Бұл сияқты бұйрықты орындамауға болмайды,
жауаптарыңды беріңіздер, нақтылы міндеттемелер алыңыздар,
балалар көркем əдебиетін жасауда өздеріңізді жауапты деп санаңыздар. Болайын деп отырған жазушылар съезінде мəселе көтеріңдер. Өздерінің тілегендерінен қызғылықты, түсінікті кітап,
əңгіме, өлеңдер жазып беріңдер, балалар өміріне жақын келіңдер. Балалар өмірінің өзгешелігімен танысыңыздар, балалардың
өз тілімен өз өмірлерінен де жазып беріңдер. Балалар тілегі осы,
сенімі де осы, бұл тілекті орындау, бұл сенімді ақтау – Қазақстан
жазушыларының, комсомол жұртшылығының бүгінгі таңдағы
зор міндеті.
Іске кірісейік, коммунистік балалар əдебиетін жасайық, жолдастар!
1934

АҚЫНДАРҒА АШЫҚ ХАТ
АРДАҚТЫ АҚЫНДАР!
Сіздер қандай бақыттысыздар?! Не үшін десеңіз, жаңа тарихтың жырауысыздар. Тарихты жаңадан бастап, таптардың тұқылын құртып, тапсыз қоғам құрып жатқан ұлы дəуірдің тілді,
жақты ұлысыздар. Жаңа қауымның ақыны, жаңа адамның жан
инженерісіздер. Сіздердің жырларыңыз ұлы күресті, бақытты
өмірді жырлайды. Бұл сіздерге не деген бақыт, не деген баға.
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Сіздер осыны ойладыңыздар ма? Осы оймен өз орындарыңызды танып отырсыздар ма? Əрине, солай шығар дейміз.
Сіздердің еліңізде ұлы өзгеріс болды. Ол өзгерісті пролетариат
жасап, пролетариат диктатурасы бастап отыр. Ерлер іс істеді, еңбек
етті. Еңбек ерлер туғызды. Кеңес Одағындағы бірлескен қызықты еңбек, қызу тартыс – қазір дүние жүзі еңбекшілерінің азаттық
арманы болды. Компартия сияқты ұлы көсем сіздің өлкеңізде.
Сіздер ұлы өзгерістің қырағы көзі, жазатын қаламысыздар. Бұдан
артық бақыт болар ма?!
Кеңес елі өнерлі болды. Стратостат ұшырып, əлем жетпеген
аспан дегеніңіздің ар жағына шықты. Əлем жүріп жетпеген мұз
дүниесін аралап «Челюскин» ерлері мұз қамауда да қалды. Жер
жүзі ұлы дүбір болды. Қашаннан қанат жетпеген долы дүниеден
оларды кеңес ұшқыштары алып шықты, əлем алдында бəйге алды.
Бұған желпінбеген жүйрік, серпілмеген ақын бола ма? Бойында
бір жапырақ қуаты бар ақын неге өлеңдетпесін.
Сіздің еліңіз кеше қандай еді? Бай, төре, болыстың жұмсаса
құлы, сатса пұлы еді. Бүгін қазақ даласы қандай, қазақ елі қандай?! Ойлаңыздаршы! Қазақстан картасына қараңыздаршы! Қала,
даланы аралаңыздаршы! Ақындық қиялдарынызды біраз жүгіртіңіздерші, не көрер екенсіздер. Жаңа елді, жаңа өмірді көресіз!
Осының бəрі сіздердің қалам азықтарыңыз, жүрек қандарыңыз!
Біздер де бақыттымыз. Не үшін десеңіз – біз де сол ұлы майданның ішіндеміз. Социалдық мазмұнды əдебиетті оқып тəрбиеленеміз.
Сіздердің жазғандарыңыздың жалғызын жібермей ұдайы оқып
отыратын оқушымыз. Қазақ ақындары, бəріңізді де жақсы білеміз. Осы күнде қаламы құрғамай жазып жүрген Сəкен, Сəбит,
Бейімбет, Ілияс, Асқар, Иса, Жақан, Қалмақан, Өтебай, Мəжит,
Тайыр, Əбділда, Ғали, Ғалым, Саматтарыңыз бізге анық, қаламдарыңызға қанықпыз. Жазушылар тобына жаңадан қосылып
жатқан Ысмайылұлы, Мəриям, Қажым, Дихан, Сəду, Мəлік, тағы
солар сықылдыларды да оқып отырмыз. Өлеңдерімен ертеректе елге танылған Ахмет (Мəметұлы), Кенжебай (Əбділдаұлы),
Аманғали (Сегізбайұлы), Сəлкен (Балабайұлы), Тəңірберген
(Отарбайұлы) сияқты қазір қаламы құрғап жүрген кейбір кексе
ақындарды да жоқтап қоямыз.
Сіздердің үлкеніңіз бар, кішкенеңіз бар, бəріңіздің де аттарыңыз əйгілі ақынсыздар. Сіздерді біз ғана емес, жалпақ жұрт біледі.
Біздер – сіздердің оқушыларыңыз.
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Сіздермен бүгін сөйлесетін сөз бар. Сіздердің барлығыңызға
бірдей мақсаттан туатын жеке бастарыңызға арналған сұрауларымыз бар. Ол сұрауларымыз – өзіңіздің жəне өзіміздің жеке басымыздан аулақ, қазақ əдебиетінің мəселелері, жалпы əдебиет
оқушыларының сұрауы деп ойлаймыз.
Сіздер жаңа өмірдің жазушысы, жаңа жырдың жауапты адамысыздар. Сіздерден бүгінгі күнде көрнекті еңбек, көркем өлең күтіп
отырған көп оқушының сөзін алғандай болып əрқайсыңызға арнап ашық хат жазып отырмыз. Хатымызға да сіздерден ашық
жауап күтеміз. Хат жазысатын жеріміз «Социалды Қазақстан»
мен «Қазақ əдебиеті» газетінің беті болсын дейміз.

АРДАҚТЫ АҚЫН СƏБИТ!
Біз сіздің оқушыңызбыз. Сіз жазғанды оқымай жібермейміз.
Сіздің алғашқы жазғаныңыз «Көңілім» деген өлеңді 1917 жылың
басында жазыпсыз. Биыл оған он жеті жыл болды. Осы он жеті
жылда қазақ əдебиетіне, қазақ поэзиясына істеген еңбегіңіз аз
емес. Өлеңді аз жазған жоқсыз. Жаңа əдебиетіміздің тарих төрінде сіздің орныңыз бөлек. Жазған кітаптарыңызды сол төрге жинап, қадірлейді ғой жұрт. Ол өз алдына.
Сіздің қаламмен көптен таныспыз. Көптен оқимыз. «Қара тақтайға жазылып қалып жүрмеңдер, шешендер?» – деп, Смағұлдың
байшылдығына қарсы баж еткен даусын ерте шығарған Сəбитті
1922 жылдан білеміз. Сонан бері сізді еңбекшілердің сойылын
соққан, бірбеткей, алдыңғы ақынымыздың бірі деп танимыз.
Сіздің əңгіме, романдарыңызды алмағанда, өлеңде талай үлкен-үлкен поэмаларыңыз бар. «Октябрь өткелдері», «Бүгінгі жалшы мен кешегі жалшы», «Сұлушаш», «Көмір – коммунизм», «Алатаудың алабы» поэма жинақтары, басқалар – қазақ əдебиетінің
қорына Сəбиттің қосқаны болды. Бұларды мың-мыңдаған қазақ
оқиды. Ондаған, жүздеген жас ақындар үйренеді. Ол да өз алдына.
Біз бүгін сізге арнап ашық хат жазып отырмыз. Хатымызда сізге бірнеше сұраулар қоймақпыз. Ол сұрауларымыздың түйіні –
жалпы əдебиет оқушыларының таңдамалы əдебиет керексінген
тілегінен туады деп ойлаймыз. Сондықтан біздің сұрауымызға
сіздің беретін жауабыңыз əдебиетке сынды тереңдетеді, жазудың сапасын көтеру ұранына көмекші болады деп түсінеміз.
Осылай түсінгендігімізден сізге жазатын хатты жұрт алдында,
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газет бетінде сұрауды мақұлдап едік. Сұрағанда сізден мыналарды білгіміз келеді.
Бірінші, қазақ ақындарында «поэма» деген көбейіп кетті. Бұл
күнде поэма жазбайтын ақын жоқ, ақын дегеннің өзін аз емес
десек, поэма жазбайтын қазақ жоқ. Соңғы 4-5 жылдың ішінде
сіздің өзіңізден бастап қазақ поэзиясында «поэма дəуірі», «рапорт
дəуірі» басталды. Бұл поэмаларда не желі, не белгілі тақырып, не
қазып айтылған уақиға, қадап көрсетілген қаһарман жоқ. Белгілі тартыс, анық образ, тұрпат, үлгі жоқ секілді. Тек бастан түсіп
жадағайлатып қара сөзді құран оқығандай зулата береміз. Көбіне
өзіміз түсінбейміз. Бізге бұл поэмалардан бір пікірдің құйрығын
ұстау қиынға айналды. Мұндай «ұлы поэмалар» қоздап жатыр.
Осы «поэмаларды» жазу көп қиынға түспейтін сияқты. Ерінбесек, өзіміз жаза алатын сияқтымыз. Сондықтан шығар, үлгісіз, образсыз, тартыссыз, уақиғасыз оңай поэмалар ақындарда үдемесе,
азайған жоқ.
Сұрағымыз осы поэмалар жөнінде еді. Басты ақындар, əсіресе
əдебиетті тереңдеп оқып, тексеріп жүрген Сəбит жолдас, сізден
осы поэма туралы сұрағымыз келеді.
Поэма деген не өзі? Қайтсе поэма болады? Поэма екенін не
белгілеріне қарап айырамыз? Ескі, жаңа поэмалардың үлгілерін
көрсетіп, айтып берсеңіз екен!
Екінші, ақындардың теңеу, салғастыруы, образдары, эпитет,
суреттеуі жəне солары арқылы əр ақынның өзін қызықтыратын
бейнелері, бейнелерінен алатын лəззаты (вкус) осы жөнінде өзіміз
аз-мұз білгендіктен шатасуға айналдық. Мəселен:
Сіздің тракторыңыз – жылқы, паровозыңыз – айғыр (о да
жылқы), поезыңыз – тағы жылқы, заводыңыз – сұлу əйел, машинаңыз – жылан сияқты.
Ұлы қызу қарқында,
Астыма мінген көлігім,
Паровозымыз – қара айғыр,
Болат тұяқ, темір ат,
Желкілдек жалбыр жал айғыр,
Вагондары соңында.
Бие, байтал, тай, құлын –
Ілестіріп үйірін...
(«Көмір – коммунизмнен»)
Ау, трактор, трактор,
Катерпеллер – айғырың,
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Өзгелерің қасыңда
Бие, байтал, тай, құлын.
(«Алатаудың алабы»)

Осы теңдеулер сізде көп қайталанылады. Қай жерде поезд,
тракторды жазсаңыз – осы жылқыдан шығарасыз. Ал, заводты
суреттегенде былай дейсіз:
СССР-де сан түрлі
Саласындай саусақтың,
Самсап біткен шашыла:
Бұйра қара түтіні,
Сұлудың жібек шашына.
(«Көмір – коммунизмнен»)

Өз ойымызша, осы өрескелдеу сияқты. Сұлу əйелдің шашы сізге қаншалық əдемі көрінгенмен, заводтың тұрпатын бере алмайтын сияқты. Біз жетпей айтатын шығармыз, бəлкім, түсіндірерсіз.
Ал, машинаны «жылан» дейсіз:
Жыландай жүз бүгіліп,
Ұршықтай зыр жүгіріп.

(Бұл да сонда)

Көпшіліктің ұғымында жылан – жиіркеніш, қорқыныш теңеулері болып келді. Біздің заводтың машиналарын жылан қып көрсетуге келер ме екен? Бүған да түсінік берсеңіз – тынышталамыз.
Осындай теңеулер жалғыз сізде ғана емес. Сіз тұстас ақынның
бəрінде де бар. Əсіресе, сізге еліктеп жазатындар да көп. Ғалым
Малдыбайұлының шахталары – айдаһар, машиналары – ордалы
жылан болып жатады. Міне, осы теңеулерден шығарып, мынадай
негізді сұраулар бермекшіміз:
Образ, теңеу суреттеу – оқушыны ілгері тарту керек пе, кері
кетіру керек пе? Теңеулер – теңелген заттарынан жоғары, күшті
болу керек пе, əлде əлсіз, құнарсыз болса да бола бере ме? Мұнда айтайық дегеніміз – паровоз, тракторды теңейтін жылқылар,
сиырлар, машиналарды теңейтін жыландар, кесірткелер солардың образдарын күшейте ме, əлсірете ме? Оқушыны қызықтыра
ма, жоқ, салқындата ма?
Онан соң əр таптың, əр ақынның өз теңеулері болмай ма? Паровозды «қара айғыр» дегенде – кулактың ақыны мен байдың ақы-
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ны, Советтің ақындары неге бір теңеумен бір жерден шығасыздар?
Бұл бізге түсініксіз.
Үшінші, басқалар жəне соның ішінде сіз өлеңге жаңа бір түр
іздегенде өлеңнің төсегін жыртып, жайшылықтағы жазуын бүлдірдіңіз: мұны орысша айтсақ – өлеңнің жолын сындырдыңыз. Бұл
өлеңнің ырғағын бұзды, оқуын қиындатты.
Жасырынған шахтаға
Сұрқия бай, кулакты
Қуамын.
Қашан шынын
айтып
Қасен ем,
Енді мен
Сеніп
істер кісімін.

(«Шахтаға хат»)

Сіздің осы үлгіңізді Өтебай сияқтылар, бір ақын айтқандай,
қара қыртысын айналдырып жіберді. Тек қар үстінен жүрген
жалғыз жаяудың ізіндей қағаз бетінде он сөзді он жерге шұбатып
тастап жүре береді:
Көмір,
От,
Оқ.
Завод,
Соқ!
Гранат,
Пулемет,
Топ,
Біздің от –
Өлім емес,
Темір.
Біздің от –
Өлім емес,
Өмір.
Біздің топ,
Біздің пулемет.
(«Қара алтын»)

Мұндай өлең жазу қиын болмағандықтан шығар, осындайлар
өте көбейіп кетті. Осыны айтқандағы біздің сұрағымыз келге-
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ні – осының не заңы бар? Осы үлгіні қайдан алдыңыздар? Осы
«жыртық жолды» өлеңдеріңіздің үлгісі ретінде өлеңді көпшілікке жақындату үшін алғансыздар ма? Жоқ, алыстату, қиындату
үшін бе? Бұл жаңалықтарыңызды қандай ретте қолданасыздар?
Біз қалай оқуға тиістіміз?
Төртінші, біздің байқауымызша, көп ақындарымыз ескіні жазса – еркіндеп, көсіліп кетеді. Арқасы қызып, ақындығы қозып
кететін сияқты. Сол сізде де бар. Əсіресе бұл «Сұлушашта» ерекше
көрінген. «Сұлушашыңызды» сұлу жазғансыз. Əрине, мазмұнына көңіліміз толмайды. Бірақ сөз төсегі, ақындықтың шалқуы,
тіл кестесі мақтарлық. Ондағы құлаштай шапқан жүйрік Сəбит
жаңаны жазғанда тосырқап, тырбаңдап қалады. «Сұлушаштағы» төгіліп жатқан өлең, бай тіл «Көмір – коммунизмде» құрғақ
жарапазан, бос баяндама, қызыл батаға айналған. Бізге осылай
көрінеді. Жаныңыз қозғалып жазған «Сұлушаштай» өлеңді сізден
оқи алмай келеміз. Осыны айтқанда мынаны сұрамақ едік:
Неге бұлай? Сіздерге ескі жақын ба, жаңа жақын ба? Егер
ескі жақын дейін десек, өздеріңіз осы заманның адамысыз. Ал
жаңаға жақын дейін десек – жаңаны ескідей жазбайсыздар. Бұл
неліктен? Əлде жаңаны бастарыңызбен жазғанда, жүректеріңіз
қозғалмай жата ма? Əлде ескілікке еркіндеп, бата қимылдап,
батыл жазасыздар ма? Онда жаңаны жазыла, көсіле жазуға не
үшін қиялдарыңыз, тілдеріңіз шолақтық қылады? Өздеріңіз түгіл, əкелеріңіз көрмеген алыстағы атамзаманның Алтайларынан
бүгінгі өздеріңіз араласып жүрген екпінді жұмысшы, колхозшы,
оқушы, комсомол, коммунист, белсенді əйел қолма-қол емес пе?
Алтайдың аюмен алысқан құнарсыз ерлігінен мұз мұхит жорығы, оларды құтқарған ұшқыштардың ерлігі ақындыққа, қиялға əлдеқайда бай емес пе? Не үшін сіздер, ақындар, ескі өмірдің
сорлы, бейшаралықтарын мақтағанда аспанға шығарып, бүгінгі
өмірдің қиял байлығына орашолақсыздар? Осы жеріне зейініміз
жетпейді.
Көзіңізге айту керек: қара сөзіңіз де əлі үлгілі түрге түскен
жоқ. Əсіресе, «Екпіндіңіз» нашар шыққан. Сізден соңғы оқығанымыз Май мейрамына арналған «Социалды Қазақстан» газетінде
басылған «Бақташының өлеңі». Бұл көлемі азғантай өлең болса
да, көрнекті өлең, көркем өлең екен деп шықтық. Бұл өлеңді поэма демесеңіз де, көлемі кішкене болса да, «Көмір – коммунизм»
сияқты поэмалардың «гигантына» айырбастамаймыз. «Бақташы
өлеңінің» тақырыбы маңызды, тілі түсінікті, оқығанның ақылы
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мен жүрегіне əсер етіп, ақын тұлғасын тұтас көрсеткен өлең.
Бұл өлең «Уə, əлеумет, уа, колхозшылар, малды бағыңдар, соймаңдар, партия солай дейді» демей-ақ, бейнемен, суретпен малға бейілдендіріп, үгіттеп тұр. «Көркемдік» деген осылай болатын
шығар дейміз. Бұл өлеңде жүйесін бүлдіріп, жолын сындырмасаңыз да көпшілікке түсінікті, құлағына жайлы, тілі жатық. Ішінде
«Денеңді мөлдір нұрға көмсін сағым» деген жақсы бейнелер бар.
Осыны айтқандағы сізден сұрайық дегеніміз – осындай өлеңді
көбірек жазсаңыз екен. Үлгі алам деген өлеңшілер еліктер еді.
Сізден сұрайтынымыз əзірше осымен бітті. Сөзімізді қорытып
айтамыз. Көпті күтетін ақынымыздың бірі өзіңіз. Өлеңде əлі көсіле алмай келесіз. Өлеңдеріңіздің саны көп болғанымен, сапасына
көңілді аз бөліп келдіңіз. Соңғы жылдарда өлеңдеріңіздің көлемі үлкейіп, поэмаларыңыздың саны молайғанымен, көркемдік
жағын төмендетіп алдыңыз. «Сұлушаштағы» ақындықты жаңа
тақырыпқа жұмсамадыңыз. Сіздің жақсы жағыңыздан гөрі, əлсіз жағыңызды еліктеушілер көп болды. Ондай көбеюден жалпы өлең құны арзандап, сапасы төмендегендік байқалады. Бұған,
біздіңше, басты ақындар бəріңіз де жауаптысыздар. Бұл жауаптылыққа сіз «Көмір – коммунизм», «Алатаудың алабы», «500»
(бұл Қарағандыда өлеңмен жасаған баяндамаңыз) сияқты үлкенүлкен поэмаларыңызбен жауаптысыз. Осы жауапкерлікті əр ақын
өз мойындарыңызға аласыздар ма? Алмасаңыздар – немен дəлелдеп алмайсыздар?
Бұл – біздің соңғы сұрауымыз.
Біз сіздің ұдайы оқушыңыз болғандықтан, өз ойымызды алдыңызға тарттық. Бұл ойымыз жалпы жұртшылыққа жат болмас деп
ойладық. Өзіміз ақындардың көбіне ырза емеспіз! Бəріңізге де
осындай арнаулы ойымызды айтпақпыз. Алдын сізден бастадық.
Жолдастықпен жауабын күтеміз. Кешіктірмеңіз.
Өз ойымызды өз сөзіңізбен қорытамыз:
Қаламым, саған ырза емен,
Оқтай болып ақпасаң.
Сиям, саған ырза емен,
Осы жолы мол қылып
Қағазға қара жақпасаң.
Миым, саған ырза емен,
Мүлтіксіз сөздер таппасаң!
(Октябрь өлеңдерінен)
1934
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ҚҰРМЕТТІ БЕЙІМБЕТ, МЫРҚЫМБАЙ ҚАЙДА?
Көптен-көп қадірлі көретін, Бейімбет ағай! Біздің байқауымызша, қазақ əдебиетіндегі өнімді жазушы өзіңіз. Томдаған өлеңдеріңіз, ондаған пьесаңыз бар. Əңгіме, романдарыңыз санымен
жазушылардың алдында келесіз. Ел сүйіп оқыған, ерте жазылған «Шұға» (соңынан оны пьеса қылып жазды деп естідік), «Маржан», «Өтірікке бəйге», «Кемпірдің ертегісі» сияқты тəтті тілді
поэмаларыңыз, «Күлпаш», «Əбіштің қыраны», «Он бес үй», «Қырман үстінде» сияқты толып жатқан көркем əңгімелеріңіз, «Қазақ
қызы» сияқты көлемді көркем романыңыз, «Майдан» сияқты
пьесаңыз – сіздің біз білетін ірі еңбектеріңіз.
Сіз өлеңді 1912 жылдан бастап 1930 жылға дейін қалам құрғатпай жазып келдіңіз. Осы екі ортадағы өлеңдеріңіз санымен де,
сапасымен де жаңа əдебиетімізді байытты. Біз сияқты оқушылардың неше мыңын тəрбиеледі. Біз сіздің қаламды мақтаймыз,
кітаптарыңызды сақтаймыз.
Біз бүгін бірнеше сұрау қоймақшымыз. Ол сұрауларымыздың
мақсатын ашық айтып, хатымыздың басында барлығыңызға айтқандықтан, бұл жерде қайталағымыз келмейді. Сізге де сұрауымыз Сəбит жолдасқа бергеніміздей, өз жазуыңыздан шығарып,
жалпы оқушылардың тілегі деп қоймақпыз. Тезірек жауабын
жазады деп күтіп қалдық.
Сұрайық дегеніміз мыналар еді:
Бірінші – отызыншы жылдан бері сізден өлең оқи алмай кеттік.
Мұның себебі не? Біз өзіміз өлеңмен өскен ел баласы екенімізді
өзіңіз білесіз. Əсіресе, сіздің өлеңді көп оқыдық. «Айт, шу, ала
атым» сияқты өзіңіздің төл атыңыздай өлеңіңізді трактор заманында оқығымыз келеді. Тілі жатық, көпке түсінікті – тəтті өлең
деп сіздің өлеңді айтатын едік. Сізден екі-үш жылдан бері өлең
жоқ. Сіз ыңылдап əн салуды қоюға айналдыңыз. Бұл бізге түсініксіз. Неліктен? Өлеңге өкпелі емессіз бе? Сізде өлеңді біржолата
тастап кету ниеті жоқ па?
Онан соң:
Қазақ өлеңін түрлеу-кестелеу жайында сіздің еңбек аз емес
сияқты. Біздің байқауымызша, сіз кіргізген кестелі өлеңдер, ырғақтар, жырлар бар. Екі кісінің сөйлесіне өлең құрып жазған сіз
едіңіз. Қара сөз бен өлеңнің арасынан күйлі сөз туғызған ақын да
сіз дейміз. «Мырқымбай», «Жəкен» – сіздің жаңалық. Жаңылмасақ, пьесаны тақпаққа құру да сізден басталған тəрізді. Өлеңнің осы
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үлгісін өзгелер сізден алып пайдаланды. Осы екі кісінің сөйлесуіне (диалогке) құрылған өлеңдеріңіз – өткір, тапқыр, тəтті болушы
еді. Біздер қызығып оқушы едік. Бұдан неге айнып жүрсіз? Осы
сияқты үлгілермен Досандар неге трактормен сөйлесе алмайды?
Екінші – сіз ірі жазушысыз. Сіздің жазушылық көздеріңіз қырағы, құлашыңыз кең. Қаламыңыз ілімді. Сіз таңдап алып, тауып
жазасыз. Сізде бос сөз аз болатын сияқты. Жазғандарыңыздың
көбі-ақ қабысып тұрады. Өлеңде, қара сөзде, пьесада көп еңбегіңіз бар. Көп жаздыңыз. Сол көп жазғандарыңыздың көпшілігі
ауылдың айналасы болады. Тағанбай, Шақай, Борай, Зəуре, Мырқымбай – сіздің адамдарыңыз (осылардың қайта-қайта аталып
жүргендері де бар). Ауылдағы талай тартысты, сан өзгерісті, ауыл
тұрмысын сіздің қалам қазып жазып, қанытып-ақ алған сияқты.
Сіз ескі ауылды да, жаңа ауылды да ұдайы жазып келесіз.
Осыны айтқандағы сұралық дегеніміз:
Сіз не үшін айналақтап ауылдан шықпайсыз? Өткен жылы
өндіріске кетті деп еді, одан əлі хабарымыз жоқ. Сіз сияқты ірі
жазушының қаламы тұрмыстың əр жағын қамтуға керек емес пе?
Ол жазушының өзін де, оқушыны да өсірмей ме? Əдебиетімізді
түрлендірмей ме? Сіз жүрген өлкеде бір ғана қазақ аулы емес,
қалың тұрмыс, түрлі тақырып бар. Ұлы өңдіріс, шойын жол,
совхоз, МТС, саяси бөлім бар. Өзіміздің қала бар. Қазақстан
жаңа интеллигенті, мамандары, басшылары – коммунистері бар.
Қазақ еңбекшілері өзге ұлттың еңбекшілерімен мидай араласты.
Қазақстаннан басқа Кеңес Одағының əр жерінде ақындарды
қозғайтын ірі құрылыс, үлкен табыс, жаңалықтар бар. Осының
барлығы сіз сықылды жазушының қаламынан қалай ақас қалады.
Бұған не айтасыз? Əлде бұрынғы Смағұлдың «Бейімбет – ауыл
ақыны» дегенінен «солай екен» деп ауылдан кеткіңіз келмей ме?
Əлде Ғаббастың «Өндірісті тек жұмысшы жазушы ғана жазуы
керек» дегенінен «солай екен» деп ұғынасыз ба? Осы туралы
пікіріңізді білгіміз келеді.
Жəне бір сұрауымыз «Мырқымбай» хақында. Мықаңды жалғыз
ғана біз емес, жалпақ жұрт біледі. Ол отағасы – сізбен жасасып
келе жатқан адам. Ауылдың басынан өткен өзгерісін Мырқымбай
көзімен көріп, басынан кешіріп келеді. О кісімен кезеңдей жерде кезігіп, оқта-текте сырласып отырасыз. Сіздің айтуыңызша,
Мырқымбай бір қызық адам. Сіз оны жақсы көресіз. Үлгі қыла
сөйлейсіз. Əрқашан оған ақыл айтасыз. Біз бүгін сіздің досыңыздың кім екенін анықтағымыз келеді. Анықтағанда сөзді өзіңізге
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беріп, өлеңдеріңіздің өкше ізіне түсіп, Мырқымбайды індетпекшіміз.
Сіз алғаш көргенде Мырқымбайға былайша жолыққансыз.
– Е, Мырқымбай, қалайсың,
Есендік пе мал-жаның?–

дегеніңізде, о кісі:
– Шүкір, шүкір отырмыз,
Тілеуін тілеп қарғаның,
Мал дегенде жалғыз ат,
Сауған сиыр байдікі,
Құда боп ем қыз беріп,
Өгіз Ормантайдікі, –

деген. Бұған қарағанда, арғы жылдарда Мырқымбай қолы қысқа,
байдан сиыр сауып, қызын малға сатып, жарымай отырған жарлы адам.
Онан кейін 1916 жылы аласапыранда кезіктіңіз:
– Е, Мырқымбай, немене?
Салбыраңкы қабағың?–

дедіңіз. Онда ол кісі қынжылып:
– Əй, шырағым, білдік қой,
Жалғыздың көріп күйігін:
Бала кетті солдатқа,
Асырайтын кімім бар?
Сүйенетін мал да жоқ,
Өліп кетер түрім бар, –

деп жыламсыраған. Сонымен, төңкеріс уағында Мырқымбайдан
хабар болмай кетті. Қайда жүргені мəлім емес, тек 1922 жылы
əкесі кейіп жатқанда үстінен түстік.
– Мырқымбай, əй, Мырқымбай,
Пай-пай, ит-ай,
Тірі өлтірдің-ау,
Əй, құдай-ай...
Ауылнайды боқтапсың,
Боқтап азар тоқтапсың,
Несиеден қорқып,
Сары атты сатпапсың.
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Пай-пай, пай-пай,
Жарымес-ай,
Құның ба еді
Бір шолақ тай?..
Алдағыны ойласаң қайтеді,
Ақылыңа бір бойласаң қайтеді?
Атқа мінген адам ғой деп,
Жетегіне байласаң қайтеді?
Енді өшікті,
Боқтауыңды есітті,
Шауып алудан тайынбас,
Түріп қойып есікті.
«Малын жасырды» деп,
«Егіні басылды» деп,
«Нəлек» дей ме, «малек» дей ме,
Əй, қатырды ғой, басымды көп.
– Əке-ау, мұның не,
Ауылнай құдай ма еді?
Əкімді құдай деп,
Шұлғимыз да, отырамыз ба?
– Кет, ит, кет!–

деген ұрыстың ішінде өзіңіз болғансыз. Онда Мырқымбайыңызда налөкке жарарлық мал бар еді. Ал ауылнайыңыз қай ауылнай?
1922 жылы налөк жинайтын ауылнай – бұрын болыс тұсындағы
ауылнай емес, ауыл кеңесі дегеніміз шығар. Бұзақор, парақор –
бір қу ауыл кеңесіне кіріп кеткен болар. Мырқымбай сондықтан
боқтап жүрсе ғажап емес.
Соның келер жылы, не сол жылы көкшолақты, Мырқымбайды
көш-жөнекей көрдік.
Майлаусыз шықырлаған ағаш арба,
Көкшолақ мықшыңдайды тартып зорға;
Шаңырағын таңып алып жүк үстіне,
Мырқымбай көсемсіп барады алда.

Осыдан кейін Мырқымбай ашықты ма қалай, қырын қабақ
болып біраз жүріп еді, келер жылы əйелімен екеуі съезге өкіл
болып келгенін көрдік.
Жаман тұмақ басында желбіреп,
Сирек сақал бурыл тартқан селдіреп.
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«Теңдік тиеді, бар» деген соң ел сайлап,
Мен де келдім, қатын-дағы келді деп.

1926 жыл. Мырқымбай мұнда:
Жиылыс басы Мырқымбай,
Салық жайын кеңесед.
Байлар үшін күюші ек,
Онда еркін емес ед.
Қорғамаймын жақын деп,
Боқбасарға мың сом сал:
Баяғыда не қылмад,
Байды аяман – малы бар! –

деп белсеніп, Боқбасар байға салық салдырып жатты.
Келесі жылы (1927 жылы) жер бөлісте «Мырқымбайдың жері
бар» деп жарияладыңыз.
Бөліс, бөліс, бөліс... деп,
Кедейлер жүр шұбырып,
Бір-біріне жүгіріп,
Ұйымына мүше боп,
Мырқымбай отыр жүгініп,
Шын теңдіктің белгісі,
Бүгінгі күн білініп.

Осы жылы жер алып, жетіскен Мырқымбай келесі жылы (1928
жыл) конфескеде байдан мал алып, əлəулəйдің əніне салып желіп
келе жатыр еді.
Ей, Мырқымбай, Мырқымбай,
Салған əнің əлеулай.
Айда атыңды бүлкілдет,
Тұяғымен жерді дүңкілдет:
Албарыңа мал кіріп,
Малмен бірге əл кіріп,
Азулылар қаңғырып,
Түледің, жаңа түледің,
Сар даланы күңірентіп,
Сал əлулəй, əлеулəй...

1930 жылы Мықаңды колхозда жолықтырдық. Мықаң өзгерген.
Көптен мініп жүрген көкшолағы жоқ, тракторды айналдырып
жатыр.
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Көкшолақ мойын босатып,
Еңбекті білім жасатып,
Бұрқылдаған трактор,
Балғадай саусақ бүгіліп,
Мырқымбай винтке үңіліп,
Тетігін тауып бұрап тұр, –

екен. Сонымен, біздің Мырқымбайды көргеніміз осы. Біз ол көргенде Мырқымбайдың ежелгі көкшолағының мойны босап, Мықаңның төл аты трактор болғанын байқаған едік. Ол, əрине, үлкен
өзгеріс. Бұрын шаңырағын жүк үстіне тағып алып, мықшыңдаған көкшолақпен көшіп жүретін Мырқымбай трактордың тетігін
тауып, винттерін бұрап тұрғаны өлшеусіз өзгеріс. Ол солай-ақ
болсын.
Ал, Биаға! Көкшолақ қайда кетті? Өлді ме, сойды ма? Сатты ма,
жоқ, Мырқымбайдың өз қолында ма? Сол Мырқымбай тракторды жөндеп жатқан кезіндегі қырындап Құрекеңмен қайындасып
тұрған көкшолақ Мырқымбайдікі емес пе екен? Сөз əлпетіне қарағанда, сонікі сықылды. Өзі жүдеу. Құрымбай мұны қутыңдап
күтіп жүр.
Көкшолақ, қырындайсың, қырындайсың,
Жем сұрап бұрынғыдай бұрылмайсың.
Қақтығып тілерсегің көнің тулақ,
Мың жылғы жұртта қалған жұрындайсың,
Жануар жас күніңмен жебелеген,
Көрсең де бейнет, азап елемеген,
Бері кел, ұраны ашып, жем шығарып,
Салайын шөп суырып шөмеледен.

Көкшолақ Құрекеңе өкпелі. Өкпесі колхозға кірмедің дегендей
көрінеді.
Күрең ат, құла шабдар, жирен қасқа,
Олардың мендей емес, жігі басқа.
Ілігіп тақымына сен сорлының,
Мен қалдым мəңгі азап арылмасқа.
Жаз болса тракторды көмектесіп
Құла аттың шоқығы анау барады өсіп.
Жарымай жейтін жемге, я тынымға,
Етіңдер жалғыз өзін... «какой кəсіп?» –

деп орысшалап ұрсып тұрғанын естіген едік.
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Сонан кейін көкшолақтан хабарымыз жоқ. Құрекеңмен бірге
колхозға, ТОЗ-ға кірді ме, əлде жеке ме? Бұл – көкшолақ туралы
бір сұрау.
Ал көкшолақтың өзі кімдікі? Мына шолақ Құрекеңнің өз шолағы болса, Мырқымбай шолағы қайда кетті? Мынау Мырқымбайдікі болса, колхоздағы Мырқымбайдың аты жеке шаруа Құрымбайдың қолына қайдан түсті? Құрекең намазын тастамаған, еңбек
қылмайтын күлтек, сопылау адам. Бұл – көкшолақ туралы екінші
сұрау.
Сонымен, Мырқымбай туралы сұрайын дегеніміздің басын
қосып, алдыңызға ұсынайық:
Қазір Мырқымбай қайда? Үш жылдан бері не істейді? Колхозда
ма, өндірісте ме? Колхозда болса, еңбек күні қандай? Сауатын
жойды ма? Ол нағып екпінді болмай жүр? Егіс, мал шаруашылығы
үшін қалай күресіп жүргенін неге жазбай кеттіңіз? Колхозшылардың ауқатты тұрмысы дегенге о кісі қалай қарайды екен?
Осыларға жауабыңызды күтеміз, ағай.
1934

КӨРКЕМӨНЕР ТУРАЛЫ ХАТ
Күлуге рұқсат етіңізші!

І
Біз қиялдандық.
Биылғы театр маусымының барлық спектакілін басынан атқарған, көпті көрген бір қазақты біз де тапсақ дедік. Айналдырған
екі театрымыздың ойынын түгел көргендер екінің бірінен табылмай ма, тілек орындалған сияқты болды.
Түсі суық, қыр мұрынды қазақ:
– Шырақтарым, мен өлімнен көз аша алмай келемін-ау, жасым
алпысқа келіп қалды, – деді.
Біз құлақ тіге қалдық.
– Мен талай соғыстарда болдым. Колчакпен, Алашордамен
соғысып батыр атандым. Мен өліктерден үйілген үйлер көрдім,
өліммен жағаласып, аударыспақ ойнап, қан кешіп жүрдім. Осыдан кейін менің өмір сүргім келді. Бірақ менің қазір өлгім келеді:
театр маусымы жыл бойы мені өмірге қарсы үгіттеп келді, мен
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қаланың шуынан қашып, пьесадағы жанталасқан атыстарды көргім келіп, театрға барып жүрдім. Өмір ағымының көз алдымда
бітіп, таусылғанын көріп жүрдім.
Соңғы рет «Талтаңбайды» көріп, екінші перденің орта шенінде:
– Ертерек бітіріңдер! – деп айқайлап жібердім.
Мен сіздерге осы сөзді айтып тұрғанда, театрдағы өлгендер
көз алдымда елестеп тұр.
Шал неше жыл бойы көрген, сезген өлімдерден қалған жүрегіндегі таңбасын көрсеткісі келгендей қолын төсіне апарды.
Төс қалтасынан дəптершесін алып, өзінің біртүрлі түсініксіз белгілерімен жазылған жазуларын оқып берді:
– «Кекте» – үш өлім. «Еңлік – Кебекте» – үш өлім. «Майданда»
– бір өлім. «Жойқында» – барлығы өледі. «Түрксібте» – бір өлім.
«Шұғада» – бір өлім. Қане, санап алыңыздаршы, сыншылар!
Біз төмен қарадық, сыншы болсақ та, драмадағы өлімнің есебін кім алыпты. Қыстай жүріп комедия жөнінен хат жазамыз деген кімнің ойында бар. Бардың жақсы-жаманын ажыратпақ түгіл,
жоқты іздемеген біз ұялмай кім ұялсын?
Шал сөзін соза берді:
– Осыдан кейін «өлімнен» демалғым келіп, «Айман-Шолпанға» бардым. Бірақ бұ да комедия болмай шықты. Жеке адамдардың, образдардың күлкі екендігі болмаса, комедия жанрының
каноникалық түрі жоқ сияқты. Сондықтан «Талтаңбайға» барып,
ешкімнің өлмегенін көрген соң, мен өлім тіледім, қанға құмар
болып кеттім, айқай салдым, сіздер сұрарсыздар: «Шашы неге
ағарған, түсі неге жер беттеніп кеткен?» – деп. Театрларға барып
жүріңіз, бірер жылдан кейін сіздерден де біреу сұрар.
– Театрдағы «өлімдермен» күрес ашатын уақыт жетті. Мен
өмір бойы Колчакпен, Алашордамен қан төгісіп күрескен күйімде,
соғыс жағдайында қалғым келмейді. Күлгім, қуанғым келеді, –
деді шал.
Шал «партизандығын» жасап отыр. Бізге күлкімен қабат драма, трагедия да керек. Бірақ шал осынша жасқа келгенде бақытты, көңілді өмірдің əсерімен күлгісі, қуанғысы келген екен. Біз
өміріміздің өзі қуаныш болған соң, бақытпен күніге бетпе-бет
кездесіп, қуанышпен құшақтасып жүрген адамдармыз ғой, сондықтан хатымызды комедиядан бастадық.
П. Вяземский: «Біздің драма – тастаған бала сияқты, басқа жақтан алынып келген драма, əбден өскен жуан ағашты кесіп əкеліп
біздің жерге қондырған сияқты», – деген еді.
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Бұл комедияға да берілген баға еді. Орыс дворяндарының комедиясы 18-ғасырдан басталды. Басталғанда, Вяземский айтқандай, Франция дворяндарының оригиналынан көшіріліп алынған комедия еді, былайша айтқанда, «кесіліп, басқа жерге қондырылған жуан, биік кəрі ағаш» еді. Орыс дворян комедиясының
Злорадов, Доблестиндері тіптен əсерсіз, тірексіз болды. Оның
себебі – жоғарыда көрсетілген болса, екіншіден, Екатерина II,
Николай І-нің дəуірінде үстем таптың өміріне қол сұғылмайтын, тыныштықсыз комедия сатирадан мықтап қорғалған болатын, сонда да Екатерина ІІ-нің уақытында «Недоросль», Николай
І-нің кезінде «Горе от ума», «Ревизор» сияқты комедиялар жүріп жатты. Сүйтіп, тыныштықсыз комедиялар қорғанды «бұзған»
сияқты болды. Бірақ іс жүзінде «Недоросль» бір таптың ішіндегі
комедия еді, сол тап тілегінен аса шығып кететін комедия емес
еді. Ол комедияның ішінде Простакова, Митрофан, Скотинин
сияқты «жаман» адамдар да бар еді. Софья, Стародум, Правдин
сияқты «жақсы» адамдар бар еді. Бірақ мұның барлығы да «өз
адамдары» еді. Олар ұрысқанмен, жаңағы «дворяндар» қорғанынан шықпастан-ақ жарасар еді.
Грибоедов «Горе от умасын»«Недоросльден» соң қырық жыл
өткізіп барып жазды. Бірақ бұ да баяғы дворяндар «қорғанынан» шыға алмады. Мұнда «жақсылардың» санын бірге жеткізіп жалғыз Чацкийді «жақсы» қылып қойғаны болмаса, бұ да бір
таптың «жарасып» кететін «жақсы-жамандарын» көрсетті. Мұнда «жамандардың» саны көбейген, бұ да болса «Недоросльге»
қарағанда өсушілік. Чацкий өзінің қоғамын қатты-ақ, дəлдеп-ақ
сынады. Бірақ терең сынамайды, дворяндардың «қорғанынан»
шыға алмайды. Оның Хлестаков, Фамусовқа қарсы шығуы Скотинин, Простаковтерге Стародумдардың қарсы шыққаны сияқты,
Чацкий Правдиндер құсап («Недоросль») крепостной правоны
пайдаланудағы жаманшылыққа ғана қарсы шығады. Өзіне қарсы
шықпайды. Грибоедовтің де, «Недоросльді» жазған Фонвизиннің
де сыны осы. Сонда да Чацкий, оның артында тұрған Грибоедов
Стародумнан асып түсті. Өз табының тағдырын шешуді тақта
отырған помещикке бермейді, Чацкий өз қолына алғысы келеді.
Сол қиялмен 14 декабрьде жиналып, тақта отырған помещиктің
ордасын алмақшы болады. Сондықтан «Горе от ума» «Недоросль»
сияқты жақсылықпен бітпейді.
Николай І-нің саяси тəжірибесі комедияға жол бермейтін.
Көрушінің таң қалуға, яки ұлтшылдық мелодраманы көргенде
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жас төгуге ғана мүмкіншілігі бар еді. Орыс өмірінен күлкіге тұрарлық нəрсе табу – «жағдайдың тынышсыздығын» көрсету деп
есептелетін еді. Осыған қарамастан, 1835 жылы Гогольдің «Ревизоры» қойылды. Пьеса орыс чиновниктерін келеке етіп, сөгу
болып шығады, мұнда баяғы жақсылар жоқ еді, су түбіне кетіп,
іріп бара жатқан таптан жақсы адам табу қиыңдау еді. Неге олай
деп ашуланғандарға Гоголь: «Адалдық, жақсылық – ол күлкі», –
деп жауап берген еді.
Дворяндардан шықпаған бірінші үлкен драматург – Островский. Бірінші комедиясы «Өзді-өзіміз жарасымда» жаңа жасалып
келе жатқан буржуазия құрылысын көрсете бастайды. Подхалузин комедияның ең аяғында халыққа қарап былай дейді: «Міне,
біз магазин ашып жатырмыз...»
Орыс комедиясы дворяндар тұсындағы үкімет эпилогінен құтылғанмен, байлар табының қол астынан шығып кете алмайды.
Островский бет перде жыртатын комедиядан бастап, кейінгі кездерде салқын қанды картиналар жанрына көшті.
Бет перде жыртатын – Гогольдің соңын қуған Островскийден
басқа Тургенев, Салтыков-Щедрин болды. Тургенев дворяндар
қарауылынан шыға алмай, бейбітшілік психология комедиясын
жазып жүрді.
Шын, ұлы ашулы комедияны Салтыков-Щедрин жазды, тек
Щедрин ғана дворяндар қорғанынан шығып, Чернышевский қара
шаруа төңкерісінің қаруын жасаған утопиялы социализмнің көрігін қыздырды. Ол орыс сахнасына Гоголь өсиетімен, ашумен,
шындықпен «Пазухиннің өлімі» сияқты комедия берді. Бірақ
оның «ашумен, шындықпен жазылған» сатирасын сахнаға қоюға
мүмкіншілік болмады.
Октябрьге дейінгі отыз жыл комедиясыз өткен жылдар болды. Болған күнде комедияның атын жамылған обывательдықтар
болды. Арцивашев сияқтылар эротикадан, цинизмнен басқа ешнəрсе берген де жоқ.
Осындай мұрамен орыс буржуазиясының театры Октябрь төңкерісіне соқтықты.
Кеңес комедиясының алдында басқа міндеттермен қатар, орыс
буржуазиясының өмірін жылау арқылы емес, табыс қуанышы
арқылы, Гогольше, Салтыковше көрсету міндеті тұр.
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II
Тарих ешуақытта біздей қуанышты, біздей бакытты, біздей
күлкішіл, көңілді елді көрген емес. Осының өзі де комедияга бəрінен бұрын біздің ие екендігімізді көрсетеді. Күлкінің гаммасы
тіптен кең-ақ. Өмір көріністерінің ешқайсысы тілде, қимылда
күлкіден əдемі көркем орын алған емес. Əдемі, уытты сөздер де,
қытыққа тиетін көріністер де, көңіліңді көкке өрлететін жағдай
да күлкіде емес пе? Қытықтау да, шымшу да, біреуге күлу де
юмордан сарказмға дейін, өкпелеуден – көңілденуге, қуанышқа
дейін күлкінің арсеналына кірмей ме?
Аристофан мен Поавиттің, Шекспир мен Рабленің, Мольер
мен Сервантестің, Диккенстің, Гоголь мен Щедриннің күлкілерінің жаңғырығы əлі басылған жоқ. Бірақ қазақ зрительдері көре
алмай келеді, қазақ сахнасында көрсете алмай келеді.
Комедияны іздеуде кеңес театры екі сүрлеумен жүретін сияқты: бірінші, классиктерді пайдалану, екінші, өзіміздің кеңес комедия драматургиясының табысын көрсету. Біздің қазақ театрлары,
шынын айтсақ, бұл екі «беталыстың» екеуін де əлі көрген жоқ.
Комедия жанрын жасау үшін ең өткір ой, өткір тіл керек. Бұл бізде
əлі жоқтың қасында.
Қазақстан сияқты басқа республикаларда классикалық шығармаларды пайдалану бізден гөрі тəуір. Олардың көбісі жұртқа мəлім белгілі жолмен əлемге əйгілі болған шығармаларды қояды.
Қазіргі ұлт республикаларының көп қалаларында Шекспирдің
«Он екінші түні», Гоццидің «Турандоты», Бомаршенің «Фигароның тойы», Гальдонидің «Номердің қожайын əйелі» жүріп жатыр.
Бұл пьесалар мұнымен қатар Москвада да ойналып жатыр.
Мысалға Орджоникидзе қаласында ойналған Шекспирдің «Он
екінші түнін» алайық. Шекспир өзінің комедиясымен өз табының өрісі тарлығын, арамдығын, ұятсыздығын, ақымақтығын,
соқырлығын əжуалаған болатын. Əрине, мұндай шиеленіскен
əлеуметтік мағынасы зор комедияны көрсету өлке театрларына
сын болды. Орджоникидзе театры қуанышты, көңілді, күшті комедияны көрсете білді. Бірақ бір үлкен кемшілік: комедияға арқау
болған əлеуметтік маңызды артқы жоспарға тастап, көңілдің
көбісі арақшыл тобырға, ақылсыздарға, жарыместілерге ауып
кетті. Режиссер шеберлігі осы персонаждарды көрсетуге салынды.
Шебер түрде жасалған образды, анық ритмикалы мизансцена-
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ны солардан іздеуге тура келді. Тағы бір кемшілік: өлкелеріміздегі көп театрлар автор текстін тағы бір оқып, жаңадан əлеуметтік
астарлар табуға тырыспаған. Ашхабадта ойналған Гальдонидің
«Номердің қожайын əйелі» туралы Тренев əлеуметтік қағидаларға
көңіл қойылмаған, автор тексті ашылмаған, комедияның ойналу
əдісі өмір бойы қозғалмайтын стандарт деп санаған дейді.
Келешекте классикалық шығармаларды қоярда мұндай тəжірибелерді бізге де пайдалану керек.
Біз келтірген мысалдар тіптен көп. Бұлармен қатар жер-жерлерде кеңес комедиялары да жүріп жатыр, Шкваркиннің «Жат
баласы», Финнің «Вздоры» үлкен табыспен жүріп жатыр. Əсіресе
«Жат бала» маусымның түйіні болып отыр.
Шынында, Шкваркин кісіні өзіне тартатын, қызғылықты комедия интригасын, өткір сахна жағдайларын жасауға, жеңіл күлкі,
кең мағыналы сюжет жасауға шебер-ақ...
Жалпы алғанда, əлі де болса бізде комедия жанры гүлденіп
кете алған жоқ.

III
Күлкінің негізі – өзін басқадан артық санаушылық дейді. Барлық қоғам формацияларынан социалистік құрылыстың артықшылығын сезуіміз, айналамыздағы барлық капитал қоршауынан
кеңес үкіметінің жартастай болып өзгеше тұруын сезуіміз бізде
күлкінің таусылмайтын бұлағын туғызады. Бұл күлкі, бұл қуаныш басшыларымыздың сөздерінде де, дипломатымыздың «қару
тастау» конференциясындағы сөзінде де, əрбір цехта, бригадада,
көгерген парктарда да, əдеміленген пəтерлерде де қоңыраудай
сылдырайды.
Бұл – жеңгендердің күлкісі. Біздің өміріміздің өзі – қуаныш.
Біздің істеген еңбегіміз де – қуаныш. Ертеңгі күнге сенушілік, бүгінгі жақсы тұрмыс бұрынғыдан келе жатқан қайғының,
қорқыныштың тамырын кеседі. Бұл қуаныш, күлкі жүрмеген жер
жоқ. Өмірден зерігудің соңы келе жатыр. Қараңызшы, өмірдің
тірегі қуаныш емес пе?
Колхозшылар той жасайды, цехтарда гүлдер гүлдейді. Қала
көкке оралған, терезені ашып жіберсең, үй ішіне қуанышты шу
кіреді. Жұмыс істегің келеді, күлгің, өлең айтқың келеді, барлық
ойыңмен, барлық сезіміңмен өмір сүргің келеді. Біздің елде бірін-
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ші рет қуаныш көпшіліктің игілігі болып отыр. Қуаныш – күлкі
туғызады, ендеше, комедияға біз иеміз. Қуанышты біз күреспен
таптық, бұл күлкіні біз еңбектеніп таптық.
Ендеше, біздің көркемөнер, əдебиет өмірден қалып қойды дейміз, əдебиеттің қуаныштан, күлкіден қалып қойғанын неге айтпаймыз? Біздің əдебиетіміз күлкіге тіпті сараң. Терең ойлы жазушыларымыз психологиялы қайғыны, өлімді жазуға құмар-ақ.
Біздің Қазақстанда комедия жанрының каноникалық түрімен
жазылған бірде-бір кітап, əңгіме жоқ. Біздің сын да мұны ұмытып кетті.
Пьесаларымыздың бəрін өлім басып кеткен, əңгіме геройлардың өлуінде де емес, біз трагедия (о да жас қой), драмаға қарсы
күрес ашайық деп отырғанымыз жоқ.
Жұмыстан кейін кітап оқитын, театрға баратын біздің оқушымыз, көрушіміз, тыңдаушымыз демалғысы келеді. Жемісті еңбегінен кейін күлгісі, қуанғысы келеді. Жазушы мұны неге есіне
алмайды, неге қуанышын, күлкісін көрсетіп бермейді, неге оның
көңілін көтермейді.
Бізде юмор, сатира деген жоқ. Біз мұны жасауымыз керек.
Жай күлкінің мағынасы жоқ, езу тартудың біздің жағдайымызда үлкен мағынасы бар. Өйткені оны туғызған біздің ұлы Октябрь,
ұлы табыс, партияның ұлы басшылығы. Бұл күлкілер оқушыны
проблемалы романдардан кем тəрбиелемейді. Өйткені ешқандай
қоғам көпшілікті қуан деп оқытқан емес.
Социалды реализм əдісімен жазатын жазушы осы шындықты
көрсін. Əлішті «өлтіре білгендер» Мырқымбайды күлдіре, қуанта
біледі. Ендеше, бұған көз жұмуға болмайды. Жазушыларымыз
Отанымыздағы қуанышты, қоңыраудай сылдыраған күлкіні қарсы алып, күлкі əңгіме, өлеңдермен, көңілді комедиясымен жауап
бере білсін.
Орыс жазушылары бұл жөнінде алда келе жатыр. «Жат бала»,
«Вздор», «Гүлдің жолы» (Катаев) «Артық өмір» (Соловьев), тағы
Киршоның бəйге алған пьесасы бар. Бұлар театрдан өздерінің
заңды орнын алды. Бұған комедияға көңіл аударған үкімет бəйгесі
көп көмектесті. Кольцов, Илья Ильф пен Петров, Бедный, Зощенко
сияқты мастерлер бар. Сонда да мұның бəрі бірінші қадам.
А.В. Луначарский туралы некрологтің бірінде Анатолий Васильевичтің тірі күнінде күлкі туралы деген еңбек жазуға кіріскендігін көрдік.
Бұл адамның ойы қандай терең еді. Марқұмның көркемөнер
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арсеналынан көпшілік ешуақытта қынапқа сала алмаған қаруды
таңдап алып, мұның ролін біліп, қайрауға асыққанын көрдіңіз бе?
Біздің күлкіміз əр уақытта дұшпанға атылған оқ болған. Күлкіге көңіл бөлмеуді тастау керек. Көңілді шығарма жазуды үйрену
керек, қысқа əңгіме, күлкілі би, ойда қалатын көңілді қысқа өлеңдер, комедия жазу керек. Сатира, пародия жанрын жасау керек.
Күлкіні көбейтейік. Əртүрлі, сегіз қырлы қоңыраудай сылдыраған күлкіні көрсетейік. Көпшіліктің де мұны сұрауға ақысы бар.
Күлкісі келген баяғы шалды күлдіру керек.
1934

БӘСЕ, «ШҰҒАҒА» КІМ ИЕ?
Менің жолдасым хат жазыпты. Хатында «Шұғаға» кім ие? деп
сұрақ қойып, оған өзінше жауап беріпті. Бұл тіптен қызғылықты сұрау. Біз бұл арада «табылмай» жүрген «Шұғаның» иесін
тауып, театрға ерекше еңбек сіңірмекші емеспіз. Біздің ойымыз
басқада. Бізді бұл арадағы қызықтыратын мəселе: театр мен
кеңес драматургиясының қарым-қатынасы. Біздің кейбір театр
қызметкерлеріміз театр өнерін қалыптастырудағы драматургияның орнын білмейтін көрінеді.
Қанабек мақаласында («СҚ», 21 майда): «Бұрын біздің қай
театрымыз болмасын, автордың берген текстін өзгертпей ойнап беретін... Қазір біздің театрымыз бұл мəселеге бұдан гөрі
тереңдеңкіреп қарап отыр. Аздап болса да өзінің творчествосын
қосып, өзінің бетін көрсетіп, түгел меңгеріп əкете қоймағанмен,
өзінің айтам, көрсетем дегендерін қосып, авторға жəрдем беруге
кірісіп отыр», – дейді.
Дұрыс-ақ, театрдың драматург трактовкесіне түсіп, ойланбай,
барлық жағын сезіп түсінбей, кемшілігін түземей, көзін жұмып
сөмпеңдей беруіне, əрине, болмайды.
Бірақ театрдың бетін ашатын, жаңағы Қанабек айтқан, театрдың «қосқаны» емес, ойлаған жерден шығып орындалған пьеса, былайынша айтқанда, репертуар ғой. Театр репертуарымен
бағаланады.
Біз ертеңгі күні «Шұғаның» спектаклі қалай қойылады дегенде,
театр пьесаның идеясына қаншалықты жақындады, оның образдарын қаншалықты бере алды деп сұраймыз. Бұл не деген сөз?
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Бұл – театрдың өсу жолында драматургия бастаушы, жетекші
роль ойнайды деген сөз. Бұл осылай. Басқа деп ешкімнің таласуға ақысы жоқ.
Əрине, театрдың ролін, еңбегін ұмытуға болмайды. Жазушысының, əсіресе, коммунист, пролетариат жазушысының пьесадағы идеясын көрсетуде театрдың өз тізгіні өзінде болып қызмет
атқаратынын ешкім ұмытпайды.
Енді осы көзқарасымызбен жолдас Тұрғанбайұлының мақаласына келейік. Тұрғанбайұлы былай дейді:
«Шұғаға», біздіңше, ие болуға ақысы барлардың қатарына жататын – Жұмат пен Құрманбек Жандарбекұлы. Бұлайша айтқанда,
олар – «Шұғаның» иесі, қоюшы режиссер», – дейді.
Біздіңше, бұл қате. Бұл арада біздің ойымыз «Шұғаның» иесін
айтып салып, абырой алмақшы емеспіз. Жаңа театрда бастаушы,
жетекші ролін ойнайтын драматургтің ұмытылып қалғандығы.
«Шұғаға» ие постановщик болып, драматургтің аталмай қалуы
ұят нəрсе. Əрине, жолдас Тұрғанбайұлы Жұмат пен Құрманбектің ерекше еңбектерін көрсеткісі келген шығар. Біз де мұны өтірік дей алмаймыз: Қазақстанның екі театрының екеуі де Жұматтың қолынан шыққан. Сол «емізіп», сол аяқтандырған. «Шұғаның» спектакліне ие болатыны да рас. Бірақ пьеса Бейімбеттікі,
оны ұмытуға бола ма? Театр өзгертсе, Бəкеңнің пьесадағы жалпы идеясы қалай етсек жақсырақ көрінер екен деп істеген жоқ
па? Жоқ, олай істемеді ме? Əлде театр «Шұға» деген атын алып,
басқа маңызды идея көрсеткісі келе ме? Бұлай болса, онда театр
қателеседі. «Шұғаның» идеясы төңкерісшілдік идея, оны басқа
етем деген адам төңкерісшілдік идеядан басқа, оған қарсы идеяға
жармасуы керек.
«Шұғаға» ие іздеу керек-ақ болатын болса, оған ие Қазақстанның еңбекші жұртшылығы. Соның тілегін тауып, театрға лайықтаған Бейімбет. Əңгіме – автор болып, театр болып сол жұртшылықтың тілегіне сəйкес спектакль қойып бере ме, жоқ па? Міне,
осында.
Музыка театры мен драма театрының айырмашылығы көп.
Музыка театрында опера, оперетталардың авторы деп əр уақытта
соны шығарған композиторды айтады. Ал бізде музыканың авторы халық, оның творчествосы емес пе? Жаннан шығарып жазып жатқан Коцик қой. Қорытып келіп айтарымыз: пьеса ең əуелі
театрға қоймай тұрған кезінде де өз маңызы өзінде болатын көркем
шығарма. Пьесаны театрда ғана ойнауға болады деуге болмай-
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ды. Пьесаны көркем əдебиеттің роман, əңгіме, өлеңдері сияқты
көркем шығарма деу керек.
Қанабек өз мақаласында былай деген еді: «Біздің пьесаларымыздың көбі сахна кітабы болмай, жай оқу үшін жазылған кітап
болып шығады.
Біздің көп пьесаларымыз тіптен көркем шығарма емес, оқуға
жарамайтын болып шығады. Бұл өз алдына. Бірақ сүйсініп оқуға
жарайтын, оқу үшін жазылған кітап-пьеса ғана сахна кітабы болады. Сахнаға қоймаған күнде де оқу үшін маңызын, көркемдігін
жоғалтпайтын пьеса ғана сахна кітабы болады.
Олай болса, сахна кітабын оқу үшін де жазуымыз керек. Сахна
үшін жазбадың, оқу үшін жаздың деп айыптау, көркем, жақсы
пьеса жаздың деп айыптау, былайша айтқанда, сахнаға тұрарлық
пьеса жаздың деп айыптау.
Екінші мəселе – Наркомпростың берген срогі туралы. Əлі есімізде, анада нарком Жұматқа екі айда «Шұғаны» қойып бер, əйтпесе халық артисі деген атыңды алып қоямын деп бұйрық берген.
Біз наркомның театр көркемөнерін айрықша қолға алғанына
қуанғанбыз. Екіншіден, қазіргі жұртшылықтың өскен тілегінен
театр өсуінің артта қалып қойғанын еске алсақ, наркомның мұнысы дұрыс сияқты. Бірақ та бұлайша бұйрық беру – социалдық заказ емес. Бұйрық беріп мектепке оқушы алуға болғанмен, бұйрық
беріп көркемөнерді құра салу қиын. Көркемөнер шығармаларын
жасау үшін мастердің творчествосына бостандық керек. Пəлен
күнде бол, болмасаң атыңды өшірем дегенде, шығармасы түскір
шыға қоймайды.
Бұл, қайта, суретшінің аяғына тұсау болады. Бұл əдіспен тек
бұйрықтың бағасын кемітеміз. Мастерді қорқытпай-ақ шығарма
жасауға болатын еді. Жанада, тез уақыттың ішінде пьеса керек
екендігін басқалар да түсінеді. Біз театрдың қиыншылыққа қарамай, наркомның айтқанын орындап, тез уақыт ішінде спектакль
қойып беретініне қуаныштымыз. Бұл арада өзара сын ретінде
Наркомпростың əдісін айтып отырмыз. Өйткені кейбіреулер
наркомды «партизан» дейтін көрінеді. Бұл, əрине, дұрыс емес.
Бірақ жаңағы сияқты бұйрықтар олай деуге негіз туғызуы мүмкін.
Сондықтан ондай əдістерге біз қарсымыз.
Жолдас Тұрғанбайұлы Наркомпростың ешқандай басшылығы
болған жоқ дегендей қылады. Бұл, əрине, қата пікір. Театрдың
құрылуына Наркомпрос та ортақ. Театр өлкелік партия комитетінің жаңа басшылығымен, Мирзоян жолдастың қатысуымен құ-
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рылды. Жарыққа шықты. Қазақстан кеңес жұртшылығының тілегімен жарыққа шықты. Бірақ осы театрға нақты басшылық
ететін Наркомпрос болып, ешқандай көмек көрсетпесе, басшылық етпесе, театр жасалмас та еді, «Айман-Шолпан» болмас та
еді, «Шұғаға» дайындалмас та еді. Өйткені театрға нақты басшылық ететін – Наркомпрос. Өлкелік комитет болсын, жұртшылық
болсын Наркомпростан талап етеді. Оның басшылығында
кемшілік бар ма, жоқ па? Əдісі қандай? Бұл, əрине, өз алдына
бір мəселе.
Тағы бір тоқталатын мəселе – музыка театрының осы күнгі
басшылығы жөнінде. Жолдас Қанабектің айтуынша, театр басшылығында бірлік, бірауыздылық жоқ көрінеді. Директор Қанабектің айтқанын ешкім тыңдамайтын, артистер арасында оның
беделі жоқ көрінеді. Бұл қалыпта ешқандай көрнекті жұмыс
істеуге, əрине, болмайды.
Əсіресе театр жағдайында бірлік, бірауыздылық деген өте
керек. Жолдас наркомға біздің айтарымыз: мұны тексеріп, шындығын ашу керек. Театрдың басшылығын бірауызды етіп, жеке
басшылықты (единоначалие) күшейту керек.
1934
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КЕШЕГІ ЕЗІЛГЕН ЖАРЛЫ – БҮГІН АУҚАТТЫ,
МӘДЕНИЕТТІ КОЛХОЗШЫ
ДЕМЕҚҰЛ БҰРЫН КІМ ЕДІ, ҚАЗІР КІМ?
1. БҰДАН 66 ЖЫЛ БҰРЫН
Демеқұлдың əкесі Таңсық деген кісінің қырық тесік, ырымға
бір бүтін жері жоқ, кішкене ғана қара лашық үйі болады екен. Ол
кезде ел малдың жанына жайлы, шөбі мол жерді қуалай көшіпқонып жүретін кез. Əкесі Таңсық – Байсал байдың есігіндегі
жалдап алған малайы. Үнемі Байсалдың қойын бағып, соларға
қайтсем жағам деп жүретін кезі, екінші жағынан, артынан ерген
жан жолдасы – кемпірі мен жалғыз Демеқұлына киім, тамақ тауып
берудің тіршілігі.
Демеқұлдың əкесінің жаман үйі көктем мен күздігүнгі қаһарлы қара суықтарда, қораның шетінде, ауылдың күнбатыс жағына тігілетін. Ауылдың шетіне қонып, «ала» шыққандай болып
шошайып тұру бір ғана емес, көп көшіп-қонудың бəрінде де солай
болатын.
Есін біліп қалған Демеқұлға қарт əкесінің жаман лашығын өне
бойы күнбатысқа апарып тігетіні неліктен екендігі жұмбақ болып көрінетін. Өйткені Демеқұлдың əкесі – Таңсықтың үйі Байсал
байдың, басқа да малшыларының үйінен ерекше бөлініп, ауылдың
күнбатыс жағына қонатын.
Байдың қойының соңында күні өткен қойшы əкесінен бұл қандай жұмбақ екенін сұрағанда:
– Е, балам, сен жассың əлі, не білесің, қу əкең мен жалмауыз
Байсалбай нені білмейді дейсің. Көбіне боран күннің шығыс жағынан соғады, ал қора төңірегіне қасқыр күнбатыс жақтан келеді.
Қасқыр да қу болады, балам, қойға келгенде күншығыстан келсе – иттер иісін біліп қойып, ауыл төңірегіне жуытпайды, көбіне иттері түскір үйдің жанында жатады, сондықтан бұл солай.
Екіншіден, байы түскір қу, мені сақ болсын дейді. Мені күндізтүні қой күзетуден шығарғысы келмейді. Балам, қой күзетем,
қойды бораннан аман сактауым керек, міне, сондықтан біздің
қара лашығымыздың қашан да күнбатыс жақта болатындығы
осыдан, – дейді.
Жеті жасар Демеқұл əкесімен бірге ұйықтамай, таң атқанша
тостағандай жыртық үйінің жаман, қирап тұрған шаңырағына
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қарап, кірпік қақпайды. Қара лашық үйінің тесік туырлығының
арасынан жаздың ашық түніндегі жұлдыздар əдейі Демеқұлға
қарап көзін алмайтындай болып көрінеді.
Соның барлығы да 66 жастағы Демеқұл шалдың əлі де жадынан
шыққан жоқ, ол жай есінде қалған. Өйткені бұл дəуір – Демеқұлдың малайлық өміріне жету дəуірі, жеті жасынан бастап-ақ қарт
əкесінің ізіне түсіп, Байсал Қостайұлы деген, Қастек ауданы,
9-ауылдағы атышулы сары балақ байдың қозысын баққан дəуірі.

2. 40 ЖЫЛ ҮНЕМІ ҚОЙШЫ БОЛДЫ
Демеқұл əкесімен екеуі Байсал байдың қойын баққан. Демеқұл
өзі 40 жыл бойы сол байдың малының соңында малшы болды.
Бірақ соншалық істеген еңбегіне Демеқұл Байсалдан бір қойдың да мойнынан ұстап, мына қой менікі деп құлағына ен салған
адам емес.
– Бұл қалайша, ол уақытта байлар малшысына ақы бермеуші ме еді? – деп біз сұрай бастағанда, Демеқұл шал бір күрсініп
алып, «балаларым, тыңдаңдар» деп əңгімесін ағытты.
– Барлық үй ішіміз байдың жұмысын істедік, соның малайы
болдық. Əкеміз жылқы бақты, мен өзім қойына шықтым. Ал əйелім сол байдың күлін шығарып, суын құйып, қозысын алды, қазанын асты. Осылардың барлығы да сол еңбегіне ақы алмады. Бірақ
та Байсал байдың істеген «жақсылығы» – 4–5 сауын қой береді,
соның сүтін ішіп, жүнін пайдаланады. Осындай түк алмай малын
баққан бір біз емес, басқа біз сияқты қарашолақ кедейлер бірқатар-ақ шығар деймін, – деді Демеқұл.
Байсал байдың 3000 қойы, 500 жылқысы бар еді. Демеқұл осы
қойдың артында неше жылдар бойы бір күн демалмай өмірін өткізетін. Демеқұл қой артында амалсыз шаршайды. Дымы құрыған
соң ауық-ауық отырады. Отырса, көзі ұйқыға кетеді.
Ұзынды күні ыстыққа қамалып, сусап жүрген қоралы қой, артындағы бақташысы тынышталғанда, ауылға, құдыққа суға тартып
кетеді. Бай мұны біліп, қойшыға айып салады. Айыбы – уақытша пайдаланған қойын қайтып алады, сөйтіп, оның бала-шағасын ақтан қағады. Я болмаса, абайсызда бір қойын қасқыр жеп
кетсе, баяғысын тағы қолданады. Бұрынғы жүрген күнінің үстіне
бірер жылдар қосып қояды. Мұны Демеқұл жақсы біледі. Өмірінде жылы сөз естімей, байдың қарғысына шіріп, үй ішімен тыныштықсыз қорлықта, езілуде өмір сүреді. Осыдан бір қалыптан
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аумастан 40 жыл үнемі малай болады. Бұл жылдың əрбіреуі оған
қайғы-шер қосып отырады.

3. «ШӨПАУЫЗ» ДЕМЕҚҰЛДЫҢ ЕЗІЛУІНЕ МЫҚТЫ
ҚҰРАЛ БОЛДЫ
«Шөпауыз» – жұқана кедейлер мен байлардың есігінде жүрген малайлардың жүрегіне оқтай қадалатын сөз. «Шөпауыз» – ол
ақшалай алатын патша үкіметінің салығы. Бұл салық үйге бөлінеді
де, барлық түтіннен бай, кедей демей бірдей жиылады.
Оған төлейтін малшының ақшасы қайдан болсын! Патша бұйрығынан бас тартуға заң жоқ. Онда Демеқұл сияқты кедейге тіршілік жоқ. Демеқұл амалсыздан байдан қарыз ақша алады. Бұл
ақша үшін де Демеқұл Байсалдың есігіне жалданады. Үйінде
бар жарарын ішіп-жеп, бала-шағасы да жастайынан малайлыққа
жүреді.
«Шөпауыз» – Демеқұлдың жұлынын шығарды. Өмір бойы Байсалдың қойының соңында жүруіне, оның үрім-бұтағы, бала-шағасы ауыр тұрмыстан шыға алмауына үлкен себеп болды. Мүсəпір шалды Байсалбайдың бұрынғысынан əрмен қанай түсуіне
«шөпауыз» құрал болды. «Шөпауыз» Демеқұлдың өміріндегі
есінде ұялап, дақ қалдырған бір ерекше дəуір болды.

4. ҮЙІНЕН АЙРЫЛУЫ
1911 жылы (бұл бұрынғыша айтқанда «барыс» жылы) Демеқұлдың əйелі өлді. Демеқұлдың əйелі Байсалдың есігінде ауыр
жұмыстың азабынан ауырып өлді. Ол кісі күндіз-түні байдың
қазанын асып, шайын қайнатып, байдың отымен кіріп, күлімен
шығып жүріп өлді.
Демеқұл құдықтан байдың қойын суарып жүргенде, əйелі бүкпешегінің жанында қойнынан ұршығын, шынашағынан шүйкесін тастамай, байдың малшыларының шекпенін, байдың астық салатын қабын жамап, жабығып, шаршап жүргенде, шалына
қарап, тым болмаса балаларын Байсалдың малайлығынан басқаға
беруді көп ойлаушы еді.
Балалары тым болмаса ішуге жарымай, байдың үйінен тығып,
жасырып алған талқанын болар-болмас аққа басын біріктіріп,
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үйіндегі маңдайына біткен кішкене ғана ескі сары табағына салып, жалғыз ғана шолақ сапты қасығымен алдына алып, ауқат
етіп отыратын. Міне, Демеқұлдың үй іші, бала-шағасы осылай
күнелтетін.
Ақырында Демеқұлдың бұл тұрмысы қабырғасына батты.
Əйелінің бастапқы ойлағаны орнына келді. Үлкен ұлын Байбосын деген байға қозы бағуға берді. Демеқұлдың өзі мен əйелі
Байсалдың қолында қалды да, 5 жасар кіші баласын жақын бір
туысқанына балалыққа берді.
...Бір күндері ауылдың күнбатыс жағында маңыраған қой қорасының шетіндегі қалқиып тұрған Демеқұлдың бас көлеңкесі
(үйі), оның ішіндегі бар мүлкі: жалғыз қасық, табағы, жіп құлақты
бақыры – барлығы да тозып, жоқ болып кетті. Демеқұлдың үйінің жоқ болуына көңіл бөлген ешкім де болмады, үйі тұрсын,
оның балаларын да сөз еткен жан болмады. Бірақ Демеқұл ыстық
күнде үйездеген қойдың ортасында жаман шапанын қөлеңкелеп,
маңдайынан күн өтіп шөлдегенде ғана қара лашығын есіне түсіріп, жас балаларын ойлап қамығып, өксіп-өксіп алатын.

5. СӨЙТІП, ОКТЯБРЬ ТӨҢКЕРІСІ КЕЛДІ
Демеқұл 1918 жылға дейін қойшы болатын. Сол кезде құлағына большевик дегендердің бары еміс-еміс естілетін. Бірақ оның не
екенін, қандай адамдар екенін Демеқұл анық түсінген емес.
Біреулер айтады: большевик деген бандылар екен, енді біреулері: кедейлерге теңдік əперетін жақсы жұрт екен дейді, тағы
басқалары басқаша айтады. Əйтеуір, Демеқұлдың ұшы-қиырына
көзі жетпей, солардың қарасын не де болса көруді көптен-көп
ойлады.
Бір күндері далаға, ауыл арасына көп солдаттар келді. Демеқұл
əлде большевиктер солар ма екен деп те ойлады.
Демеқұлға бұлардың жүріс-тұрысы жақпады. Солдаттар бағанағы болыс пен бидің «шабармандарынан» да елге қатаң тиді,
елдің тыныштығы кетті. Көрінгенді, бетіне қарап сөз қатқандарды сабайды. Ақыры сол солдаттар Демеқұл ойлаған большевиктер
емес болып шығады.
Күзгі кез. Қастек ауданына Ораз деген большевик келді деді.
Ораз кім, неліктен келгендігі туралы ауыл-ауылдың барлығы да
естіп қалды. Ораздың келгенін Байсал да білді.
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Бір күні Байсал Демеқұлды шақырып алып, большевиктерден
аулақ жүруін, оларға əңгіме айтып, байланысудан сақ болуын
күн бұрын, алдын ала есіне салып, пысықтап қойды.
Артын ала кешікпей-ақ ауылға Ораз бастаған большевиктер
сауылдап келіп қалды. Бұлар келгеннен-ақ: «Кедей қайсы, малай
кім?» – деп ауыздарына ала келді. Ауылдағы кедей, батрактарды
жинап шақыртып алды. Байлардың езуінен малайлардың құтылу
күнінің жеткенін айтты.
Міне, бүгін Демеқұл:
– Сонда Ораз бүгінгі менің қуанышты күнімді – өз алдыма жан
болып, өзіме өзім қожа болатынымды айтты, – деді.
Ораз кедейлерге большевик деген кімдер, олардың көздеген
мақсаты не, кімнің жырын жырлайды, нені көксейді, Кеңес үкіметі деген не, ол кімнің үкіметі? – осылардың барлығынан толық
түсінік айтты. Демеқұл сол күннен бастап-ақ еріп, солардың тапсыруы бойынша азық-түлік жинауға, жергілікті байларға қарсы
күреске белсене кірісті.

6. ДЕМЕҚҰЛ – КОЛХОЗ МҮШЕСІ
Қастектің осы айтылған 4-аулында 1929 жылы колхоз ұйымдастырылады. Демеқұл колхоздың сенімді мүшесі болады. Колхозға 300-ден астам шаруалар мүше болып кіреді. Оның арасына
ірі байлар, атқамінерлер, би-болыстар да кіріп кетеді. Бұлар ішке кіріп колхозды ыдыратып, құлатуға бар қайратын жұмсайды.
Сол жылдың аяқ шенінде байлар колхозда көтеріліс жасайды.
Көп шаруалар колхоздан шығып, сол байларға еріп, колхоз құрылысына, колхоздың нығаюына қарсы шығады. Колхоз құлауға
айналады. Не болғаны 170 түтін болып қалады. Соның бірі Байсалдың есігінде еңіреумен өмірін өткізген Демеқұл болады. Бұл
1930 жылдың іші еді.
Колхоздағы тап жауларының зиянкестігінің беті ашылып, олар
колхоздан аласталғаннан соң, бұрынғысынан əлдеқайда нығайды.
Бірақ байлар енді бұрынғыдай емес, көріне тиісуден бас тартып,
колхозды ішінен ірітуге кірісті. Байлардың бұл əрекеттеріне қарсы күресте Демеқұл алдыңғы қатарда болды. Колхозшылар көпшілігі тап қырағылығын күшейтіп, байлардың құйыршықтарымен талмай, мықты күрес ашудың нəтижесінде 30–31-жылдары
колхоздан 70 түтін табы, тілегі жат адамдарды қуды.
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7. ДЕМЕҚҰЛ – АУҚАТТЫ КОЛХОЗШЫ
Демеқұлдың балалары, басқа үй іштерімен – еңбек ерлері,
колхоз өндірісінің алдыңғы қатарлы екпінділері. Бұлар – ауқатты
колхозшылар. Бұлар – бір үйде бес бас. Төртеуі жұмысқа жарайды. Төртеуі де көктемде егіс салады, жазда астық бастыру, орақ
жұмысында болады. Жұмыста күндік, я бес күндік нормасын
асырып орындап отырады.
Демеқұлдың үй ішінің биылғы табысы Қастек ауданының жағдайында – олардан басқа да кемде-кем. Бұларда 1169 еңбеккүн бар.
Колхоз астық салығы, тұқым қоры, тағы басқа осындай берімсектерден құтылғаннан кейін, колхозшылар сыбағасына қолда
қалған астықты бөлгенде, Демеқұлдың үй іші орташа есеппен
30, 4 центнер астық алады. Бұл қаржылай, заттай үлестен тыс.
Бұл өлшем – Қастектің барлық колхоздарынан ерекше көзге
көрінетін үлгілі көрсеткіш.
– Мен осы 66 жасымда өмірімнің қуаныштығына, еңбектің
тəттілігіне мейірім жаңа ғана қанды. Кешегі күн мен бүгіннің
айырмашылығын салыстырсам, əлденелер ойыңа түседі, ол өзімен кетсін, – дейді Демеқұл.
Қазір Демеқұл бір сиыр алды, келіні үш саулық алды. Үлкен
баласы да бір сиыр алды. Бұлар қысы-жазы колхоз өндірісінде
таза, сапалы істеді, екпінді болды. Үй ішімен бəрі екпінді. «Ерназардың» колхозында ғана емес, бүкіл Қастек ауданы көлемінде
өз пайдасына бұлардан көп мал алған жоқ.
Бұрынғы өзінен-өзі құрып кеткен қырық тесік қара лашығы
қазірде кең, жарық, ішіне кірсең көңілің өсетін биік, жылы үй болып өзгерді. Демеқұл Кеңес үкіметінің тұсында ғана өз алдына үй
тігіп, балалы-шағалы адам болды. Сонда ғана өзінше жарық өмір
сүре бастады. Бүгін ешнəрсеге тарықпайтын, білегінің күшімен
ойлағанын орнатып алатын ауқаттылық тұрмысқа жетті.

8. МƏДЕНИЕТТІ ТҰРМЫСТА
Демеқұл Байсалдың қолында малайлықта жүргенде, үй ішінде
көзге түсерлік мүлкі жалғыз ғана сары қасық еді. Демеқұлдың
бала-шағасы сол жалғыз қасық, жалғыз табақтан ауқаттанатын.
Ал қазір Демеқұл ол кемшіліктің неліктен екенін біледі, үй ішіндегі жан бас сайын кесе, жан бас сайын түрлі қасықтар. Бұрын бір
аяқтың шетінен тамағын барлығы да кезекпен ұрттап ішсе, қазір
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олар мəдениетті түрде стол үстіне өздеріне жеке-жеке ыдыс алып
ішеді. Сөз жоқ, Демеқұлдың үй ішінің бұл дағдысы да ауқатты,
өнегелі, бақытты тұрмыстың негізгі белгісі болып табылады.
«Бұрынғы заманымызды айтып ауыз ауыртпай-ақ қоялық, үй
ішімізбен жаман текеметімізге, жаман тонымызға оранып жататын едік. Ал қазірде əрқайсымызға көрпе, жастық бар. Күйеуімізбен екеуіміз кереуетті де болдық.
Атам үйінің балалары мен келгенде бір жаман кетік-кетік
сары қасық пен сары табаққа талқан шылап жеп отырушы еді.
Қазір əрқайсысында қасық, əрқайсымызға бөлек-бөлек ыдыстарымыз бар. Жазда колхозымыздың дүкеніне үй жабдықтары
келген екен, жетіспеген ыдыстарымызды содан толықтап алдым.
Бəрінен де бұрын қол сүртетін сүлгі алдым, сабын алдым. Əліміздің келгенінше тазалық тұрмысты орнатып келеміз. Қазіргі
біз мəдениетке жақынбыз», – дейді бұрынғы күң, қазіргі екпінді
Күмісбала жеңгей.

9. ДЕМЕҚҰЛ КОЛХОЗДЫҢ КӨЛІГІН ТАЗА КҮТІП,
КҮЙЛІ ЕТІП ҰСТАЙДЫ
Демеқұлдың үй іші өздеріне бекітілген малға өте жақсы қарайды, күтеді. Мезгілімен суарып, шөпке қояды. Сондықтан да сол үйдің ұстаған көлігі күйлі. Ұқыптылықтың пайдасын жазғы жұмыста көрді. Демеқұлдың баласы Тінəлі бау тасыды. Басқалардың
көліктері болдырып, күніне екі ауыстырып отырса, Тінəлі жұмыс
аяқталғанша көлігін болдыртпай, басқалардан жұмысты сапалы
орындап шықты.
Демеқұл осы күні диірменге ұн тартқызу жұмысында жүр. Жұмыс істеп жүрген көлігі бұған келуден бұрын болдырып жүруші
еді. Қазір одан күйлі мал шамалы. Міне, мұның бəрі Демеқұлдың
колхоз малына көзқарасының жақсылығы, оның ұқыптылығы,
оның тазалығы.
«Ерназар» колхозы малдың қыс тұратын қораларын толық
дайындады. Өлкелік партия комитетінің «Мал басын өсіру туралы» қаулысынан бұрын колхозда үш қана ат бар еді. Қазір бұл
үш ат он жеті ат болды. Сиыр 145 болса, қазір 192 басқа жетті.
Жас төлдің шығыны кеміді. Міне, осының барлығы да Демеқұл
сияқты адал ниетті екпінді колхозшылардың колхоз игілігі үшін
мықты күрес аша білгендігі, партия мен үкіметтің Қазақстанды
шығыстағы мал шаруашылығының алдыңғы отряды ету керек
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деген ұранын біліп, оны шын орындау жолында аянбай еңбек
істей білгендігі.
Сөйтіп, Демеқұл Октябрьмен жасарды. Демеқұлдың басынан
ауыр қара тұманды арылтып, жарық, қуанышты тұрмысқа жеткізген Октябрь төңкерісі. Демеқұл Октябрьдің жемісін көкірегінде
мəңгі сақтайды. Міне, бүгін – Демеқұлдың қуанышты күні.
1933

ҚОЛҒАБЫС
1919 жыл. Қалаларда отын, тас көмір, мұнай жоқ, суықта тоқтап жұмыссыз завод, фабрикалар тұрады. Жиһангер соғысында
таланған ел. Батыстан поляктар соғыс жарияламай-ақ кеңес жерін
басып алып жатады. Сибирьден Еділге қарай Колчак ұмтылады.
Жол қатынасының қауіпті айы – январь, февраль келеді. Төңкеріс
жауларының аттанысын тоқтатуға бəрінен бұрын паровоз керек
болады. Бірақ республиканың қарулы күштерін таситын теміржолдың күре тамыры – Қазан жолының сау машиналары тіптен
аз еді. Паровоздың көбі «ауру» болғандықтан, жол түкпірлерінде
тығылып, біріне-бірі тіркеліп тұрушы еді. Бұлардың саны жүзден
асатын еді.
Төңкеріс дұшпандарының қыспағында тұрғанда теміржолды
жолға салу керек-ақ еді. Сол уақытта Қазан большевиктері сенбілік жасады. Лениннің «Ұлы қолғабысы»1 осылай туған еді.

I
1933 жыл. Бұл уақытқа дейін Ленин комсомолдары Ленин тапсырмаларын орындауда сенбілікті адамның салт-санасына енгізу,
дағдысына айналдыру үшін əлденеше сенбілік жасады. Мінеки,
бүгін Алматы комсомолдары «Ұлы қолғабыс» көрсетуге станция
теміржолына шықты. Оның алдыңғы қатарындағылардың бірі
ауылшаруашылық институтының комсомолдары болды.
Ұлы істің басы былай басталды:
16 ноябрьдің кеші, ұя хатшысы жолдас Махмұтұлы жүгіріп
бюро мүшелерін жинап жүр. 5 минуттан кейін бюро да басталып
кетті. Махмұтұлы сөзді созбай қысқа-қысқа сөйледі.
1

В.И. Лениннің «Ұлы бастама» деген еңбегі айтылып отыр.
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– Жолдастар, көп сөз айтып жатудың тіптен керегі жоқ. Сенбіліктің маңызын өздеріңіз де білесіздер. Транспорт олқылықта
жатыр. Біз Орталық Комитетіміздің қаулысын орындап, Отан
қорғауға қаржымен көмек беруіміз керек. Біз қалайда 18-і күні
станцияда сенбілік жасаймыз. Кəне, кімнің қандай нақты ұсыныстары бар?
Бюро 15 минутқа созылған жоқ. Сол арада бригадирлер бөлініп, бөлімдерде түсінік жұмысын жүргізуге кісілер тағайындалды. Осы сағаттан бастап ауылшаруашылық институты студенттерінің арасында ертеңгі болашақ сенбіліктің арқаулары созыла
бастады.

II
Бүгін күн айрықша жайдары. Күн шыға қаладан станцияға қарай ағыл-тегіл болып комсомол отрядтары жүріп жатты. Болып
жатқан олқылыққа, шашылып жатқан ағашқа, тот басып көміліп
жатқан шайбаға комсомолдың күші, жігері, жастығы, күлкісі,
айғайы, əні аттанды.
Осылардың ішінде ауылшаруашылық институтының 303 комсомолы да бара жатыр. Бұлар 8 бригадаға бөлініп, əдепкі барғаннан-ақ жастар жұмысқа кірісіп кетті.
Шойын тасу, телеграф ағашын жинау, қамыс тасу, мұз ою
жұмыстарына студенттер оқудан кем тиіскен жоқ. Жетіспеген
құрал-аспаптарды іс үстінде қарқынға кесір келтірмей өздері
істеп алды. Бір минут қарап тұрмады. Міне, жолдас Əшірейұлының бригадасы. Бұл əр топқа өз алдына белгілі мезгілге тапсырма береді. Солардың уақтылы орындалу есебін алып тұрады.
Кім бұрын орындады, кім қалып қойды, соның бəрін жариялап
отырады. Артта қалғандарды көтермелейді. Берілген міндеттеменің тез, сөзсіз сапалы түрде орындалуына бар күшті жұмсай істеді.
Лениннің «Ұлы қолғабысы» деп осыны айтады. Ауылшаруашылық институтының жастары ертеңгі сағат оннан кешкі беске дейін
істеді.
Отанымызды қорғаудың темір қорына 1500 сомнан аса ақша
салды.
Дəуірдің комсомол бастаған жастары қатыспаған саласы жоқ.
Ленин бастаған сенбілікті Ленин комсомолы қай уақытта болса
да жасап тұрады. «Сенбілік салт-санамен сіңісіп, өмірдің жігіне,
жапсарына енсін, жаңа өмірді жасауға көмектесетін сенімді, ерікті
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қолғабыс болсын» деген Ленин. Лениннің бұл өсиетін комсомол
күн сайын, сағат сайын, минут сайын орындап отырады.
1933

ӘДЕБИЕТ ШЕБЕРЛЕРІ, ТАРИХҚА БІЗ ДЕ ОРТАҚПЫЗ
I
ҮЛКЕН ƏҢГІМЕЛЕР ТУРАЛЫ КІШКЕНЕ ƏҢГІМЕ
1
(Өз сөзімнің желісі)
Күн шыға Ілияс үйінен жүгіріп шықты. Ақын көзін уқалап,
сағатына қарады. Осы көріністен бес минут өтпей-ақ Горький
көшесімен жүгіріп келе жатты.
Үйден шықтым күн шыға,
Қамшыла, ақын, қамшыла!

Ақын қамшылап келе жатты. Фонтан көшесінің бұрышынан
өте бергенде, алдынан Ғабит шыға келді.
– Тоқта, Ілияс, қайда барасың?
– Колхозға, – деп иегін бір шұлғыды да, тұра жөнелді.
Ілияс почта алдына келіп, Қастекке баратын автомобильге
билет алды.
Өрмеле, ақын, өрмеле!

Ақын өрмелеп машинаның үстіне шықты, сағат сегізде автомобиль Қастекке қарай зырқырап бара жатты. Ілияс зырқырап
келе жатқан машинаның жүрісіне қанағаттанбай, ұшып кеткісі
келіп, тыпыршып отыра алмады.
Ілияс жақын өлкеде,
Бүгінгі күні көрмеде.
Қызыл кітап жазсам,
Үлгі болам өңгеге.
Дөңгелеші, дөңгелек,
Дөңгелеші, дөңгелек.
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Дөңгелек зырылдап дөңгелеп келе жатты. Ұзынағашқа келіп
бір-ақ тоқтады. Ілияс кішкене чемоданын қолына алып жерге
түсті. Сол арада комсомол қыз кездесе кетті.
– Кешірерсіз, Ілияс ақын сіз боласыз ба? Бізге көрінбей жүр
едіңіз, əдейі келеді дегенге жолыңызды тосып тұр едім, чемоданыңызды беріңіз, мен алып жүрейін.
Ілияс таң қалды. Қазақтың колхозшы комсомол қызы қазақ
əдебиетінің барысын байқап, сыншылардай-ақ қазақтың комсомол қыздарын жөнді көрсетпегенін айтқаны жаңалық көрінді.
Оның үстіне «чемоданыңды мен алып жүрейін» деп сыпайылық
көрсетеді. Ақын жоқ жерден кездескен қызға таңырқап біраз
үндемей қарап тұрып қалды.
Қимылда, ақын, қимылда,
Ендігі жазар «Далаңнан»
Маған орын қидың ба,
Қимылда, ақын, қимылда, –

деді қыз.
«Ойпырмай, мына қыздың əзілін-ай, менің «Даламды» да оқып
қойыпты-ау», – деді ішінен Ілияс.
– Е, шырағым, неге қимайын, əдейі сендерді көрейін, жазайын
деп келдім, – деді.
Ілияс ақын мен қыз шүйіркелесті де қалды. Қыз кетерде:
– Өтебай мен Елжасқа сəлем де, жазуды үйренем десе, сақалмұртын қырып, біздің колхозға келе қойсын, – деді.
Комсомол қызбен қоштасып, Ілияс «Еңбекші талап» колхозына
тартып отырды.

2
Айтқандай, ұмытып бара жатыр екенбіз. Ілияс жолдас Қастек
МТС-ы жанындағы саясат бөліміне соға кеткен. Начальниктің алдында көп колхозшылар болып, ақын біраз күтіп қалды.
Оның келгенін ешкім байқамаған соң, Ілияс күтіп отырып көп
нəрселер көрді, көп колхозшылар арыздарын əкеліп жатты. Начальниктің үйіне бір қара торы əйел кірді. Есіктің қасында отырған Жансүгірұлының қасынан өтіп бара жатып:
– Аяғыңды тартшы, Ілияс құсап шалжиып отырып алмай, – деді.
«Ойпырмай, Ілияс мен өзім ғой, мен шалжиып отырып алатын
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ба едім», – деп айтайын деп оқталды да қойды. Келіншек Ілиястан соң келсе де бұрын барып, начальникке қағазын ұсынып
сөйлесе бастады.
– Сіз ақылыңызды айтыңыз, мен күйеуімнен айрылғым келеді. Ол жалқау, адал еңбек сіңіргісі келмейді, ал мен оны масыл
етіп асырап отырғым келмейді, тезірек ауқатты колхозшы болғым
келеді, – деді келіншек начальникке.
Ілияс құлағын түре қалды. «Ойпырмай, мынау жаңалық екен,
байымен айрылу туралы да начальникпен ақылдасу саясат бөлімінің ролін көрсетеді екен. Білдім, мен қазір бұл туралы Ғабитке
телеграмм берейін», – деп ойлады Ілияс. Келіншек начальникпен
сөйлесіп шығып бара жатқанда:
– Мен Ілияс едім, – деді.
– Е, амансыз ба, қашан келдіңіз, ақынды да көрер күн бар екен, –
деп келіншек тоқтай қалды.
– Жаңағы сіздің Ілияс құсап шалжиып жатып алмай дегеніңіз
не, мен шалжиып жатып алатын ба едім? – деді.
– Е, жаңағы шалжиып жатқаның ше? – деді келіншек.
Ілияс начальникпен сөйлесіп, жағдайлармен танысты, келген
жұмысын түсіндірді.
– Тіптен жақсы келіпсің, Қызыл кітапты көпшілік болып жазайық. Ол, əрине, жазушыға көмек берейік дегенім ғой, – деді
начальник.
Ілияс «Еңбекші талап» колхозына жақындағанда, жолда жеті
жасар бала тұрды.
– Кімнің баласысың, шырағым? – деді Ілияс.
– Комбайншының баласымын, – деді бала,
Ілияс суреттеу үшін біліп алайын деп жақындап, балаға еңкейе
қарады.
– Өзің неменесің, бидай ұрлайын деп жүрген адам емессің бе?–
деді бала.
Ілияс шеттегі бір үйге келіп кірді. Қас қарайып, ымырт жабылып
қалған кез. Колхозшының үй іші тамақ ішіп отыр екен, төрдің
алдында үлкен стол тұр, үй адамдары столды жағалай орындықта
отыр, əрқайсысының алдында бір-бір табақ, бөлек-бөлек өз алдына ішіп отыр.
Ə дегенде қызметкердің я мұғалімнің үйіне келдім бе деп ойласа да, артынан көп колхозшылардың ауқатты болып, мəдениетті
өмір сүре бастағаны есіне түсіп, бір үлкен Америка ашқандай
болып көтеріліп, дəптеріне түртіп қойды.
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«Жазушылардың ішінде мұндай өзгерісті менен бұрын кім көрді екен», – деп мақтанып, дəптеріне тағы түртті. Ілиясқа орындық
босатып, қарсы алды. Ілияс осында келгенін айтып, үй иесі екпінді
колхозшымен сөйлесіп отырды.
– Үй ішінде қызметке жарар бес жанбыз, бəріміздің екі мыңдай
еңбеккүніміз бар. 2 сиыр, сегіз қойымыз бар. Аванс ретінде 1000
сом алып, міне, тəуір өмір сүре бастадық, стол алдық, аяқ-табақ
дегендей, – деді колхозшы.
– Ойбай, сен тіптен жақсы табылдың, мен сені Қызыл кітапқа
жазам, ең алдыңғы екпінді көрінесің, – деді Ілияс.
– Тоқта, өзім Қызыл тақтадамын ғой.
Сонан соң тамаққа кірісті. Ілияс қолын жуып келіп отырды.
Бұрынғы ауылға барғандағы əдетімен байқамай колхозшының
алдындағы табаққа қолын созып кеп жіберді.
– Тоқтаңыз, мен мұнда сізге құйып жатырмын ғой, – деді келіншек.
Ілияс байқаусызда ұмытып істеп қойғанына ұялып, біразға
дейін үндемей отырды. Еркінсіген ақын мінезі колхозшы келіншектен бір жеңілді.
Басқармаға кісі жіберілді.
Тамақ ішіп болысты. Бір бес жасар бала үйдің ішінде шешесінің айтқанын тыңдамай жүгіріп жүр.
– Сүрт мұрныңды, жу бетіңді, ертең Мирзоян келеді дейді. Бетібасын жуып, тап-тұйнақтай болып ертең мектепке баратын балаларың осы ма десе, не дейміз, – деді балаға шешесі.
Қырағы большевиктің колхозшылар үйі ішіндегі қадірін көріп,
Ілияс қойын дəптеріне жазып жатты.
Колхоз бастығы келді. Ақын келіпті дегенді естіп, біраз колхозшылар жиылып қалды. Колхозшыларды киіп-жарып бір əйел келді.
– Жіберші мені жазушыңа!
– Шырағым, келдің бе? Өзіміз іздеп барудан да тайынбайтын
едік. Немене, əйелге қыдыру ар-намыс болып па? Осы колхозшылар отырған кең, жарық, келісті, жылы, таза үйлерді біз – əйелдер салдық. Монша, мектеп, пекарний салдық. Бұрынғы күңдік
өмірден кеттік. Міне, жазатын болсаң, бізді жаз. Құрдас көрінесің,
жазбай көрші, молотилкаға салып жіберейін, – деді əйел.
Əйелге жауап беріп жатқанда, бір комсомол кимелеп келді.
– Біз ескі басшылық алынғаннан бастап ұямыздың қаулысымен мал басын сақтау, күту жөнінде колхоздың аттарын қамқорлыққа алғанбыз. Əрбір атты жеке комсомолдарға бекіткенбіз.
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Жауырларын жазып, семірттік, қора салдық, біз басқаларға үлгі
болдық, бізді жазыңыз, – деді комсомол.
Колхозшылар кимелеп ақынды қоршап алды. Ақын терлептепшіп дəптеріне жазып үлгере алмай сасып жатыр.
Əңгімелесіп түн ортасына дейін отырды.
– Ойбай-ау, ертең той ғой, тарқайық, – деді бір колхозшы əйел.

3
Октябрь мейрамы басталды. Екпінділерді сыйлауда əрбір екпінді өздерінің бұрынғы күндерін осы күнгі өмірлерімен салыстырып, кешегі өлкедегі қысымды айтып, енді бүгін қалайша адал
еңбек етіп, екпінді болып, ауқатты өмірге беттегендерін айтты.
Ілияс қуанып, отыра алмады. Геройға кенелді де қалды.
Парад басталды. Екі-екі əйел, екі-екі еркектен қосылып өлең
айтыса бастады. Жандарынан шығарып Октябрьге арнап өлең айтысты. Кəдімгі бұрынғы айттағандай, жүріп бара жатып айтысты. Бірақ өлеңдерінің маңызы жаңа, колхоз, бригада жұмысына,
Октябрьге арналған болды.
...Бəрінен қызығы, басқа колхоздың жігіттері мен «Еңбекші
талап» колхозшы келіншектерінің айтысқаны қызық болды:
– Біздермен өлең айтып таластың ба,
Қалса да астықтарың қар астында.
Жоспарларың қалыпты орындалмай,
Жатқанда сендер ұйықтап тал астында, –

деді «Еңбекші талап» колхозының келіншектері.
– Сіздермен өлең айтып таластым ба,
Астықтарым қалса да қар астында.
Астықтарым қалса да қар астында,
Социалдық көмекпен қарастың ба?–

деді келіншектердің əріптестері.
Ілиястың екі езуі екі құлағында, қарындашын алып жүгіріп
жүрді. Кешке тамақ берді. Бір үйде келіншек, еркектер араласып
отырды. Солардың ішінде Ілияс та болды. Қараторы келіншек пен
сары қыз өлең бастады:
– Жігіттер, отырайық өлең бастай,
Колхозға ақын кепті Ілиястай.
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Өкпесін ақынына айтайын деп,
Отыр ғой қарындасы Үрияштай.

Ілияс қысылып қызарып қалды. Жұрт ду күлді. «Соғып жібер,
ақын», – деп, жігіттер Ілиясты кеу-кеуледі. Бірақ қақырынғанша
келіншектер тағы бастырмалатып жіберді.
– Кездестім бүгін тойда ақыныма.
«Өкпе» айттым шыдай алмай ақырында.
Комсомолка қыздарды жырға қосу,
Ақынның келмей ме екен ақылына.

Жұрт ду күлді. Ақын шыдай алмай, қасына бір жігіт қосып
алып, жауап қайтарды.
– Қарағым, рас шығар көрмегенім,
Көрсем де, жақсы жырлап бермегенім.
Бірақ та өзім біліп, көрсетуге
Əдейі колхозыңа келген едім.
Қарағым, артта қалған ақын ба едім,
Қалса да бар салаққа сермеп едім.
Бойжетіп танымастай боп кетіпсің.
Бірер жыл колхозыңа келмеп едім, –

деді Ілияс. Жауап беріп, маңдай терін сүртіп, жаны жайланайын
деді.
– Білсек те өкпе айтуды оңды көрдік,
Берсін деп бізге жауап жолды бердік.
Ілеке, біз ырзамыз жауабыңа,
Кəнекей, жақын отыр, қолды бердік, –

деді келіншектер.
Ілекең «өкпеден құтылып» күле бастады. Жұрт думан күлкімен тарасты. Ілияс күн-түн демей колхоз тарихымен танысып,
колхозшы екпінділерімен сөйлесіп, Қызыл кітап материалын
жинады. Бір күні колхоздың кеңсесіне кірді. Төрде қолына есепшотын алып бір сары жігіт отырды. Ілияс жаңағыны шырамытып,
«қай жерде көрген едім» деп біраз тұрды.
– Сен осы «Кектегі» қажының баласы Ошақбай емессің бе?–
деді Ілияс жұлып алғандай.
Жігіт сұп-сұр болып, қолынан есепшоты түсіп кетті.
– Тоқта, сен ұсталмап па едің, қалай счетовод болып кеттің?–
деді Ілияс.
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Ілиястың есіне: «Қазір бай-кулактар тактикасын өзгертті. Колхозда завхоз, счетовод болып ішінен ірітуге кірісті», – деген сөз
түсті. Ілияс дереу оны ұстатып, ісін прокурор орындарына бергізді.
Ілияс материалын жинап алып қайтты. Колхоз, жеке екпінділер жайынан Қызыл кітапқа ұзақ əңгімелер жазбақшы болып
жоспарларын тізді. Қайтуға машинаға бара жатқанда артынан:
– Ақын, ақын, – деген дауыс шықты.
Ақын тоқтады, артынан қолында таяғы бар бір шал келді.
– Е, Ілиясжан, амансың ба, бізбен жолығуды қойдың-ау, – деді
шал.
– Сіз кім боласыз, ата, көз қарасыңыз таныс, бір жерде көрген
сияқтымын, – деді Ілияс.
– Ойбай, не дегенің, мен «Даладағы» өзіңнің тарих шалыңмын
ғой, – деді шал.
– Ойбай-ау, қолыңызды беріңіз! Жағдай, тұрмыс, ауыл дегенің күнде өзгеріп отырады. Кешегі əйелдер бүгін басқаша болып
кеткен, қалай танырсың. Қараңызшы, менің өзім де өзгеріп кеткен
жоқпын ба, ата? – деді Ілияс.
– Рас, мен де өзгеріп кеткем, байқайсың ба, мен де күннен-күнге
жасарып келе жатырмын. Ақ шашым қарайып келе жатыр, – деп
шал қутың-қутың етті.
– Шырағым, Қызыл кітап жазсаң, мені ұмытып кетіп жүрме,
мені де жаз, осыны алдын ала айтайын деп едім. Бейімбет пен
Ғабитке сəлем де, Əбділдаға айт, Қастекке келетін болсын, маған
сөзсіз жолықсын, – деп қош айтысты шал.

4
Ұзақ əңгімелеріне кейіпкерлер іздеп жүрген жазушының өзі
біздің кішкене əңгімеміздің кейіпкері болғандықтан, «не болар екен» деп, келгенше асығып едік. Бір күндерде Қастектен
кейіпкеріміздің жолдамасы – «Саясат бөлімінің бір күні» келді.
Сөйтіп жүргенде өзі де келді. Алдымызда барлық көргенін,
жоспарын, істеген ісін айтып берді. Біз кейіпкеріміздің шынымен «қамшыла, тіл, қамшыла...» деп тынбай қамшылап, көп ірі
жұмыстар істеп жүргеніне көзіміз жетті.
1933
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ІІ
МҰХТАРДЫҢ КОЛХОЗҒА БАРУЫ
1
«Ой, Қызыл күншығыс» колхозы-ай, шіркін, қандай əдемі екен,
колхозшылары жұмақтан түскендер ме екен. Ай, осы шынында
колхозшылардың түрлері қандай болады екен, көздері прямо
ойнақшып, жазушының жүрегін елжіретер де тұрар».
Мұхтар өзінен-өзі ыржиып күлді. Поезд теңселіп келе жатыр.
Бір жерге келіп бір шайқалды да, тоқтады. Есіктен артынып-тартынып біреу келіп, Мұхтардың қасына отырды.
– Жолдас, қай ғасырдың азаматысың? – деді Мұхтар.
– Мен осы арадағы «Туырлық» колхозының мүшесімін, колхозшымын, – деді.
– Ой, колхозшы сен сияқты болушы ма еді, сен кəдімгі мен 1926
жылы көрген қазақсың ғой, кімді алдағың келеді, – деді Мұхтар.
Колхозшы аң-таң қалды.
– Алдап қайтейін, колхозшы екенім рас, – деді колхозшы.
Колхозшы да, Мұхтар да аң-таң болды.
– Колхозшы болсаң – пролетариат диктатурасы деген не?
Маркс қай жылы туған? Айтып берші, – деді Мұхтар.
Колхозшы үндемеді, біраз отырып:
– Оныңды білмеймін, шырағым, əйтеуір, Мирзоян жолдастың
бастауымен ауқатты өмірге бет алдық. Екпіндімін, колхозда болсам болады, адал еңбек сіңіремін, – деді колхозшы.
«Мүмкін, солай да шығар», – деді ішінен Мұхтар.

2
Мұхтар Бурный станциясынан түсіп, атпен колхозға қарай
жүрді. Қоныстанған колхоздың там үйлеріне жақындады. Шеттегі кеңсенің сыртына келіп:
– Уа, кім бар, қонақпыз, – деді Мұхтар.
Кеңседен хатшы шығып:
– «Қонағыңыз» не, колхоз басқармасының кеңсесіне де сөйлей
ме екен? – деді.
«Қазақтың əдеті де өзгеріпті-ау», – деп ойлады Мұхтар.
Мұхтар түсуге колхоз басқармасының үйіне барды. Атымды
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бір əйел шығып байламас па екен деп қипақтап еді, үйден ешкім
шықпады. Жұмыс уақыты ғой. Атын байлап, үйге кірді.
Бір колхозшы үйде біраз сөйлесіп отырып шығып кетті.
Қарны ашып келген Мұхтар, тамақ əкелер деп əрі отырды, бері
отырды, шіркін-ай, үйге бір əйел кірсе-ші.
Кеш болды. Мұхтар шыдай алмай, қоржынын алып, Алматыдан алып шыққан нанын, қойдың бір сирағын жей бастады. Сол
уақытта есіктен колхоз бастығы кіріп келді. Мұхтар жеп отырғандарын жаба қойды.
– Біз сізді келеді деп отырмыз, жүріңіз тамақ ішейік, – деді
колхоз бастығы.
Мұхтар колхоз бастығымен еріп, колхоздың столовойына барды. Ə дегенде «столовойы несі, мектеп оқушыларына ма» деп таң
қалды. Артынан біліп, дəптеріне түртіп-түртіп қойды. Мұхтар
бір столға отырды. Келісімен-ақ «жазушы келді» деген сыбыр
столовойда көбейіп кетті. Кейбіреулері суретке түсіретіндей-ақ
киімдерін, бөріктерін жөндеп киіп жатты. Мұхтар қасында отырған колхозшыға:
– Мен қазір сізбен табақтас боламын ғой, – деді.
– Жоқ, əркімге бөлек-бөлек табақ əкеп береді, – деді.
Мұхтар тамақ ішіп болып колхозшылармен көп сөйлесті. Жаңа
өмірге жаңа кіргендей Мұхтар қуанып кетті.
Мұхтар колхозға осылай барды. Көркем сөз шебері Мұхтар
жаңа ауылды өз көзімен көрді.
1933

ІІІ
ҚАЛМАҚАННЫҢ КОЛХОЗҒА ЖЕТУІ
1
Қалмақан Түркістанның өзбек колхоздарына баратын болып,
қуанып келіп, тəтті ұйқыға кірді.
«...Ортақ, матор қыз,
Ортақ, матор қыз», – дейді ұйқысырап Қалмақан. Жеңгей: «Мынау не деп жатыр», – деп бетіне қарады... Қалмақан бір күледі, бір
ыржияды... Əйтеуір, тамаша, қызық болып жатыр.
...Ортақ, матор қыз... Қалмақан түс көрді.
...Қалмақан Түркістан барады, шайханаға кіреді. Өзбек колхозшыларының барлығы да шайханада жататын болса керек...

Саттар Ерубаев

364

Ойбай-ау, даже... мақталары да шайхананың ішіне егілген бе?!
Əрбір мақтаның қасында бір-бірден өзбектің сұлу колхозшы əйелі, үстерінде жібек көйлек... Қалмақан шайханаға кіріп келгенде,
жаңағы əйелдердің барлығы орындарынан ұшып тұрысып, иіліп
тұрып Қалмақанға сəлем етеді.
Қалмақан ə дегенде сыр білдірмейін деп барлығына иегін бір
шұлғып, маңызданып басып барып төр жаққа отырады. Жаңағы отырған əйелдердің барлығы орындарынан тұрып келіп, Қалмақанды қамап алады. Біреуі: «шіркіннің бетін-ай» дейді, біреуі:
«шіркіннің көзін-ай» дейді, енді біреуі мұрнын сипайды. Бірақ
Қалмақан:
– Ортақтар, мен ақынмын, жұмыс екпінін тоқтатайын деп
емес, қайта күшейтейін деп келдім. Жолдастар, тоест, ортақтар,
мақталарыңа барыңдар, – дейді.
Əйелдер тұрып, бұрынғы мақталарының түбіне барып отырыса қалады, бірақ сонда да екі көздері Қалмақанда болады. Бір əйел
қылмиып келіп қайтадан Қалмақанның қасына отырды.
– Ақын, сен мені жазсайшы, – дейді əйел.
Қалмақан маңызданып, иегін көтеріп, көзінің қиығымен əйелге
қарап қояды. Əйел жымиып біртүрлі күледі.
Қалмақан «ортақ, матор қыз, ортақ, матор қыз» деп аузынан суы
ағып, есіней бастайды. Əлгі əйел əрі-беріден соң, Қалмақанның
тамағына аузын тигізіп, иіскеп біраз тұрады. Бұл уақытта Қалмақанның тамағына келіншектің жылы демі тиіп, денесі біртүрлі
шымырлағандай болады.
Қалмақан көзін ашып алды. Қараса, сары ала мысық төсінде,
Қалмақанның тамағына тұмсығын тығып, бұйығып ұйықтап жатыр екен. Қалмақан мысықты қағып жіберіп: «Тəйір-ай, ойламаған нəрсе түске кіре береді екен-ау», – деп өзінен-өзі күбірлеп,
қасындағы жеңгейден қауіпсінгендей болды.

2
Шынын айтқанда мен де, менің кейіпкерлерім де осындай көріністі көрсек деп ойламап ек. Екіншіден, түс сияқты нəрселерді
жорымайтын да едік, сенбейтін де едік.
Бірақ Қалмақан Түркістанда шайханаға келіп түскенде бір өзбектің жібек көйлек киген, алтын сырға таққан əйеліне кездесе
кетті, əйел қылмыңдап қасынан шықпады.
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Қалмақанның есіне түсі түсті. «Əй, сол қу түс бірдемеге бастамаса нетті», – деді ішінен. Тағы да əдепкі келгенде Қалмақанды
шайханаға тартты да тұрды ғой... ой, бірдеме бар-ау...
– Əй, осы сіз колхозшы əйел болмайсыз ба? – деді.
Əйел колхоз-колхоз деп өзбекше жылдамдатып бір нəрселерді айтты. Колхоз деген сөзді естісімен-ақ Қалмақан басқа
сөздерін байқамай:
– Колхозшы болсаң болды, мен Алматыдан келген ақынмын.
Қызыл кітап жазуға материал жинауға келдім.
Əйел бір нəрсе айтайын деп еді, Қалмақан кимелеп өз сөзін
соза берді:
– Мұхтар Жуалыға кетті, Асқар осында, Шəуілдірге келді.
– Асқар дейсіз бе?
– Иə. Ілияс Қастекке кетті.
– Менің укəмм айтасизмі? Ілияс деп, үйде отырыпты қу.
– Жоқ, Жансүгіровты айтам, оның «Дала» деген поэмасы бар.
Əйел тағы бірдемелер айта келіп: «План демелер айтты», аяғында келіп: «планны бəшəрітə кирəк», – деді.
– А, пожалыста, керек пе, пожалыста, пожалыста, пожалыста...
Қара, пожалыста, керек дейді. Бұлар мəдениетті болып қалыпты, – деді Қалмақан.
– Жолдас, колхозшы, сіз тұра тұрыңыз, мен сіздің кейпіңізді
суреттеп жазып алайын, – деп, Қалмақан дəптеріне түрте бастады.
Сол уақытта шайханаға түркістандық Қалдарбек кіріп келді.
– Оу, Қалмақан, амансың ба, қашан келдің? – деді.
– Өзің қалайсың, жаңа келдім. Келе сап мына колхозшы əйелмен сөйлесіп отырмын, жазушының сырын білесіз ғой, – деді
Қалмақан.
– Ойбай-ау, ол колхозшы емес, осы арадағы жезөкше ғой, – деді
Қалдарбек.
– Қ... онда кет, құры саған жоламаймын, – деді əйелге Қалмақан.
Əйел:
– Шəйір... ақын... – деді.
– Бар, бар, Асқарға бара ғой, – деді Қалмақан.

3
Қалмақан осылайша өзбек колхозын тапты. Ендігісін біздің
айтқымыз келмейді. Өйткені ол Қалмақанның Қызыл кітапқа жа-
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затын əңгіме, өлеңдерінен көрінер. Сонда да біздің айтарымыз:
колхозға барарда талай қызық көрсе де, қымбатты материалдар
жинап келсе керек. Қане, жолдас, соны оқуға асығайық.
1933

ӨМІР КЕЛБЕТІ
Күн тас төбеде. Күйдіріп барады. Долбы жайлауының қапырық ыстықтан тынысы тарыла түскендей. Алыста ойнаған сағым
қаланың белдеуден төменгісін ақ теңізге айналдырып жіберген.
Қала ауада қалықтап тұр, біресе жоқ болып кетеді, біресе жарқ
етіп көрініп қалады.
Долбы аулынан шалғайлау жерде, қадала қараған күн көзінен
шөбі күйіп, тозаңы бұрқырап керіліп жатқан кең далада, шылбырынан қазыққа байлап кеткен аттай бір жалғыз ағаш тұр.
Жетектеген жеті жасар баласы бар əйел қара жолмен келе жатыр. Күннің қайнатқан ыстығына шыдай алмай, пана іздеген олар
жалғыз ағашқа бұрылды. Жалғыз ағаштың саясында ғана ілби
соққан самал бар. Күннің шақыраюынан зəресі қалмаған дүниедегі бар рақат пен бақыт жалғыз ағаштың саясына тығылыпты.
– Апа, су...
– Апа, су, – деп зар қақты бала.
Көзден моншақтап жас ақты.
Үміт тұқылын ұстап келе жатқан əйел, қапырықтан тынысы
тарылып, қарманарға дəрмені болмай жатқан сахараға мұңая
қарап тұрып:
– Жылама, балам, жылама! Жылағаныңды біздің ауылдың жайлауын қоныс аударып келгендерге тартып əперіп, өзімізді қуған,
сақал-мұртын күзеп тастаған, начандік орыс естіп қалар да, сені
алып кетер. Жылай берсең, ол келіп қалады, – деп баласын қорқыта сөйледі.
Өзінің де жылағысы кеп тұр, бірақ қапырық кептіріп жібергендей-ақ, көзден жас шықпайды...

***
Долбы жайлауындағы төбенің қонысқа жайлы беткейінде –
Костомаровка поселкесі. Онда орыс, қазақ колхоздарының колхозшылары тұрады.
Қараңғылық қоюлана түсті. Табиғат ұйқыға кіріскенімен, Кос-
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томаровканың таңы жаңа атып, күні шығып келе жатқандай
қауырт қимыл үстінде. Өмір тоқталған жоқ. Қараңғыда өмір сəулесі ерекше көзге түспей ме!
Біз поселкеге түн қараңғылығын жамылып, дабдырсыз, ұрлана кірдік.
Түнгі сағат 11.
Комсомолдардың жұмыстан оралуын тосып отырмыз. Əлі жоқ.
– Олар жұмыс істеп жатқанында, біздің бүйтіп отырғанымыз
біртүрлі жарасымсыздау-ау, – деп, Зеренді МТС-ының помполиты Великанов қысылып отырғанын дауыс реңінен танытты.
Біз қырманға бет қойдық. Жол қысқартпақ жəне жағдаймен таныстырмақ ниетпен, Великанов:
– Көктемгі егісте «Кішкене Долбының» комсомолдары түгел
бəйге алды. Астықты қырманнан элеваторға дейін комсомол дозорларымен қалай жеткізетінін өз көзіңмен көресің, оның не екенін сонда түсінесің, – деп бір түйіп қойды.
Таңданарлық бір жай, «Қызыл егіске» келгенде бізді колхозшылар жан-жағымыздан қоршап алса, ал мұнда бізге ешкім назар аудармайды, əрқайсысы жүріп тұрған алып машинаның тетігі сияқты өзінің жұмысын білуде. Біраз аялдасақ та алақтап,
жұмыс кідірткен адамды немесе беріле істеген ісінің қарқынын
бəсеңдеткен адамды көре алмадық. Бəрі де қауырт қимылда.
Əлі күнге дейін қырман басындағы бір қалыптан танбаған қуанышты еңбек шуы құлағымнан кетер емес.
Біз комсомол тобының ұйымдастырушысын тауып алып, əңгімелескенімізде, ол:
– 1912 жылы патша озбыршылары бізді атамекенімізден қуып,
оны қоныс аударушы орыстарға тартып əперді. Біз босып кеттік.
Совет өкіметі орнағаннан кейін біз туған жерге қайта оралдық,
орыстардың өзі шақырды. Колхоз ұйымдастырдық. Бізден бұрын
құрылған «Жаңа өмір» колхозы көп көмектесті, жұмыс жайын
түсінуге, колхозды нығайтуға жəрдемдесті, күш-көлік те берді,
күні бүгінге дейін қолғабыстан тартынбайды, – деп, разы көңілдің
тиегін ағытып, қошеметті сөзін төгіп жіберді.
Жиналысқа он үш комсомол жиналды.
Астық ору, оны мемлекетке тапсыру процесі комсомол күшімен істеліп, бақылауға алынған. Нұрхан мен Орынбек маядан
бау тастайды, Əбділда комбайнға жем береді. Күлтай – қарауыл.
Бердіқұл – есепші, Өмірзақ – комбайншы, Аймақан – астық бригадирі, Күлəш – молотилкада...
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Комсомолдар осындай қызу жұмыста. Олардың тіршілік тұтқасы – еңбек. Олар қас қарайып, көз байланғанда бес минутқа
жиналып, кімнің не жəне қанша істегенін талқыға салады. Артықкемді сараптайды.
– Біздің комсомол ұясы – колхоздағы еңбектің ұйытқысы,
жауынгер штабы! Өйткені бізде партия ұясы жоқ, – дейді колхоз
бастығы.
Біз далаға шықсақ, таң сібірлеп атып келеді екен. Комбайншы Өмірзақтың қора-қопсысы жалғыз ағашқа жапсарлай салыныпты.
– Менің өмірі есімнен кетпейді, – деп бастады өзінің жарқын
сөзін комбайншы, – ол кезде бұл ауыл болмайтын. Мына жалғыз
ағаш керілген кең даланың иесіне ұқсап жападан-жалғыз тұрушы еді. Əлі есімде, 1912 жылы мен шешеммен жаяу-жалпы келе
жатып, қайнаған шілдеде күн көзінен таса іздеп, осы жалғыз
ағаштың саясына тығылғаным. Қазір мен – комбайншымын, екі
балам бар, – деп, көкірегін кере дем алып, шаттана тоқтады.
– Жүріңдер, біздікінен сусындап шығайық, – деді Əбділда.
– Жоқ, біздікіне барайық. Қымыз біздікінде де бар ғой, – деді
Күлтай жайраңдай түсіп.
– Кімде жоқ дейсің қымыз, одан да біздің түтін түтеткен
жерімізді көріңдер, – деді Бердіқұл.
Қымыздан тартынған ба қазақ баласы! Үй жағалап, ауылды
түгел аралап шықтық. Сауынсыз отырған, бие байламаған үй
жоқ. Қой-ешкі, сиыр өріске кеткенімен, əр үйдің есігі алдындағы
бүйірі тоқ қозы, лақ, бұзаулар ауылдың ақтан тарықпай отырғандығының белгісі сияқты.
Біз үйден шығуға ыңғайланғанда, Əбділданың шешесі өз қуанышымен біздің алдымызды бөгей берді:
– Қарағым, аузымыз аққа тиді ғой. Колхоз берген қара сиырымыз, жануар, ақтан тарықтырар емес. Бұған да шүкіршілік.
Қуанышы қойнына сыймаған, бақытты өмірге еңкейген шағында кез болған ана көкірегін көтере түсіп:
– Биыл алған тағы да үш саулығымыз бар, – деп, шығуға жол
бергендей болды.
Жастар еңбекке аттанғанда, қарт ана түлек түрлерінен көз
алмай, ұзақ қарап тұрды.
Көкшетау – Зеренді. 1933.
Орысшадан аударған – Т. Кəкішев
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КҮРЕСТІҢ ТҮЙІСІНДЕ
Қырман – толқыған адам теңізі. Тізбектеліп, біріне-бірі иегін
арта тіркесіп тұрған маялар мойнын созып адам толқыны – теңізден аса қарап түр.
Əлдененің... қара шойын денесінен шып-шып аққан ащы тердің, үңірейген жез тамақ көмекейден лақылдап атқан құсықтың,
екі бүйірінен демін алып тулаған жүрегінің мың құбылысынан
шыққан ырғақты күйді адам толқынының шуы іліп əкетіп, басып
кетіп, кесіп тастап тұр.
Сағаттай соққан күш пен күрес толқыны.
Жалданған маялар. Күрес күйін жырлап тұрған комбайнға баулар допша лақтырылып жем болып жатыр.
Жардан құйылған судай сарылдап жатқан бидай. Оның əрбір
тамшысын өлшеп, таразының қуанышты тілін естімей біліп тұрған кірші.
– Бригадир қайда? – деді қара мұрт, дембелше келген алақан
көз жігіт.
Қырман ерлері үндемеді: кейбіреуі нығызданып, шірене басып жүрген басқармаға көздерінің ұшымен бір қарап, қайтадан
ісіне кірісті.
Бригадирді таба алмай, Бексұлтан қосқа қарай кетті.
Бригадир жоқтығын пайдаланып, Бекен тынышын алып, қабағын кернеп жүрген ұйқының жетегіне еріп, жүгіріп маяның үстіне шықты, етпеттеп жата қалды. Бірақ күңкілдеген дауыс бүйірінен түртіп, еріксіз басын көтертті.
Бригадирді тапқан басқарма мен Руднов қырманға беттеп
келеді.
– Балқожа, сендердің қарқындарың əлі де кемшін, мүшелерің
ұйымдасып істемейтін көрінеді, – деді басқарма Бексұлтан.
– Арамызда жік бар, жікті бастаушылар бар. Содан барып, сен
салар да мен салар туып отыр, – деді Балқожа.– Шаяхметов «бригадир басқара алмайды» деп көпшілікті азғырып, соңына ертіп
алып, маған қарсы қойып отыр.
– Жарайды, оны тексереміз, – деді Бексұлтан бір иығын көтеріп қойып.
Бұлар аяңдап комбайнға келді.
Комбайншы Руднов комбайнның желкесіне мініп алып, барабанщиктерге команда беріп тұрды.
– Сал тезірек! Қимылда!
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Қара тер жұмысшылардың маңдайларынан саулап ағып, мұрнының ұшынан мөлтілдеп омырауларына тамып жатты.
Айырдың ұшымен шаншылып түскен баулар екпінімен комбайнның өңешіне барып жоғалып жатты.
– Шаяхметов, бас ходқа! Бұл не босаңсып кеткендерің, – деп,
комбайншы Руднов өңешін соза бір айқайлап қойды.
– Ал, еріңдер! – деп, Шаяхметов қасында тұрғандарга айқай
салды.
– Жолдас Руднов, мына Шаяхметов қалай істейді? – деді Бексұлтан.
– Комсомолдың екпіндісі, – деді комбайншы Руднов.
Бұл сөз бригадирдің жүрегіне шаншудай қадалып, денесіне
мұздақ жүгіртіп, Рудновтың екінші жағына шығарды.
Қырман басында ат жетектеп жүрген екі бала қолын бұлғап,
айқай салды.
– Великанов, Великанов!
Көк жорға машинамен сырғытып біреу келіп түсе қалды.
Айғай-шуға көп серіге, беріле қоймайтын Шаяхметовті «Великанов» деген дауыс сезімін түртіп қалғандай жалт қаратты.
Великанов – Зерендідегі саясаттық бөлімнің комсомол жұмысын басқаратын ұзын бойлы, қыр мұрын жас жігіт. Келе салысымен:
– Е, басқарма, қарқын қалай? «Қызыл егіс» қашан бітеді?
– Бітіреміз ғой!– деді басқарма.
Əңгіме ұзаққа созылған жоқ, түскі тамақ басталды. Ең соңынан сырдың түйінін шешкендей Великанов пен Шаяхметов келді.
Киіз үй, ыдыс-аяқ.
Жағалай əрбір керегенің түбінде өз астарын өздері ішіп, ұрысқан кісідей үн-түн жоқ колхозшылар отыр.
– Е, сендердің ортадан ұйымдасқан тамақтарың қайда?
– Мынау не! Бригадир қайда? Шақыр бері!– деді қызарып
Великанов.
– Мен мұнда, жолдас начандік, – деді есіктен кіріп келіп
Балқожа.
– Сен анаугүні тамақ ортадан деп едің ғой. Өзді-өзінің қолына
үлестіріп бергенің не?
Бригадир кіржіктеп, ұсталған өтіріктің тұтам құйрығын Великановтың уысынан жұлып алғысы келді.
– Жоқ... е... е... осылай, – деді.
– Не осылай? Басқарма, нені бақылап жүрсің?
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– Бұл бригадирдің шығарған заңы ғой! – деп Шаяхметов кимелей сөйлеп, сөзді бөліп жіберді.
Отырған үйдің ішінде жиылыс ашылды. Бригаданың жұмысы турасында баяндама жəне комсомол тобының группоргы
ІІІаяхметовтың қосымша баяндамасы болды.
– Кəні, қырман басынан қызылдай, өлшенбей тұрғанда біреулерге бидай бердің бе? – деді Великанов шүйліге түсіп.
– Басқарманың ұрықсатымен бергендерім бар.
– Кімге бердің?
– Су тасушы Айтбайға...
– Жəне, ана кімге бергенің ше...
– Иə, Жүсіпке 60 келеграмм бердім.
– Соларға бергенде, қалай бердің, еңбеккүніне қарай бердің бе?
Бригадир үндемеді.
– Бергендігіңе документтерің бар ма?
– Қажығұн өзіммен аталас, сондықтан сендім, алғанын ешуақытта жасырмас дедім. Жүсіптен колхат алуға ұмытып кетіппін.
– Сенің берген бидайларыңның тізімі бар ма?
– Бар, – деді бригадир. – Əй, тұр, алып келші! Əңгіме десе аузы
ашыла тыңдайды, – деп баласына жекіріп, ашуын содан алғандай
болды.
Бала жүгіріп екі тізім алып келді. Тізімде екі жүздей адамның атына бес-алты күнге əр жанға 3 килодан бидай бергендігі
жазылған.
– Мұның не?– деді помполит.
– Бұл колхозшыларға беріліп отырған күнделікті астықтың
тізімі, – деді бригадир.
– Бергенде қалай бердің, күнделікті соғылған астықтың
10-15 процент есебінен əр колхозшының еңбеккүніне қарай бердің бе?
– Иə!
– Ендеше, Шаяхметовтың қанша еңбеккүні бар?
– 350.
– Жұпардың ше!?
Бригадир жер шұқыды.
– «Иə» деп көз бояғың келеді. Астық өлшенбей жатып қырманның басынан береді екенсің, ал сен оның 15 процент есебіне
кіретін-кірмейтінін қайдан білесің?
– Пурсентіңді білмеймін, шырағым, əйтеуір, еңбеккүнге қарай
береміз.
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– Олай болса, неге жанның бəріне бірдей үш килодан беріп
отырғансың, жоқ, əлде сенің бригадаңда жанның бəрі бірдей істей ме?
– Бəрі де əлінің келгенінше істейді, – деп бригадир күбірледі.
– Сенің бригадаңдағылар кімдер? – деді помполит.
– Барлығы өзіміздің атаның баласы, жат адамдар жоқ.
– Бригада ру тəртібімен құрылған десейші.
– Иə... жоқ, руды қайтейік, бəріміз колхоздамыз ғой.
– Ал, енді астықты осылайша үлестіруді не дейміз, жолдастар, – деп, помполит колхозшыларға қарады.
– Авансы, – деді бригадир жұлып алғандай.
Помполит бригадирге біраз салмақты көзбен қарап тұрды.
– Бұл авансы емес, – деп жан-жағына қарады да, – паек, паек,
байдың, кулактың жалшысына беретін паегі, – деді помполит.
– Паек! – деді күбірлеп өзіне-өзі есік жақтағы біреу.
– Əйтеуір, бəрі де еңбек етіп жүр ғой, үш килоға тұрарлық еңбеккүні бар шығар, артынан есептеп шығара жатармыз деп жанының бəріне бірдей беруге бола ма? Жалқау Бекен неге аз алмайды,
екпінді Тоқмырза неге көп алмайды? Комсомолдар қайда? Қырман басында өлшенбей тұрған астықты үлестіруге кімнің қақысы бар? Жолдастар, астық алдымен үкіметке тапсырылуы керек.
Бірақ, сонымен қатар, күнделік қырманнан 10-15 проценттейі
еңбеккүнге қарай колхозшыларға беріліп отырылуы керек. Сен,
Тоқмырза, тынбастан маңдай терің тамшылап, адал екпінді түрде
күніге еңбек етесің, саған жалқау Бекенмен бірдей береді. Сені
құрметтегені қайда, екпінді еңбегіңді бағалағаны қайда? – деп,
помполит қолын шошайтып Тоқмырзаға қарады.
Тоқмырза біраз көтеріліп қойды. Бекен бір колхозшының тасасына таман сырылып отырды.
– Тығылма, қарабет! Қара, бұл арада келіп ұялуын, – деді Жұпар
Бекенге.
Үстелбасы тəртіпке шақырды. Помполит қояннан көз жазып
қалған қаршығадай алақтап, колхозшыларға қарап біраз тұрды.
– Жақсыбай, сенің қанша еңбеккүнің бар? – деді помполит есік
жақтағыға қадалып.
– Қайдан білейік, шырағым, өзім хат танымаймын, еңбеккүн – ат
үстінде жүрген балалардың ісі. Біз жұмысымызды білеміз, – деді
Жақсыбай.
– Екпінді түрде, адал еңбек ететін болсаң, неге астықты жалқаулардан көп бер деп талап етпейсің?
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– Біздің міндетіміз – жұмыс істеуді білу, басқасын не қылайық,
бергенін аламыз.
Помполит төс қалтасын сипады. Қолы Москвадан жүрердегі
алған куəлігіне тиді. Есіне Қазақстанға келерде комиссиядан
өткен, комиссияның сұрауына берген жауабы, уəдесі түсті.
Жоқ жерден тығылып, булығып қалған помполит Великанов
шешіле сөйледі.
Үй ішінде көзге ілінбейтін, тілге тиек болмайтын, қолға білінбейтін бір өзгеріс пайда болды. Помполит Великанов сол
өзгерісті тауып алғысы келгендей, отырғандарға жағалай көзін
жүгіртті...
Бес минуттан кейін, жұмыс сағаттай соғып, қайтадан жүре
бастады. Жаңа айтылған сөздер электр болып қырманның барлық
тарауына, тамырына қуат бергендей болды. Біз «Кішкене Долбы»
колхозына келе жатқан жолда помполит Великанов жолдас:
– Мені жазбаңдар, – деді қызарып.– Менің топтың ортасында
партияға берген уəдем есіме түсіп, орындай алмай қалам ба деп
сасқанымды жазасыңдар ма?! Жазбаңдар, – деді.
Бірақ күрес түйісіндегі əңгіме осылай болды.
Көкшетау, 1933

ЕГОР БУТЕНКО
Бутенко Егор!
Бұл ат – Орталық электр станциясына, Қарағанды бассейніне
əйгілі ат.
Техника тіліне жетік, екпінді машинист Бутенко – Ленин комсомолының мүшесі. Ол – электр станциясы комсомолдарының
ең алдыңғы қатардағыларының бірі, басқаларға өнегелі ісімен,
қайнап тұрған комсомолдық ынта-жігерімен үлгі болған Бутенко.
Сондықтан да слет ашылғанда станция комсомолдарынан озып
келіп, слетті басқару правосын алған 17-шахты делегациясымен
бірге президиумға сайланды.
Екпінді, үлгілі машинист Бутенконың отырысы, жүрісі, тұрысы, жолдастарымен əзілдесуі, қуаныштылығы – барлығы оны
слеттің басқа делегаттарынан бəлендей өзгеше етіп тұрған жоқ.
Бұлардың барлығы да екпінді жастар. Барлығы да қуанышты,
бақытты, жоспарын толық, асыра орындап жүрген ынталы жастар.
Бірақ əрқайсысының ісінің түрі, істейтін жері, қызметі, тəжі-
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рибесі басқа. Міне, бұл алдыңғы қатардағылар тəжірибе ауысуға жиылды. Ұлы Қарағандыны жасаудағы, техникаға жетілудегі, шахтыларды механикаландырудағы, өнімді істеп, мəдениетті
тұрудағы нақтылы міндеттерін, істерін талқылауға жиылды.
Соның бірі – Бутенко.
Бутенко Орталық электр станциясында 1932 жылдан бері істейді. Өзінің талаптылығынан, екпінділігінен турбина машинасына бас машинист болып белгіленген. Бұл – 1933 жылдың май
айы еді. Біздің бақыттылығымыз сонша, боламыз десек, ерінбесек – бəріміз де екпінді, бəріміз де атақты бола аламыз, бізге барлық мүмкіншілік туған. Атақ аспаннан түспейді. Бутенко сияқтылардың екпінділігінен, міндетін большевикше атқарғандығынан,
жігерінен туады. Бутенко сияқтылар – машина залынан, Топаевтар – лавадан шығады.
Бутенко істегеннен бері бірде-бір авария болған емес. Мəдениетті, сезімді, екпінді Бутенко өзінің үстін қалай күтсе, машинасын да солай күтеді. Бутенконың көзі түспей, тексерілмей яки
болмаса майланбай, бұралмай қалатын машинаның бір бөлшегі жоқ. Бұл Бутенкоға əбден сіңіскен əдет болған, күнде ішетін
асындай болған.
– Бутенко жолдас, қалай істейміз? – дедік.
– Қалай істейін, мен айрықша ештеңе де істемеймін, – деп қысыла да қуақылана сөйлей жөнелді. – Тапсырманы күніне асыра
орындаймын, техникаға жетілемін. Бірақ бұл таң қаларлық нəрсе ме? Бұл менің күнделікті комсомолдық міндетім, социалдық
əдетім емес пе!
Шынында да солай сияқты. Ленин комсомолының əдеті, ғұрпы,
дəстүрі, мінез-құлқы – алдыңғы қатарда жүру, жоспарын артық
орындау, ынта-жігерін көрсету болып отыр.
– Жолдас Бутенко, техникаға қалайсыз? – дейміз ғой баяғы.
– Қалай болайық, машиналар курсын бітірер емтиханда «өте
жақсы» деген баға алдым, – деп, жайдары жүзінен шаттық күлкісі
өзіне тиісті орын алып, бізден сытыла берді.
Бақытты, екпінді Бутенко! Бүкіл электр станциясы көлеміндегі бірінші машинист Бутенко шат көңілмен, өзіне үйреншікті
күлімсіреумен залға кірді.
Бутенколардың қуанышын, екпінділігін қарсы алғандай, залда
музыка тартылды.
Біздің өмір осылай!
1934
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ӨЗ ПАРОДИЯЛАРЫМ ТУРАЛЫ
Мен 1930 жылдан бастап əдебиет майданына араластым. 1933
жылы Ленинград университетін бітірдім жəне «Орыс неоромантизмі жəне қазақтың ұлттық əдебиеті» деген тақырыпта диплом
жұмысын жаздым. Ол университетте алдыңғы орындардың біріне
ие болды. Бірқатар сын мақалалар жаздым.
Əдетте мені пародия жазушы деп атайды. Расында да, менің
мұндай атаққа ие болуыма əлі ертерек, бірақ та мен қазақ əдебиетінде пародия жанрын бірінші жаза бастадым.
Əуезовтің, Мүсіреповтің, Əбдіқадыровтың шығармаларына,
Тұрманжанов жəне басқалардың өлеңдеріне пародиялар жаздым.
Оларды шын мəніндегі пародиялар деп атауға болмайды. Кейбір кездерде мен осы жанрдың каноникалық формасына табынып
қала алмадым.
Менің пародияларымда əлі авторға тəн ерекшелікті баса көрсету жоқ, авторға тəн осы ерекшеліктерді əсірелей жəне оны сықақтай түсу жетіспейді.
Шындығына келгенде, пародияның шын ерекшелігі – оригиналдың көркемдік амалдарын айнытпай қолдана отырып, өзіне
қарсы жұмсау, сықақтап əжуалау ғой.
Жұрттың айтқанындай-ақ, пародияның тура қарама-қарсылығы стилизация болып табылады, стилизация оған қажетті элемент
ретінде қиюласады. Бұл үшін сынай білу керек, оригиналдың өзіне тəн ерекшеліктерін жете ұғынып алу керек.
Мен бұл жөнінен əлі өте аз істедім. Менің білетінім мынау:
пародия – стилизация емес. Стилизация əрқашанда оригиналға
үлгі ретінде тəуелді болады. Мен осы үлгіні өзгеріске ұшыратуды көздеп жүрмін, ондағы ойым: менің пародиям сын мен сатираның құралы болса деген ниет қой. Өлең де жазамын. Өзімнің
азғантай өлеңімде Мих. Светловқа жəне ленинградтық ақын
А. Прокофьевке еліктедім жəне еліктеудемін.
Жазушылардың съезі əлі күнге қазақ əдебиетінен өзіне тиісті
орын ала алмай келе жатқан пародия жанрына да тоқтап, назар
аударады ғой деп ойлаймын.
1934.
Орысшадан аударған – Т. Кəкішев
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НЕ АЙТАР ЕДІ?!
(Жақан, Өтебай, Самат, Ғалым, Мəжит жолдастарға)

Күн үскірік аяз еді. Ауыздан шыққан түкірік жерге жеткенше
мұз болып қатып қалады. Күн шаңытқан аяз болғанмен, аспан
жүзі бұлтсыз, ашық.
Кішкене, жарық, жылы бөлменің төр жағында 9 жасар Үміт
үлкен, қалың кітаптарды бірінен соң бірін алып, аударыстырып
жүр. Əрбіреуін алдына алып, кезек-кезек ақтарады. Əлденені іздейді. Бірақ қанша іздесе де, керек нəрсені таба алмаған сияқты.
Бір мезгілде кітаптардың барлығын да тастай бере, үстелде жазу
жазып отырған Хасенге қарап күрсінгендей болды.
– Неге күрсіндің, қалқам?
– Маған суреті бар, қызық кітап керек.
– Кітаптарың бар еді ғой.
– Папа-ау, ескі кітаптарым жыртылып қалған, жаңа кітабым
жоқ.
– Əнеугүні «Қарағанды», «Дүз» деген кітаптар əкеп беріп ем
ғой.
– Олар қызық емес.
– Енді қандай кітап керек? Ə... əлгі... əлгі... е... «Орақ», е... сон...
сонсың – «Малта»...
– Сондай кітап керек, папа!
– Қалқам, ондай кітап жазатын Асқар еді, соңғы кезде ол да
балаларды ұмытып барады. Сəбит, Мұхтар, Ғабиттер балаларға
арнап бір кітап жазған емес. «Бұлардан қалыспаймыз» деген
кісіше Жақан, Ғалым, Мəжит, Өтебай, Саматтар да балалар туралы түк жазбай жүр. Тегі, осылар балаларды кісі деп есептеп, санға
қосқысы келмей ме екен? Əлде ұсақ, өнімсіз дей ме екен?
Ана бір ақынның Қарағанды құрылысы туралы «Шақ-шақ, тоқтоқ» деген өлеңін, балам, сен түгіл, мен де түсінбеймін.
Үміт Хасеннің аузынан көз айырмай аңқиып, əңгімесін тыңдап отыр еді. Папасының соңғы сөзін естігенде тағы да мұңайған
тəрізді болды. Бірақ үндемей отырды да:
– Папа-ау, оларға ешкім балаларға кітап жазбайсың деп ұрыспай ма? – деді.
– Ұрсады, – деді папасы.
Бірақ Үміттің соңғы сұрауы азырақ ойға түсіргендей болды.
Хасен ішінен ойлай отырып, жазушыларды көз алдына келтірді.
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Съезге əзірлік жасап жатқан жазушылар, съезд делегаттары
көз алдына елестеп кетті.
«Съезге əркім өз ісінен есеп береді. Жақан, Ғалым, Өтебай,
Мəжит, Саматтар балалар əдебиеті туралы не істедік дер екен?
Жазбағандарын, ескермегендерін мойынга ала ма екен, жоқ па
екен. Соны əдейі съезге қатысып тыңдармын-ау», – деген ойға
бір-ақ тірелді.
1934

МОМЕНТО МОРЫ – ӨЛІМДІ ҰМЫТПА
Біз театр маусымының барлық пьесаларын көрген бір адамды
таптық. Ол адам – түсі суық, шашы ағарған адам.
– Мен талай соғыстарда болдым. Колчакпен, Алашордамен
соғыста герой болдым. Мен өліктерден үйілген үйлер көрдім,
өліммен жағаласып қан кешіп жүрдім. Осыдан кейін менің өмір
сүргім келді. Бірақ менің қазір өлгім келеді. Театр маусымы бір
жыл бойы мені өмірге қарсы үгіттеп келді, мен қаланың шуынан
қашып, пьесадагы жанталасқан атыстарды көргім келіп театрға
барып жүрдім. Өмір ағымының көз алдымда бітіп, таусылғанын
көріп жүрдім. Соңғы рет «Жат баланы» көріп, екінші актының
орта шенінде айғайлап жібердім:
– Ертерек тауысыңдар!
Мен сіздерге осы сөзді айтып отырғанда, өлгендер көз алдымда елестеп тұр. – Шал қалтасынан блокнотын алып, өзінің
жазғандарын оқып берді:
– «Кекте» – 3, «Түріксібте» – 1, «Еңлік – Кебекте» – 3,
«Майданда» – 1, «Жойқында» – барлығы өлді.
Шал көзін сүзіп:
– Кəне, санап алыңдаршы! Бұлардың бəрі тəн жағынан өлген
адамдар, ал моральдық жағынан езіліп, қатардан шығып қалғандардың есебіне жете алмайсың! Осыдан кейін өлімнен демалғым келіп, музкомедиядағы «Айман-Шолпанға» бардым, бірақ бұ
да комедия болмай шықты. Айман мен Шолпанның халі барып
тұрған трагедия болып шықты. Сондықтан «Талтаңбайға» барып,
ешкімнің өлмегенін көрген соң, мен өлім тіледім, қанға құмар болып кеттім. Сіздер сұрарсыздар: «Шашы неге ағарған, бетінің түсі
неге жер сияқты?» дерсіздер. Театрларға барып көріңіз, бірер жылдан кейін бір жас жігіт сізден де: «Маңдайыңыз неге қатпарланған,
түсіңіз неге жер сияқты, неге шашыңыз ағарған?» деп сұрауы сөз-
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сіз. Театрдағы «өлімдермен»күрес ашатын уақыт жетті. Мен өмір
бойы Колчакпен, Алашордамен қан төгісіп күрескен герой болып,
соғыс жағдайында қалғым келмейді. Күлгім, қуанғым келеді, – деді
шал.
1934

ҚАЗАҚ МУЗЫКАСЫ ӨРКЕНДЕЙДІ
Партияның лениндік ұлт саясатын жүзеге асырудың арқасында, Қазақстанның бұрынғы уақытта түсіне де кірмеген, мазмұны
социалдық, түрі ұлттық көркемөнерін жасап жатырмыз.
Қазақстанда бұрынғы басшылықтың мəдениет, көркемөнер
құру мəселесіндегі ірі қателіктерінің салдарынан бұл мəселелер
жөнді қолға алынбай, сүйтіп кұлашын кең жая алмап еді.
Қазақстанның өлкелік партия комитеті соңғы жылдары жаңа
көркемөнер майданын шұғыл қолға алды. Аз уакыттың өзінде-ақ
өзгерістер көзге түсерліктей болды.
Музыка-драма техникумындағы оқушылардың тұрмысын түзеу, тіл мамандарын шақыруға мүмкіндік беру, мəдениеттің қанатын кең жаюға, оқумен қатар ғылыми-зерттеу жұмысына жағдай
туғызу – бəрі де соңғы 33-жылдан бастап жаңа басшылық келумен
байланысты қолға алған шаралар.
Ашып айтқанда: оқушылар стипендиясын 150 сомға жеткізу;
ірі сомалар шығарып музыка мамандарын шақыру, миллионнан
аса ақша шығарып, бірнеше жүз кісілік оқу сахнасы мен техникумның үйін салдыру; шақырылатын мамандарға үй, оқушыларға
арналған ерекше жағдайлы жатақхана салу; қазақтың халық музыка шығармаларын жинап, зерттеп, көркемдеп, мəдениеттендіріп, дамыту жолында кызмет істейтін кабинет ашу, халық музыка
аспаптарын (домбыра, қобыз, сыбызғы) жетілдіретін эксперимент мастерскойын ашу, Алматыда 100 кісілік бастауыш музыка
мектебін ашу, тағы осы сияқты шаралардың қазақ тұрмысында
бірінші көрініс екендігінде кімнің дауы бар.
Қазақ музыка-драма техникумында 135 кісі оқиды. Оның
ішінде 89 кісі музыка бөлімінде, 46 кісі драма бөлімінде. Бұдан
басқа жақын арада тағы да 15 кісі алынбақ, оның оны – музыка,
бесеуі – драма бөлімінде оқымақ.
Музыка бөлімінде əн, фортепиано, оркестр бөлімшелері бар.
Оркестр бөлімінде: скрипка, виолончель, труба, вальторно, тромбон, кларнет, флейта, гобой, альт, фагот кластары бар.
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Драма бөлімі əзірге драма актерлерін дайындайды. Келесі жылдан бастап музыкалы театр, қуыршақ театры, жас буындар театры, шағын програмды театр актері мен режиссерін дайындайтын
бөлімшелер ашылады.
Техникумда Москва, Ленинградтан шақырылған театр, музыка
мамандары бар.
Музыка кабинеті «Қазақ музыкасының классиктері» деген
жинақ, нотамен жазылған домбыраға жетекші шығармақшы.
Жеке дауысқа, шағын аспапқа, əн-би ансамбльдеріне, үлкен оркестрге, фортепианоға халық шығармаларының материалдарын
пайдаланып жаңа музыка жазып жатыр.
Мирзоян жолдастың көркемөнер қызметкерлерінің жиналысында: «Биылғы жыл мəдениет, көркемөнер майданында көрнекті, бет бұрған жыл болмақ», – дегені көркемөнеріміздің қай
саласын алсақ та расталып отыр.

***
Январьдың 11-күні кешкі сағат 9-да VIII Өлкелік партия конференциясын музыка-драма техникумы атынан Жұбанұлы құттықтап, конференцияға сыйлық тартып, техникум оқушылары музыка, би, драма араласқан концерт қойып берді. Концертті орындаушылардың бəрі де – оқушылар. Қазақ тарихында алғашқы рет
Европа құралдарында қазақтың «қара домалақ» балалары ойнады. 12 жасар Мұсаұлының скрипкада ойнауы тəртіпке қойылған.
Вокалистерден бірінші боп əн салған Абдрахманқызының, рояльда шебер ойнаған Назарқызы мен Теміршіқызының өнері халыққа
ерекше ұнады.
Əсіресе Садыққызы мен Теміршіқызының «Айжан қыз» күйіне
билеген «Ұршық биі» – тамаша жаңалық. Халықтың сұрауы күшті
болған соң екі рет биленді.
Али-Ардобос жолдасқа əзіл есебінде Балықбайұлы билеген
«Күлкі биі» де қайтадан биленді.
Көпшіліктің ілтипатын аударған биомеханика болды. Бірінші
рет қазақтың əйел-еркек жастарының қосылып ойын көрсетуі –
ұлы өзгерістің басы екені халықтың қарсы алуынан-ақ анықталды. Екінші, үшінші, қозғалыстардан-ақ халық қол шапалақтап,
көңіліндегі қуанышының желісін соңғы қозғалысқа шейін үзбеді.
Музыка кабинеті істеп жүрген қызметтерін көрсетіп өтті.
Рояльда «Топан», «Байжұма» жəне халық композиторы Мұхамбеттің «Жаңа ауыл» атты күйін Брусиловский ойнап берді.
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Музыка кабинеті мастерскойынан шыққан жаңа үш домбыра рояльға қосылып көркемделген қазақ күйі мен əндерін ойнап
берді. Олардың ішінде соңғы кезде шыққан жаңа күй мен əндер
бар. Бұл қазақтың екі ішекті домбырасының көп тілді рояльмен
тарихта бірінші рет жүзбе-жүз кездесіп, басын қосуы еді.
Қазақ көркемөнерінің аяғындағы тұсау Октябрь төңкерісімен
алынса да, бүгінге дейін қанатын кең жая алмай келген еді. Енді
қазақ көркемөнері қатарға шығады.
Қазақ музыкасы өркендейді!
1934

КҮЛКІНІ ҚАРСЫ АЛЫҢЫЗДАР
«Өмір жақсы, өмір сүру де жақсы». Ақынның бұл сөзін біздің
елдің қай еңбекшісі болса да айтады. Біздің күндеріміз – екінші
бесжылдықтың күндері тіптен қуанышты, тіптен көңілді күндер.
Күн сайын табыстан табысқа жеткізетін адал, құрметті еңбек те
қуанышты. Өмір ауасымен кең дем алатын демалыс та көңілді.
Біздің Отанымызда көңілді күлкі қоңыраудай сылдырайды. Ал
біздің кітаптарымыз, театрларымыз, киноларымыз – шиеленіскен драмалармен, трагедиялармен толған. Біз бұл драмалардың
терең сырларын, үлкен ойларын, нəзік шеберлігін сүйеміз, бағалай білеміз. Бірақ біз терең психология, шиеленіскен уақиғалармен қатар, көркемөнерде шынайы күлкіні, езу тартуды, өмірдің
қуанышын көргіміз келеді. Жазушыларымыз, драматургтеріміз,
режиссерлеріміз, актерлеріміз, мастерлеріміз айқайсыз, думансыз көркемөнердің күлкісін, қуанышын көрсете білсін.
Бүгін біз оларға талабымызды жазамыз, күлкіні қарсы алыңыздар, ұлы Отанның табысты күлкісін қарсы алыңыздар дейміз.
1934

ҚУАНЫШТЫ ҚАРСЫ АЛУ
17 февраль күні көміршілер клубында Қазақстан мемлекеттік
музыка театрын қарсы алу кеші болды.
Кешке Қарағандының атақты екпінділері мен активтері қатысты. Залға халық лық толды.
Крайкомның жаңа басшылығының арқасында қазақ көркемөнері, оның ішінде театр өнері өркендеп келеді. Қазақтың тұңғыш музыка театры мен филармониясы құрылды, театр өнері кең
өріс алып, ел аралауға шықты.
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Қазақ музыка театры Қарағандыға келді. Қарағанды пролетариатымен қолма-қол байланысын күшейтуге келді. Құрманбек
айтқандай: Қарағанды пролетариатына есеп бергелі келді.
Біз сүйікті театрымыздың келуін өндіріс жоспарын артық
орындаумен қарсы алуымыз керек.
Қарағанды пролетариаты, оның алдыңғы қатардағы екпінділері
сүйікті театрының орасан табыстарын бағалай біледі. Қарағанды
пролетариаты өзінің ең ардақты музыка театрының табыстан табысқа жетіп, большевиктік көркемөнердің өте қиын, өте құрметті
ұлы жолымен талмастан, қарқынмен алға ұмтыла беруін тілейді...
Кездесу кешін өткізудің дəстүрі бойынша қазақтың музыка
театрын қалалық партия комитетінің секретары құттықтап, Қарағанды пролетариатының атынан алғыс айтып, зор табысқа жетулеріне тілек білдірді.
Театр коллективін екпінділер атынан атақты изотовшыл Мағауия Рақышұлы театрдың келуін көмір жоспарын асыра орындаумен қарсы алғандығын айтты.
Театр коллективінің атынан жауап сөзді республикаға еңбегі
сіңген артист Құрманбек Жандарбекұлы шығып айтты. Сүйікті артистің сахнада көрінуін зал қатты қол соғумен қарсы алды.
Құрманбек Қарағанды пролетариатының театрды ерекше қуанышпен, айрықша құрмет, сүюшілікпен қарсы алғанын айтты.
– Біз көркемөнер жолында тынбастан еңбек істеп, шыңнан
шыңға шығамыз. Біздің өсуімізге, бақытты болуымызға дəуірдің
бар мүмкіндікті бергенін іс жүзінде көрсетеміз. Біз сонда сіздердің сенімдеріңізді, Партияның, Отанның айрықша көңіл бөлуін
шын ақтаймыз.
Кеш артынан «Шұға» постановкасы болатындығы хабарланды. Жиналған жұрт, театр келгеннен бері талай постановканы
көріп лəззаттанған жұрт пьеса авторын, оны қойған режиссерді,
бас рольдерде ойнайтын Күлəш, Құрманбек, Қанабектерді сахнаға шақырды. Халық өз қалаулыларын көзімен көрді.
Қол соғу залды тітіретті. Зал күңіренді. Ұлы құрмет көрсетілді.
Міне, бұлар театрды құрушылар, ұйымдастырушылар, міне, бұлар
көркемөнер майданында кірпік қақпай істеп, театр өнеріне өзінің құрышты қол таңбасын салған адамдар. Бұл қазақ театрының
өзінше тарихын, дəстүрін жасаған адамдар.
Жүз жыл бұрын Гюго: «Жойылсын драматургияның дəстүрлі
түрі!», «Жасасын жаңа түр іздеу!» деген еді.
Ешқандай дəстүрі, традициясы болмаған қазақ театры аз жыл
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ішінде коммунист партиясының басшылығы арқасында төңкерісшіл орыс театрларынан үлгі ала отырып, өз дəстүрін тыңнан жасады. Қазақ театры тек Октябрь төңкерісінен кейін ғана жасалды.
Міне, бұлар – республиканың халық артистері, пьесадағы образдардың жанды бейнелері, келешектегі үлкен көркемөнердің
жаршылары.
Зал тынды. Ойын басталды.
Міне, шымылдық ашылды. Сахнаның «ыстығына күйіп, суығына тоңа» бастады отырған халық. Түн, найзағай, дала... Міне,
ардақты Күлəш, міне, Қанабек, міне, Құрманбек шықты. Зал
тынды... Жұрт демін ішінен алды.
Музыка басталды. Күңіреніп кетті. Əлдеқайдан, алыстан
дауыл көрінеді, жақындайды, зораяды, күшейеді, шарт-шұрт
найзағай ойнады. Оркестр қасқыр шапқан қойдай болды, айқай,
у-шу, барабан жұлқынып, жынданғандай болды, скрипка желдей
ысқырып ішін тартты, труба долданды, флейта желдей ышқынып
уілдеді... Бұл – долы дауылдың, озбыр күштің жақындай түскен
кезі... Бұл – музыкамен сөйлеу, бұл – музыка тілі...
1935

ТӨРТ ҚЫЗ
Бұлардың төртеуі де комсомол мүшелері, төртеуі де жұмысшы қыздары, төртеуі де оқушылар. Төртеуі де төрт тамшы судай
бір-біріне ұқсас. Əсіресе, оларды бір-біріне ұқсас ететін нəрсе –
бақытты, қуанышты өмір. Бұл өмірге төртеуі де ортақ...
Біз үлкен тастың түбінде тұрмыз. Бұлтқа оранған Алматы
шыңы, сарқырап аққан тау өзені. Алматы шыңына қадала қарап
Мəриям тұр. Шашын кейін қарай бір сілкіп тастады...
Менің ойыма атақты Барбизон1 тобынан шыққан, француз суретшісінің «Батыл əйел» деген суреті түсті. Ол былай еді:
...Толқыған теңіз. Кішкене қайықтағы жалғыз əйел. Түпсіз,
шексіз толқын... алыста, көкжиекте бұлттар. Толқын қайықты
Бұған дейінгі басылымдарда «Варбизон» деп жазылып келді, дұрысы –
Барбизон. Франциядағы шағын қалашықтың аты. Суретшілердің Барбизон
мектебі деп аталатын ағымының атауы содан шыққан. Барбизон суретшілері негізінен пейзажды кескіндеді, Европадағы пейзаждық кескіндеменің
дамуына зор ықпалын тигізді, импрессионизмнің алғашқы хабаршылары
болды. – Құрастырушылар.
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қисайтып аударуға тақалған. Əйел қисайып құлап бара жатқан
қайықты есіп бара жатыр. Түсінде бір тамшы да қорқыныш белгісі
жоқ. Көзі аларып кеткен, бірақ бұл үрейі ұшқандық емес, бірбеттілік, батырлық. Ерні тістеулі, бірақ бұл өкініш емес, ашу. Долы,
түпсіз толқынның əйелді құшағына алуына секунд қалған. Бұл
сондай қыл үстінде тұрған жағдай...
Шынында, əйел өмір толқынында дəл осындай күйде болмап
па еді?
Біздің елдің əйелдері арпалысқан, алқымнан алған толқынды,
тілсіз теңізді жеңіп шықты. Біздің елдің əйелдері жан сақтап қалу үшін ескекті бар күшімен ескен жоқ, өшпенділік пен таптық
мақсатпен есті. Батылдық, ерлік, геройлық, шын берілгендік біздің елдің əйелдерінің серіктері болды.
Ұлы қайғы басқан атақты француз суретшісі өмір толқынындағы «батыр əйелдің» болашағын жоқ етті. Əйелдер бостандығын жүзеге асыратын бір таптың барлығын ескермеді. Əйел өзінің
батылдығымен, ерлігімен өлімнің бетіне ұрса да, су түбіне кетіп
бара жатты... Бұл қателік еді. Бұл төңкерілген дəуірдің көкжиегіне
көз жібере алмағандық еді...
Алатаудың бауырында, көп ағаштың ішінде, ағын судың жағасында Мəриям тұр. Бақытты, қуанышты Мəриям!!. «Рембранд,
Рафаэль, Роберт Оуэн1, Илья Репин, Серовтың осындай натуршицасы болып па еді», – дейді жолдасым.
Дұрыс-ақ, мұндай қуанышты, бақытты, қайратты, қажырлы
əйелдерді ешқандай суретші, жазушы бұрын көрген емес. Бұл,
тіпті, жаңа жерді басып, жаңа дəуірде туған, жаңа адамдар.
«Шындық фантазиядан да тамаша», – дейді Эдгар По. Бұл дұрыс. Біздің осы күнгі шындық фантазиядан асып түсті. Атақты
Жюль Верн, Уэльстердің фантазиялары артта қалды. Бұл жағдай əсіресе біздің адамдардан айқын көрінеді. Бұған біздің қазақ
қыздары əдемі дəлел бола алады.
Қыздар атуға дайындалып жатыр. Менің сөйлесуім керек. Бірақ
сөз таба алмадым. Қыздардың кім екені, барлық өмірі, қуанышы,
не үшін атыс мамандығын үйреніп жатқандықтары бет ажарларынан, күлкілерінен-ақ көрініп тұрған жоқ па? Не сұрарсың...
– Мəриям, өмір қалай? – дейміз біз.
Мəриям бізге таңданғандай түрмен қарап: «Шынымен-ақ өмірАғылшын ойшылының аты-жөні бұл тізімге кездейсоқ қосылған тəрізді. – Құрастырушылар.
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дің қалай екенін білмейсіңдер ме?» – дегендей болады. Сонан соң
менің қысылғандығымды сезіп, қатты күліп жіберді. Күлкі тастан
тасқа, шыңнан шыңға секіріп, біраздан соң, бір қуысқа кіріп жоқ
болғандай басылды.
– Мылтықты қолға алыңдар! – деді командир жолдас Абдрахманұлы.
Қызыл əскерше киінген төрт қыз кенет оңға бұрылды. Тізелерін
бүгіп, мылтықтарын алып, қалшиып тік тұра қалды. Қимылдарына көз ілеспейді, төртеуінің қимылы бір-бірінен айнымайды.
Төртеуінің қимылы да бір газеттің төрт данасы сияқты болды.
– Тездік қимылмен атыңдар! – деді командир қыздарға.
Біз тездік қимылмен, онан соң еркін көздеп атудың қалай екенін
басымыздан кешіріп көрдік. 300 метр жердегі алақандай қарауылға мылтықтың қарауылын туралап алу əдепкіде соқыр кемпірлердің жіңішке инені сабақтағанынан қиын! Қарауыл ауытқып,
тұрмайды. Қолыңның дірілдеуі, тамырыңның, жүрегіңнің соғуы
қарауылды орнықтырмайды. Онан соң біраз туралайын деп қадалғандықтан көзің бұлдырайды. Əрине, мұның бəрі əдепкіде. Ал біздің атқыш қыздарға бұлардың бірде-бірі жоқ сияқты.
Қарауылға дəл тигізу Мəриям, Гүлия, Нағималарға маңдайына
түскен бір шоқ шашты кейін сілкіп тастаумен бірдей сияқты.
Тез қимылмен атқанда жайбарақат көздеп жатуға мұрсат болмайды. 30 секундте атып, норманы орындап шығу керек...
Қыздардың атып қойғанын біз сезбей де қалдық. Біздің қиялымыздан да тез болғаны ғой! Бізге қыздар қарауылға қарамайақ атып салған сияқты болды. Біз жүгіріп қарауылға барсақ, төрт
қыздың көзі ілеспей атқан 20 оғының 10-нан, 9-дан барып тигенін
байқадық. Біз тесіле қарадық.
Жолдасым маған бұрылып:
– Құралайды көзден тигізу осы екен ғой, – деді.
Біз таң қалдық. Бірақ біздің таң қалғандығымызға қыздар таң
қалды.
– Құралайды көзден тигізбесең, Ворошилов атқышы1 боласың
ба? – деді Нағима.
30-шы жылдардың басында кең қанат жайған əскери-патриоттық қозғалысқа қатысушылар үшін «Ворошилов мергені» белгісі тағайындалған.
Сол кезде баспасөзде көп жазылған дерекке қарағанда, халық комиссары
К.Е. Ворошилов тапаншадан атудан жеке үздік үлгі көрсетіп: «Нашар қару
жоқ, нашар атқыштар бар» десе керек. Содан бастап «Ворошиловша ату»
ұраны көтерілген. – Құрастырушылар.
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Тегінде, мылтыққа қыздар үйреніскен сияқты. Ықшамдылық,
сенімділік, батылдық, қиынның қисынын табу – бұл қыздарға
киетін киіміндей үйреншікті болған сияқты.
Міне, Мəриямды алайық. Мəриям – қазақ жұмысшысының
қызы. Мəриямның жасы 21-де, шынында ол бақытсыздықты білмейді, ескі өмірді басынан кешірген емес. Мəриямның өмірінде романтикаға байланысқан ештеңе жоқ. Жетіжылдық мектеп,
комсомол, денешынықтыру техникумы. Міне, бұл еліміздегі
мыңдаған қыздардың өміріне ұқсас-ақ.
Қазақ қыздарының мерген болып, жалпы одақтық атқыштар
жарысына қатысуға дайындалып жатқанында ешқандай таң қаларлық нəрсе жоқ. Қыздардың бəйге алатынына өте сенімді екендіктерінде де «жерден жік, екі құлағы тік шыққан» ештеңе жоқ.
Шынында, біздің Отан – рекордтың, фантазиядан озудың Отаны, біздің жастар стратосфераға да ұшады, біздің жастар, қыздар
7000 метр көктен парашютпен секіреді. Қиял жетпейтін қандай
жұмыс болса да істей алады. Өйткені біз большевиктер1 ұрпағымыз, өйткені біз қиыншылықты жеңе алмау дегенді білмейміз. Бұл
неліктен дейміз біз?
Барлық ғасырларды шулатқан, барлық сүйіскен жастардың аянышы болған, белгілі қоғамдық ортаның құрбаны болып, жарының
құшағына жете алмай, арпалысып, жеңе алмай у ішіп Жульетта2
неге өлді? Туып келе жатқан ренессанс заманына тап болған атақты
Шекспир, драматургияның асқар шыңына шыққан ұлы Шекспир
сүйген геройы – өзінің Жульеттасына неге «бақыт тауып бере
алмады?»
Помещик-байлар Россиясында қармауға тал таппай, Анна Каренина неге поездың астына түсіп өлді?
Лесковтың Макбеті, Бизенің Кармені, Вердидің Травиатасы,
Ролланның Антуанеттасы неге бақыт таба алмады?
Толстойдың Катюшасы, Мопассанның Пышкасы, Дюманың
Дамасы неге адамшылықтан шығып, тəнін сатып кеткен еді,
оларды осы жолға салған кімдер еді?
Қазірдің өзінде отар елдерде жас қыздар неге базарға шығарылып сатылады?
Қазақстанда бұрын, кеңес үкіметіне дейін əйелдер неге күң
Кеңестік дəуірде айрықша дəріптеліп, өнеге тұтатын, үлгі етілген
күрескерлер.
2
Джульетта.
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қатарында болып еді? Капитал елдерінде қазір əйелдер неге мал
қатарында есептеледі?
Міне, біз осының бəрін Отанымыздың қазіргі өміріне салыстырсақ, бізге əбден үйреншікті болып кеткен бақыттылық, ерлік,
құрметтің аса бағалы екенін, оның басқаларға таң қаларлық екенін айқын білеміз.
Жақында Франция Компартиясы басшыларының бірі жолдас
Баян Кутируре «Жас болудың бақытсыздығы» деген кітап жазып
шығарды. Жолдас Кутируре Франция жастарына жастардың жайы
жөнінде анкета берген. Түрлі тұрмысты, жағдайлы мыңдаған жастар адал ниетпен жауап жазған. Жастар өздерінің өмірін айтып,
жаны алқымына тығылған қоғамға – техника, білімді ауыздықтап, орта ғасырлардың қанды балтасына жармасқан, шіріп, өзінің
борсыған иісімен ауаны бұзған қоғамға – капиталистік қоғамға лағынет айтқан. Өзі отырған бұтақты түбінен қырқып, өзінің
болашағын буындырып, тұншықтырып, жастарға бақыт, өмір бермеген байлар қоғамына лағынет айтқан.
«Кадр барлық мəселенің түйінін шешетін» елде, адамға сүйіспендік көзбен қарап, қамын жеу ұраны негізгі міндет болып отырған елде, біздің елде, социалды ұлы Отанымызда мұндай хаттар
қабірден шыққан дауыс құсап естілді.
Күн көре алмай, солдат болған жұмыссыз жас былай деп жазады: «Жұмыссыздан солдат арзан дейді. Мүмкін, бірақ солдаттың
жұмыссыздан тезірек өлетіні айқын».
«Жас болу – бақыттылық», – дейді кейбір шалдар. «Олай емес,
біздің заманда, жас болу – бақытсыз болу», – дейді екінші бір жұмыссыз жас.
«Жастар өздерінің не істейтінін білмейді. Өйткені оларға
ештеме істетпейді, істеткен күнде кесепатты бірдемені істеді», –
деп жазады үшінші бір жас.
Капитал елдеріндегі жастар ештеңе істемеудің абсурд екенін
түсініп келеді. Содан барып жастар «біздің өмір неге бұлай, неге бір
жапырақ нанға зармыз», – деп өздеріне сауал қояды. Сол уақытта
«шалдардың» қарауындағы байшыл жастар ұйымы жастарды ұлтшылдыққа, фашизмге, мистикаға тартады, соғысқа үгіттейді.
Бірақ жастар сенбейді. Олар ешқандай пəлсəпашыға, академикке, журналиске сенбейді. Ешқандай саясатшыларға, əке-шешелеріне сенбейді, өздеріне өздері сенбейді. Капитал елінде солай!
Егер олар жолдас Кутируреге сеніп шынын айтып, хат жазса – бұл тек коммунизм жолының ғана жастарға бақыт бере
алатындығына сенушілік. Сондықтан жас жұмысшылар, жас
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шаруалар – түрлі аурудың, ластықтың, жоқшылықтың, аштықтың, өте қиын еңбектің, бақытсыз, рақатсыз сұр өмірдің жемі
болмағандар, өмірі туғалы бүйірі шығып тамақ ішпегендер, бойы
жылынып киім кимегендер – коммуниске сеніп хат жазған.
«Мен 17 жасармын, мен ашпын, осы əділдік пе?» – деп жазады
біреу. «Студенттер ертеңгі күніне сенбейді», – дейді екінші біреу.
Бірақ жастар, «ертеңгі» күннің өшіретіне əлденеше жыл тұрған
жұмыссыздар, таңның қалай ататындығын түсініп келеді. Біздің
елдердегі Мəриямдардың қуанышты, бақытты өмірі оларға идеал
болып отыр.
Жер жүзінің жұмысшы жастары: «Дүниеде Москва бар», – деп
отыр.
Бұл елде: «Біз – жаспыз, бақытсызбыз, бірақ үмітіміз – жаңа
өмір», – деп жазады енді біреуі. Жаңа өмір деп ол біздің елдің
өмірін айтады.
Бұл дұрыс. Біздің өмір – жаңа өмір. Біз сол жаңа өмірлі елдің
бақытты жастарымыз.
Халқымыздың жартысы болған əйелдердің еркектермен тең
екендігі, олардың айбынды еңбекте жігерлерін жұмсай білгендігі, өндірістің, ғылымның, мəдениеттің барлық тарауларына қатынасып отырғандығы, өмірді өзгертуде əйелдердің талабы, жігері, батылдығы, ерлігі көз ілеспейтін қарқынмен өсіп отырғандығы
біздің өмірді көрсете алады.
Ендеше, біздің бірден-бір бақытты өмірдегі, бақытты жастардың қатарындағылардан саналатын – Мəриям, Гүлия, Майнұр,
Нағималар.
Бұлар еңбекті қалай сүйсе, өмірді қалай сүйсе, Отанды қалай
сүйсе, сол сүюшіліктерімен Отан жолына бастарын беруге дайын.
Сондықтан да бұлар соғыс өнерімен қаруланып, құралайды көзден тигізіп үйренеді.
Бұлар өз мамандығын ғана білетін, сонымен қалған бірбеткей
адамдар емес. Бұлар марксизмді-ленинизмді де мықтап үйренуде. Бұлар винтовканы тазалаумен қатар, Толстойды, Бальзакты
де оқиды. Бұлар шаштарын əдемілеп тараумен қатар, колхоздың
жаңа уставын талқылайды, айтысады. Бұлар мишеньге таласумен
қатар, пакстротты1 да билейді. ГТО нормасын берумен қатар, «Ақ
аюды» да оқиды.
– Мəриям, бері кел, – деді жолдасым.
Фокстрот – ағылшынша «түлкі қадамдар» деген ұғым беретін, сол
жылдарда аса танымал болған жұптық би.
1
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Мəриям күліп келді де:
– Азамат Азаматич, не дейсіз?– деді.
– Мəриям, бос уақытты қалай өткізесіздер?
– Оқимыз, білімімізді көтереміз, өлең айтамыз, би билейміз.
– Танго, румбаны билейсіздер ме?
– Билемеске не!– деді жаңғырықтыра сөйлеп Мəриям.
– Міне, бақытты өмір. Біз қуанышты өмір құрамыз. Отанды да
қорғаймыз, мəдениетті де боламыз, – деді жолдасым қуанышы
қойнына сыймай.
Шын жүректен шыққан осы сөз шаттық өмір, бақытты жастықтың құшағындағы төрт қыздың ойын білдіріп, болашағын
барлағандай, Алматы шыңынан асып, Алатауды аралап кетті.
1935

ФАШИЗМ ЖӘНЕ СОҒЫС
Фашизм капитализмнің ең соңғы сатысынан да, күре тамырынан іріп-шіріп бара жатқан кезеңінде туып отыр. Капитализм қайшылықтарының шиеленісіп, «аттаныс идеясы көпшілік санасында жетіліп келе жатқан» жағдайда жалпы дағдарысқа ұшырап
отырған капитал құрылысының үстемдігін қорғаудың негізгі
түрі, ең тұрпайы түрі – фашизм болып отыр.
Фашизм буржуазия экономикасының, басқару тəртібінің шіріпжидуінен туып отыр. Өлер алдында қарманған «бұтағы» болып
отыр. Буржуазия дағдарыстан фашизм, соғыс арқылы шықпақшы.
Өсіп келе жатқан төңкерістік қозғалысты фашизм терроры арқылы жоймақшы. Сондықтан да көп мемлекеттерді фашизм жайлап, байлар мемлекетінің бұрынғы демократтық түрлері жойылып
отыр. Алдау, «сөз беру» əдісінен байлар террорға көшіп отыр.
Сөйтіп, фашизм капитализмнің күшінің өскендігін көрсетпейді, қайта оның нашарлығын, шіріп-құлап бара жатқанын көрсетеді.
Капитализмнің үлкен кемелері болатын. Ол кемелер – парламентаризм, демократизм деп аталатын. Осы кемелерге мініп алып
капитализм жүз жылдар бойы адам баласы теңізімен қалқыған.
Өзінің, өзгенің жерін, халқын талаумен күнелткен. Бұл кемелері
қазір су түбіне кетті. Рузвельттің, Губердің «жан сақтау жоспары»
сияқты кішкентай қайықтарды капитализм қайшылықтарының
толқыны, төңкерістің жаңа толқыны əлдеқашан төңкеріп тастаған. Енді төңкеріс толқыны жақындай түскен кезде байлар қар-
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маған бұтақ – фашизм мен соғыс болып отыр. Бұл бұтаққа суға кеткен кеменің мансапқор қожайындары жармасты, бірақ ол
кемені капитализм қайшылықтарының, жалпы дағдарыстың
толқындарынан қанша тырысса да шығара алмады. Бұл бұтаққа
Крупп, Тиссендер, солармен бірге «көздері көре бастаған» социалдемократ Паул, Леви, Левериттер де асыла кетті. Бірақ бұтақ осал,
көп миллиондаған герман пролетариаты мен қара шаруаларының
көрген азабы бұл бұтаққа қорғасын болып құйылған. Германия
буржуазиясының бұтақпен қабат құлап түсуі сөзсіз.
Капитализмнің шын мəні соғыста жатыр. Капитализм дамуының заңдары сөзсіз соғысты туғызады. Ленин оқуы осылай дейді.
Германия фашизмі мен Жапон империализмі күн тəртібіне
жер жүзін қайта бөлу мəселесін қойғаннан бері халықаралық жағдай ашықтан-ашық соғысқа бет алды.
Капитализм экономиканың тиянақсыздығы көріне түскен
сайын, дағдарысты «өнермен» тоқтатуға тырысушылық жүзеге
аспаған сайын, капитал дүниесі соғысқа ұмтылып отыр. Соғыс
арқылы дағдарыстан шыққысы келеді. Жер жүзі саясатының
сахнасына, ең соғысшыл, ең кертартпа байлар партиялары –
фашизм шықты. Фашистер, бір жағынан, мыңдаған төңкерісшіл
жұмысшыларды өлтіріп, қамап отырса, екінші жағынан, жанталасып күшін жинап, соғысқа дайындалып жатыр.
Гитлер «Менің күресім» деген кітабында фашизмнің нені мақсат ететінін, нені көксейтінін анық көрсетті. Ол былай дейді:
«Ұлтшыл-социализм – бейбітшіліктің емес, соғыстың ғылымы (доктринасы). Германияға тек мықты қылыш қана көмек көрсете алады. Бұл қылышты жасап шығару – халықтың ішкі саяси
басшылығының міндеті; одақтас тауып, қамсыз ету – сыртқы саясат басшылығының міндеті».
Германия Австрияны өзіне қаратып, Балтық теңізі жанындағы
елдерді, Мемель облысын, Данцигті, Эльзас-Лотарингияны басып алмақшы. Данияның, Бельгияның, Чехословакияның бір-бір
бөліктерін бағындырып, Кеңес Украинасын, Неміс Поволжьесі
республикасын тартып алмақшы. Міне, фашистік Германияның
соғыс программасы.
«Drаng nасһ Ostеn» – «шығысқа ұмтылу» – міне, фашизм ұраны. Гитлер «Менің күресім» деген кітабында:
«Біз, ұлтшыл-социалистер, Германияның соғыстан бұрынғы
сыртқы саясатына əдейі шек қоямыз. Біз Германияның мұнан алты
жүз жыл бұрын тоқтаған жерінен бастаймыз... Сондықтан бұрын-
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ғы отар жəне сауда саясатын тоқтатып, Европаның шығысында
жер жаулап алу саясатына көшеміз.
Европадағы жаңа жерлерді алуды сөз қылғанда, біз алдымен
тек Россияны жəне оған қараған шет өлкелерді көздейміз. Бұл
жолды бізге дағдырдың өзі көрсетіп отыр», – дейді.
Осы мақсатпен Германия империализмі жанталасып қарулануда.
Версаль шарты бойынша Германия 100 мың əскер, жаяу əскердің 7 дивизиясын жəне 3 атты дивизия ұстауға еркі бар еді. Жалпы міндетті əскерлік қызметті өтеу Германияда болмауға тиіс еді.
Бірақ Германия империализмі мұнымен санасқан жоқ. Жиһангер
соғыстағы «өшін» алу үшін, айрылған жерлерін қайтадан қолға
түсіру үшін, жаңадан жер жаулап, дүниені қайтадан бөлісіп алу
үшін жасырын түрде жанталасып қарулануда.
1932 жылы Женевада қару тастау конференциясының делегаттары жатқанда Папенге Гитлер ашық хат жазды. Онда: «...Қарулану ісі Лозаннада, Женевада емес, Германияда жүзеге аспақшы жəне мұндай қарулануға басқа ұлттардың Женевада келісуін
күтпеу керек», – деді. Германия фашизмі бұл программасын жүзеге асырды. 1935 жылы 6 мартта Германия үкіметі міндетті түрде
жалпы əскерлік қызметті өтеу заңын жариялады. Алдағы қадамда
Германияда 12 корпус, 36 дивизия болсын деді. Шынында бұл
жасырғандық. Германияның қазірде ең кемінде 80-дей дивизиясы
бар. Онда ең кемінде миллионға тарта солдат пен офицерлер бар.
Версаль шарты ашықтан-ашық бұзылды.
Капитализмнің кейбір уақытша стабилизациясының негіздері
əлдеқашан жойылған. Оның бірі – Вашингтон шарты еді. Бұл
шартқа 9 мемлекет қол қойған. Бұл шарт Қытайды империалистік елдердің талауына жол ашты. Шартта қай мемлекет Қытайды
қай түрде талауы көрсетілген еді. Бұл шарт əлдеқашан бұзылды. Жапония Манчжурияны соғыспен өзіне қаратып отыр. Енді
солтүстік Қытай мен ішкі Моңғолияны басып алуды көздеп отыр.
Стабилизацияның екінші негізі Версаль шарты еді. Бұл шарттың шекара жөніндегі пунктінен басқасының бəрі тегіс бұзылды. Шекара мəселесі соғыс арқылы шешілді. Версаль шартының
негізгі буындарының бұзылуы соғысқа қадам басушылық болды.
Қазір Версаль шартында белгіленген жеңіп шыққан мемлекеттер
мен жеңілген мемлекеттер арасындағы қайшылық адам айтқысыз шиеленісіп отыр. Былайынша айтқанда, «status-quo»-ның осы
уақытқа дейін болып келген жағдайын сақтағысы келмеген мемлекеттер мен сақтағысы келген мемлекеттер арасында қайшылық күшейді. Біріншіден, «status-quo» жағында Франция бар, ол
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жер көлемі жағынан да, қаржы, əскер жағынан да Версаль шартынан көп пайда көрді. Сондықтан бұл жағдайды, «status-quo»-ны
бұзғысы келмеді. Англия да Версаль шартынан көп пайда тапты.
Вашингтон шартынан көп пайда тапқан Чехословакия, Версаль
шартының негізінде құрылған Югославия, бұрынғы Сербия,
Румыния қазіргі көлемдерінің көбісін Версаль шарты бойынша
алған. «Status-quo»-ға қарсы мемлекеттер – Германия, Бельгия,
Болгария. Бұлар Версаль шарты бойынша таланған мемлекеттер.
Əрине, бұлар болып келген жағдайға қарсы, жер жүзін қайтадан
бөлуге белсене күш салуда.
Сонымен, Франция сияқты кейбір елдер бейбітшілік жағында отыр. Өйткені олар жиһангершілік соғыстан кейінгі бөлісте
көп үлес алған. Осы «табысынан» айрылып қалғысы келмейді.
Жапония да Версаль шарты бойынша аз «үлес алған жоқ». Бірақ
бұған ол риза емес. Қазір соғыстың отын жағушылар болып
шығыстан – Жапония, батыстан – Германия шығып отыр.
Англия империализмі жер жүзін қайта бөлісіп алуды бүгінгі
таңда онша қаламайды. Өйткені қайта бөлісте Англия өзінің бұрынғыларынан айрылып қалуы мүмкін. Əйткенімен Англия империализмі Версаль шартын аяққа басқан Германиямен теңіз
келісімін жасасып отыр.
Англияның ойынша, Германия теңіз флотын тек Кеңестер
Одағына қарсы жұмсайды деп ойлайды. Əрине, Германияның
Кеңестер Одағына қарсы жұмсайтыны рас. Бірақ басқаға қарсы
(мысалы, Англияға) жұмсамайды деп кім айта алады.
Мұнымен қатар стабилизацияны бұзып, капитал елдерін соғысқа ұмтылдырудағы фактінің ірісі – Кеңестер Одағының өсуі
болып отыр. Сондықтан да қазір Кеңестер Одағына қарсы соғыс
дайындығы күн санап өсуде.
Капитал елдері арасындағы қайшылық күшеюде, капитал елдері
осы бір-біріне қырғи қабақтығын сылтау етіп, жанталаса қарулануда.
Жер жүзінде шын ниетімен соғысқа қарсы тұрған бір-ақ ел бар.
Ол – біздің Отан, Кеңестер Одағы. Кеңестер Одағы өзінің бірінші күндерінен бастап-ақ бейбітшілік саясатын жүргізе бастады.
Үкіметіміз соғысты болдырмау, болуын қиындату жолында бар
күшін салып, барлық мүмкіншілікті пайдаланып отыр. Бейбітшілік
туын берік ұстап отыр, соғыс шыға қалса, социалдық Отанымызды
қорғайтын шараларды қамсыздап отыр. Біз соғысқа қарсымыз, бірақ
дұшпанның соққысына қарсы соққы беруге дайынбыз.
1935
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СОҢҒЫ БЕТТІ АУДАРЫП...
Міне, біз сүйікті жазушымыздың шығармаларымен – романы, өлеңжырлары, əңгімелері, сықақтары, əдеби сындары жəне көсемсөздерімен – тағы бір танысып шықтық.
Біз аяқталмаған кең тынысты дастанды тағы бір мəрте сүйсіне
оқыдық. Дастанның үлкен симфонияның салтанатты-əуезді кіріспесі
тəрізді əлқиссасына тұшындық. Жастар мен олардың ағаларының
дастанның негізгі оқиғаларына апаратын соқпақтармен қалай өткенін
көрдік. Ескі əлем мен жаңа əлем, қос ұрпақ тағдыры тоғысқан дəуір
көріністерін қызықтадық.
Алайда оқырманын еліткен, ширыққан желілердің үзіліп қалғанын көріп, тағы да өкіндік. Алып оркестрдің негізгі аспаптары өз
партияларын толық ойнап болмағанын, қосалқы аспаптардың да құлақ
күйі жеріне жеткізе келтірілмегенін білдік. Сонда да Саттар Ерубаевтың
бұл сырлы-сазды аққу əні тартымдылығын бір сəт те төмендеткен
жоқ. Оның лирикасы, өршіл сезімге құрылған əңгімелері, жаңа өмірді
құрушыларды арқау еткен публицистикасы, олар ұшыратып жүрген
кедергілерге келіспеушілікті сатира тілімен бейнелеуі, жаңа өмір
өнерін жасаушылар мен олардың туындылары жайындағы ой-пікірі,
халықаралық жағдай хақында қалам тербеуі «Менің құрдастарымнан»
алған əсерімізді үстемелей түсті. Біздің ұрпақ Саттармен танысқан
жарты ғасырдан астам уақыт бойы осылай болып келеді. Келешекте де
осылай бола берер деген үмітіміз бар.
Сонымен, 30-шы жылдарғы жас ақын, жазушы, публицист Саттар
Ерубаевтың ұлы өзгерістерді бастан кешіп жатқан халқын қалай сүйгенін, өз дəуірінің шынайы көріністерін қайтіп шын жүрегінен жырлағанын көрдік, жан дүниесінің барша шығармашылық мұрасына табиғи
түрде тоқылғанына көзіміз əбден жетті. Оның сол қасиеті біздің ұрпақты толқытты, тебірентті. Демек, үлкен өмірге біздің буынмен сабақтаса
бет алған бүгінгі өскелең ұрпақты да оның бейтарап қалдырмайтыны
анық.
Бүгінгі жас оқырманның да осынау тамаша қаламгерді жақын тартып кетуіне септесу мақсатымен, енді, əр жылдары оны мейлінше
тереңірек танып-білуге өзінше талпыныс жасаған Саттардың қатардағы
оқырманының өзіндік саттартанушылық ізденістері барысында туған
шағын жұмыстарын назарға ұсынамыз. Олар бүгінгі қыз-жігіт үшін
танымдық мəні бар қызмет атқаруға тиіс...
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ЖАСТАРДЫҢ, ӘДЕБИЕТТІҢ МАҚТАНЫШЫ
Жиырмасыншы жүзжылдықтағы дүбірлі белестер қаншама тамаша жандарды шыңдады! Солардың қатарында жалынды қазақ
жазушысы Саттар Ерубаев та бар. Оның қысқа, бірақ жарқын
өмірі, тұрмысты жаңаша құру жолына түскен Отанына деген ыстық ықылас, зор сүйіспеншілікке толы келте ғұмыры кімнің жүрегін толқытпайды...
Саттар – жазушылардың ғасырмен тел өскен ұрпағы сапынан.
Ол – адамдарға туған республикасындағы отызыншы жылдарғы
қайта құру кезеңін көркем тілмен жырлап беру бақытына ие болған қаламгерлердің бірі. Ол – əдебиетке жаңа заманмен қоян-қолтық келген талантты жас ұрпақтың көрнекті өкілі.
Түркістан балалар үйінде тəрбиелене бастағаннан-ақ1 Саттар
сол кезде баршаға шамшырақша көрінген коммунистік жастар
одағының игілікті ықпалын сезіне бастады. Ол тезірек осы жауынгер ұйымға мүше болып кіруді армандады. Алайда Саттардың
алғашқы өтініші канағаттандырылмады – тым жас болатын. Бірақ
ол мойыған жоқ – жас ұрпақтың жолбасшысы іспетті ұйымға енуге құштарлығы өте зор еді, араға аз ғана уақыт салып, табанды бала тілегіне жетеді. Саттар өміріндегі бұл елеулі оқиға 1927
жылғы 17 қаңтарда болыпты. Ғажабы, бізге жеткен құжаттар тілі Саттардың комсомол қатарына бəрібір жасы жетпей өткенін
баяндап тұр – бұл кезде ол он үшке де толмаған болатын.
Мектепті бітірген соң ол комсомол жұмысында болады, арман-қиял, үміт, революциялық пафос көңілін шалқытқан Саттар
балғын жастығының жалынымен аудандық комсомол комитетінде
қызмет істей бастайды. Коммунистік партияның халық мүддесін
көздейтініне құлай сендірген идеялары туралы алғашқы түсініктер Саттар жүрегіне комсомол арқылы жетті. Оның творчествосына игі əсерін тигізген де комсомол. Талантының ұшталуы,
қазақ қыз-жігіттерінің əлденеше буынының сүйіспеншілігіне
бөленген шығармаларының ішкі күш-қуаты оның комсомолдық
жастық шағымен тікелей əрі тығыз байланысып жатыр.
Білімге құштарлық Ерубаевты республика астанасы – Алматыға, Оқу-ағарту халық комиссариатының дайындық курстары1
Баспасөз бертінге дейін Саттар балалар үйінде тəрбиеленген деп келген еді, оның өз үйінде, ата-анасы қолында өскені, интернатқа ұстазына
іле сіп барып жүргені жайында кейінгі зерттеулерден мəлім болды. –
Құрастырушылар.
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на əкелді. Сосын ол Ленинград университетіне оқуға түсіп, оны
он тоғыз жасында бітіріп шығады. «Орыс неоромантизмі жəне
қазақтың буржуазиялық ұлтшыл əдебиеті» деген тақырыпта диплом жұмысын қорғайды. Ұстаздары оның болашақта үлкен ғалым болатынына күмəн келтірмейді. Сондықтан да Саттарды
аспирантураға қалдыру жайында ұсыныс айтады.
Бұл кезде жас Қазақ республикасына əлі де ұлт кадрлары жетіспейтін еді. Сондықтан, аспирантураға түсіп оқуын тоспастан,
оны туған Қазақстаны шақырып алады. Мұнда ол қайтадан республика жастар ұйымының қым-қуыт тіршілігіне білек сыбана
кірісіп кетеді, əуелі «Ленинская смена» газетінің əдебиет жəне
өнер бөлімінің меңгерушісі, кейін «Лениншіл жас» газетінде
редактордың орынбасары болып істейді.
Республикалық жастар баспасөзінде жұмыс істеу Саттардың
журналистік шеберлігін жетілдірді, публицистік жəне жазушылық дарынын жарқыратып аша түсті. Оның орыс жəне қазақ тілдерінде жазылған очерктері, өлеңдері, новелла, əңгімелері куə бұған.
Саттар өзінің жас республикасына ауадай қажет болашақ интеллигенцияның дүниетанымын қалыптастыру ісіне тікелей атсалысуға, өзіндік үлесін қосуға тырысты. Жастар газеттері редакцияларында жауапты қызметтер атқара жүріп, ауыл шаруашылығы жоғары мектебінде диалектикалық материализмнен лекциялар оқыды.
Қоғамға пайдалы жұмыстарға əрқашан əзір жүретін Саттар
Қазақстан жазушыларының бірінші съезін дайындауға белсене
қатысты. Жазушылар одағына мүшелікке қабылдану құрметіне
алғашқылар қатарында ие болды.
1934 жылы Қазақ өлкелік партия комитеті Ерубаевты өнеркəсіп ошағында жастар баспасөзін ұйымдастыру үшін Қарағандыға жібереді. Мұнда ол ұлттық жұмысшы табының жай-күйімен
тереңірек танысты, оның қалыптасуына, аяғын нық басуына өзінің публицистикалық қаламымен септігін тигізді. Қалалық газет
редакторының орынбасары қызметін атқара жүріп, Қарағанды
көмір бассейні сынды индустрия алыбындағы жұмысшы жастар
арасынан жаңа шығармашыл күштер тапты, оларды топтастыра
білді.
Бір жылдан соң Ленинград университетінің аспирантурасына
түсті. Алайда денсаулығы көтермегендіктен, көп ұзамай Саттар
елге оралды да, Алматыда педагогика институты қазақ əдебиеті
кафедрасының доценті ретінде ұстаздық қызметке кірісті.
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Міне, комсомол жазушысы Саттар Ерубаевтың қысқаша өмірбаяны осындай. Саттардың лаулап, алаулап, жарқырай бастаған
өмірін мейірімсіз ажал үзіп жіберді. Ол 23 жасында – балғын жас
шағында қайтыс болды. Қыршын кетті, дегенмен артына құнды
əдеби мұра қалдырып үлгерді.
Саттар көптеген жанрда қалам тербеді. Оның творчествосының елеулі бөлігін поэзия алады. Əрине, Саттардың ақындық сезімінің қалыптасуына Оңтүстік Қазақстанның жайсаң адамдары,
сұлу табиғаты, əдемі жер бедері ықпал етті, тұс-тұстан бақытын
іздеушілер ағылған дін мұсылманның Əзірет Сұлтаны – орта
ғасыр жəдігерлігінің тамаша ескерткіші Қожа Ахмет Йассауидің мавзолейі тұрған Түркістан шаһары игі əсер етті. Балалар
үйінде тəрбиеленіп жүрген кезінде Саттар бабалар сəулет өнерінің бұл ғажап туындысының қасына талай жүгіріп келіп, халық
өнерпаздарының шеберлігіне тамсанған, өзі айтқандай, тура Əзірет Сұлтанның түбінде отырып, тамаша кітаптар оқыған еді.
Көгілдір көбік күмбездер əшекейі, қала түбінен басталатын жусан иісі бұрқыраған жазық дала, тура жанында орнап жатқан жаңа
тұрмыс оның айшықты поэзиясын қоректендірген азық болды.
Саттар қазақ əдебиеті тарихында тұңғыш рет пародиялар жаза
бастады. Эпиграммалар, балладалар жазды. Оның «Өмір туралы
рапорт», «Күзгі фрагмент», «Меруерт алқа», «Үш шахтер туралы
баллада», «Мəңгілік өмір туралы жыр» сынды поэзиялық шығармалары, көлемінің шағындығына қарамастан, мазмұнының
тереңдігімен авторын заманымыздың талантты ақындарының қатарына қояды.
Саттардың көркем шығармаларының негізгі кейіпкерлері – революция идеяларымен рухтанып, ерекше шабытпен жаңа қоғам
құрысып жүрген қарапайым адамдар, комсомолдар мен жастар.
Солардың биік парасатын, адамгершілік қасиеттерін жазушы
əңгімелері мен очерктеріне, өлең-жыр, новеллаларына, публицистикалық мақалаларына арқау етіп, жаңа дəуірді жан-жақты,
терең суреттеуге талпынды.
Қазақ жазушылары арасында ғылыми фантастика жанрында
тұңғыш қалам тербеген де Саттар. Рас, фантастиканың кейбір
элементтері қазақ əдебиетінде бұрын да болатын, дегенмен ғылымның соңғы жетістіктерін негізге алған фантастикалық шығарманы алғаш рет Ерубаев жазды. «Келешек соғыс туралы» деп
аталатын фантастикалық əңгімесінде академик Вознесенскийдің
лабораториясында жасалған континентаралық ракета сөз бола-
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ды. Бұл күнде ракета, космос кемелерінің қандайы болмасын ешкімді таңғалдыра алмайды. Таңырқауға болатыны – техниканың
қауырт дамуын Саттардың бұдан қырық жылдан астам бұрын
болжағандығы. Бұл, əрине, Саттардың тынымсыз ізденісінің,
ғылымның физика саласын да тəп-тəуір білгенінің нəтижесінде
мүмкін болды.
Өзінің «Бақыт», «Өмір көркемдігі», «Мəңгілік өмір» атты новеллаларында Саттар революция туғызған жаңа адамды, жастарды, замандастарын – əділ тұрмыс күрескерлерін, еңбекшілерді
ақын сезімімен мейлінше түйсіне жырлады.
Саттардың «Менің құрдастарым» романы – алғашқы бесжылдықтың баға жетпес ескерткіші, қазақ прозасының шоқтығы
биік туындыларының бірі. Бұл романында Саттар қазақ жазушыларының арасында алғашқылардың бірі болып жұмысшы
тақырыбын көтерді, республика жұмысшы табының нығаюын
көрсетті, еңбекші бұқара санасында жаңа əлеуметтік процестермен қатар болып жатқан өзгерістерді көркем жəне шынайы суреттеп берді. Жазушы жасаған шахтерлер, құрылысшылар образдары оқырмандарын күні бүгінге дейін толқытады. Саттардың
талассыз табысы – романдағы қазақтың ұлттық техникалық интеллигенциясының алғашқы қарлығаштарының бірі Рахметтің
бейнесі. Рахмет жанының тазалығы, биік адамгершілік сезімі,
еліміздің жарқын келешегін көздейтін іске құлай берілгендігі
бүгінгі жастарға да жарқын үлгі боп табылады.
«Менің құрдастарым» аяқталмай қалды. Саттар өзінің бұл
сүйікті еңбегін – прозадағы поэзиясын – шын мəнінде өлім аузында жатып жазды. Алайда романда түңілудің, пессимизмнің
көлеңкесі де жоқ. Себебі Саттар өлмеушілікке, өмірдің мəңгілігіне сенетін, біздің ұлы ісіміздің жалғасын таба беретініне сенетін, болашаққа үлкен сеніммен, аса құштарлықпен, ғашықтықпен
қарайтын.
Неткен сүйіспеншілік десеңші бұны, неткен таңғажайып сезім, – сұм өлім күні ертең суық тырнағымен бүріп əкеткелі тұрғанын біле тұра жасымау, өмірді сүю! Міне, оның жан сыры, өмір
ұлылығы туралы асқақ сезімге тұнған шынайы ойы:
Менің қаным миллионның тамырында ағады,
Бір жүрегім миллионның жүрегі боп соғады.
Менің бақытым, қуанышым бүкіл елдік болады,
Мен жасасқан жаңа өмір жайнап өсед, жанады.
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Маған қымбат барлығынан – берілгендік көсемге,
Ол берілген миллионның жүрегінен өшер ме?
Ендеше, мен мəңгі жасап, өшпеймін де өлмеймін,
Ешуақытта жоғалмаймын, тозбаймын да сөнбеймін!

Міне солай – Саттар, қазақ жастары жақсы көретін тамаша
жазушы Саттар шынында өлген жоқ, ол – тірі! Ол мыңдаған жігіттер мен қыздардың жүрегінде өмір сүріп келеді. Жəне өмір
сүре бермек. Оның шалқыған жастықты жырлаған шығармалары
оқырмандарының патриоттық жəне интернационалистік сезімін
оятады. Эстетикалық лəззатқа бөлейді.
Ерубаев республикадағы өскелең ұрпақтың көшбасшысы аталған лениншіл коммунистік Жастар одағының сыйлығымен наградталады. Бұл – тұтас бір дəуірдегі жас ұлан үніндей болған
жазушы, ақын, публицист талантына берілген лайықты баға.
Қазақстан комсомолы сыйлығының лауреаттығы «Менің құрдастарымның» авторы үшін екінші ғұмырдың, енді мəңгі өшпес
өмірдің басталғандығын көрсетті.
Туғанына алпыс жыл толғалы тұрған осы күндері Саттар өзінің ғажайып шығармаларымен арамызда екенін, иманды қоғам
орнатып жатқан ұрпақтың оң қанатында, бақытты болашақ үшін
жүргізілмек жасампаз күрестің ішінде, қиындығы да, қызығы да
қат-қабат өмірдің қыз-қайнаған ортасында екенін бар дауыспен
айтқымыз келеді.
1974

ТАҒЫ ДА САТТАР ЕРУБАЕВ ЖӨНІНДЕ
Жаңа заманды жастық жалынымен:
Біздің өмір көркемнен де, сұлудан да сұлу ғой,
Біздің өмір қуанышты тастай қалап құру ғой, –

деп жырлаған Саттар Ерубаев творчествосы, арада қырық жылдан астам уақыт өтсе де, солғын тартпай, күні бүгінге дейін оқырмандарын тебірентіп, эстетикалық лəззатқа бөлеп келеді.
Республика комсомолы мен əдебиетінің мақтанышына айналған жазушы-публицистің шығармаларымен қатар, өмірге деген
ыстық құлшыныспен өткен қысқа ғұмырының да қазіргі жастарға берер ғибраты мол. Сол себепті де дүркіндік баспасөз бетінде көрінген мақала, естеліктерге оқырмандар əрдайым айрықша
ықыласпен назар аударып жүр.
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Ерубаев творчествосы белгілі əдебиетшілердің еңбектерінде
жеткілікті дəрежеде жан-жақты талданды. Кандидаттық диссертация да қорғалды.
Зерттеушілер жазушының өмір жолына да зер салуда. Соңғы
он-он бес жылда газет-журналдарда Саттардың бейнесін аша
түсетін қырық шақты материал басылды.
Дегенмен əлі де іздестіре түсер жəйттер көп сияқты.
«Менің құрдастарым» романы кейіпкерлерінің прототиптері
болған ба?
Бұл сауалға: «Иə», – деп жауап беретін кісілер арамызда осы
уақытқа дейін елеусіз жүріп жатыр. Солардың бірі – мектеп мұғалімі Рузима Садыққызы Байжұмина.
«1934–35 жылдары Қарағандыда, оның Ескі қала деген бөлігінде тұрғанбыз, – дейді Рузима апай сол кезді көз алдына елестете, ойланып сөйлеп. – Үйге тақау екі қабатты почта, одан əрірек
шахтерлер клубы болатын. Ал редакция көшенің қарсы бетінде
еді...
Үйіміз үлкен, көп бөлмелі-тін. Соның бір кең бөлмесінен жастар үзілмейтін. Бəрі бірігіп əлдебір сызулар сызатын, бірдеңелерді даурыға талқылайтын, əн айтып, тамаша кештер де өткізетін.
Менің 5–6-лардағы кезім, аяқтарына оратылып, ылғи араларында
жүруші едім. Бəрі де еркелететін, дегенмен Саттар айрықша жақсы көрді. Əйтеуір менің бала көңіліме солай тəрізденетін. Өйткені
басқалардың алдында айыпты боп қалғаным бар...»
Рузима апай күлді. Кінəсін еске түсірді.
Бір күні, əлгі ағалары оқтауға орап, қабырғаға сүйеп қойып
кеткен əлдебір əдемі, жылтыр қағазды оңашада кесіп-кесіп, сөмкесіне салып алыпты да, өзі барып жүрген дайындық класының
оқушыларына үлестіріп беріпті. Онысы жаңа шахтаның жобажоспары болса керек. Кешкісін сызба иелері бас қосқанда, кішкене шалдуар қыздың ұрлығы ашылып қалады. Инженерлер қатты өкінеді. Саусағын безеп, құлағынан тарту ырымын жасаған
болады да, амалсыздан, жоба-жоспарды қайтадан сызып шығуға
əлденеше кештерін сарп етеді. Сонда, стол үстінде бастарын
түйістіре даурыққан жолдастарының қасында, алты жасар Рузиманы көтеріп алған Саттар тұрады екен...
Рузима апай олардың біразының аттарын да есінде сақтапты.
Карл жəне оның əйелі Анна, Салық пен əйелі Римма, Бейсекей,
Сəрке...
Кейін, 40-жылдар шамасында, «Менің құрдастарымды» оқы-
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ғанында, көз алдына өзі сəби кезінде көрген адамдары тұра-тұра
қалыпты. «Баяғы Саттар ше, сол кітап жазыпты» деп əкесіне
көрсетеді. Əкесі оны мұқият оқып шыққан соң, Рахметтің сол
кезде шахтада бас инженер болған Рахымбеков дейтін қазақ
жігітіне өте ұқсас екенін айтса керек.
Саттар Қарағандыға барған бетінде қалайша бұл адамдармен
бірден бауырласып кетті екен?
Рузиманың əкесінің інісі Нұрғали Кəділбеков (байырғы коммунист, Павлодар өңірінде Кеңес өкіметін орнатуға белсене атсалысқан, партия жұмысында Кадоленко деген фамилиямен белгілі болған кісі) 30-жылдары Қарағанды көмір өнеркəсібі басшыларының бірі болып істейді. 1934 жылға қарай сонда Рузиманың əкесі Садық та көшіп барып, шахтаға орналасады. Маңдайалды шахтер болады.
Жас көмір инженерлерінің бұл үйге үйір болуына, біріншіден,
ескі большевиктің көпшілдік, жаңашыл адамдарды баурай білушілік қасиеттерінің ықпал етуі мүмкін. Екіншіден, əуелде семьялық дос-жарандар ретінде жақындасулары ықтимал: Рузима
апайдың айтуынша, олардың кейбірі, мысалы, Салық сол кезде
Москва түсті металлургия институтында оқып жүрген Ахметтің
(Садықтың кіші інісі) ең жақын жолдасы екен. Ал оларға Саттар
қалай қосылды?
Салықтың Нұрғалидан кейінгі інісі Мерғали Ленинградта
оқыпты. Оқу бітірісімен əуелі Қаратау, Мырғалымсай, одан Текелі жағында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізіп жүрген
Мерғалидің Қарағандыдағы тату топпен араласы болған жоқ.
Алайда оның Ленинград тау-кен институтында оқыған мерзімі Саттардың университет қабырғасындағы кезімен дөп келуі
мəселенің шешуін тайға таңба басқандай ұстатады: олар бірін-бірі
Ленинградтан білді. Кейін Мерғали полиметалл кенін іздеп, ғылыми зерттеулерімен жас ғалым ретінде таныла бастағанда, сөз жоқ,
достықтары нығая түсті. Нұрғалидың үйіне Саттар Мерғалидың
айтуымен барып, інісі Ахметпен жəне оның жолдастарымен тез
арада достасып кетуі əбден ықтимал.
Сонымен, Саттардың Қарағанды тұрмысымен тек журналист
ретінде аралап жүріп қана емес, инженерлер, шахтерлер арасынан
сырлас достар табу арқылы танысуы дау-дамай туғызбас ақиқат
екенін айтқымыз келеді. Ендігі бір қызық мəселе – Қарағандының байырғы кеншілерін іздестіріп, Саттар жайлы естеліктерін
жинау, «Менің құрдастарым» кейіпкерлерінің прототиптері кім-
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дер екенін анықтау. Бұл іске Жазушылар одағының Қарағанды
облыстық бөлімшесі, Орталық Қазақстан қаламгерлері қол ұшын
берсе жақсы болар еді.

***
Саттар бір мақаласын: «Менің жолдасым хат жазыпты», – деп
бастайды да, Қалыбек Тұрғанбайұлының баспасөзге шыққан пікірін өзек етіп, театр мен драматургияның арақатынасы жөніндегі
ойларын ортаға салады.
Калыбек кім? Оны Саттардың жолдасым деп атауы журналистік тəсіл ғана ма?
Көкейге оралған осы екі сауалдың алғашқысының шешуі оңай
болды. Көне газет тігінділері Тұрғанбайұлының 30-жылдары
өнерге, əдебиетке белсене атсалысқанын бірден көрсетті. «Лениншіл жастың» бетінде жиі жарияланған өлеңдері, əсіресе, «Қадам» деген атпен жеке кітап боп шыққан үш мың жол өлеңдер
жинағы оның жаңа дəуірдегі жасампаз өзгерістерге іле үн қатып отырған ақын болғанын танытса, сын мақалалары, олардың
ішінде «Лениншіл жастың» төрт-бес санында жарияланған «Өсу
жолдары қандай болу керек?» деген көлемді еңбегі өзіндік ойы
бар азамат, білімді əдебиетшілігін дəлелдейді. Қалыбек бұл мақаласында жастар творчествосын талдай келіп, сол кездерде
бой көрсетіңкіреп жүрген жікшілдіктің зиянды салдарларын
нақты мысалдармен сынайды. Жазуға белсенділікпен кіріскен
шақтарында сыннан жікшілдер шеттеткен талапты жастардың
қатарында Ерубаевты да атайды.
Екінші сұрақтың жауабын табуға қадірменді ардагерлеріміздің бірі Тəмті Ибрагимова септесті. Қалыбекті кезінде балалар
үйіне Ғани Мұратбаев орналастырғанын Тəмті апайдың материалдарынан білдім. Құрметті демалыстағы Сəлима апайдан естігендерім күткенімнен асып түсті. Саттар мен Қалыбек жолдас
қана емес, бірге туған бауырдай боп кеткен адамдар екен. Алматыда қызмет істеген уақытының көпшілігінде Саттар Қалыбектің
үйінде тұрыпты.
Бізге мəлім естеліктердің бəрінде Саттардың сарылып көп оқитыны жəне тек кітап жинайтыны, жеке кітапханасының аса үлкен
болғаны əңгімеленеді.
Бұл сөзді Сəлима апай да растайды. Оған қосымша, Саттар-
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дың өзі қайтыс болғаннан кейін басылып шыққан кітабы артында қалған қолжазбасының қасында пышақтың қырындай ғана
екендігін айтады.
«Саттардың қолынан кітап түспейтін. Керемет шапшаң оқитын. Тура бір парақтап отырғандай əсер ететін. Жазғанда да, біз
секілді ұзақ ойланып-толғанбай, отыра қалып бұрқырата жөнелетін. – Бұл Жүсіп Алтайбаевтың есіндегілерден. – «Лениншіл
жас» сол кезде «шапкаға» жиі бəйге жариялаушы еді. Бəйгеге
қатысуға бəріміз жиналатынбыз. Сонда Саттар өзінің əлдеқайда
асығып бара жатқанын айтып, ұсынысын атүсті қағазға жазып
тастайтын да, кетіп қалатын. Қызылкеңірдек боп қанша уақыт
отырсақ та, Саттардың берген «шапкасынан» тəуір ештеңе ойлап
таба алмайтынбыз. Бар бəйге соған тиіп жатушы еді».
Біз мұны Саттардың өте өнімді жазғанына тағы бір дəлел ретінде келтіріп отырмыз. Саттардың көп жазатынын жəне қолжазбаларын сақтай бермейтінін Зейін Шашкин де жазып кеткен.
Саттар қайтыс болғаннан кейін оның кітапханасы мен қолжазбаларын (өте көп, мол қолжазбаны) Қалыбек «Лениншіл жастың» редакциясына алдыртудың бел ортасында жүрген көрінеді.
Сəлима апайдың шатастыруы мүмкін, бəлкім, Жазушылар одағы
алған шығар? Өйткені Саттардың анасына ақшалай жəрдем сол
ұйымнан берілді емес пе?
Сүйікті жазушының қолымен ұстап, көзімен көрген, көз
майын тауысып оқыған, бəлкім, беттеріне түрлі белгілер салған
кітаптарын бүгінгі дарынына бас июші ұрпақ назарына қайта
ұсынудың реті келмес пе екен?
«Менің құрдастарым» романы мен «Келесі соғыс туралы» новелла баспаға əзірленген соң, олардың түпнұсқалары басқа да
жарияланбаған қолжазбалармен қоса жойылып кеткен жоқ па?
Саттардың аз болсын, көп болсын, баспа бетін көрмеген шығармалары болғандығы анық. Олардың қатарында белгілі зерттеушілер атап айтып жүрген киносценарий де бар. Саттардың кинодраматургиядағы бұл тұңғыш та жалғыз туындысы Қарағанды
қалалық партия комитетінде əдебиетшілер, журналистер, мұғалімдер, мəдениет қызметкерлері бас қосқан жиында талқыланып,
жақсы бағаланғаны мəлім. Сол киносценарийдің одан кейінгі
тағдыры қалай болды? Оның «Востокфильм», яғни киностудия
архивінен кезігіп қалуы ықтимал емес пе?
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***
Қысқа да болса тағылымды ғұмыр кешкен жалын жас Саттар
Ерубаевтың өмірі мен творчествосын зерттеп жүрген ғалымдар
(профессор Т. Кəкішев жəне басқалар) болашақ ұрпақ алдында
мəні жоғалмайтын ұлағатты іс атқарып келеді десек, артықтық
етпейді. Енді сол істерді тағы бір жандандырып, жазушының
алдағы мүшелтойына орай ғылыми толық өмірбаянын жасап шығу қолға алынса, нұр үстіне нұр болар еді.
1979

ЖАРҚЫН БАСТАМА
«Қазақстан пионері» – бұрынғы «Пионер», одан «Октябрь
балалары» – газеті өзінің жарты ғасырлық жолында алуан түрлі
қоғамдық пайдалы істердің ұйытқысы болып келді. Газет көтерген аса маңызды мəселелердің бірі – республикамызда балалар
əдебиетін жасауды шұғыл қолға алу.
Біздің алдымызда – «Пионер» газетінің 1934 жылғы 5 июньде
шыққан, бүгіндері Москвада, В.И. Ленин атындағы кітапханада
ғана сақталған саны.
Бірінші бетке «Балалар əдебиетін жасайық» деген тақырыппен бас мақала берілген. Онда: «...балалар көркем кітаптары, əңгіме, өлеңдері, социалды құрылысты, оның геройларын шын көрсете алатын айқын образды кітаптар, жастарды, пионерлерді шын
коммунистік рухта тəрбиелей алатын кітаптар біздің Қазақстанда жоқтың қасында» екені ашып айтылып, бұл проблеманы шешу
жолдары көрсетіліпті.
Газеттің 2–3-беттеріндегі «Жолдас жазушылар! Төңкерістің
үшінші буыны талап етеді!» деген ортақ қаратпа-тақырыппен
біріктірілген материалдар түгелдей осы мəселеге арналған. Ең
алдымен Əулиеата (қазіргі Жамбыл) қаласында Карл Маркс мектебі оқушыларының ашық хаты көзге түседі. Қозғалып отырған
əңгіменің өзегі тəрізді осы ашық хат «Халық ағарту комиссары
Жүргенұлы жолдасқа, өлкелік комсомолдар комитетінің хатшысы Тəшитұлы жолдасқа, «Лениншіл жас» пен «Пионер» газетінің
басқармасына» жəне бір топ Қазақстан жазушыларына арналыпты.
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Хатты «Бізге көркем жазылған жақсы, қызық балалар кітабы
мен ойын, өлең, əңгімелер керек» деген тақырыппен жолдаған
жамбылдық оқушылар əуелі өздерінің пионерлік тұрмыстарын
баяндапты. Олар өз араларында Қаскелең МТС-і пионерлерінің
жас төлдерді қамқорлыққа алу жөніндегі хатын талқылап, артынша нақты іске кіріскендерін айтады. Олар жақын колхоздағы
асыранды қояндарды, бұзауларды қамқорлыққа алыпты.
«Отрядымызды Аня Холкина отрядындай қылуға тырысамыз», – дей келіп, «бірақ... отрядымызда көңілсіз, – деп жазады
балалар. – Қазақ тілінде ойын, өлең, əңгімелер жоқ. Біздің Қазақстан тұрмысын елестететін, қызық, көркем жазылған бір кітап жоқ. Бір балалар пьесасы жоқ... Жазушы ағайлар! Біздің
өзімізді жазып беріңдерші. Біздің, біз сияқты балалардың бұзауды, қозыны, лақты қалай баққанын, оқу үшін қалай күрескенін, лагерьде таза ауада қалай тыңғылықты тыныс алғанын
жазып беріңдерші. Отанымыздың ұлы құрылыстарын, ерлерін
жазып беріңдерші... Айтатын сөзіміз көп. Біздің жаққа келіп,
мектебімізді, жас төлдерімізді көрсеңдер қандай қуанар едік.
Əңгімелесер едік...»
Ашық хатқа Карл Маркс атындағы мектептің жиырма шақты
пионері қол қойған. Олардың қатарында Жүнісбекұлы Мəзібай,
Құлмырзаұлы Төлен, Қызықбайұлы Төлеш, Абайұлы Мұқаметжан, Бердіқожаұлы Əміртас, Омарұлы Қожамберді, Сүлейменұлы
Мейманхан, Алпысбайұлы Мақмұт, т.б. бар.
Оқушылардың ашық хатына Жазушылар одағы ұйымдастыру
комитетінің бастығы Жансүгірұлы Ілияс барлық қаламгерлер атынан «Жазушылар дайынбыз» деген жауап хат қайтарыпты. Сонымен бірге, өз ой-пікірлерін Ғабит Мүсірепов, Əбділда Тəжібаев,
Тайыр Жароков жəне басқа ақын-жазушылар да білдірген. «...Тілектеріңіз орынды, – деп жазыпты Əбекең, – өзгелерден гөрі əсіресе мен сіздерге бір кітап қана емес, өне бойы үзбей жазып тұруға қарыздармыз Жазатын кітаптарымды жақында жоспарлап,
кірісе бастаған соң «Пионер» газеті арқылы тағы да хат жазамын,
жазғы егін жинау жұмысының кезінде барып қайтуға, өздеріңізбен кеңесуге уəде беремін».
«Пионер» газетінің бұл арнайы нөмірі Қазақстан жазушыларының бірінші съезі қарсаңында ұйымдастырылып, республикамыздағы балалар əдебиетін дамытуда елеулі роль атқарды.
Енді, осынау маңызды бастаманы «Пионер» газетінің бетінде
көтерген кім деген сауалға келейік. Ол – Саттар Ерубаев. 23-ақ
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жыл өмір сүрген, жалындаған қысқа ғұмырында əйгілі «Менің
құрдастарымды» жазып қалдырған, кейін Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының тұңғыш лауреаты, сонымен қатар, ұзамай
Бүкілодақтық Николай Островский атындағы сыйлықтың лауреаты атанған, есімі Бүкілодақтық мемориалды тақтаға жазылған
комсомол жазушысы жəне публицисі Саттар Ерубаев.
Бұған қандай дəлел келтіруге болады? Саттардың журналистік қызметін бірсыпыра зерттеген кісі – профессор Тұрсынбек
Кəкішев. Ол Қазақстан жазушыларының алғашқы съезі қарсаңында «Лениншіл жас» газетінің балалар əдебиетіне арналған беттерін (солар болмашы айырмашылықтармен ғана «Пионерде»
де басылған. – Б.Қ.) Саттар ұйымдастырған деген дəйекті пікір
айтады. Ондағы «Балалар əдебиетін жасайық» деген бас мақала «Пионер» газетіне жарияланғаннан гөрі толығырақ жəне ол
Ерубаевтың еңбегі ретінде шығармалар жинағына еніп жүр. Екі
газеттің де осы мəселе көтерілген сандарына – «Лениншіл жасқа»
жауапты редактордың орынбасары ретінде, «Пионерге» жауапты
редактор ретінде – Саттар Ерубаев қол қойған.
Сонымен, республикамыздағы балалар əдебиетін өрістетуге
тұңғыш қозғау осылай салынды.
Ал, «Қазақстан пионері» үшін тағы бір айрықша мақтаныш
тұтатын жəйт – газеттің алғашқы редакторларының қатарында
Саттар Ерубаев есімінің де барлығы. 1933 жылдың соңы мен
1934 жылдың алғашқы жартысында Саттардың қызметі «Пионер»
газетімен тығыз байланысты болды.
Осы орайда өлкетанушылар, ардагерлер, жас тілшілер, əсіресе, жамбылдық оқырмандар не айтар екен? Бəлкім, Карл Маркс
атындағы мектептің 30-жылдардағы аты аталған түлектерін тауып,
олардың сол кездегі қызықты істерін толық біліп алуға болатын
шығар? Ерубаевтың балалар баспасөзіндегі қызметі жайлы тағы
қандай мəлімет кездесер екен? Мүмкін, жеке кісілер архивтерінде
сол жылдардағы «Пионердің» сандары, əлде қиындылары, бəлкім,
басқа да дерек, құжаттар сақталған болар?
1980

ВСЕГДА С МОЛОДЕЖЬЮ
Ровно полвека назад, в день рождения Ленинского комсомола,
газета «Казахстанская правда» опубликовала очерк о неизвестном еще широкой общественности Саттаре Ерубаеве, молодом
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национальном кадре. Он был выпускником ленинградского вуза,
работал в редакции газеты «Ленинская смена» заведующим отделом литературы и искусства и одновременно – в комвузе преподавателем философии. Имел за плечами научный труд, опыт
общественной работы. Никогда не расставался с томиками Маркса и Ленина. На вид – совсем мальчишка. Подает большие надежды. Так писала газета о рядовом комсомольце, предвидя в нем
незаурядную личность.
Ему оставалось жить еще всего три с половиной года. За это
незначительное время ему предстояло сделать все то, за что его
навсегда зачислили в ряд замечательных казахских советских писателей. Сегодня трудно без волнения вспоминать его короткую,
но яркую, наполненную огромной любовью к социалистической
Родине жизнь. Общеизвестно, что Саттар принадлежит к плеяде
тех писателей, которые были воспитаны Октябрем и кому выпало
счастье рассказать людям о социалистическом переустройстве
родной республики. Он также принадлежит к молодому талантливому поколению 30-х годов, которое пришло в литературу из
рядов комсомола. Воспитываясь в Туркестанском интернате, он с
малых лет ощущал влияние коммунистического союза молодежи.
Окончив школу, полный юношеских надежд, революционного
пафоса, он работает в райкоме комсомола. Так он первое, начальное представление о великих идеях нашей партии получает
через комсомол.
Жажда к знаниям приводит Саттара Ерубаева на подготовительные курсы Казнаркомпроса. Затем он поступает в Ленинградский институт философии, лингвистики, истории и в девятнадцать лет заканчивает его, блестяще защитив дипломную работу
«Русский неоромантизм и казахская буржуазная националистическая литература».
Ерубаева оставляют в аспирантуре, однако молодая Казахская
республика нуждалась в национальных кадрах, и он по вызову
крайкома комсомола возвращается в родной Казахстан. Здесь он
сначала заведует отделом газеты «Ленинская смена», затем работает заместителем редактора газеты «Лениншил жас» и одновременно редактором газеты «Пионер». Работа в республиканских
юношеских изданиях ярче раскрывает в Саттаре талант комсомольского журналиста, писателя и публициста. Свидетельство
тому – многочисленные очерки, статьи, новеллы, стихи, написанные Ерубаевым на русском и казахском языках.
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Он неустанно вносит свою лепту в формирование мировоззрения молодой интеллигенции: наряду с работой в газетах крайкома
комсомола, он читает лекции по диалектическому материализму в
Алма-Атинской высшей коммунистической сельскохозяйственной школе.
В 1934 году крайком партии направляет Ерубаева в Караганду редактором комсомольской страницы городской газеты. Здесь
он глубже знакомится с рабочими, жизнью строящегося индустриального гиганта первой пятилетки, и сам способствует своим
публицистическим пером становлению национального рабочего
класса.
В следующем году он поступает в аспирантуру Ленинградского университета, но вскоре по состоянию здоровья вынужден
бросить ее. Возвращается в Алма-Ату и становится доцентом кафедры казахской литературы пединститута.
Такова краткая биография комсомольского писателя Саттара
Ерубаева. Смерть оборвала его только что разгоревшуюся ярким
пламенем жизнь. Он скончался 23-летним юношей, но успел оставить за собой ценное литературное наследие.
Ерубаев активно проявил себя во многих жанрах.
Значительное место в его творчестве занимает поэзия. Светлая
поэзия, с верой в будущее:
Нас к Луне, мечтой горя,
Дерзко выведет наука.
И грядущее не зря
Нам протягивает руку.

Поэтические произведения Саттара: «Рапорт о жизни», «Осенний фрагмент», «Жемчуг», «О бессмертной жизни», «Три шахтера», несмотря на небольшой объем, имеют глубокое содержание
и достойно ставят автора в число талантливых поэтов нашего
времени. Его баллады прекрасны. Примечательно, что он впервые
в истории казахской литературы начал писать пародии, эпиграммы. Ему принадлежит право первопроходца и в жанре научной
фантастики. Конечно, казахская литература некоторые элементы
фантастики имела и прежде, но фантастическое произведение,
опирающееся на последние достижения науки, написано впервые
Ерубаевым. Фантастический рассказ «О будущей войне» и сегодня поражает нас мастерским сочетанием художественности с
научностью, смелым взглядом в будущее технического прогресса.
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Проза – это главное в творчестве Ерубаева. В рассказах, очерках,
новеллах, публицистических статьях – всюду писатель стремится к глубокому и широкому раскрытию нравственных качеств
советских людей, комсомольцев и молодежи, одухотворенных
Октябрем и рука об руку строящих новое общество. В своих лучших новеллах «Счастье», «Красота жизни», «Бессмертие», Саттар
со свойственной ему поэтичностью, воспевает современников,
молодежь, нового человека, рожденного революцией, людей
труда, борцов за справедливое переустройство жизни. А его
роман «Мои сверстники» является непревзойденным памятником
первых пятилеток, величайшим творением казахской советской
прозы. Здесь автор одним из первых среди казахских писателей
разработал трудную рабочую тематику. Показал становление
рабочего класса республики, высокохудожественно и достоверно
передал те сдвиги, которые вместе с новыми социальными
процессами происходили в сознании трудового народа. Созданные Ерубаевым образы шахтеров, строителей волнуют читателей и поныне. Образ Рахмета – одного из первых представителей казахской технической интеллигенции – бесспорная удача
писателя. Нравственная чистота Рахмета, его преданность делу
партии служит ярким примером и для комсомольцев 80-х годов.
«Мои сверстники» – роман незавершенный. Он вышел в свет
через два года после смерти автора, в 1939 году. Двадцатитрехлетний писатель почти на смертном одре работал над своим
любимым трудом – поэзией в прозе. Но в романе нет и тени
пессимизма. Потому что Саттар верил в бессмертие, вечность
жизни. Верил в преемственность нашего великого дела. И
влюбленно смотрел в будущее. Вчитайтесь в эти строки, здесь
его исповедь:
Я стремился к мечте, хоть дорога была нелегка,
Пусть над миром проносятся
Месяцы, годы, века.
Пусть рождаются дети,
Вскипают дела поутру.
Будут счастливы люди – и я никогда не умру!

Наперекор телесному недугу, сделавшему неотвратимым физическое небытие, он проповедует активную жизнь, противопоставляет надвигающейся смерти духовную одержимость, захватывающее жизнелюбие. Прав поэт. Он не умер, он живет в серд-
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цах тысяч юношей и девушек. Его дышащие юностью произведения несут и будут нести людям эстетическое удовольствие,
оттачивать в них чувства патриотизма и интернационализма.
Саттар Ерубаев стал первым лауреатом премии Ленинского комсомола Казахстана, что означало начало второй, вечной
жизни автора «Моих сверстников». В год 50-летия ВЛКСМ
Ерубаеву присуждена премия имени Николая Островского, имя
его занесено на Всесоюзную мемориальную доску.
Такова судьба героя газетного очерка, написанного в честь
15-летия ВЛКСМ (Пахомов Г. Саттер Ерубаев. Казахстанская
правда. 1933. 29 октября). Приятно констатировать, что и в год
65-летия ВЛКСМ он среди молодого поколения, строящего
коммунизм.
19.10.1983

ЗАМАНАЛАР ҚҰРДАСЫ
Бəріміздің өміріміздің басталуы бар. Барлығымыздың да
өмірде бастан кешірген аса тəтті минуттарымыз, бақытпен
бетпе-бет кездескен уақытымыз, барлық өміріміздің тағдырын шешіп берген кезеңдеріміз, өлгенше ұмытылмайтын, еске
түссе, жүректі тулататын уақиғаларымыз бар. Міне ...менің
...өмірімнің бағытына жол сызып берген кезеңнің өзі сол жаңа
сезімнің жасалуы мен сезімді оятатын кітаптар еді.
С. Ерубаев. «Менің құрдастарым»

Не көп – дүниетанымыңды, өмірге көзқарасыңды қалыптастыруға жəрдемдескен кітап көп. Ес біліп, хат танығаннан, əсіресе көркем шығармалармен оңаша сырласуға жеткен шақтан бері
өзіңе əртүрлі дəрежеде адамгершілік сабағын берген кітаптарды
санап тауысу қиын. Солардың ішінен жан дүниеңе айрықша əсер
еткендерін ғана тізіп шығудың өзі оңай шаруа емес. Өйткені ғұмыр бойы ажырамас серігіңдей көретін, əлсін-əлсін бетін қайта
оралып ашып оқып отыратын, қанша рет қайталасаң – сонша
мəрте лəззат алатын кітабың да баршылық қой. Осы ретте кей
шығармалармен балалық шақта табысып, қүні бүгінге дейін
алғашқы əсеріңнен айнымай, қайыра оқыған сайын ризашылыққа бөленетініңді айта кету лəзім. Бұлардың қатарында кеңес
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əдебиетінің де, əлем əдебиетінің де балаларға арналған таңдаулы
туындылары жүр. Мақтанғандыққа балай көрмеңіз.
Рас, менің балалық шағымның кітапқа ден қоюға іліккен тұсы
елуінші жылдарға дөп келген-ді, ал бұл кезеңде мен өскен шалғай ауылдың қоңыр тіршілігіндегі рухани азық санатынан қолжазбалар əлі де жойыла қоймаған-тын: тор көз дəптерге жазылған түрлі қиссалардың қолдан қолға көшіп оқылатынына, кешкі
ошақ бастарында дауыстап оқылатынына өзім де куə болғам.
Бірақ бұлар жас ұрпақтың əдебиетке құмарлығын өтемес еді, əрі
соғыс ауыртпалығын артқа тастап, тұрмысты жан-жақты түзей
бастаған ауылдың өзі үлкен мəдениетке құштарлана бет бұрып,
шапшаң ілгерілеу жолына түскен. Сол себепті біздің тəрбиемізге
де, қазіргі буын тəрізді, орыс, кеңес жəне əлем əдебиетінің озық
үлгілері қатыстырылды.
Асыра айтқандық емес, мектеп программасында көзделген шығармалар өз алдында, дүниежүзі əдебиетінің алтын қорына енген
балалар кітабының кейбірін біз де ғұмырымыздың дер кезінде –
балалық шағымызда оқыдық. Жалпақ əлемнің інжу-маржанын сонау алыс жылдардың өзінде хал-қадерінше ана тілінде сөйлеткені үшін аға қаламгерлерге біздің осы орайда айтар алғысымыз
шексіз. Қазір ойлап қарасақ, солардың тірнектеп тəржімелеп,
ұлттық рухани қазынамызға қосқан еңбектері ұрпақ тəрбиесіне
қатты жəрдемдескен екен ғой. Əйтеуір, қырқыншы жылдардың
соңы мен елуінші жылдардың басында қазақ оқырмандарының
қолына тиген Сервантестің «Дон Кихот», Марк Твеннің «Том
Сойердің таңғажайып істері», «Гекльберри Финнің басынан кешкен оқиғалары», Стивенсонның «Қазына аралы» секілді əйгілі
кітаптар біздің де құмарта оқыған дүниелеріміз болған-тын.
Мектеп қабырғасында жүргенде Тимурдың, Васек Трубачевтың, жас гвардияшылардың, Павел Корчагиннің, Мересьевтің
сүйікті кейіпкерлерімізге айналғаны өз-өзінен түсінікті. Қазақ
балалар əдебиетінен Бердібек Соқпақбаевтың, Машқар Гумеровтың, Танаш Дəуренбековтың, Сансызбай Сарғасқаевтың шығармаларын қуып оқыдық...
Дегенмен, солардың бірі туралы ғана сыр шерту мəселесі алға
тартылғаңдықтан, толып жатқан қадірлі кітаптардың ішінен мен
бүгін ерек біреуін бөліп алуға тиіспін.
Өзімді ғұмыр бойы ыстық сезімге бөлеп келе жатқан қымбат кітаптардың алдыңғы легіне мен сенімді түрде «Менің құрдастарымды» қоямын. Өйткені ол шын мəнінде менің алғашқы
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рухани азығымның бірі болған-тұғын. Бұл роман мен үшін адал,
берік достықтың символына айналып, нағыз өмірлік серігің секілденіп кеткен. Бұл роман отыз жылдан бері менің үстелімнен
түспес кітабым тəрізді, ұдайы өзіммен бірге келеді.
Сонымен, өзім ылғи да толқып оқитын шығарманы атадым.
Ендігі міндет – осынау мəңгі ажырамас досқа баларлық, рухани
ізгіліктің сарқылмас бастауы дерлік кітаптың менің сана-сезімімді
неліктен, нендей күштерімен жаулап алғанын түсіндіріп көруде.
Отыз жылдан бері «Менің құрдастарымды» мен əлденеше мəрте оқып шықтым. Қайсыбір жерлерін күні бүгінге дейін қайтадан
оқып қоям. Оқыған сайын өзіме осы əрі қарапайым, əрі күрделі
кітаптың жаңа қырын ашқандай болам.
Роман мені əрдайым өзіне тəнті етіп келеді. Алғаш оқығаннан құлай ұнатқам. Бала кезімде бұл кітаптан тап нені түстептүсінгенім есімде жоқ, бірақ, əйтеуір жылы əсерге бөленгенім
анық. Сауаты ашылса болды, сондай кітаптарға азуы бата береді
деп есептеді ме, əлде балалар кітабының сол уақыттарда алыс
ауылға түсе бермейтін тапшылығы ма, əкем маған бұл кітапты
бастауыш кластардың бел ортасында жүрген шағымда ұстатқан
еді. «Менің құрдастарымның» қатырылған сұр матамен тысталған елу екінші жылғы су жаңа басылымы...
Сол кітап менде ұзақ сақталды. Есейе келе, кітаптың əр жеріне балаң қолыммен түсірген белгілерімді, сондай-ақ «Бұл кітаптың иесі...» деп келетін, сол кездері балалар арасына кең таралған арзан ұйқасты көріп, əрі таңырқап, əрі қысылғаным бар.
Шамасы, кітаптың ұнағанын білдірген түрім болса керек. Бəлкім,
шығарманы толық түсінбегенімді жасырып, кітаптың санама шала енген мазмұнын «толықтырған» «əдісім» де шығар. Тоғыз-он
жасар бала не ұқсын, дұрысында, қайдан бəрін ұқсын, əйтеуір
қызығып оқыған да, сол оқығанын мақтан еткендегісі болар.
Дегенмен, əлгі сəби көңілдің өзінен-ақ кітапқа баланың аусары
ауғандығы, кітап кейіпкерлерінің балауса оқырман санасына
кəдімгідей əсер еткендігі сезілетін сияқты...
Жыл өткен сайын, əсіресе жоғары кластарға іліккен шақта
«Менің құрдастарымның» əсері еселенді. Кітапқа ризашылық,
кейіпкерлерге сүйсінушілік ұлғайды. Құмарлыққа құмарлық қосылды. Сол ыстық ықылас, сол құштар көңіл жастық шақта да еш
бəсеңдеген жоқ.
Біз романның бас кейіпкері Рахметті ұнаттық. Отызыншы жылдары қалыптаса бастаған қазақ техникалық интеллигенциясы
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өкілінің өмірін қызыға бақыладық. Жеті атасынан қой баққан
малшы баласының кеңес өкіметі арқасында озық тəрбие алғаны,
жоғары оқу орнын бітіргені, одан республикамыздың алғашқы
ірі өнеркəсіп ошағында білікті маман ретінде еңбек еткені туралы сүйсіне оқыдық. Оның көмір индустриясында өзін басшы
инженер, ұйымдастырушы ретінде ғана емес, алып құрылысты
білек күшімен көтеріп жатқан дала жастары арасына жаңа санасезім, озық мəдениет əкелген дəуір шамшырағы кейпінде де
көрінгеніне қатты риза болдық.
Біз есімі дүние жүзіне мəлім атақты орыс ғалымының қызы,
студент Лизаға Рахметше сүйсіндік, ғашығының соңынан көмір
алыбы Қарағандыға жұмыс істеуге келген инженер Лизаны керемет жақсы көрдік...
Қилы кедергіге қасақана күшейе түскен Рахмет пен Лизаның
махаббаты біздің жүрегімізге терең ұялады...
Өзін олардың қимас жақын жаны санатына қосуға белді бекем
буған хирург Ықыластың адам айтып жеткізгісіз адамгершілігі
мен ерлігіне біз қайран қала сүйсіндік...
Біздің бұл туындыға деген алғашқы сүйіспеншілігіміз осындай
бағыттармен межеленген еді. Сол сүйіспеншілігіміз кітапты бірден көңіл төріндегі қастерлі орынға қойды. «Менің құрдастарым»
бұдан арғы күллі өміріңді нəрлендіретін терең тамырдың алғашқы түйіні болып өстіп байланды...
Кейін менің бойымды осындай тамаша кітап жазған сүйікті
жазушымның бейнесін қаламыма арқау етсем деген тілек биледі.
«Менің құрдастарымды» енді кəсіби сарапшы көзімен оқуға
тырыстым. Сонда бұл романның аяқталмағанын көрдім. Басталған
желілердің үзіліп қалғанын, кірер қақпа ашық болғанмен, шығар
жолдың кесіліп, есігінің жабық тұрғанын анық аңдадым. Көсіле
шабатын тілдің де, айызыңды қандыра сүйсінтетін айшықты
теңеудің де жоқтың қасы екеніне көзім жетті. Талай бейненің, тіпті,
алыс балалық шақтың өзінде санаңда бір-бірімен шатаспайтындай боп, өзіндік ерекшеліктерімен жатталып қалған кейіпкерлердің əлі де асар бел-белестері көрсетілмей қалғанын көрдім. Яғни,
образдың сомдалудағы кемістіктерін аңғардым. Бір ғажабы, ілік
іздей оқып, кемшін тұстарды бірінен соң бірін тапсам да, «Менің
құрдастарымның» маған əсері баяғы қалпында болды. Бұл бір
қайран қалдырарлық керемет еді: əрбір қайталап оқыған сайын
«Менің құрдастарым» баяғыша қанды қыздырып, тап сол тұңғыш
танысқан сəттегідей сезіммен жүректі тулатты.
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Осы жəйт мені таңғалдырды. Бір қарағанда, жастар кітабы бүгінде мені тамсандыра да, дуалай да алмаса керек еді. Өйткені
менің жасым романдағы өзімді қаршадайымнан сүйінішке бөлеген кейіпкерлер жасынан көш ілгері озып кеткелі қашан... Оларды мысал ете отырып, алға тартылатын адамгершілік тағылымы
біздің тұстастарымыздың өмірінің нормасына əлдеқашан айналып қойды ғой... Демек, мұнда əсер етерлік ештеңе қалмаған...
дұрысында, біз ол жастан өтіп кеттік, – осылай да ойлап көрдім.
Жоқ, бұл желеулердің бірде-бірі де, таза əдеби талап тұрғысынан тізіп шығуға болатын кемістіктер де айтуға тұрмайды екен.
Өйткені олар романның көркемдік қуатын ешқандай да кемітпейді екен.
Неліктен бұлай? «Менің құрдастарымның» жеткіншек, жасөспірім, жас біткенді былай қойғанда, жасамысқа да «құрдас»
болып қала беру сыры неде жатыр? Оның тартымдылығының
қандай құпиясы бар?
Осы тақылеттес сауалдарды өзіме қоюын қойдым да, жауабын таппай қиналдым. Шындап келгенде, жауап бар-тын, тек ол
жауап көңіліме ертеден ұялаған сенім ауқымынан табылатын.
Ол сенім тап осы төңіректе бас ауыртып ойланарлықтай дəнеңе
жоқ дегенге тірелетін. Себебі, дейтін менің сол сенімім, «Менің
құрдастарымның» басты күші – адал көңілден, шын жүректен
жазылғанында жатыр. Қанша іздесем де, осыдан лайықты жауап
таппадым. Мəселе – «Менің құрдастарымның» сезіміңді тербейтінінде жатыр екен. Бас əріппен жазылатын шынайы адамгершілікті, жаңа дəуірдің жаңа адамына тəн болмақ асқақ та əсем,
ең адамгершіл сезімді қозғайтынында жатыр екен.
Естеріңізде ме, «Романның увертюрасында» автор Ленинградта
оқып жүрген кезінде əкесінің қайтыс болғаны жайында телеграмма
алғанын, студенттердің жиылып келіп, өзіне көңіл айтқанын əңгімелеуші еді ғой. «Соңда грузин баласы – жолдасым Сивадзе:
«Қайғырма, біз екеуіміз совет өкіметі дейтін өлмейтін əке тауып
алғанымыз жоқ па», – деді. Сонда мен қайғыдан емес, қуаныштан
жылап жібердім. Өмірде жалғыз емес екенімді сезу, бүкіл Отан
болып сені сүйетінін сезу мені аса бақытты етті, жолдасымның
өте жылы сөзі көңілімді босатып-ақ жіберді. Мен жаңа сезіммен,
интернационалдық сезіммен осылай кездесіп едім. Мен өмірдегі
тəтті минуттарды, бақытты содан кейін таптым».
Осы сөздерде, меніңше, романды түсіну кілті жатыр. Романның бар күші – ақ жүректен ақтарыла жазылғандығында. Ақ
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жүректен ақтарыла жазылғандықтан да замана рухы шағын романға қарапайым сөздермен, қаз-қалпында, қарапайым да жүрекке жақын сөздер болғандықтан да эстетикалық əсері айрықша
пəрменді болып, сыйып кеткен. Ақ жүректен ақтарыла жазылғандықтан да «Менің құрдастарым» сыр шертетін отызыншы
жылдар жастарының бойындағы тамаша қасиеттер күні бүгінге
дейін біздің тұла бойымызды шымырлатып, ғажап күйге бөлейді,
сүйсінтеді, еліктетеді.
Тағы бір көз жүгіртейікші... Бұдан жарты ғасыр ілгеріде
өмір сүрген жас жұмысшылар мен интеллигенттердің интернационалдық сана-сезімі неткен əсерлі суреттермен берілген. Ол,
сөз жоқ, өскелең ұрпақтың талай буынына үлгі бола бермек.
Ал сонау жасампаз қадір-қасиеттің терең тамыры революцияға
дейінгі шахтерлер бейнелері арқылы қандай дəл көрсетілген.
Қалай сүзіп оқысақ та, жағымды кейіпкерлердің пролетарлық
интернационализм идеяларын бекем ұстануы қайран қалдырады.
Романдағы жастар өмірі – революциялық дəстүрлерге адалдықтың нақты көрінісі. Шынтуайтқа келгенде, туындыны мəңгі жас
етіп айшықтап тұрған өлмес өрнек сол ғой.
«Менің құрдастарымды» бүгінгі заман құрылысшыларының сенімді серігі дəрежесіне көтеріп тұрған өлмес өрнек – интернационалдық сыр-сипат – Саттардың аузымен «жаңа сезім»
деп аталғанын көрдік. Ал «жаңа сезімді түсіне білу үшін сыншыл
болу, саясатшы болу аз екен, сол сезімнің денеңді дуылдатып,
жүрегіңді тулатып толқытуы қажет екен. Былайынша айтқанда,
жаңа сезіммен бойыңның теңдес болуы керек екен». Керемет
дəл байлам. Мұның дəлдігі сонда – сол айтқандарын Ерубаев өз
басынан өткерген, сондықтан да өзі тізген қажеттілік, өзі тауып
қойып отырған шарт оның терең сеніміне, иланымына айналған.
Бертінде, осынау сүйікті кітап авторының қамшының сабындай қысқа өмір жолын зерттеумен айналысып жүрген кезімде,
мен бұған əлденеше дəлел кезіктірдім. Соның бір-екеуін айтайын. Ленинград архивінен Ерубаевтың курстас студенттерінің
тізімін алып қарағаным бар. Сонда көзіме Цибадзе деген фамилия жылыұшырай кетті. Романдағы Сивадзе – сол, оған титтей
де күдіктенген жоқпын, «Менің құрдастарым» латын емлесімен жазылды, сол емлемен, автор көзін жұмғаннан кейін екі
жыл өткенде ғана басылды. Ендеше, сəл-пəл əріп айырмашылығы кейінірек, латын əріптерін казіргі емлеге ауыстыру кезінде,
кездейсоқ жіберілген. Демек, «жаңа сезімді» Саттар «саясатшы

ЕСТЕЛІКТЕР, МАҚАЛАЛАР

415

болғандықтан» емес, өзі тікелей сезінгендіктен жырлап отыр.
Өмірді терең білгендіктен. Бұған оның ғұмырының Қарағандыда
өткен кезеңі де дəлел. Ол «Қарағанды пролетариаты» газетінде
жұмыс істеп жүргенде өзінің болашақ романының прототиптерімен етене танысып, қоян-қолтық араласты, сол себепті де шынайы
шығарма жаза алды.
Бұдан бірнеше жыл бұрын мен бір мұғалімнен қызық дерек
естідім. Отыз төрт-отыз бесінші жылдары бір топ инженер –
ұлты əртүрлі жас жігіттер мен қыздар – кішкене Рузиманың
əкесінің туысы, көмір өндіру тресінде жауапты қызмет атқарған
Нұрғали Кəділбеков-Кадоленконың үйінде жиі бас қосып, əлдебір сызба, жобаларды бірлесіп жасап, талқылап тұрса керек.
Рузиманың ағаларының бірі Саттардың ленинградтық жолдасы
екен, сондықтан ба, Саттар ол үйге жиі кірген, тізесіне өрімтал
Рузиманы отырғызып қойып, инженерлер кеңесіне талай құлақ
түрген... Кейін, төрт-бес жылдан соң, «Менің құрдастарымды»
оқығанында, Рузиманың көз алдына ағайының үйіндегі көңілді
жиындар, алуан ұлттың тату-тəтті жастары тұра-тұра қалған еді...
Романның бүгінгі таңда да қазіргі заманғы шығармадай əсерлі
болуының бір себебі, міне, қайда жатыр – автор өзі өмір сүрген
дəуірдің күллі қыр-сырына бойлап, біте қайнаса білген, өзі айтқан «жаңа сезімнің жасалуын» еліміздегі үшінші кочегарканың
қаз басып қалыптасу кезеңінде көзбен көріп, жүрегімен түйсінген.
«Қарап тұрсаң төңкеріске, отаныңа, тарихқа, – дейді «Менің
құрдастарымның» лирикалық кейіпкері. – Адамдағы қымбат қасиет – берілгендік халыққа. Бүкіл халық мақсаты бір, барлығында бір ниет, Отан үшін басты беру бəрінде бар қасиет... Менің
қаным миллионның тамырында ағады. Бір жүрегім миллионның
жүрегі боп соғады... Маған қымбат барлығынан – берілгендік
көсемге, ол берілген миллионның жүрегінен өшер ме?» Міне,
«Менің құрдастарымның» тақырыбы да, мазмұны да, əсерлілігі
де, өзіңізбен замандастығы да, мəңгі өлместігі де осында. Ол жарты ғасырдан бері талай буынның асыл сезімін ұштауға септесіп
келеді, бұдан əрі де солай бола бермек...
«Менің құрдастарым» – мəңгі жас туынды. Ол халқымыздың
отызыншы жылдардан бергі бірнеше жас толқынына əрдайым
құрдас, сырлас, жолбасшы, жетекші болып келеді, келешек ұрпаққа да тап солай қызмет етері даусыз ақиқат.
Жастар журналы жаңа айдарын «Менің құрдастарым» туралы
сыр шертумен ашуға ниет етті, мұны мен аталмыш романның
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жас ұрпақ өмірінде алатын орнын əділ бағалағандықтың көрінісі
деп ұғам. Тағы бір айта кетерлік жəйт бар: биыл жастар жазушысы Саттар Ерубаевтың қайтыс болғанына елу жыл толып отыр.
Қаламгердің арамыздан кеткеніне – жарты ғасыр, бірақ жарты ғасырдан бері біздің арамызда оның ақтық əніне, аққу əніне
айналған, бейне бір өзіне, өзінің тамаша замандастарына қойған
өлмес ескерткішіне айналған «Менің құрдастарымы» жүр. Демек,
ол өзінің туындысымен бірге мəңгі тірілер қатарында. Біздің
өскелең ұрпағымыздың сенімді тəрбиешілері қатарында. Ендеше,
бүгін «Менің құрдастарым» жөнінде əңгімелей отырып, сүйікті
шығарма авторының рухына терең құрметіміздің белгісі ретінде,
басымызды төмен салып иеміз. Көңілге медет мынау – «Менің
құрдастарым» ұрпақтар зердесінде имандық-идеялық сананың əрі
көркем ескерткіші, əрі пəрменді оқулығы ретінде жасай береді,
жасай береді...
1987

МӘҢГІЛІККЕ ЖОЛ
БҮГІН
«Əркімнің өмірінде бастан кешкен аса тəтті минуттары бар.
Өлгенше ұмытылмайтын, еске түссе, жүректі тулататын оқиғалары бар». Менің осы бір кішкене еңбегімнің үлкен кейіпкеріне
айналған адам осылай деп жазған еді. Бұдан жарты ғасыр бұрын.
Өзінің ақтық əні, аққу əні болған туындысында. «Менің құрдастарым» романында. Дəл айтқан.
Бұған біздің əрқайсымыз өз тұрмысымыздан əлденеше мысал
таба аламыз. Сондай мысалдың бірі ретінде, кім болса да, өздері
толқып оқыған жақсы кітаптарын келтіреді ғой деп ойлаймын.
Əйтеуір, мен солай етер едім. Жəне өзімді ғұмыр бойы ыстық
сезімге бөлеп келе жатқан қымбат кітаптардың қатарында «Менің құрдастарымды» атар едім. Иə. Өйткені ол менің алғашқы
рухани азығымның бірі болған-ды. Ол, міне, отыз жылдан бері
менің үстелімнен түспес кітабым іспетті боп келеді. Əр жылда
қайыра оқып қоям. Оқыған сайын өзіме əрі қарапайым, əрі күрделі
кітаптың жаңа қырын ашқандай болам.
Сонау алыс жылдарда, сауатымды енді ашқан балалық шақ-
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та, əкем қолыма су жаңа, сұр матамен тысталған «Менің құрдастарымды» ұстатқан еді. Оның елу екінші жылы шыққанына,
ал, жалпы, кітаптың содан бір мүшел ілгеріде тұңғыш жарық
көргенінен кейінгі екінші басылымы екеніне кейінірек ой тоқтаттым. Ал сол жолы əйтеуір судыратып оқып шыққан болатынмын. Не түсінгенімді қайдам, əйтеуір, ұнағаны есімде.
Есейе келе əлсін-əлсін, əлденеше қайтара оқығам, əрдайым тəнті
болатынмын.
Бертінде бұл романның аяқталмағанын көрдім. Басталған желілердің үзіліп қалғанын, кірер қақпа ашық болғанмен, шығар
жолдың кесіліп, есігінің жабық тұрғанын көрдім. Көсіле шабатын
тілдің, есте қалатын айшықты теңеудің жоқтың қасында екеніне
көзім жетті. Талай бейненің толық сомдалмағанын аңғардым.
Сонда да оның маған əсері баяғы қалпында болды. Баяғыша қанды қыздырды, баяғыша жүректі тулатты. Саналы сарапқа салғанда сопаң қағып шыға келер кемістіктер бұл романның көркемдік
қуатын түк те кемітпейді екен.
Бұл мені таң қалдырды. Таң қалдым да, осынау жаңалығымның мəніне жетуге тырыстым. Бірақ бұл жерде ойланып бас ауыртардай ештеңе жоқ екен. Мəселе «Менің құрдастарымның» адал
көңілден, шын жүректен жазылғанында жатқан болып шықты.
Оның бұлжымас əсерлі болуының себебі – бас əріппен жазылатын шынайы адамгершілікті, жаңа дəуірдің жаңа адамына тəн болмақ асқақ та əсем, ең иманды, адамшыл сезімді қозғайтынында
жатыр еді.
Осыны ұғу мені қатты толқытты. Мен жазушының ақ жүрегінен ақтарыла жазған шығармаларын ерек те дара романымен бірге
қайталап оқыған сайын, оны айқынырақ тани түскендей болдым.
Сөйтіп, ақыры, оның замана рухын соншалықты қарапайым, бірақ
эстетикалық əсері ересен шағын романына қиюластырып сыйғыза
алу сырын аштым ба деймін.
Дұрысында, оның да кілтін қолыма қаламгердің өзі ұстатты.
Жаңа сезімді түсіне білу үшін – сол жаңа сезіммен бойыңның
теңдес болуы шарт. Мұндай қажеттілік оның терең сенімі, иланымы екен. Осы теңдестік, өзі өмір сүрген дəуірдің күллі сырсипатымен біте қайнасушылық оған ерен шығармашылық күшқуат берген көрінеді. Мəңгі жас туындысын қарапайым да өлмес
өрнекпен айшықтап шығуын мүмкін етіпті. Нəтижесінде – ол
ағаларға қадірлі қаламгер болды, менің, сіздің, бəріміздің сүйікті
жазушымызға айналды. Келер ұрпақтың да оны құрмет тұтары
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сөзсіз. Өйткені ол, Саттар Асқарұлы Ерубаев – өлмеушілікпен
табысқан жазушы.
Байқаймысыз, біздің əңгімемізге «мəңгі», «өлмес» деген сөздер емін-еркін араласып бара жатқан сияқты.
Неліктен бұлай?
Сұрастырып көріңізші:
– Мəңгілік деген не?
Ежелгі дүние өнері десе ішкен асын жерге қоятындар ойланбастан:
– Милос Таңшолпаны1, – дер еді.
Қадым заман мүсіншісінің қашауынан шыққан кейпі толық
сақталмаса да, дүйім жұртты өзіне бір жарым ғасыр бойы тамсандырып та, табынтып та келе жатқан асқақ бейне. Əсемдік қуатының күшімен көне дəуірге қол бергізген осынау тас тəңірияны
қалай ғана мəңгілік символы демессің!
Жоқ, таласатындар бар.
– Ақыртас, – деп, сəулетшіңіздің өз үнін қосары сөзсіз.
Айтылып бітпеген əн. Бабалардың орындалмай қалған арманының ауқымын ғана танытатын айбынды құрылыс жұрнағы. Бізге беймəлім ықылым заманғы сəулет өнерінің өлмес туындысы.
Бəлкім, мəңгілік белгісі осы шығар? Асығыс байлам. Əдебиет
жанкүйерлері сенімді түрде:
– Бальзак, – демек.
Құшақ жетпесті құшағына алмақ болған өр қаламгер. Заманасының көркем шежіресін жоспарына сай түгел кестелеп үлгермегенмен, даналығына шүбə келтірмейтін алып. Мəңгілікке
бұлтартпас мысал сол емес пе?
Білмедім. Бір ұққаным, мəңгілік дегеніміз – ұрпақтар санасында жасау. Ал, ұрпақтар ілтипатына мұнтаздай, кіршіксіз сұлулықпен бірге оның асыл сынығы да, сол мүлтіксіз əсемдіктің өзін
қалап үлгермегенмен, нобайын танытатын алғашқы тастар да іліге алады.
Мұндай қорытындыны өмірдің өзі ұсынып тұр. Ойлап қарасақ,
орасан зор жəдігерлік ансамбльдің қаңқасындай «Адамшылық
комедиясы» да, іргетасы мен мұнаралары ғана салынып, қабырғасы түгел көтеріліп бітпеген сарай іспетті «Менің құрдастарым»
Біздің дəуірімізге дейінгі II ғасырдың аяғында соғылған бұл мүсін 1820
жылы Эгей теңізіндегі Милос аралынан табылды. Ұзамай Париждегі атақты
Лувр мұражайына қойылып, бүкіл əлемге əйгілі болды.
1

ЕСТЕЛІКТЕР, МАҚАЛАЛАР

419

да ғасырлар бойы жасай бермек. Ендеше, барша көркем ой алыптры сияқты, Саттар да мəңгі-бақи тірі, əрқашан қатарымызда.
– Жə, бұл мəселені дəйектедің дейік. Дəлел тілемейтін ақиқатты тағы бір дəлелдедің дейік, – деп мысқылдайды мені əлдебір
ішкі ойым. – Алайда сен ойланып көрдің бе, осынау ғұмыры ұзақ
туындылардың тууына түрткі болған не нəрсе?
Неткен қитұрқы сұрақ... Қандай қызық сауал... Пəленше неліктен данышпан болып туды, түгенше қалайша сондайлық ғажап
кітап жазып шыға алған... Қайтіп? Не себептен? Неге?
Дəл жауап табу қиын. Əйткенмен, алдына ірі мақсат қойған
жан ғана ірі жеңіске жете алмақ десек, қателеспеспіз деп ойлаймын. Даңқ тұғырына көтерілу, өнерімен бүкіл əлемді жаулап
алу – Бальзак аңсаған асыл арман болатын. Өмірбаянын жазғандардың дерегіне қарағанда, дүниежүзін аузына қарату Бальзактың жеткіншек шағында тұтанған қиялы болса керек. Өсе келе
сол балаң қиял өмірлік мақсатқа айналған.
«Оның семсермен жасай алмағанын – мен қаламұшпен жүзеге
асырамын». Жазу столы үстіне тұрақты ілулі тұрған əйгілі қолбасшы Наполеонның суретінің төменгі жағына осынау сөздерді
болашақ көркем ой алыбы еріккеннен жазып қоймағаны бұл күнде шүбə келтірмейді.
Тап осы тəрізді өжет пиғыл кезінде Ерубаевтың да есіл-дертін
жаулап тұрмаған деп ешкім айта алмас. Дегенмен:
Жаным балам, тозбаушылық, өшпеушілік қайда екен?
Мəңгі жасау, ешуақытта өлмеушілік қайда екен? –

деген ойлы сауал соның кейіпкерлерінен шықпайтын ба еді?
Ал мына:
Өмір деген өксігімді баса алмаған жан едім,
Өнерімнің барлық гүлін аша алмаған жан едім, –

сынды жүрекжарды жолдар дəм-тұзының шектеліп бара жатқанын түсінген жазушының өз жан сыры емес деп кім айтар?
Бəсе, қане, мəңгі жасау, өлмеушілік қайда екен.
Өте ұмытшақ уақытқа көнбеушілік қайда екен? –

дегені сол сұрақтың кейіпкерімен қатар өзін де толғандыратынын
көрсетсе, мына:
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Сонан бері көп іздедім, өлмеушілік жасауды,
Мəңгіліктің етегінен мəңгі түрде ұстауды... –

деп келетін түйінді сөз оның мақсатты шығарымпаздығына айғақ
емес пе?
– Ал, жарайды, – дейді маған тағы да менің ішкі даусым. – Мұныңды да тиянақтадың дейік. Енді не айтпақсың? Жалпы, сен өзің
не жазбақсың? Ерубаевтың күллі жан дүниесі, арманы, сыры, ісі
артында қалған мұрасында тұр. Ендеше, сен оның өзінен асырып
бірдеме демекпісің? Беліңе көтере алмайтын шоқпарды байлап
тұрған жоқпысың?
Аптығыңды басар нағыз кертартпа тұжырым осында жатыр.
Əйтсе де, мен алған бетімнен қайтпасам деймін. Қайтуға шамам да жетпейді. Себебі, ойлап қарасам, бұл тақырып талай ұрпақ
өкілдерін əсемдік пен мақсаткерліктің ортақ арнасына тоғыстыра да, сол арнада табыстыра да алады. Онда сондай құдірет бар
екен. Олай болса, сол құдіретке мен де өзімді билетпей, қалай
ғана төтеп бере алармын? Бұл мүмкін емес қой. Мұндайда тіпті
ойланып жатудың өзі ретсіз...
Əркімнің ғұмырында бір жаны тебіренетін оқиға орын алады. Кім-кімде де өзіндік қымбат естелік болады. Əр жанның
үлгі тұтатын кейіпкері, құлақ салатын ақылшысы болады. Айтарыңа сондай ұмытылмас сəттердің, өнегелі тұлғалардың арқау
болғанына не жетсін. Менің кейіпкерім – Саттар Асқарұлы Ерубаев – сол санаттан. Азамат. Ақын. Жалын атқан күрескер. Ілгерілі-кейінді толқынның, күллі жас ұрпақтың рухани жақын
адамы. Мен онымен бірге жанымды рух тұрғысынан ұмытылмас
лəззатқа бөлеген небір қымбат сағаттар өткіздім. Сондықтан да ол
хақындағы өз ойымды айтуға тиіспін деп шештім.
Мен таңдаған кейіпкердің өмірі өте қысқа болды. Алайда, сонау
өте келте ғұмыр жайында жазуға келгенде, сол шолақ тіршіліктің кішкене қиыршығының өзі шолтиған əңгімеге сыймайтынын
аңғардым. Себебі онда ашық, жарқын, көз тартар бояу мол еді.
Өйткені ол өзі жырлаған жаңа дəуірдің ұлы болатын. Ал Саттарға
əрі жыр болған, əрі жырының ажарын ашқан жаңа дəуірді жасау
оңайға түспеген. Оны тарих сахнасына шығаруға адамзаттың
асыл мұраты жолында жан қиған талай тұлға еңбек сіңірген.
Өз кезегінде, сонау жаңа дəуір өлшеусіз көп тағдырды өшпес
сəулесімен нұрландырған жəне сарқылмас күш-қуат, еселенген
жігер беріп жүрген.
Саттар өз заманымен ұлы. Қабырғаға портрет ілдік екен, оның
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дұрыс жарықтанып тұруын да ойлауға міндеттіміз. Көлеңке
жауып, көзге көрінбесе – ондай бейненің кескінделуі де тұл шығар.
Демек, Саттарға өз дəуірі ішінен қарауға тырысу жөн болмақ.
Мен бүгінгі күн мұнарасының жиегіне келдім де, төменге, өткеннің тұңғиығына – жарты ғасыр тереңдікке сүңгідім де кеттім.
Нартəуекел.

ОҚЫС ОҚИҒА
Саттар Ерубаев бақытқа кенелген ұрпақ санатына жататын.
Аға ұрпақ бастан өткерген барша күйреу, күйзелу кезеңінен
кейінгі жасампаз еңбек кезегі өз қатарына келді деп есептейтін.
Ол өмірге ғашық еді. Арманшыл еді. Жаңа заманға лайықты жаңа
мəдениет орнатуға белсене атсалысып келе жатқан жас та жалынды күрескер еді. Бəлкім, атақ, даңқ туралы ой ұшқындары санасында сол кезде де елес берген болар. Бірақ қапияда салынған
қатыгез тежеу оны тұлпар үстінен жұлып түсіріп, ең асыл деген
арман-қиялының өзін тұншықтырып тастады.
Бұл 1934 жылы болған еді.
Жасыл желекке малынған əсем Алматының жайма-шуақ күндерінің бірі. Маусым айының сегізінші жұлдызы Жастар газетінің
бар қызметкері ұйлығып бір бөлмеде отырған. Редакцияға əлдекім алқын-жұлқын кіріп келді. Жүзі өрт сөндіргендей. Табалдырықта тұра қалып, суық үнмен:
– Саттарды орнынан алып тастады, – деді.
Тосын хабар жай түскендей əсер етті.
– Қалайша? Неліктен? – деп өре түрегелісті жігіттер.
– Жаңа ғана бюрода оны «Лениншіл жас» газеті редакторының
орынбасарлығынан да, «Пионердің» редакторлығынан да босатты.
Күтпеген оқиға еді. Не себепті оны жұмыстан қуған? Ең білімді, шыншыл, тура, əділ журналисті? Шебер ұйымдастырушыны,
қызметтестерінің құрметіне бөленген басшыны?
Жігіттер мұның мəнісін түсіне алмай дал болды.
– Жоқ, – деді бірі. – Бұл мүмкін емес. Соншалықты тума талант. Білесіңдер ме, жігіттер, Бекеңнің «аспан кекіріп, бұлт түшкіредісіне»1 жазған пародиясына, сендерді қайдам, мен өзім күні
1933 жылғы күзде «Пионер» газеті кейін белгілі əдебиетші болған Б.
деген кісінің өлеңін жариялады. Сондағы жоғарыдағыдай сəтсіз теңеулерді
арқау етіп, Саттар пародия жазған.
1
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бүгінге дейін езу тартпай тұра алмаймын. Содан бері ол қаншама
сəтсіз өлеңдерді зілсіз, достық ниетпен, ақ күлкімен мысқылдады...
– Иə, Саттар біздің əдебиетіміздегі жаңа жанрдың жүгін тұңғыш көтеріп келеді. Өзі қандай тамаша ақын...
– Жігіттер, газет қызметкерлерінің ақындығы емес, журналистік шеберлігі бағаланады...
– Немене, Саттардың журналистік шеберлігі төмен дегің келіп отыр ма? Біле білсең, ол бұл салада бəрімізден еңселі, асқар
Алатаудай жоғары тұр.
– Рас, сөз. Не жазу керектігі жөнінде Саттар қайсымызға кеңес
бермеді. Үш ұйықтасаң түсіңе кірмейтін ұсыныстар жасаушы еді
ғой.
– Былтыр күзде Демеқұл1 жайында очерк жазып жүріп, Жамбылды2 тауып келгені естеріңде ме? Ғаламат жырау бар екен, өлеңін жазып əкел деп мені жұмсаған...
– Ал мені циркке жіберіп еді. Ойын қоюшылар арасында Жумин
деген қазақ баласы бар екен, өнерін тамашала, өзімен сөйлес деп...
– Айтпақшы, Алматыға Кырла келді деп, бəрімізді қырылдыра
жаздағанын ұмыттыңдар ма? – деп, келесі бірі ризашылықпен
күлді. – Ненің болмасын, мəнін дəл айыратын. Көкірегі кең, құлағы түрік қой, біздей өз сорпамызды өзіміз сапырған тұйық тілшіге
шамшырақ болмай қайтсін.
Мұндай пікірмен баршасы келісетін.
Сондай кісіні қалайша жұмыстан алмақ?
Ешкімнің сенгісі келмеді.
Біреу көктем алдында Наркомземде – жер жөніндегі халық
комиссариатында – болған жиналысты еске алды. Саттар əлдебір
шаруашылық басшысын тығырыққа тіреген көрінеді. Колхозшылар арасындағы мəдениет жұмысы қандай, көркемөнерді оларға
жақындастыру жайы қалай деп сұрапты. Сонда мұндай мəселенің иісі мұрнына бармайтын тоғышар бастық: «Трактор жөндеуден артық мақсат жоқ», – десе керек. Ауызекі творчествосында
осындай өресі тар басшыларды Саттар қалай пародиялап жүр
десейші!..
Ахметтің3 оркестрінің қаз тұрып кетуіне тікелей ықпал еткен
1
Саттардың кейіпкері, Ұзынағаш (Алматы облысы) маңындағы колхозшы,
бұрынғы жалшы.
2
Жамбыл Жабаев.
3
Ахмет Жұбанов.
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Саттар екені мəлім бе өзі бұл отырғандарға? Енді қалай! Музыка
əлеміне қатысты қызықты хабардың бəрін өзі ұйымдастырып тұрды ғой. Арнайы бет, айқара қос беттерді қайда қоясың. Мəлім
болғанда қандай!
Айтпақшы, өнерге еңбегі сіңген қайраткер Қосымұлының1
портретін бергені естеріңде ме? Тамсана оқып едік қой. Театр
өнері теориясының түбін түсіреді ғой шіркін. Тарихына қалай
жүйрік. Өнер адамдарымен тез жақындасуының сыры сонда.
Шын, ондайға кім үйірілмейді...
Қыста музыка театры оркестрінің Қалыбек2 деген солисі кішкене мақала бастырып еді ғой, байқап па едіңдер? Содан ол Саттармен достасып кетті. Екеуі театр мəселелері жөнінде тіпті газет
бетінде пікір таластыратын болып алды.
Білеміз, «Шұғаның» қожайынын іздегендерін қызыға қадағаладық. Шын қожайын кім – спектакльді қойған режиссер ме,
əлде пьесаны жазған драматург пе деп қызыл шеке болып еді ғой.
Газет бетінде танымды кеңейтетін айтыс өткен, оған оқығандардың барлығы ризашылығын білдірген.
Ендеше, Саттарға тағылған айыптың бірі сол деседі. Жікшілдікке апаратын мақала жарияладың, өзің де жаздың десе керек!
Немене? Күлкілі. Қойылған ойындағы еңбектің үлкені кімдікі,
əуелі айтылуға тиіс – пьеса авторы ма, яки режиссер ме, – осы
емес пе олардың айтыстарының бір желісі? Онда қандай жік тұр
екен? Ендеше... қой, қалқам.
Е, ол комвуз3 оқушыларының мейрамда болған «қызығы» жөніндегі сын мақаланың салдары ғой. Естеріңде ме, оны Саттардың
өзі баспас бұрын бəрімізге оқып беріп еді ғой. Тақырыбы қандай
керемет еді, жаңылыспасам, «Жалынды жастардың көрпесі қалай қимылдайды» деп келетін... Тыңда, не десең де, тəрбие ісіне
Саттар секілді пайдалы еңбек етіп жүрген жігітті мен білмеймін.
Рас, күні кешегі ісін қарасаңдаршы – «Лениншіл жасқа» да,
«Пионерге» де қандай ғажап айқара қос беттерді берді. Ерінбей
Əулиеатаға4 барып қайтқаны, балалармен сөйлесіп, олардың
атынан уақыт талабын қозғарлық хат жазғаны былай тұрсын, оған
қосымша талай материал берді ғой. Бір өзі! Көтерген мəселесіне
Қасымов Қамар, музыка аспаптарын жасаушы.
Қалыбек Тұрғанбаев, кейін «Лениншіл жаста» істеген журналист.
3
20–30-жылдардағы коммунистік жоғары оқу орны.
4
Қазіргі Тараз қаласы.
1
2
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қатысты ресми орындардың да, белгілі жазушыларымыздың да
ой-пікір білдірулерін ұйымдастырып, оларды газет бетіне топтап
басты емес пе.
«Біле білсеңдер, бұл – тарихи акт» деп өршеленді əңгімелеуші. Оның айтуынша, Саттар мемлекеттік мəні бар іске мұрындық болды. Күндерде бір күн, қазақ балаларының төл əдебиетін
жаңа арнамен күрт дамытуға кім түрткі болды, не нəрсе себеп
болды деген сұрақ туар болса, кейінгі ұрпақ əлі-ақ екі газеттің
де Саттардың қолынан шыққан сол номерлеріне үңіледі. Солай.
Рас-рас, сонау Ленинградтан оқу бітіріп, астанаға қызмет істеуге келгеніне жеті-сегіз ай ғана болғанына қарамастан, осынша көл-көсір іс тындырып жүр. Егер осындай қарымды жас кадрдың тағдырын ойыншық етер болса... ондай «көсемдер» мен
«көсемшелерден» не үміт, не қайыр? Əлгі қызба қызметкер осылай деп күйіне қолын сілікті.
– Ақырын, – деп басу айтты оған сабырлы бір жігіт. Қай-қайсысы да мұндай байлам жасауға асықпасың. Абайлау керек. Өрекпіп, отқа ұрыну оңай. Жаңсақ хабар болар. Мықтағанда сөгіс
беруі ықтимал. Одан зоры қисынсыз. Бəрі де біледі ғой, осынау
қаламмен қаруланған жауынгерлер арасында марксизм-ленинизм
ілімімен Саттардан бекем қаруланған бір адам табылар ма екен?
Сондықтан да оған газет жұмысы оңай болатын. Институтта
тегіннен-тегін философия оқытушысы болып жүр деймісің.
Беттелуге ұсынылған материалдарға қандай тақырыптар табатын еді, естеріңде ме? Жақсы айдарлар мен тақырыптарға жарияланып жататын бəйгелерді еске түсірсеңдерші. Иə, иə, біз басымызды қатырып түрлі тіркес ойластырып жатқанда, ол өз ұсынысын қағазға жазып тастап, жөніне кетіп қалушы еді ғой. Дұрыс
айтасың, дауласып, ұзақты күн кеңірдек жыртқанымызбен, тапқан тақырыптарымыз оның атүсті сүйкей салғандарынан əлдеқайда сəтсіз болатын, солай емес пе? Ойшыл пішінмен студенттерге диалектикалық материализмнен дəріс оқып тұрғанында, бір
жапырақ қағазға асығыс жазып тастап кеткен сиқырлы сөздері
редакцияда арнайы бəйгеге ие болып жататын.
Шынында, мына айқара қос беттегі үндеуге қараңдаршы:
«Жолдас жазушылар! Төңкерістің үшінші буыны талап етеді!»
Ғажап ə?! «Төңкерістің үшінші буыны...». Неткен тапқыр. Бұл
тіпті тапқырлық та емес, бұл – оқыған, социализм ғылымының
жілігін шаға оқыған жас оқымыстының, коммунистік дүниетаным
бақайшығына шейін сіңген комсомол мүшесінің бүткіл болмысы.
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Ендеше, қымбатты жанкүйерлер мен өсекшілер, мəселенің аныққанығына жетпей, ғайбат сөзді, жел сөзді көйіте бермеңдер.
Дегенмен, естіген хабарларында жаңсақтық жоқтығын куəландыратын адамдар көп кешікпей редакцияға кіріп-шығып жатты.
Саттардың өзі ғана көрінбеді. Бəрі бір-бір күрсініп, бастарын
шайқасты.
– Түсініксіз шешім, қатаң жаза. Жазықсыз демейік, əйтсе де
айыбынан əлдеқайда асып түсерлік шара екені анық.

ЖАН ЖАРАСЫ
Қызметтестерінің мұнша жанашырлық талқылауынан Саттар бейхабар. Ол өлкелік комсомол комитетінің бюросынан сыбағасын алып шығысымен, оңаша кеткен. Кіші Алматы үстіндегі
солқылдақ көпірден өтіп, қала сыртына беттеді. Бауға кіріп, төбе
баурайында өскен алма ағашы түбіне отыра кетті. Басқа түскен
ауыртпалықты ə дегенде өзіңмен-өзің болып, жеке көтеріп алған
жөн. Елдің мүсіркеуі мен аяушылығын естімей, ешкімнің көзіне
түспей...
Ленинградта, əкесінің дүниеден өткені жайлы суық хабар келгенде де, бір қиын сəтті бастан кешкен болатын. Жолдастарына
өзі жария еткен де, институттан жүгіріп шығып кеткен. Көше
кезіп жүре берген. Көзіне шып-шып шыға берген жасы құрғағанша қаңғыған. Қас қарайғанда барып жатақханаға келген. Сөйтіп
жеңілденгендей болып еді.
Міне, тағы да қос жанары мөлтілдеп қоя берді. Саттар тістенді. Алатаудың қарлы шыңдарын алқызыл түске бояп еңкейіп бара
жатқан күнге қарады, жыпыр-жыпыр түйіндерінің салмағынан
тарбиып майыса түскен жеміс ағаштарының бұтақтарына қарады. Көз алдына əлгіндегі мəжіліс елестеді. Соған қатысы бар кей
жəйт еске түсті.
Бір сəт оны өкпе булықтырды. Көмейіне өксік тығылды. Ұзақ
отырды. Ренжіді. «Астанада өткізген алғашқы көктемім барлық
жағынан да сəтсіз болды», – деп налыды ол іштей. Олай деуіне
айрықша себебі бар еді.
Оқу бітіріп Алматыға келгенінде, Саттар он тоғызға да толған жоқ болатын. Жасөспірім секілді көрінетін. Сəби өңді болғандықтан да, сырт пішіні жоғары білім алған жігіттен гөрі, мектеп оқушысына көбірек ұқсайтын. Бірақ ол мұнда өзін шыңдалып
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төселген маман ретінде көрсете білді. Қоғамдық өмірге, баспасөз
бен ұстаздық қызметке есіл-дертімен қойып кетті. Жəне бүгінгі
масқараланған күнге дейін абырой, беделден кенде болған жоқ.
Өстіп жүргенде ол тұңғыш рет ғашықтық дертке ұшырады.
Қыздармен бұрындары да достасып жүретін. Ленинградта
өткізген жылдары ішінде небір сүйкімді қыздармен танысқан.
Соңғы уақыттарда Путилов заводында істейтін байырғы бір жұмысшының студент қызымен жолдас болып кеткен еді. Революция бесігі тұрғындарының өмірін етене жақын білуіне сол
құрбысы көп септік етті. Күні бүгінге дейін хат алысып тұрады.
Бірақ араларында махаббат сезімі тұтанған емес. Олар кəдімгі
араларынан қыл өтпейтін тату достар ғана еді.
Жалпы, Алматыға келгенге дейін Саттар шын сүйіспеншілікті білмеген-ді. Бұл төтенше сезім оның өміріне мүлдем кездейсоқ килікті. Бүге-шігесіне шейін əлі есінде. Мамыражай, шуақты,
жеміс-жидегі мол, кəдімгі алтынға балайтын маусымның – күздің
былтырғы бір кеші. Қызыл шырайлы, бүйрек бет досы Зейінмен
бірге базарда сары ала қауынды бөліп жеп тұрып, біраз мезгіл
орталықтағы жаңалықтар хақында пікірлескен.
Екеуі де Алматыға бір мезгілде – Зейін1 Мəскеудің, бұл Ленинградтың философия, əдебиет, тарих институтын тəмамдап
оралған. Ол жақтарда екі астанаға кезек қатынасып, біріне бірі
қонақтап барып жүрген, қаланың əдеби, мəдени орталарындағы ісшараларына бірге қатысқан жағдайлары болған. Қысқасы, оларда
еске алатын ортақ əңгіме жеткілікті болатын.
Ақыры олар көк базардан шығып, Сауда көшесімен ақырын
аяңдап келе жатқан. Сол кезде алдарынан қолтықтасқан əлдебір
қос құрбы қарсы ұшырасты. Досы оларды таниды екен, тоқтай
қалып амандасты. Хал-жағдай сұрастырды. Ауылдарынан қашан
келіпті? Ол жақ аманшылық па екен? Қазір қайда беттеп барады?
Серуендеп жүр ме?
Қыздар жылы жауап беріп тұр. Бəрі жақсы, бəрі дұрыс. Коминтерн алаңында бір топ құрбы-құрдастар бас қосып, сейілдемек еді,
екеуі қазір сонда асығып бара жатқан көрінеді.
Олар тек жауап беріп қана қоймай, өз тараптарынан Зейіннің өзінің қызметі қалай деп сұрап қояды. Жақсы ма? Əдебиетке
белсене араласуда деп естиміз, жұмысы жана берсін. Ал, мейлі,
енді, сау болып тұрсын...
1
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Шамалы аялдап, жөн-жоба білісіп алған соң, құрбылар қастарынан сытылып өте берді.
Саттар олардың арттарынан ұзағырақ қарап қалды. Əсіресе,
көбіне үндемей тұрған біреуі – еліктің лағындай нəзік, қос жанары ботаның көзіндей жаутаңдаған бойжеткен мұның назарын айрықша тарта берді. Зейінге сездірмеуге тырысып, артына
бірнеше алақтады.
Не керек, көзі сұрауға толып, біртүрлі əсем мұң себелеген бейтаныс бойжеткен сол жолы, бір көргеннен-ақ, Саттардың санасына терең ұялады да қалды. Күндіз ойынан, түнде түсінен шықпауға айналды. Қас қағымда оянатын махаббат деп осындайды
айтса керек. Саттар нағыз ғашықтық дертіне ұрынды. Əлгі қыз
ойына түссе болды – денесі өртеніп, ойы тұманданып қоя беретінді шығарды.
Онысын біреуге білдіруге ыңғайсызданатын, тіпті жақын достарының өзіне тіс жарып ештеңе айтпай жүрген. Бірде мойындауға мəжбүр болды. Тағы Зейін екеуі еді. Мұғалімдер институтында
өтетін əдеби кешке барған. Топпен бірге ішке кіре бере, үстіне
біреу ыстық су шашып жібергендей, Саттар кілт тоқтай қалды.
Соңында келе жатқан Зейін оны алға итермелеп:
– Аяққа оратылмасайшы! – деп əзілдеді. – Бөгеме жұртты.
Сол екі арада досының нарттай боп жанып тұрғанын көзі шалып, таңырқаған үнмен:
– Не болды саған? – деп сыбырлады.
Саттар үндемеді. Ілгері ұмсынып, фойеге өте берді. Аң-таң
Зейін оған қатарласа бергенде, жоғары қабатқа шығар баспалдақ
алдына үйіріле қалған үш-төрт қыз ішінен ауылдасын көзі шалып,
басын изеді. Түсіне қойды. Саттардың тəмпіш мұрны шып-шып
тершіп кетіпті, қыздарға мойын бұрмастан, тепкішекпен шапшаң
көтеріліп барады. Екінші қабатқа шыққан соң, жылдамдата басып,
артынан ілесіп келе жатқан Зейінге ақырын ғана:
– Мен жаңағы қызды түнде ғана түсімде көріп едім, – деді.
Сыр қылып, əрі қамыға, əрі ынтыға айтты.
Зейін екі беті томпиып, шұқыры айқындала, сықылықтады
келіп.
– Оу, мықты, қожа-молдасы көп жерден шығып едің, қасиеті
жұққан болар солардың? Əулие-əмбиелерің түсіңде аян берген
шығар?
Есіруін. Бұған күлкі керек. Айқайламай сөйлесе қайтеді.
Немене, естіп қояр деп қорқа ма? Қайта мұндай ұлы сезімді ол
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бойжеткенге мəлім қылған дұрыс қой. Мəз бола берсін де, бір өрт
жүректі тұзаққа түсірдім деп... Қалжыңбас... Саттар бір қызарып,
бір бозарды. Ақыры естілер-естілмес етіп:
– Сен одан да мені сол қызбен таныстырсайшы, – деді.
Еден көшіп жүре бергендей болды. Ə дегенде досының не
деп жауап қатқанын аңдамай қалды. Сосын зерделеді. Басын
изеп, жетегіне ере берді. Келесі бір сəтте буын-буынынан жан
кеткендей, есі шыққан халде, ып-ыстық, сүйріктей саусақтарды қысып тұрды. Қыз қолын ақырын тартып алғанда бір-ақ есін
жиды. Есімі неткен əсем. Осы институттың студенті. Тіл-əдебиет
факультетінде оқиды.
«Қандай тамаша» деп ойлады Саттар. Пікір ортақтастығы жатыр мұнда. Олар арғы-бергі өнер тарихына бірлесіп барлау жасайтын болады. Бүгінгі мазмұны социалистік қазақ əдебиеті мен
өнері туралы да бірге ойласып отыратын болады. Меруерт оған
нағыз рухани дос болады. Сүйіспеншілік сонда ғана ажарлы, мəні
болмақ.
Аһ, Меруерт, ертегі-қыз! Ол өзінің Саттарға қаншалықты ғаламат бақыт сыйлағанын білсе ғой. Түптің-түбінде екеуінің кездескені, бірін-бірі танығаны қандай сəттілік десейші...
Саттар ойша қиялдап кетті, қызбен əңгімелесіп жарытқан жоқ.
Бүкіл кеш бойы бақыттылықтан төбесі көкке екі елі ғана жетпей,
балқыды да отырды. Зейін екеуі Меруертті қасындағы қыздармен
жатақханаға əкеп салды. Сөйтіп, Саттардың ғашығымен қарымқатынасының екінші кезеңі басталған. Былай қарағанда, оның
сүйіспеншілігіне кəдімгі сəттіліктің өзі құшақ жая, жадырай, күле
қарағандай еді.
Көп ұзамай Зейін үйленген. Ал оның жары Жəмила, осы бір
киіктің асығындай сүйкімді келіншек – Меруерттің жерлесі, құрбысы болып шыққан. Саттар Жəмиламен сырлас болып кетті. Тайқұлындай тебіскен жақсы жолдас сияқты, құдды Зейіннің өзіндей
көреді. Досы қоймаған ерке есімді досының сүйген жарына бұл
қойған.
– Қоңырша, – дейтін. – Қоңырша, құрбыңмен қол ұстассам ғой,
шіркін, – деп сырын ашатын. – Төртеуімізден тату, төртеуімізден
бақытты жан табылар ма екен сонда осы қалада?
Қоңырша-Жəмила күйеуінің иығына басын сүйеп, күлетін.
Зейін екеуі:
– Саттар-ау, қыз жүрегіне тездетіп жол тапсайшы, – деуші еді.
– Батылдау бол, – деп сыбырлайтын досы.
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Саттар үнсіз ғана жымиятын да қоятын. Күздің ұзақ жауынында
да, қыстың қақаған аязында да, ол əрқашан Меруертпен жолығуды аңсап тұрды. Ең жақсы өлеңдерін Меруертке арнады. Небір
тұнық сезімін поэзиялық ырғаққа түсіріп, сүйгеніне жолдады да
отырды. Қызығы, кездескенінде оқып беруге батылы жетпеді.
Кез келген шаршы топта – өзінің шығарғанын былай қойып,
сүйікті ақындарының өлеңдерін де жатқа айта беретін Саттар
Меруерттің алдында аузына құм құйылғандай тыйылып қалатын. Сондықтан арнау өлеңін жазған қағазын қоштасарда қолына
ұстатып кететін. Кейде поштамен салып жіберетін.
Сөйткен Меруерт, мөлдір сезімінің қайнары болған Меруерт,
қыстай жазған лирикасының алтын арқауы болған Меруерт жер
бусанып, табиғат түлегенде, айнала көңіл өсірер гүлшешекке
малынғанда Саттарды құса қылды да кетті. Əуелде қолым тимейді деп сылтауратып, кездесуден қашып жүрген. Бірде ине-жіптен
жаңа шыққандай су жаңа көк костюм киген еңселі, кеуделі, көрікті
бұйра бас жігіттің қолтығында кетіп бара жатқанын көрді.
Мəн бермейін деп еді, қапталдаса бергендерінде, Меруерт,
жанындай жақсы көріп жүрген сүйікті Меруерті «қайдан көрдім»
дегендей, бұған суық жанарын немқұрайды тастады да, көркем
жігіттің жетегімен тура қасынан өте шықты.
Сенгісі келмеді. Ертеңіне, екінші күні, үшінші күні... не керек,
қайта-қайта жатақханаға барып, оқу корпусынан қайтар жолын
табандылықпен тосып... тілдеспек болды.
Күні кеше біржола көзі жеткен: Меруертке күтімсіздеу, рабайсыз киінген, икемсіз, батылсыз ақыннан гөрі, əдемі, қарулы,
жүректі, мүсінді ер қымбат көрінді. Ашына, таусыла күрсінді.
Өзінің жұлдыз санап жүре бергеніне өкінді. Өтімсіздігін, қыз
жүрегі селт етер қасиеті жоқтығын қинала ойлады. Кеше...
Иə, кеше ғана жүрегінің түкпіріне ұялаған еліктің лағындай
сүйкімді бойжеткен бұған басқа бозбаланы қалағандығын ашық
мəлім етті. Ал, бүгін... Бүгін – жығылған үстіне жұдырық...

РУХАНИ ТІРЕК
Саттар астыңғы ернін қыршып алардай тістенді. Ұшып тұрып,
жедел қадаммен төбеге қарай өрлей жөнелді. Ентіккенде, жүрегі алқымына тығылғанда барып бір-ақ тоқтады. Екі иығынан дем
алып сəл тұрды да, көкорайға отыра кетті. Жатты. Көзін жұмды.
Ашты. Аспанға қарады. Көгілдір тұңғиыққа көз тікті.
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Ғажап. Шетсіз, шексіз мөлдір тұңғиық. Былтырғы осы мерзімде Ленинградта, тап осындай ашық аспанға жүзін ұзақ тосқан.
Бірақ онда жағдай басқаша еді. Онда, кеудесін шаттық кернегендіктен, көкке шаттана қараған. Өйткені ол, Саттар Ерубаев,
Алматыдан жолданған арнайы телеграммамен Қазақстанға
шақыртылған болатын. Бүткіл болмысы, жан дүниесі сол сəтте
жасампаздыққа деген құлшынысқа шүпілдеп толып кеткендей
көрінді. Жалпы, сонда, институт бітірерде, керемет күндер бірінен соң бірі тізбектеліп, Саттарды бақыт құшағына бөлеген де
жүрген. Қалай еді...
Иə, бұдан бар болғаны бір жарым жыл ғана бұрын... Өткен
қыста. Қазіргідей есінде, оқу залыңда отырған. Бір құшақ кітапты
алдына үйіп, курс жұмысына қажет мəселесін сүзе іздестіруге
кірісіп кеткен-тін. Кенет біреу жазып жатқан конспектісін ожар
қимылмен жұлып алды да, жаба салды. Бұл тітіркене тыжырынды. Басын көтерді. Қарсысында ыржиып, еңкейіп, курстас досы
Цибадзе1 тұр екен. Ол мұның аузын да аштырмай:
– Қабағыңды түймей-ақ қой, – деп сыбыр етті.– Тез өткіз мына
кітаптарыңды!
– Не боп қалды? Сен маған кедергі келтіріп тұрсың, қымбатты
Цибадзе, түсінемісің?
– Ешқандай да! Сен маған əлі-ақ алғыс айтатын боласың,
Саттаржан. Кеттік!
Олардың сыбыр-күбіріне ел жақтырмай мойын бұра бастады. Оқу залының ұйып тұрған тыныштығын бұзғандықтарының
белгісі. Дегенмен, Саттар досы айтқан ұсыныстың мəніне жетіп
барып қана орнынан көтерілді.
– Институтқа жаңа профессор келіпті, – деген Георгий. – Керемет ғұлама кісі көрінеді, ғұламалылығына қоса əйгілі дəрісші, Ленинградтың күллі білімқұмар, өнерқұмар қауымына белгілі болған
шешен, əсемдіктің аса білгір насихатшысы екен.
Сол ғұлама дəл қазір институттың акт залында əлем əдебиетінің арғы-бергі жайын шолатын дəріс бермек. Оқымыстылардың
сирек болатын мұндай лекциясын тыңдап қалуға кім құштар емес,
бəрі сонда ағылуда. Георгий көріп келді, жоғарғы курс, төменгі
курс студенттері, тіпті оқытушылар да солай беттеген. Егер біле
қалса, осында сығылысып отырған, өздеріне кідие көз сала бастаған мына көпшілік те солай қарай үдере көшер еді. Көркем ойдың
1

«Менің құрдастарымда» сəл өзгеріп, Сивадзе деп жазылып жүр.
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мына Ерубаев сынды қиялдағы алыбы неғып өзін осынша ұзақ
үгіттетіп барады? Ұқты ма? Құмартты ма? Бопты...
Олар асығып-үсігіп акт залына жеткенде, доғаша иіліп, сонау
төбеге дейін қатпарлана биіктей берген орындардан ине шаншар
саңылау қалмаған еді. Сондықтан, тыңдаушы қауым қатарлар
араларындағы баспалдақтарға жайғасып жатқан болатын. Екеуінің етектегі тепкішекке сығылысып отыра бергендері сол, ақырын
күбірлескен жұрт сап тыйыла қалды.
Бəрі күткен лектор ішке енген. Орта жастағы, орта бойлы, көзілдірікті, ақ сары кісі шапшаң басып кафедраға көтерілді. Сəлемдесті. Қолын мінбе қырына қойып тұрып, дəрісінің тақырыбын
айтты. Содан соң бір төгіліп берді дейсің...
Неткен шалқар білім... Көкжиегі кең тақырыпты мейлінше сығып та, қамтып та жатқан, ынтаңды оята түсетін шешендік, шеберлік қандай...
Рас, мұның бəрі туралы Саттар кейінірек, міне, қазір ойлап
отыр. Ал сонда ол əшейін, дəрісхананың аузы-мұрнынан шыққан
көппен бірге, арбалған торғайдай дəрменсіз күйде, бүткіл санасезімімен профессор Медведевтің ғажап лекциясының тұтқынына түскен де қалған. Таңырқау, сүйсіну, құмарту ғана бойын
билеген. Одан арғы жəйттер оның осынау сезімдерін отқа май
құйғандай өршіте түскен еді.
Біріншіден, профессор осы тарих, философия жəне лингвистика институтында жиырмасыншы ғасырдағы орыс жəне совет
əдебиетінен жүйелі түрде лекциялар оқи бастады. Оның əрбір
дəрісі құдды мереке: студент біткен айрықша ықыласпен жиналып, құмарта тыңдайтын. Өнер патшалығын қалтарыс қалдырмай аралатқаны үшін, жалғыз Саттардың емес, талайлардың жүрегіне бекем ұялаған болар-ау сол кісі. Сол кісі – қалың қауымды
ақылымен баурап алған мейірімді ұстазы. Екіншіден, ұзамай-ақ,
оның танымал, ойшыл қаламгер екенін білген. Əуелі шəкірттерінің бірінен. Кездейсоқ. Сосын еңбектерінен. Қуып, іздеп, түйсініп
оқу нəтижесінде.
Былай болған. Бірде олар қалалық бақта топ болып сырғанақ
тепкен-ді. Серуен соңында құрбысы Лена Морозова досы Георгий
екеуін шай ішіп шығуға, өзі пісірген тəтті наннан ауыз тиіп қайтуға үйіне шақырды. Олар құлшына қабыл алған. Аяз сүйген жүздері бал-бұл жанып, қызды орталарына ала, жөнеп берген. Лездің
арасында-ақ трамвай межелі аялдамаларына жеткізді. Түсе-түсе
қалысты. Сонда, екі қадам аттамастан, Ленаның:
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– Ваня ағай! Сəлеметсіз бе! – деген қуанышты айқайы шыққан.
Аялдама тұсынан өтіп бара жатқан шолақ тонды мосқал кісі
тоқтай қалып, Ленамен жадырай амандасты. Əке-шешесінің халжағдайларын, өзінің оқуының жай-күйін сұрады. Қасындағы
достарымен танысты. Грузия мен Қазақстан секілді күн сүйген
өлкелер тарапына жеке өз басының жылы көзқарасын бір-екі ауыз
сөзбен айтып жіберуді ұмытқан жоқ. Бауырмал кісі екен.
Эрмитажға асығып бара жатқанын ескертіп, кешірім өтініп,
сыпайы, іш тартқыш кескінмен қоштасқанға шейінгі бес-он минут ішінде Ваня ағай көп нəрсені сұрап та, айтып та үлгерді.
– Леночка, ата-анаңа сəлем айт, таяу күнде кіріп шығармын, –
деді де, асыға басып, ұзай берді.
Саттардың көңіліне оның профессор Медведев туралы айтқаны
терең ұялап қалды.
– Біз, өзімізді оның шəкірті тұтатып қауым, Павел Николаевичті
ЛИФЛИ-дің1 профессоры болуымен құттықтаған едік. Демек, ол
сендерге сабақ береді, ал сендер əлден-ақ оның лекциясын тыңдап
көрдіңдер, ə? Тамаша ғалым. Біздің аспиранттар семинарының
жетекшісі ғой. Адам таңқаларлық эрудициясы оны жұмысшыларға да, теңізшілерге де, небір зиялы оқығандарға да танымал
етті. Оған қызықпайтын жан жоқ. Жазушылар арасындағы беделі қандай оның! Айтпақшы, Павел Николаевичтің «Жазушы
лабораториясында» атты кітабын қазір бүкіл əдебиетшілер жарыса оқып жүр, қолдарынан түспейді.
Бұл туралы Саттар білмейтін. Ол қөп нəрсені білмейді екен.
Ленаның өнер-білім академиясында істейтін ағайы кездейсоқ
ұшырасқаны қандай жақсы болды. Кездейсоқтықта да заңдылық
бар. Ваня ағайдан естігені, əрине, бұл талантты адам жөнінде
бəрібір ертелі-кеш білуге тиіс нəрселері ғой. Шіркін, еңбектерімен жақынырақ танысса...
Шай құйып беріп отырып, Лена:
– Саттарик, сен керемет таңырқағышсың, өй, неткен əсерленгіш едің өзің, – деп сыңғырлап күлді. – Мен қазір саған профессор жайында сен білмейтін тағы бір хабар айтайын, соған да таңырқаймысың? Айталық, біздің институтқа профессор болып
сайланғанға дейін Медведев бес жыл бойы Герцен атындағы
пединститутта доцент болды. Менің мектептес құрбым сонда
оқиды, содан білем. Павел Николаевичтің лекциясын студенттер
1

Ленинград философия, лингвистика, тарих институты.
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əрдайым асыға тосатын көрінеді. Өзіміз сияқты. Жақсы лектордың лекциясына біз де бар ықыласымызды саламыз, солай емес
пе, Цибадзе?
– Таңдана білу де табиғаттың ерек сыйы, – деп пəлсапашылдана қалды анау. – Қайтесің, жолдас Лена, аузын ашып, көзін жұма
берсін. Ал біз оған дейін былай етейік.
Ол пирогтың үлкен бір бөлегін аузына қөмейлете тығып жіберді. Көзінен жасы аға шайнап, əрең жұтынды. Күлді. Артынан
шай ішті.
– Кəне Саттарға өлең оқытайық, – деді Лена.
Оның ұсынысын Георгий іліп əкетті. Саттар қарсы болған
жоқ. Маяковский мен Блоктан бастап, жаңа шыға бастаған ленинградтық ақындардың өзін сүйсіндірген өлеңдерін бірінен соң
бірін жатқа айтты. Жақсы отырыс болды. Жаровты, Прокофьевті,
Светловты құштарлана, қызулана оқыды. Лена мен Георгийдің
өзіне ризашылықпен құлақ тосуы шабыттандыра түсті. Керемет
серпілді.
Сонда да ойының бір ұшығында Медведевтің кітаптарын іздеу жоспары тұрған. Іздеді, тапты, оқыды. Апталап, айлап. Павел
Николаевичтің əдебиеттану саласына сүбелі еңбек сіңіріп жүргенін көрді. Блок, Есенин жөніндегі мақалаларының танытқыштық
мəні күшті талдауларына қызықты. Əуелде судырата, артынша
терең ойға батып ежелей оқыды.
Ал қолына Медведевтің «Əдебиеттанудағы формальды тəсіл»
атты еңбегі түскенде, мүлдем табандап, пəлен күн көз алмады.
Теория мəселесіне сын көзбен қараудың осынау біртуар ғалым
көрсеткен жолын санасына шым-шымдап сіңіріп, ақыры айқын
ұққандай болды. Шиырлап, ежелеп, əлденеше қайтара оқыды, көп
жерін конспектілеп алды.
Келесі бір күні профессор Медведевтің шығармашылығымен
таныса түсу үстінде, оның творчество психологиясы мəселелеріне өз əдеби қызметінде көп көңіл бөлетінін аңғарды. Профессордың «Ленинград» журналында басылған «Көркем творчество
проблемалары» атты мақаласы бір қызық саланың – ақындықтан
дəмесі бар Саттар үшін ұшы-қиырсыз жаңалыққа сілтер саланың
өрісін танытқандай еді, ал баспахана бояуының иісі аңқыған су
жаңа «Жазушы лабораториясында» атты кітабы сол өрістің дуалы
абызындай болды. Еңбек Саттардың бүткіл сана-сезімін билеп
алды.
Не керек, профессор Медведев Саттар үшін жай тау ғана емес,
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қол жетпес қарлы шыңға, күнмен таласқан Хантəңіріне айналды
да кетті. Осындай адам өзінен емтихан алып, білімін үздік бағалап
жатса, қайтіп төбесі көкке жетпесін. Одан мұның диплом жұмысына жетекші болуға келіскені қандай қуанышқа бөледі десейші. Тіпті жақын досы Георгийдің өзі ептеп қызғанып қалды. Енді
қалай, мұндай ғұлама ұстаздың қол астында диплом жұмысын
жазып, қорғауды кім армандамады дейсің.
Диплом жұмысы жайлы алғашқы əңгімеге соншалықты жүрексініп барған. Профессордың сұрақтарына жөппелдемеде қанағаттанарлық жауап бере алмадым ба деп қорықты. Ал ол қазақ
əдебиетінің арғы-бергі тарихын шұқшия сұраған еді. Жəне оның
орыс əдебиетімен байланысы хақындағы дипломантының пікірін білуге тырысты. Содан соң барып өзі сөйлеген. Саттардың
құрған жоспарын толықтырған. Ізденіс ауқымын нұсқап, ұстанар
бағытын пысықтаған.
– Мен сізге партияның Орталық Комитетінің өткен жылғы
тарихи қаулысын тағы бір рет мұқият оқып шығу керек дер едім.
Бұл документті сіз өте жақсы білуге тиіссіз. Материалыңызды
игеру кілті сонда жатыр.
Пролетар жазушылары ассоциациясының əдеби үдерісті басқарудағы негізгі тəсілі күні кешеге дейін əкімшілік əдіс болып келді. Əдебиетке басшылық жасауға парасат емес, сойыл жұмсалды.
Неге? Себебі олар көркемдік тəсіл мен іс жүзіндегі дүниетанымды
егіз қозыдай ажырамас ұғым деп есептеді. Шығарманы автордың
шыққан тегіне қарап бағалады. Онысы аздай, тегі бөтеннің бəрін
революция ісі үшін пайдасыз деп тауып, əдеби өмірден зорлықпен аластауға көшті.
Не керек, олар ұстанған тұрпайы социологизм əдебиетке тек
сонысымен ғана ірі залал тигізді. Көпе-көрінеу. Өйткені ұрандатып марксизм туын көтерді, сөйтіп алдаусыратты. Бірақ партия
бұл теріс ағымның əділ бағасын беріп отыр, яғни, сіз қолға алғалы отырған тақырыпты ғылыми тұрғыдан дəйектеуге мүмкіндік
туды деген сөз.
Жұмысыңызға кірісіңіз. Алда-жалда əлдебір тығырыққа тірелер болсаңыз – қысылмай келіп ақылдасарсыз. Табыс тілеймін.
Ұстаздың бұлайша жебеп-демеуі Саттарға зор көмек тигізіп еді.
Көңіліне сенім ұялатқан. Сол сенімділіктің арқасында «Орыс неоромантизмі жəне қазақтың буржуазиялық ұлтшыл əдебиеті» деген
тақырыппен жазған диплом жұмысын жетекшісіне бірге оқитын
құрдастарының алдыңғы қатарында ұсынды. Сосын күтті...
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Диплом қорғауға санаулы-ақ күндер қалған...
Ақыры профессор оны қабылдайтын уақытын белгіледі. Келісімді мерзімнен көп бұрын келген Саттар үй маңында сонадайдан
айналған да жүрген. Пəтерге дəл айтылған кезде бір-ақ көтерілді. Қоңырау тұтқасын тұла бойы қалтырап тұрып əрең тартқан.
Сыртқы есікті Павел Николаевичтің өзі ашты. Ұзын желбегейінің
белбеуін жүре буып, шəкіртін өзінің жұмыс кабинетіне бастады.
Саттар жүрексіне басып, дөңгелек үстел жанындағы былғары
креслоға келді де, шетіне ғана тізе бүкті.
Профессор Медведев көзəйнегін дұрыстады. Дипломантына
тесіле бір қарап, қолына үстел үстіндегі папканы алды.
– Мен сіздің жұмысыңызды өте мұқият оқып шықтым, жас
жігіт, – деді. – Өте мұқият. – Саусағын шошайтты. – Жəне айрықша ыждаһатпен, аса зор қызығушылықпен оқыдым.
Саттардың жүрегі лүп ете түсті. Маңдайына шып етіп тер шыға
келді.
– Сіздің бұл еңбегіңізді мен институт бойынша ең таңдаулы
дипломдық жұмыс дер едім. Оның үстіне мұныңыз, менің білуімше, қазақтың буржуазиялық əдебиетін жан-жақты зерттеген, оның
даму жолдарын талдап, орыс империализмі əдебиетінің оған тигізген əсерін ашып көрсеткен тұңғыш байыпты марксистік еңбек...
Профессор бүгін мақтауға жомарттық білдірді. Шəкіртіне
деген махаббатын бүкпесіз жайып салғандай болды. Өзінің
кішігірім зерттеуін асқар тау іспетті ұстаз, ғалым, сыншы кісінің
байыпты түрде талдап, ризашылықпен ірі баға беруі қайран етті.
Саттардың жүрегі торға түскен торғайдай бұлқынды.
– Бұл жұмыста құнды ойлар өте көп екен, – деп, асықпай сөйлеген қалпы, Медведев сөзін сабақтай берді. – Орыс империализмі
мен қазақ буржуазиясының өзара қарым-қатынасы жөнінде айтылған пікірлер мен тұжырымдалған қорытындыларды да мен
тың деген болар едім. – Оқымысты алдындағы сəби пішінді, жүзі
уылжыған бала жігітпен емес, терезесі тең ғалыммен сөйлесіп
отырғандай, дұрысында, білімпаздар арасында елеулі ғылыми еңбек жөнінде баяндама жасап тұрғандай, ойлана сөйлеп отыр. – Бұл
еңбекте келтірілген орыс символизмі1 мен акмеизмінің2 дамуы
1
Символизм – өнердегі ірі ағымдардың бірі, символикаға əуес, оған
сыршылдық, ашып айтпау, ыммен, жұмбақтап айту, тіпті пессимизм тəн.
2
Акмеизм – орыс поэзиясында əсіреңкі символизмге қарсы пайда болған
ағым, саясаттан тыс тұруға, өзекті мəселелерге бейтарап қарауға үндейді.
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хақындағы ойлар мен бұл əдеби ағымдардың қазақ əдебиетіне
тигізген ықпалы жайындағы пайымдарды да мен аса бағалы
дер едім. Дəстүрлі реализмге, əсіресе натуралистік тəптіштеуге
наразылықтан туған əдебиеттегі түрлі бағыттар білгірлікпен
сарапталған.
Профессор алдында отырған шəкіртін енді көргендей, көзіне
тік қарады.
– Мережковскийдің1 бағдарламасын сыншылдықпен талдауыңыз ұнады маған, жас жігіт. Оның бұлдыр символизміне қарамақарсы тұратын, өнерден тек айқындық пен мүлтіксіздікті, гармонияны талап ететін акмеизм де сіздің сарапшыл көзіңізден қағыс қалмаған. Тірі жүргенінде, сіздің пайымыңызға бұл ағымның
əрі теоретигі, əрі көшбасшы іспетті көрнекті өкілі Гумилевтің өзі
тəнті болар еді.
Əрине, бұл ағымдарды түгелдей неоромантизм ауқымына сыйғызуыңыз дау туғызады. Бірақ мəселе онда емес. Аңғарып жүрген
боларсыз, былтырдан бері əдеби ортада социалистік реализм деген
термин көбірек етек алып келеді. Өміршең, нағыз ғылыми атау.
Совет жазушыларының көркемдік құралына лайық атау.
Сізді осы тəсілмен қаруланған марксист-зерттеуші ретінде тануға болады. Бұған өзіңіздің мына тұңғыш ғылыми еңбегіңіздегі азын-аулақ жаңсақтығыңыз кедергі келтірмейді. Мен сіз үшін
өте-мөте қуаныштымын, жас жігіт. Болашағыңыздан зор үміт
күттіресіз.
Сонымен, жақсы жұмысыңызбен құттықтаймын. Сіз мұны енді
ойдағыдай қорғауға тиіссіз.
Бұдан бір-ақ жыл ілгеріде, сонау естен кетпес Ленинград
жазында Павел Николаевич Медведев, ұстаз, зерделі қаламгер,
оған осылай деген. Саттар профессордың айтқандарын іштей
сөзбе-сөз қайталап шықты. Еш жерін ұмытпапты, өмір бойы
ұмытпайтын да шығар. Мақамына дейін есінде.
Бірнеше күннен соң диплом жұмысын үздік бағаға қорғады.
Мемлекеттік комиссия төрағасы қорытынды сөзінде оның жұмысын айрықша атап өтті. Құнды ғылыми еңбек ретінде атады.
Баспаға ұсынуға шешім қабылданғанын айтты. Тағы бір тамашасы – осындай зерделі жұмыс жаза білген дипломанттың аспирантурада қалдырылғаны жөн деп табылыпты. Шіркін-ай,
кеудесін сонда бір ғаламат шаттық кернеді дейсің!
1

Символист-ақын.
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Қуаныштың шырқау шегі – Қазақстаннан келген шақыру
болды. Əрине, аспирантураға бірден қабылдану – үлкен жетістік. Дегенмен, соңғы жылдарғы ауыртпашылықтардан қажыған
өлкесінің өзін қажетсінуі одан асып түсті. Қазір ол туған еліне,
халқына қызмет етуге тиіс. Оны, революция бесігінен жоғары
білім алған азаматты, тұтас бір қоғамдық формациядан бір-ақ
қарғып, феодализмнен социализмге беттеген халқының игілігі
үшін еңбек етуге шақыруда. Жас республика оны мұқтаж кадр
ретінде арнайы шақырып отыр. Осылай ойлағанда бойын билеген мақтаныш сезім, Нева жағалауында, «Мыс салт аттыны» алтын шапағына шомылдыра батып бара жатқан қызыл күнге қарап
ұзақ отырғанында, өлең шумағына айналып төгілген еді. Саттар
сол өлеңін еске түсірді.
Екі тізесін құшақтап, табан астына мұңая үңілген қалпы:
Шығыстан соққан қатты жел
Тереземді қағады.
– Ақынға мені жіберші! –
Дегендей-ақ болады, –

деп күбірлеп бастады. Терең бір тыныс алды. Жырдың келер
шумақтары да санасында бірінен соң бірі өре түрегелді. Бейне бір
Саттарды ширауға шақырғандай. Жалғастырып оқи берді, оқыған
сайын жігерлене түсті.
Шығыстан соққан қатты жел,
Əдейі іздеп келгендей.
– Өлкең шықты майданға
Басыңды көтер! – дегендей...

Көз алдында – былтыр Ленинградтан елге аттанардағы толқыған, шалқыған көңіл-күйі, тілінде – сонда туған өлеңі. Жырын
толғана төгіп отыр:
Өлкемнен соққан қатты жел,
Есігімді қаға ма?
Дүбірлі өмір хабарын
Əкелгендей бола ма?
Кеше бұл жел безілдеп,
Жылаудан көз ашпаса,
Бүгін тіпті басқаша –
Қуаныштан соға ма?!
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Жел тұрған жақ – Қазақ Республикасы. Туған өлкесі. Өлкесіне
Саттар қарыздар. Ол борышын пəрменді еңбекке поэзия-қарумен,
қаламмен араласып, өзінше өтемек болған. Сөйтіп, ол ел дəулетін
тасытуға қалай атсалысатынын өлеңіне қосты. Өйткені:
Телегей теңіз шабыста
Тепсінбейтін тұлпар бар ма?!
Желдей ессе жігерің,
Тебіренбейтін тіл бар ма?!
Өлке ісіне түсінсең,
Төгілмейтін жыр бар ма?!
Тебінгіде жүргенде,
Тұлпар тұрар күн бар ма?!
Социалдық дəуірде
Пайдаға аспас қыл бар ма?!

Бұл жолдарды Саттар мүлдем құшырлана оқыды. Орнынан
тұрып кетті. Сонадайдағы алма ағашының бұтағына сүйеніп біраз
тұрды. Ол өзі жасаған поэтикалық образға жан дүниесімен еніп
кеткен еді. Қалаға қарап:
Шығыстан шыққан қатты жел
Баяулап барып басылды, –

деп бəсең үнмен жалғастырды.
– Өлкең шыққан майданға,
Дей ме, – көтер басыңды.
Түзетуде қатені
Өлке екпінін асырды!
Сол қарқыны, екпіні,
Жатсам-дағы алыста,
Ұйқымды менің қашырды.

Иə! Саттар бойын тіктеді. Қабағы сұстанып, от шашты.
Жұдырығын құлшына сермеп, өлең-антын, өлең-бағдарламасын
оқығанда, саңқылдаған даусы тауды жаңғырықтырды:
Мен тек қана өмірдің
Жүрегінен ұстаймын.
Кем-кетігін өңірдің
Толтыруға ат салып,
Көргенімше нұсқаймын.
Дəуіріме күш керек,
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Күші керек ырғақтың.
Жүректің жігер-жырларын
Жасамақпын, құрмақпын.
Соғуымен жүректің
Жыр балғасын ұрмақпын.
Қатарласып дəуірмен,
Теңестіріп бойымды,
Флангіге тұрмақпын!

Поэзия-естелік жанын жадыратып, көңіліне бір айрықша серпіліс əкелді. Сондағы құштар күй қайта оянды.
Ол астанаға, өлкесінің бас қаласына жеңілу үшін келмеген
болар, орта жолда тоқырармын деп ойлап па еді ол. Мақсатыңа
сай емес ондай іс. Бəрі дұрысталады, бəрі орнына келеді. Екі-үш
күннен соң жазушылардың тұңғыш съезі ашылмақ. Осы тарихи оқиғаға орай Саттардың бастап қойған шаруалары бар, соны
жалғастыру кереқ. Съезді өткізсін, бұл уайымын содан соң-ақ
ойланып-толғанар...
Сергек адыммен қалаға қарай түсе бастады.

МҰҢ
Дегенмен, ой шырмауы оны құрсауынан босата қоймады. Жастардың жетекші шаңырағын басқарып отырған функционерлер
тарапынан жасалған тосын да жойқын шешімнің əсері. Ойға батып
жүре берді, жүре берді. Бір кезде музыка дыбысын құлағы шалды.
Елең етті. Ресторан алдына келіпті. Қарны ашқанын енді сезді.
Бұрылды.
Ішке кіргені сол, скрипкашы жымың етті. Мойнын бұрып, көршісіне бірдеңе деді. Музыканттардың бəрі ризашылықпен бас изегендей болды. Нөмір орындалып болған соң, оркестр жетекшісі
залға беттеді. Шеткі бір оңаша үстелде жападан жалғыз мұңайып
отырған Саттарға даяшымен қатар тақалды. Саттар бұл ресторанға жиі соғатын. Жолдастарымен де, жеке-дара да келе беретін.
Себебі қаладағы бірден-бір байыпты музыка тыңдап, демалуға
болатын орын осы еді. Мұндағы квинтет те Саттарды əбден танып
алған. Классиканы зерек түсінетін де, классикалық шығармаларға
таңдап заказ беретін де осы бір жанары ойға тұнған сəби кескінді
бозбала. Музыканттар ылғи оған өздері келіп, заказ алып кететін.
Саттар қарсысында тұрған пианистке басын изеп, зорлана жымиды. Қалтасынан умаждалған көк қағаз шығарды.
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– Өтінем. Ең жақсысын.
Анау көп ойланған жоқ. Ол Саттардың қандай композитордың
қай туындысын аса ұнатып тыңдайтынын білетін.
– Шуберт? «Музыкальный момент?».
Саттардың жүзін бір сəт бақыт сəулесі шарпыды.
– Мархабат, – деді ол ақырын. – Дəл таптыңыз. Одан кейін оның
«Кешкі серенадасын» да...
Музыкант басын шалт шұлғып, кері айналды. Даяшы келіншек
аспан түстес көзін бір жалт еткізіп, жылы жымиыспен Саттарға құлағын тосты. Саттар көп күттірмей, дайын асынан бірдеңе
жеткізуін өтінді. Жəне бір ұрттам бидай шарабы қоса əкелінсе...
Даяшы елгезектік білдірді. Бəрі де болады, əлгінде өзі тілеген əсем
əуенін тыңдап отыра тұрсын, қалағандары қазір-ақ келтіріледі.
Оркестр Шубертті ойнап жатты. Даяшы жылдам басып асханаға өтіп кетті. Залда халық аз. Тып-тыныш. Түгел ұйып тыңдағандай. Басқаша болуы мүмкін емес. Неткен əуез, қандай үйлесімділік. Жеті ғана дыбысты қалай жетпіс жеті түрде құбылтады
десейші, міне, шығармашылық құдіреті. Аһ, скрипканың жан дүниеңді тебіренте сұңқылдауын қарашы. Шіркін-ай, қилы дауыс
кесінділерін қиыстырып, ажырамастай қиюластырып, осыншалықты лəззатқа бөлей алатын туынды жасау неткен ғажап. Бұл
музыкамен біте қайнасқан композитордың, хас шебердің ғана
үлесіне тиген керемет қой. Сиқырлы əуен, сырлы саз... «Музыкалы сəт» деп қоя салған қарапайым атауының өзінде қаншалықты тартымдылық жатыр. Балқып, толқып тыңдайтын шығарма. Ал «Кешкі серенада» неге тұрады...
Тоқта, музыка аяқталмай дүрліге тұрып бара жатқанын қара
мына əумесерлердің... Саттар төргі үстелден сатыр-сұтыр көтерілген топқа жақтырмай көз салды. Ішіп-жеп болған тоғышарлардың мына классикалық музыкамен шаруасы жоқ, дабырласып өз
жөндерін күйттеп барады. Кенет Саттардың көмейіне лық етіп
жиреніш сезімі тығылды. Шығып бара жатқандардың бірі көзіне
оттай басылған еді. Менмен танауын көкке көтерген жас жігіт. Ол
да Саттарды көрді. Салқын шыраймен басын шайқады.
– Еһ, Саттар, саған мұнда не бар, – деді өтіп бара жатып.
Саттар тіл қатпады. Ол Шубертті тыңдап отыр. Шубертті тыңдап отырған қалпы, тым болмаса шығарманың аяқталуын тосып
барып тұруға өресі жетпеген өркөкіректі немқұрайды назармен
шығарып салды.
Бұдан аз ғана бұрын ол Саттарды көргенде, «Сəке, Сəке» деп
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елпілдеп тұрушы еді. Саттар онымен «Махмет» деп атын атап,
«сен» деп өзімсіне сөйлесетін. Махмет онда қалалық комсомол
комитетінде істеп жүрген. Саттар газет мүддесіне байланысты
қандай шаруа айтса да, қалт жібермей орындайтын. Не керек, ол
Саттардың көңіліне елгезек, сыпайы, қабілетті жас қызметкер
ретінде ұялаған.
Алайда соңғы үш-төрт айда Махмет күрт өзгеріп сала берді.
Оны өлкелік комитетке қызметке алған. Лауазымы жоғарылаған
соң, Саттардың өзімсініп сөйлегеніне намыстанатынды шығарды.
«Мен сізбен арақ ішкен жоқпын ғой, демек, қызметке сай ізет
көрсететін болыңыз», – деді тоқ етерін бір-ақ айтып. Кейбір рухани серпілістер сəтінде ағынан жарылып тұратын Саттар оған
енді қатысудан тыйылған, тіпті қызметі қажет етсе де, тап соны
елемеуге тырысатын. Оларға тірелетін бар шаруаны газет редакторы Несіпбай1 бітіретін. Ал Саттар ішкі редакциялық жұмыспен айналысатын.
Бар білімі мен өнерін, күш-жігерін газеттің ұйытқыш, ағартқыш, жұмылтқыш, танытқыш сөзіне айналдыру мəселесімен шұғылданатын. Ол журналистикада емін-еркін, батыл ізденістер
жасап жүретін еді. Жəне оның түрлі ізденістерінің баршасы жас
адамдардың рухын, түйсігін қажет арнаға бағыттап, жетілдіре
түсуге саятын. Оның журналистикаға жұмсалған еңбегінің қуаты мен екпінін тыпыршыған, тулаған, алға арындай ұмтылған
тұлпарға теңесе болғандай еді ғой.
«Лениншіл жас» газеті редакторының орынбасары, кейін
«Пионер» газетінің редакторы қызметін қоса атқара жүріп, ол екі
газетке де өз ұғымын, өз дүниетанымын, болмысқа көзқарасын
телуге тырысты. Мақтанғаны емес, қызметкерлерінің көбінен
жасы кіші болғанмен, білімі жағынан Саттар олардан көп ілгері
еді. Тілшілердің шеберлігін арттыра түсулеріне көңіл бөле отырып, сол шеберліктерінің тəрбие мəселесіне, коммунистік тəрбиеге тəуелді болуға тиістігін үнемі ескертіп те, өз басының тəжірибесімен үнемі көрсетіп те жүретін.
Ол жастар одағы мүшелері арасында кездесетін оғаш қылықтарға коммунистік мораль тұрғысынан мəн беретін сын мақаланы
өзі де жазды, басқалардың да жазуын талап етті. Ол газет бетінде
пікір алысуды, ой таластыруды дамытты. «Оқырманның санасына
бірден-бір дұрыс ой сіңіруге дискуссия көмек береді, – деп есеп1
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теді ол. – Жас ұрпақ əділдік дəнін өз зейінімен біртіндеп теріп ала
алу үшін, пікірлердің оңқайымен де, солақайымен де танысуға
тиіс».
Алайда Махмет олай есептемейді екен. Оның баспасөз туралы
түсінігі жаңсақ еді. Өзі өресіз, қазақ мүддесінің шын мəнісінің
иісі мұрнына бармайтын, тек жоғарыдан берілетін нұсқауды орындауға шебер көп төрешіктің бірі болатын. Бойындағы бір тексіздік қасиеті салдарынан, газетті меншігім, газет қызметкерлерін
бағыныштым деп санайтын. Сондықтан да ол Саттар əкелген жаңа
лепті түсінбейді. Көсіле шапқан Саттар тұлпарына ол мүлдем
басқаша, шен-шекпендінің көзімен, қызғаныш пен себепсіз өштікке толы сезіммен қарайды.
Ол тұлпардың кедергілерді айналмай, бұза-жарып шабатынына
өз көзін жеткізеді. Бұлталақтай білмегенге тағар бұлтартпас айып
тап сол қылығында жатқанын діттейді. Діттейді де, тұлпардың
шылбырына оратылып, үзеңгісіне жармасады.
Саттар онымен екі арадағы əңгімені еске түсірді.
«Сен жікшілдік туралы мақала жарияладың», – деді Махмет
көсемсіген кескінмен. – «Сен өзің де жікшілдікке апаратын мақала
жаздың».
«Қалайша олай дейсің? Біле білсең, бұл – сол жікшілдігіңді
сынау ғой?!» – деп Саттар қайран қалды.
«Мен сенімен бөтелкелес болған жоқпын, тағы да ескертем,
менімен қызмет бабына сай сөйлес, – деп тырс-тырс етті Махмет.
Биік тақ үстінен қарашаға сыздана, əрең тіл қатар əкім дерсің. –
Одан да, сен мынаны айта ғой, кім саған «комсомолкалардың көрпесінің қалай қимылдайтынын» тексер деді? Неге кір жағасың комсомолға?»
«Комсомолдың биік атына лайық еместерді сынау – комсомолға кір жағу емес қой, ол, қайта, барлық одақ мүшелерін тəрбиелеу
жолы емес пе?» – деді айран-асыр Саттар.
Махмет тыжырынды. «Газетке редактордың орнына қол қойып
отырып, өзіңнің мақалаларыңды баса беру – ұятсыздық. Дикость!
Вот так!» – деді сөзін өршелене, орысша аяқтап.
Саттар өзі жазбайтын редактордың журналистерді басқаруға
хұқы жоқ дегенді айтты. Өзі басқаратын басылымға өзі жиі жазып,
үлгі көрсетіп отырудан еш редактор ұтылмақ емес. Саттар осылай
ойлайды жəне Махметтің əлгі қатты сөзін артық деп есептейді.
Мұнысы Махметті одан сайын шамдандырды. «Сен қызыл сөзбен алдаусыратқанды қой, – деді. – Мишура мұның. Сылып тастау
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керек бəрін. Сонда жікшілдікке жол бергенің жəне комсомолдың
атына кір жаққаның қалады. Міне, бұл үшін жауап беруің керек.
Біз сені жолдас Қайсармен1 келісеміз де, орныңнан аламыз. Солай.
Орны толмайтын кадр болмайды. Ал сен өзіңе көрсетілген сенімді ақтамадың».
«Кешкі серенаданың» соңғы нотасы қалықтады. Саттар селт
етті. Махметке бола ол сүйікті шығармасын да тыңдай алмапты
ғой.
Табағын көтеріп аспан көз даяшы келе жатты.

АЛАҢ
Көңілсіз кейіппен қолына шанышқыны алды. Қуырылған еттің
бір түйірін аузына салды да, құлықсыз шайнай бастады. Сол кезде
біреу қасына отырғандай болды. Көңіл аудармаған. Есесіне келген
адам қамқор үнмен сөйлеп қоя берді.
– Қабағың түспесін, досым, – деді Зейін дəл жанынан.
Қайдан сап ете түсті? Саттар аң-таң. Бірақ Зейіннің кездескеніне шын жүрегімен қуанды. Іштегі құсасын бөлісетін жан досының
дер кезінде қасынан табылуын қарай гөр. Айтпақшы, сəл шыдасын. Даяшы қарындас! Қосымша ас-су... Сөйте қойыңызшы...
– Сен, достым, ұсақ-түйектің бəрін ойдан шығар. Ұмыт.«Ит
үреді, керуен көшеді», есіңде болсын. Əр иттің үргеніне елеңдеймін десең, керуеннен қалып қоюың ғажап емес, – деп күледі Зейін.
Сосын соңғы жаңалықтарды тілге тиек етеді. Саттар өзінің
ашық хатының жазушылар арасында қандай қозғау салып жатқанын біле ме екен? Поэзияны жарнамаға айналдырып жібергендерді сыпайы көзге шұқыған ақылды мақала, шын сын болды.
Саттар əдебиет болашағына жанашырлықпен, білгірлікпен үлес
қосудың үлгісін көрсетті. Ленин жолдас ескерткен «коммунистік
дарақылықпен» ауырғандардыңбүгінгідей тосыншешіміне қасақана, Зейін осыған ерекше назар аударып қоюды орынды тауып
отыр.
Мынадай жұбаныш айтпақ, тыңдасын досы. Небір патша ағзам
мен хан иемнің өзі де, есімі де дүниеден көшкен. Зорлық өткінші.
Жалпы, əдебиет қана мəңгілік екенін есіңде ұста. Сенің Махмет
секілді чиновниктерің – аяққа оратылған шырмауық қана. Саттар,
саған досыңның осы сөзін зайыр есте тұтқан жөн.
Қайсар Тəштитов, сол кездегі өлкелік комсомол комитетінің бірінші
хатшысы.
1
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Досың ескертеді: қара да тұр, болашақ ұрпақ сен көтерген
проблемаларды сарғайған газет бетінен таңырқай, тамсана оқиды да, сені ілтипатпен еске алатын болады. Келешекке керек мəселелерді жазғаның үшін жұмысыңнан қуылғаныңды білсе, əрине,
Махмет-сахметті еске түсірер. Қарғауға ғана. Жиіркену үшін
ғана. Досың осылай дейді.
Ал енді бұл əңгімені тастайық. Жазушылар съезі ашылғанға
шейін кей өзекті мəселелер жөнінде белді қаламгерлеріміздің ойпікірін білген қызық, солай емес пе? Дəл қазір баратын жер бар,
жүр...

***
Əрине, итті елемеуге болады. Бірақ үрген ит қаба да біледі.
Азу тісін аяусыз бір батырғаны аздай, жазушылардың тұңғыш
құрылтайын əзірлесу қамымен жүргенінде, сабалақ ит қалтарыстан тағы арс ете түсті. «Қазақ əдебиеті» газетінің съезд ашылар
күні шыққан саны Саттардың төбесінен жай түсіргендей болды.
Кекесін мақала. Саттардың ақ ниетін бұрып көрсеткен, жығылған
үстіне жұдырық үрдісімен, нысанасын жер қыла түскен мақала.
«Шымылдықтан сығалағандар» деп, тақырыбының өзі ащы уытын
бұрқырата шашып түр.
Саттар мəңгіріп қалды. Көзі қарауытты. Жаны ауырды. Түңілді.
Сосын Зейіннің жұбатуын еске алып, қайта серпілді. Қаламгерлер өміріндегі тарихи бетбұрысқа қатыстылығын сезінудің əсері.
Өйткені жазушылардың алғашқы съезі жүріп жатқан. Өйткені осы
кездері «Лениншіл жас» пен «Социалды Қазақстан» беттерінде
əдебиет мəселелеріне көбірек орын берілген де, драматургияның
беталысы мен өркендетілуге тиіс бағытына арналған Саттардың
мақалалары шығып, жұртшылықты жəне бір елең еткізген.

МЕДЕТ
Қаламгерлер құрылтайы да дуылдатып өте шықты. Шығармашылық құштарлықтан туған айтыстар бəсеңдеді. Жиын алауы
басылды. Қаламгерлер жұмыс үстеліне оралып, творчестволық
шырақтар үйді-үйде маздады. Сонда барып Саттар өзінің судан
шығарылып тасталған балықтай күйге түсіп тұрғанын қайта
сезінді.
Ол бойындағы шығармашылық мүмкіндіктерін жүзеге асыру-
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ға тиіс көпшілік басылымынан қуылды. Өмірінің мəні тəрізді
қызметтен аласталу – тірі өлтірілгенмен бірдей-ау. Осылай ойласа
болды, ұнжырғасы түсіп, қатты қиналады.
Əбүйір болғанда, көңілсіз ойлармен жекпе-жектері ұзаққа созылған жок. Оны өлкелік партия комитетіне шақыртты.
Саттар өлкелік комитеттің табалдырығын біртүрлі беймаза көңілмен аттады. Бұл ғимаратта осыдан бір-ақ ай бұрын болып кеткен. Ол жолы жиналысқа қатысқан. Мақсат айқын, міндет белгілі
еді. Мұхтардың1 «Хан Кене» атты пьесасын талқылауға шақырылған. Енді ше? Енді мұның жеке өзін не мақсатпен шақырды екен?
Ауыр басып, үгіт-насихат бөлімінің қабылдау бөлмесіне кірді.
– Сізді Қабылұлы2 жолдас күтіп отыр, – деді хатшы қыз. – Кіре
беріңіз.
Қабылұлы орнынан тұрды. Саттарға қарсы жүрді. Қолын қысып амандасты. Орын нұсқады.
Сабырлы кескінмен асықпай сөйлей бастады. Саттардан ештеңе сұрай қоймады, көбіне өзі айтып жатыр. Ерубайұлының
творчестволық жолын өлкелік комитет тəп-тəуір біледі деді. Əдебиет, мəдениет мəселелеріне қатысты қаншалықты жүйелі ойпікірі бар екенін Ерубайұлы жолдас түнеугүні Мұхтардың пьесасын талқылаған мəжілісте жан-жақты танытқан. Оның театрға,
драматургияға байланысты мақалаларын Қабылұлы мұқият оқып
шығыпты. Комедияны дамытуға қатысты пікірлері өте орынды.
«Шұғаны» мысал ете отырып, музыка театрының қазіргі жайкүйіне білгір талдау жасаған.
Не керек, Ерубайұлы жолдас өзін көркемөнер саласында тəптəуір қайраткер ретінде көрсетіп келеді. Өлкелік комитет солай
ойлайды. Солай ойлай отырып, Ерубайұлына ұсыныс қоймақшы.
Сөз болмақ мəселе Наркомпроспен – Ағарту халық комиссариатымен келісілген. Жүргенұлы3 жолдастың тілегі бұл өзі, сайып
келгенде. Сонымен, Саттар əлгі мақаласында атап көрсеткендей,
біздің жас театрымыздың басшылығы кəдімгідей ақсап тұр.
Сол кемшілікті түзету үшін музыка театрының директорлығына Ерубайұлы қолайлы деп табылып отыр.
Саттар сұп-сұр болып терлеп кетті. Шамасы, Ілияс ағай білМұхтар Əуезов.
Ілияс Қабылов, өлкелік партия комитетінің бөлім меңгерушісі, əдебиетші.
3
Темірбек Жүргенов, ағарту халық комиссары, мəдениет қайраткері.
1
2
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мейтін болар. Саттарды жақында ғана өлкелік комсомол комитетінің бюросы жұмысынан алып тастаған, яғни...
Қабылұлы мейірлі жүзбен оған тік қарап, айта бастаған сөзін
үзіп жіберді. Саспасын Саттар, өлкелік комитет бəрін біліп отыр.
Өлкелік партия комитеті бұл жұмысқа Саттарды жақсы білгендіктен, болашағы зор кадр деп санағандықтан жұмсап отыр.
Саттар үшін бұл – қызмет сатысының соңғы баспалдағы болмақ
емес, сондықтан партия қажет деп тауып отырғандықтан, бұл тапсырманы орындауға ол шұғыл кірісуге тиіс. Келістік қой? Ілияс
Қабылұлы жылы да салмақты қабақпен Саттарға қолын созды.
Тағдырыңды өлкелік партия комитетінің өзінде ойлайтын көрінеді, неткен ғажап. Еңбегіңе шын бағасын беріп, əкелік қамқорлыққа бөлейтін көрінеді! Қандай бақыт!
Саттардың кеудесін шаттық кернеді. Кеше ғана кемеден суға лақтырылып тасталған еді. Қалай қарманса да, жармасуға жарарлықтай
жаңғыз жаңқа көрінбеген. Малтығып, тұншыға бастаған. Сөйтсе...
Ол айтып жеткізгісіз қуанышқа кенелді. Жұмыс бергеніне
емес, өзін ескергеніне, мүлдем ұмыт қалдырмағанына қуанды.
Онымен бірге достары да қуанды. Əсіресе Қалыбекте – ақын,
сыншы, музыка театры оркестрінің солисі Қалыбекте ес жоқ. Кеше ғана оның газет бетінде Саттармен пікір таластырғаны Махметтердің шамына тиген жəне Саттарға айып болып тағылған еді
ғой. Міне, сол Қалыбек есімді өрелі жігіт досының театр директоры қызметіне тағайындалуын қызу қолдады. Қалыбек театрдағы
бар мəселенің кілтін труппаны нығайтуда, репертуарға сын көзбен қарауда, творчестволық күштермен тіл тауып жұмыс істей
білуде деп ойлайды. Мұның бəрі оның Саттар досының қолынан
келеді...
Саттар аянған жоқ.
Ұзамай ол жаңа ғана шаңырақ көтерген қазақтың жас музыка
театрын тұңғыш гастрольге алып шықты. Алғашқы бесжылдықтың алып нəтижелерінің бірі – Түркістан-Сібір болат жолы бойымен олар Семейге барып қайтты. Абыройлы сапар болды. Жас
театр астанадан алыс аймақтардағы еңбекшілерге жаңа мəдениет
үлгісін əкелді, социалистік ұлттың көркемөнері туындыларын
тамашалатты. Сондағы творчестволық кездесулерден көрермендер де, əнші, артистер де зор лəззат алды.
Алайда Саттардың жан дүниесінде бір олқылық, алаңдаушылық сезім пайда болып, оралуға бет бұрғандарында мүлдем
күшейе түсті:
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– Білемісің, – деді ол пойыз үстінде Қалыбекке. – Театр директорлығы маған қол емес екен. Былай қарағанда, бəрі жақсы
сияқты. Ел алғысына бөленудеміз. Дегенмен, осы жұмыс көңілімдегідей еш қанағат сезімін əкелмеді. Мен бар уақытымды бос
өткізген тəріздімін. Менің мақсатым – қағаз-қалам, мен баспасөзде істеуге тиіспін...
Қалыбек терең күрсінді. Ол досын ұғып отыр.
– Шынымды айтсам, менің де газетке ауысқым келеді, – деді ол
ойлана сөйлеп. – Өзіңнің айтарың барын сезіп тұрсаң – көңіліңдегіден ұсақ жұмысқа қайтіп қанағаттанарсың. Қайдам, Саттар,
менің берер кеңесім шамалы...
Саттар өзінің мұншалықты екіұдай жағдайына байланысты
қатты қинала ойланды. Ақыры тəуекелге бел буып, өлкелік комитетке бет алды. Барып, ағынан жарылды.

ШЕШУШІ САПАР
Қабылұлы оны ықылас қойып тыңдады. Екі күннен кейін өзіне
шақыртты.
– Біз сіздің пайымыңыз жөнінде ойласып көрдік. Сізді журналистика майданына жіберуді мүмкін деп тауып отырмыз. Жəне
ең бір қайнаған жерге, алғы шепке жұмсамақ ойымыз бар, – деді
жолдас Қабылұлы салтанатты мақаммен. – Бүгін кешке бюрода «Қарағанды пролетариаты» газетінің жай-күйі талқыланады,
келіңіз.
Өлкелік комитеттен Саттар ауыр ойға батып шықты. Бұл ұсыныстың арты астанамен қоштасуға тірелетінін сезіп, іштей өзіне
бір сəт қынжылғандай болды. Іле-шала онысының большевиктік
дəстүрге жуыспайтынын ойлады. Партия тапсырмасын қадірлеу
керек. Оны партия жұмсамақ.
Саттар еңсесін көтерді.
Өлкелік комитет оны 1934 жылғы шілде айының 5-ші жұлдызы күні Қарағанды қалалық партия комитеті газетінің комсомол бетіне редактор етіп тағайындады.
Шығар ауыздан Зейін тосып алды. Сауалын үсті-үстіне қойып,
мəн-жайға əбден қанықты. Үйіне ертіп апарды. Үйінде оларды
тамағын пісіріп, Жəмила күтіп отырған болып шықты.
– Құттықтаймын. Құттықтай тұрып, өзіңе бір жаңалық айтқым
келеді, – деді Зейін. – Сырлы жүзбен Саттарға көзін сығырай-
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та қадап, сəл кідірді. – Қуанышыңа қуаныш қоса түсетін хабар
айтпақпын. – Ынтықтыра түсейін дегендей, тағы үндемей қалды.
– Білемісің, сенің мұның мені баяу жанған отқа асықпай қақтағанмен парапар болып тұр, – деп, Саттар басын шайқады.
Сосын Зейіннің жымың етіп, келіншегіне əлдебір астыртын
белгі бергенін аңдап қалады да, қара көздерімен оған шаншыла
қарайды. Қарайды да, сақылдап күледі.
– Тани алмадым, нені жұмбақтағаныңды айырар емеспін, – дейді.
Зейін сенімді сарынмен басын изеп:
– Таппайсың, – дейді. Сосын Саттардың жанарына жанарын
қадайды. – Өзім-ақ айтайын. Меруерт Қарағандыға кетті. Меруерт ше, кəдуілгі Меруерт! Ол бұдан былай Қарағандыда жұмыс
істейтін болады. Түсінемісің? Сен бара жатқан Қарағандыда. Сен
Меруерттің соңынан қуып бара жатырсың!
Зейін, шынында, күтпеген нəрсені айтты. Тұла бойы дуылдап
кеткен Саттар жөппелдемеде қуанарын да, қуанбасын да білмей,
ақырын ғана:
– Қоңырша, білемісің сен, мына қылжақбас не айтып кетті? –
дей берді.
Бүйрек беті шұқырайып, енді Зейін күліп берсін. Екі қолды
кеудеге айқастырып қойған. Сасқалақтаған досын мəз бола
бақылайды.
Дастарқанға буы бұрқырап тағам келді. Жəмила күйеуінің айтқанын əзіл аралас көңілді үнмен үстемеледі:
– Бүгін ғана хат алдым, – деді. Табақты ортаға қойып, шашын
түзеді. – Қызметке кіріскенін жазыпты. Қарағандыға барысымен
тауып ал. Өзіңді солай қарай тура біліп жұмсап отырғандай болды ғой...
– Еңді қалай, айттық қой, ескеріңіздер деп..
– Пай, шіркін-ай, орайын келтіруін...
Олар əзіл-қалжың араластыра отырып, көп тілектің басын
шалды. Жас ерлі-зайыптылар Саттардың сапарының оң болуын,
сонау алыс өңірде де абыройлы жүруін жəне, əрине, ғашықтық
сезімінің қабыл алынуын, таза, мөлдір сүйіспеншіліктің жауапсыз
қалмауын, яғни махаббаттың қос жүрек қоса жүдеп, қоса түлердей етіп, екі жақты да ыстық жалынымен орап тұруын, тағысынтағы тамаша ниеттерді ақ көңілден тіледі. Қоңырша-Жəмила сынды керемет келіншектің қолынан шыққан дəмді ас хақында мадақ айтуды Саттар да қалт жіберген жоқ. Сырласу арасында түрлі
ретпен түрлі жылы сөздерін ара-тұра жариялап отыруды ұмытпай,
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жігіттер тауықтың етін де, сорпасын да терлеп-тепшіп, сүйсіне
ішіп-жеп алды.
Кенет Саттардың көңіліне бір дүдəмал пайда болды. Сол-ақ
екен, мазасы кетті. Ақыры, соның мəн-жайын достарынан қысыла,
сыр қылып сұрады. Меруерт неғып астанадан кетіп қалды екен?
Оқуын əзір бітіре қоятындай емес еді ғой?
Осындай сұрақтың тууы мұң, Зейін де, келіншегі де бір сəт
сабырлы, салмақты кейіпке еніп, үндемей қалды. Сосын түсіндірді. Алматыдан кеткен себебі, біржолата кеткен себебі мынау
екен: оны оқудан шығарып жіберіпті.
Зейін күрсінді. Солай болыпты.
– Неге? – деп, Саттар екеуінің аузына тынышсыздана, шыдамсыздана, таусыла қарады.
– Жала жауыпты, – деді Жəмила.
Зейін басын шұлғыды:
– Байдың қызы депті. Біреу-міреулер оны оқуға шыққан тегін
жасырып түскен деп көрсетсе керек.
– Кімдер? – Саттардың қабағы түйіліп кетті.
– Махметтер аз ба қазір, – деп Зейін қолын жайды. – Реті келсе,
шалып қалуға, күйе жағып жіберуге құмар боп тұр ғой мұндайлар. Бұл қыздың да оқығанын көре алмай, іші күйіп жүргендер
табылыпты.
– Өтірік екенін, жалған айып екенін айтпай ма?!
– Тыңдамапты да...
– Мəселен, сен өзіңнің кінəсіздігіңді дəлелдей алып па едің?
Саттар үндемей қалды.
– Сонда қалай өзі? – деді Жəмила. – Шындықтың ашылмай
қала беретін болғаны ма? Əділет деген қайда сонда?
– Түптің түбінде шындық шықпай тұрмайды, əділет жеңбей
қоймайды. Солай емес пе?
– Иə, өтіріктің өресі тар екенін халық айтқан.
Достар бірін-бірі мақұлдасты. Жəмиланың таңырқауы таусылар емес. Екеуінің алдына дəл жауабы беймəлім сауал тартады. Басқаны былай қойғанда, өз бастары мен өздері жақын тұтатын кей адамдардың тап осы кілтипаннан – ақтығына тиісті
орындардың көзін жеткізе алмаудан азап шеккенін қалай ұқсақ
екен?! Меруертке біреу тасадан домалақ арыз айдап, кір жұқтырды да, көздеген мақсатына жетті. Алайда соның анық-қанығына
кім барды? Жазықсыз жанды жазалай салды. Осы ма əділдіктің
үстемдігі?

Саттар Ерубаев

450

Келіншегінің қызарақтаған қоңырқай жүзіне күле қараған
Зейін байыппен басу айтты.
– Қаралаудың оп-оңай екені де, ақталудың соншалықты қиындыққа түсетіні де рас, – деді. – Əсіресе, айып тағушы өзіңнен жоғарырақ тұрса. Мəселе сол жоғарыда мейлінше адал, əділ адамдардың болуында. Жеке басының күйкі пендешілігін қызмет
бабына араластырмайтын туғансыз тура билер басқару ісіне көптеп тартылар болса, бұл пəлең, сөз жоқ, ауылын аулақ қондырады
ғой.
– Рас, – деді Саттар, – бірақ тура би болу да аз, ондайларға
терең білім керек. Нағыз сор – бастықтың қуыс кеуде, құр көкірек
болуы ғой.
– Болашақ – кеудесіне нан піскен Махметтердікі емес, елдік
мүдделерді терең пайымдай алатын Ахметтердікі1, – деді Зейін
көтеріңкі үнмен. – Мен əлгінде ғана оған жолықтым, көзім əбден
жетті.
– Нұралыұлын айтамысың?
– Иə, мəжіліске шақыртқан ғой, кеше келіпті. Сен туралы шұқшия сұрады, өкініп жатыр.
Саттар көңілденді.
– О, Ахметтің жөні бөлек, – деді. – Есіңде ме «Достық жыры»,
Зейін? Қоңырша, білемісің, біз ол өлеңді Зейінмен бірлесіп жазғанбыз...
Жəмилаға екеуі дастарқан жинаса жүріп, өлең тарихын айтып
берді. Сосын үшеуі тысқа сейілге шықты. Түнгі көшемен əрліберлі жүріп, серуен құрды. «Пионер» газетінің алғашқы редакторы болған, одан комсомолдың басшы қызметіне жоғарылатылған құрдастары туралы аз-кем пікір алмасты.
Сен шөлдесең ішетұғын
Жүрек суы – қаным бар, –

деп, Саттар өлең бастады.
Жүрегімде сен деп соғар
Бір өзгеше тамыр бар, –

деді Зейін оны іліп əкетіп.
Ахмет Нұралин, «Пионер» газетінің бірінші редакторы, сол тұста облыстық комсомол ұйымдарының бірінде басшылық қызметте болған.
1
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Батыс Қазақстан комсомолына арналған, күзде ғана «Лениншіл
жас» бетінде барша өлкеге жария болған өлеңдерін екеуі жарыса,
қызуқандылықпен, екпіндете оқыды.
– Есіңде ме, – деді Саттар. – Сонда көз алдымызда Батыс Қазақстан облыстық комсомол комитетінің бірінші хатшысы Ахмет
тұрған жоқ па еді. Əсіресе мына шумақ ойға оралғанда ше:
Сен, мінеки, комсомолдың
Басшысының бірісің.
Ал мен-дағы күрестемін,
Жастықтың шындық жыры үшін.

– Əлбетте. Мен айтайын саған, комсомол қызметіне баспасөз
майданынан баруы – Махметтің бойындағы «түймедейді түйедей»
қылатын ұсақтық, «шаш ал десе, бас алатын» шолақ белсенділік
тəрізді міндерден оның ада болуына шешуші ықпалын тигізді.
Зейін кепіл бола алады: Ахмет биіктен, ірі тұрғыдан ойлайтын қызметкер. Ол қалам ұстаған жігіттердің əрқайсысының
творчествосы туралы пікір түйген. Пікірін қазіргі кезеңдегі ұлттық мүддемен сабақтастыра сипаттайды. Оның бүгін Зейінге не
айтқанын білемісіңдер? Өзі жікшіл адам өз-өзінен күдіктеніп,
шұқылап, жақтырмағандарының ішінен жікшілдік іздеп жүреді
деді. Жеке басының мансабы үшін ақты қара деуден тайынбайды деді. Махметтің дертін тамыршыдай дөп басып айтты. Арқа
сүйеген мықтыларының арқасында бұл да осы көзге көрінбейтін
жымысқы күрес тəсіліне бойлап барады деді.
– Байқаймын, тым ашыла сөйлесіпсіңдер...
– Енді қалай, қазіргі жас қайраткерлерді салыстыра танып, келешек үмітімізге көзімізді аша қарауға тырыспаймыз ба. Білгенім
мынау: сенгені зор болғандықтан, Махмет рухани бейшаралығын, жүдеулігін, осалдығын əкімшілік күшімен толықтыруға көз
жұмып кіріскен екен. Оны əшкерелеуге тиіс жоғарыдағылар, қайта, оның жоғын жасырады.
Саттар күрсінді. Қатты ренжіп:
– Бар пəле таяздықта, білімсіздікте, мəдениетсіздікте жатыр, –
деді. – Айтшы өзің, мəдениетті халықтың қайсысында ру бар?
– Рас мұндай пəлені өскен елдің бірі білмейді...
– Бізді оңдырмай келген – осы руға бөлінушілік. Бұрын Россия патшалығы қазақ арасында ру тартысын əдейі қоздыратын.
Олардың «Бөлшектеп таста да, билей бер!» деген ұранына бұл
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жағдай қолайлы құрал болды. Енді не жоқ? Таңымыз атқан осынау тамаша дəуірде енді неге ел боларлық шаруалармен айналыспасқа?
– Сен, осы, бəрін де жүрегіңе тым жақын қабылдайсың, Саттар, – деді Зейін. – Бес саусақ бірдей емес, негізінен ұлы көш ілгері
кеткен жоқ па? Жəмила, тыңдашы, былтыр Арқада жүргенімізде, Саттардың бір қарияны састырғаны бар. – Жымиып Саттарға
қарады. – Қатты-ақ абдыраттың сонда...
Күзде екеуі іссапарға бірге шығып, Көкшетауға барған. Сонда,
жол үстінде, руын сұраған бір қартты Саттар аяусыз келеке еткен
еді. Соны еске алып біраз күлісті.
Сосын Саттар қайтадан көкейіндегісін қозғады:
– Білемісің, Зейін, менің есіме жетекшімнің бір əңгімесі түсіп
тұр. «Орыс символистері» жинағын талдау кезінде айтқан еді. Бальмонт эмиграциядан оралғанда, Петербургте үлкен əдеби кеш болыпты. Сөйлеушілер оның мақтауын асырып, орыс поэзиясының атасы
десе керек. Сонда бұл егде тарта қоймаған жас «ата» иін тірескен
жұртқа өзінің оларды ұрпағым деп танудан бас тартатынын мəлім
етіпті. Өйткені, депті ол, бекерге елеуреймін деп, терезе сыртына көз
салмайсыңдар, қайнаған дүбірді, алуан мазмұнға толған тіршілікті көрмейсіңдер, жазатын нəрсені өздерің көзден таса қыласыңдар
депті. Білесің бе, маған осы ойда бір нəр бар сияқты. Не керек,
қайдағы бір саяз əкімдерге бола жүйке тауысып?
– Міне, менің де саған айтарым осы ғой...
Саттар оған көңіл аудармай, сөзін сабақтай берді.
– Бізге өмірді зерттеу керек, зерттей отырып жазу керек. Жəне,
əрине, оқуға тиіспіз. Пушкиннен екі есе көп оқуға тиіспіз. Өйткені Пушкинге дейінгілерді оқудан, Пушкиннен бергі əдебиетті,
əсіресе «алтын ғасыр» əдебиетін оқуға орасан мол уақыт қажет.
Сондықтан жатып та оқиық, тұрып та оқиық, – деп бір күліп
қойды. – Сондайда əлдебір жікшіл жымысқыларды елегің де келмей қалады.
Əсем Алматының жұлдызды аспаны астында достарының иығына қолын салып тұрып, қазіргі көңіл күйіне сай есіне түскен
өлеңді оқыды:
Неужели же я буду так зависеть от людей,
Что не весь отдамся чуду мысли пламенной моей?
Неужели же я буду колебаться по пути,
Если сердце мне велело в неизвестное идти?
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Нет, не буду, нет, не буду я обманывать звезду,
Чей огонь мне ярко светит и к которой я иду1.

Саттар керемет сергіп кетті. Көшеде де, Зейіннің құрқылтайдың ұясындай пəтеріне оралған соң да, сүйікті өлеңдерін бірінен соң бірін серпіле оқыды. Қымбат арманын сыр қылып айтты,
жоспарымен бөлісті.
Жəмила күйеуі мен Саттарға дəліздің еденіне төсек салып берді де, ішкі бөлмеге кіріп жатып қалды. Достар оған қайырлы түн
тіледі. Өздері əдебиет, өнер, өмір жайлы сырласам деп, таң қылаң
бергенше ұйықтаған жоқ.
Ертеңіне Саттар жолға шықты.
Алып құрылысты, мол көлемде енді игеріліп жатқан көмір
кенішін, болашағы зор Қарағандыны бетке алып шыққан. Бірақ
біртүрлі пəс көңілмен аттанды. Алматыны қимаған. Əдебиет майданының үлкен ордасынан алыстауы жанына батқан.
Өзін шығарып салып тұрған достарына вагон терезесінен қол
бұлғай бере, көзінен жас ытқып кетті. Жолым болмады деп қамыққаны. Алайда іс жүзінде олай емес, нағыз жұлдызының оңынан туып келе жатқанын тап сол сəтте ол сезген жоқ. Бұл сапарының өзін түптің түбінде мəңгілікпен қол ұстастыратынын,
қазақ əдебиеті ордасындағы қастерлі орындардың біріне қадірлеп отырғызарын жасы жиырмаға да тола қоймаған жас жігіт
қайдан болжасын. Ақ бас Алатау қойнауында қалып бара жатқан
астанадан көзін алмай, үнсіз егіліп тұра берді.
Паровоз түтінін шұбалта, буы бұрқ-бұрқ атқылап, жас республиканың ірі индустрия ұясына қарай жөнеп барады. Ертеңгі күнінен бейхабар Саттарды мəңгілік өмір есігін ашқызатын болашағына əкетіп барады.

***
1934 жылғы тоғызыншы июль күні ол «Қарағанды пролетариаты» газеті жауапты редакторының орынбасары, əрі комсоАқын К. Бальмонттан. Жолма-жол тəржімесі: «Шынымен де мен соншалықты тəуелді болармын ба адамдардан, Жалынды ойымның ғажайыбына
толығымен беріле алмайтындай? Шынымен де мен сапар үстінде қобалжырмын ба, Егер жүрегім маған беймəлім жаққа баруға əмір етсе? Жоқ, алдамаймын, жоқ, мен жұлдызымды алдамаймын, Оның оты маған жарқырап
жарық түсіріп тұр жəне мен соған бара жатырмын».
1

Саттар Ерубаев

454

мол бетінің редакторы қызметіне кіріседі. Он ай істейді. Одан
əрі тағдыр оған тағы екі жыл ғұмыр қияды. Барлығы үш жылға
жетер-жетпес мерзім. Қамшының сабындай қысқа, қас қағымдай
шектеулі уақыт. Сосын сұм ажал оны жиырма үш жасқа да жеткізбестен, атышулы 37-ші жылы бұл дүниеден алып кетеді...
«Менің құрдастарымы» жарыққа шығардан екі жыл бұрын...
...Небір сүңгуір тереңге ұзақ бойламайды. Əлсін-əлсін, тыныстап алу үшін, су бетіне қалқып шығады. Мен де жылдар тұңғиығында көп жүзуге шыдамадым. Кері оралдым. Тапқанымды саралауға,
өздеріңізбен бөлісуге. Сосын дамылдап, күш жинауға... Көмескі кезеңді ауыр толқынымен бүркеген тереңдікке тағы бір сүңгіп
байқау керек əлі...
1982, 1993

МӘҢГІ ЖАС, МӘҢГІ ЗАМАНДАС
Бұл күндері Саттар Асқарұлы Ерубаев сексен жасқа келер еді.
Алайда тағдырдың оған жиырма үш-ақ жас өмір қиғаны белгілі.
Көзді ашып-жұмғанша өте шыққан сол бір келте ғұмырында
Саттар он тоғызына дейін оқу жолында жүрді. Əуелі Түркістан
қаласында Абай атындағы қазақ, одан Ленин атындагы орыс мектептерінен жалпы білім алды. Сосын бір-екі жыл Түркістан, Шымкент кəсіби мектептерінде теміржол жəне байланыс оқуларын
оқыды. Содан соң барып нағыз білім даңғылына бет алды – 1929
жылы Қазақ ағарту халық комиссариатының дайындық курсына
қабылданып, ақыры, Ленинград тарих-лингвистика институтына
түсті де, оның əдебиет бөлімін 1933 жылы бітіріп шықты.
Қалған төрт жыл өмірі жұмысқа арналды...
Осы қысқа мерзім ішінде Саттар баспасөзде – 1933 жылы «Ленинская смена» газеті əдебиет жəне өнер бөлімінің меңгерушісі,
сол жылдың соңынан 1934 жылғы жазғытұрымға дейін «Лениншіл жас» газеті редакторының орынбасары, «Пионер» газетінің
редакторы, 1934–1935 жылдары Қарағанды пролетариаты» газеті
редакторының орынбасары лауазымдарында еңбек етті; мəдениетте – 1934 жылы бірер ай музыка театрының директоры болып істеді; білім беру саласында – 1933–1934 жылдары Жоғары
ауылшаруашылық мектебінде диалектикалық материализмнен,
1936–1937 оқу жылы Қазақ педагогика инситутында əдебиет
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тарихы мен теориясынан сабақ берді; ғылыммен тиянақты айналысуға тырысып байқады – 1935–1936 оқу жылы Ленинград
университетінің аспирантурасында оқыды...
Қызметімен қатар, жұмыс міндеттерін орындаудан қолы қалт
еткен сəттердің бəрінде – түнгі уақыттары мен демалыс күндерінде – көркем шығармашылықпен шұғылданды. Алуан тақырыпқа
түрлі жанрда қалам тербеді. Өлеңдерін, балладаларын, əңгімелерін, публицистикасын, əдеби сын мақалаларын, пародиялары
мен сатиралық туындыларын мерзімді басылымдар беттерінде
жариялады, жолдастарына оқып беріп жүрді...
Қайтерсіз, Саттар Ерубаевтың өмірі өлшеніп салынған шегірен
былғары жедел қусырыла бастаған-ды: творчестволық жоспары
ұлғайған сайын ауру əл бермей, тəнін үдей мүжіп, денсаулығы
кеми берген. «Шынында, өлім маған алара қарап, төне түскен
еді, – деп жүрекжарды сыр ақтарады жазушы. – Ол мені алмақ
болды, бірақ мен бақытты ойладым. Ол бақыт маған тəтті де
көрінді. Бақыт маған өткен күндер мен азабы мол аурулардың
арасынан қарайды, сүйген жарымның мөлдіреген бота көзіндей
жасқана да күлімдей қарайды...» Міне, өмір сүруге ұмтылтатын
күш... «Керек десең: менің өмірімнің өзі – бақыт». Жақсы
сенім, бірақ тіршілігінің тарылып тұрғаны хақ. «Мен шешуі
табылмастай бір мəселеге тап болдым: ол – өмір сүру, өлмеу
тілегі еді». Осынау тілек өлімнің жақын қалғанын түйсінген
Саттарды өмірге құлшынтты. Ол қатерлі дерт төндірген ажалға
қасқая қарсы қарап тұрып, өмірінің басты кітабын – «Менің
құрдастарым» романын жазды.
«Менің құрдастарым» романы авторы дүние салғаннан соң
екі жыл өткенде жарық көрді де, бірден оқырмандардың ыстық
ықыласына бөленді. Осынау əйгілі шығарманың қазақ əдебиеті
төрінен баяғыда орын тепкені баршаға аян. Осынау əйгілі шығармасы арқасында мəңгі жас үлкен жазушының есімі қазақ əдебиеті тарихында өшпес əріптермен баяғыда жазылып қалғанына
ешкім шəк келтірмейді.
Əдебиет сүйер қауымға мəлім – «Менің құрдастарым» романы қазақ жұмысшы табының қалыптаса бастау тарихынан,
30-жылдарғы Қарағанды сынды ірі өнеркəсіп ошағының тыныс-тіршілігінен сыр шертіп, алғашқы ұлттық техникалық интеллигенция өкілдерінің бейнелерін сомдаған туынды ретінде
бағалануда. Романды жарты ғасырдан астам уақыттан бері халқымыздың əлденеше буыны сүйсіне оқып келеді. «Менің құр-
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дастарымның» оқушысын баурап алар құдіреті, əдебиетіміздің
қастерлі төріне шығарған қасиеті əрине, тек тақырыбында емес.
Саттар Ерубаевтың ақтық əніне айналған бұл шығарманың
ұлылығы – қарапайымдығында; тілінің қалың көпшілікке жақын, түсінікті болуында; оңай, жеңіл, күнде еститін сөзбен əсерлі
жазылуында; дəл, айқын сурет бере алуында; шын жүректен
ақтарыла əңгімеленуінде; ақжүрек сыршылдығымен өзіне ұйытып əкетуінде...
Шешен де бай тілмен қою, көркем бейне жасайтын қаламгер оқырман жүрегіне терең ұялайды деседі, əйткенмен Саттар
тəжірибесі – əдебиетті тек шешендікпен, майы тамған шұрайлы
тілмен жасауға болады деушілердің қатты қателесетініне нақты
дəлел...
«Менің құрдастарым» аяқталмай қалды. Дұрысында, бізге тасқа басылып жеткен нұсқасына қарап солай – аяқталмаған деп
ұйғарамыз. Ал іс жүзінде қаламгердің роман сұлбасын қағазға
түгелімен түсіріп үлгеруі əбден ықтимал. Саттар дүниеден аса
бір қитұрқысы мол аласапыран шақта озды, ал сол кездегі жағдай
иесі өмірде жоқ қолжазбамен жұмыс істеуге тиіс редакторға қолайлы бола қоймағаны кəміл. Саяси қуғын-сүргін науқаны дəуірлеп тұрған. Күдік туғызатын əлдене басылып кетпеу үшін қолжазбаға екі шұқып, бір қарау керек, мұқият зерттей отырып,
залалды-ау деген жерлерін дер шағында алып тастаған жөн...
Яғни романның жекелеген тарауларының қысқартуға түсуі əбден ықтимал.
Жəне бір сұрақ туады... Баспагерлердің қолына тигені, дайындап, өндіріске өткізгені қай қолжазба екен? Саттар өмірінің ақырына шейін жұмыс істеген нұсқа, өзімен бірге Алматыда болған,
демі біткенше жазылып, артында қалған қолжазба ма?
Замандастарының айтуынша, Саттар өте өндіріп жазған, əсіресе қайтыс болар жылы екі-үш ай бойы қағаздан мүлдем бас алмаған. Дегенмен, біздің қолымыздағы романды сол ақтық жұмыс
сəттерінің жемісі деп қарайық десек – «Менің құрдастарымның»
кей үзіктері ертеректе жария болған. Саттар Ленинград университетінің аспирантурасында оқып жүргенде мерзімді басылым
бетін көрген. Оған ой жүгіртпей тағы тұра алмаймыз. Мəселен,
1936 жылғы 25 мамырда, яғни өмірден өтерінен бір жыл бұрын,
«Қазақ əдебиеті» газеті Ерубаевтың «Өмір махаббаты» деген
туындысын «баспаға дайындалып жатқан романнан үзінді» деген
анықтамамен жариялаған. Назар аударыңыз: «жазылып жатқан»
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емес, «баспаға дайындалып жатқан» роман! Бұған 1935 жылғы
көктемде Қарағанды қалалық партия комитетіндегі əдебиетшілер
қатысқан жиналыста болашақ романның киносценарий үлгісінде
жазылған нұсқасы талқыланғанын қосыңыз. (Реті келгенде айта
кетейін: 1939 жылғы басылымның қолжазбасы Қарағандыдан
алдырылған болатын дегенді мен сол кездегі əдебиет тыныстіршілігін жақсы білген үлкен жазушы ағаларымыздың бірінен
естіген едім.) Яғни, сонау «Қазақ əдебиеті» үзінді басқан тұста
роман жазылып біткен, сөйтіп, шығаруға əзірлік (автор тарапынан
қайта қарау, яки баспа қабырғасында редакциялау) жүргізіле
бастаған деп шамалау жобаға келсе керек.
Алайда газет жария еткен үзікті «Менің құрдастарымнан» таппайсыз. Ол дербес туынды ретінде тек 1957 жылдан беріде басылып жүрген шығармалар жинағына енгізіліп келеді. «Тегінде,
Саттар романды жазу процесінде бұл көріністі сюжеттік желіге қосуды орынды деп таппаған болуы керек. Өйткені романда
Дəмелі Ықыласқа қосылғаннан кейінгі эпизодтарда көрінеді, ал
новелладағы суретші романда атымен жоқ. Саттардың бастапқы
замыслы басқа болуы мүмкін. Роман аяқталмай қалғандықтан,
бұл көріністі романға қиыстырудың, қабыстырудың ешбір қажеттілігі жоқ. Сондықтан оны өз алдына жеке шығарма деп
есептегеніміз жөн», – дейді бұл орайда Ерубаевтың 1957 жəне
1979 жылдары шыққан жинақтарындағы шығармаларына жазған түсіндірмелерінде белгілі қаламгер жəне ғалым Тұрсынбек
Кəкішев. Жаны бар пікір. Əйтсе де «Менің құрдастарымдағы»
Дəмелі, Ықылас, Рахмет қарым-қатынастарына арналған беттерді еске түсірейікші – Дəмеліні суреттей келіп, автор: «Бұл баяғы өзімізге таныс Дəмелі ғой» демейтін бе еді? Демек, Саттар
ұғымында – «Өмір махаббаты» (əңгіменің алғашқы атауы, Асқар
Лекеровтың естелігіне қарағанда – «Өмір сұлулығы», газетте
«Өмір махаббаты» деп аталған, оны Т. Кəкішев ішкі мазмұнына
сəйкестендіріп, Саттар жинағына «Өмір көркемдігі» деп өзгертіп
қосқан) романның алдыңғы бөлімінен орын алған деген сөз.
Олай болса, бұл тарау романға неліктен енбей қалған? Шынымен автордың еркі солай болды ма екен? Жоқ. Аталмыш бөліктің романнан алынып қалуы – қолжазбаны 1937–1939 жылдары басуға əзірлеген баспагерлер ұйғарымынан шығар десек,
шындыққа тақалатын тəріздіміз. Мұның бірнеше себебі болуы
мүмкін. Біріншіден, Саттар қолжазбасының түп-түгел жинақталмауы ғажап емес. Əйгілі «үлкен террор» ылаңынан Сат-
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тардың өзі тағдырдың жазуымен о дүниеге көшіп құтылса да,
айналасындағылары, араласатын қаламдастары тұтылып, қуғынсүргінге ұшырап жатқан шақ қой, жаппай үрей – «халық жауы»
жаманатының əйтеуір бір жолмен жұғып кету қаупі, «халық
жауларының» қолдарынан табылуы ықтимал Саттарға тəн қолжазбалар, сөз жоқ, оның көптеген шығармаларының жоғалып
кетуіне, соның ішінде «Менің құрдастарымның» жұқарып қалуына əкеліп соқты...
Екіншіден, бастыруға жинап алынған қолжазба идеологиялық сұрыптаулар мен тазартулардан өтті ғой деп ойлаймыз.
Түпнұсқа, автордың қолымен жазғандары бізге жетпегендіктен,
қысқарту, өзгерту көлемін діттеп айту мүмкін емес, дегенмен, романның саяси сүзгіден өткізілгеніне еш күмəнданбаймыз. Бұған
романның «Қазақ əдебиеті» газетінде 1936 жылғы 29 желтоқсанда
жарияланған үзіндісіндегі – Саттардың белгілі орыс жазушысы
Борис Пильнякке сілтеме жасай отырып, сұлулықты түсіну кілтін əңгімелейтін жері қысқарып, алғаш рет 1939 жылы шыққан
кітапқа кірмей қалғанын мысал етсек те жетер. Қысқарту себебі
айқын – Борис Пильняк 1937 жылы халық жауы қамытын киді...
«Өмір махаббатының» «Увертюрадан», немесе «Романға баратын жол» бөлімінен өзіне тиесілі орынға кірмей қалғаны –
əлгіндегідей идеология елгезерінің торынан өтпеуі салдарынан
шығар деп жорамалдаймыз. Есіңізге түсіріңізші: əңгімеде бақытты, қуанышты, көркем Дəмелі байдың қызы деген жаладан
тез солады. Кейінірек, ісі анықталып, қуанышы оралады. Бар
пəле осында жатпасын: кеңес қайраткерлері ұғымында ешкімге
тектен тек айып тағылмаса керек. Бетіне басылған кінəні жала
деу – қателесу, əділетті кеңес өкіметіне жала жабу...
Саттардың жаңашылдығы, көркем шығармашылықта ешкімге ұқсамайтын өз қолтаңбасын жасауға, тың соқпақпен жүруге
ұмтылуы қолға тиген аз мұрасынан-ақ айқын танылады. Күмəн
жоқ – қаламымен оқырманға əсем, сырлы саз секілді терең
əсер етуді ойлаған Саттар Ерубаев романының құрылымына
да, орындалуына да ерекше мəн берген. «Менің құрдастарымның» алғашқы бөлімін қаламгердің «Романның увертюрасы» деп
атағанына ой жүгіртелік. Увертюра дегеніміз – театр спектакліне,
музыкадағы көлемді шығармаға жол салатын аспаптық кіріспе.
Онда əдетте негізгі шығармаға ортақ белгі, қасиет біткен мейлінше жарқын түрде жинақталады. Ол музыкалық алғысөз ретінде
де, бейнелік жəне композициялық нышандары бар дербес туынды
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ретінде де, сондай-ақ осы екі бағытпен өзара байланыстырылып
та жасала береді. Музыка əлеміне ғана тəн көрінетін бұл ұғымдарды көркем прозаға Саттар батыл да білгірлікпен алып келді.
Ол, ыңғайы, əуезді роман жазуға əуен дүниесінің ілімін табысты
қолданған жалғыз да ерек, дара қаламгер болып қалар əдебиет
тарихында...
Меніңше, Саттар көңіліндегі кең тынысты көркем полотносының кіріспесін музыкалық салтанатты увертюра сипатында орындаған. «Менің құрдастарымның» кіріспесін – «Роман туралы əңгімені» еске түсіріңізші: мұнда жаңа сезім, бақыт, мəңгілік жөнінде əсерлі, əдемі, шын жүректен сөйленетін сыр шертулер бар. Ал
увертюраның əуезділігі, əсемдігі мен экспрессиялылығы артып,
көтеріңкі, үдемелі бола түсу үшін, əрине, Саттар оған тіршіліктің көркемдігі жайында əңгімелейтін «Өмір сұлулығын (махаббатын)» қосты... Бəлкім, замана тамырының соғысын аңғартатын
басқа да тараулар жазылған шығар. Əсіресе, негізгі тақырыптың
шымыр сығындысы іспетті «Увертюрадан» шығып, «Романға
баратын жол» сан салалы, тарамдала көбейетін болса керек еді...
Саттар əдеби ортаға тұлпар шабыспен екпіндеп, жарқырап
кірді. Ол астанадағы зиялы қауымды жан-жақты білімімен, журналистика саласындағы білікті ізденістерімен, əдебиеттегі жаңашыл сыни ой-пікірімен, жаңаша жазылған өлең, баллада, пародияларымен елең еткізді.
Оқу бітіріп келген жылы күзде, комсомолдың туған күніне
орай, 1933 жылғы 29 қазан күнгі санында «Казахстанская правда» газеті болашағы зор ұлттық кадр ретінде ол туралы үлкен
очерк жариялады. Мұндай құрметке Саттар өте лайық-тын.
Ол Ленинград жоғары оқу орны қабырғасында белгілі сыншы,
əдебиетші, профессор Павел Николаевич Медведевтің жетекшілігімен «Орыс неоромантизмі жəне қазақтың буржуазиялық
ұлтшыл əдебиеті» деген тақырыпта диплом жұмысын жазды,
үздік қорғады, жұмысы елеулі ғылыми еңбек ретінде басылуға
ұсынылды. Жас оқу бітіруші ғылымға ден қойып оқу мүмкіндігіне ие болды – аспирантураға қалдыру жайында ұсыныс жасалды.
Алайда қазақ өлкелік комсомол комитеті оны Алматыға шақыртып алады – сталиндік-голощекиндік ашаршылық саясатынан
халқы қырылып, шаруашылығы əбден күйзеліп біткен кезеңде
басшылығы өзгеріп, уһ деген республика енді-енді қайта жаңғыруға бет алған, сөйтіп, өлкені көтеруге қажет жас, жаңа кадрларға мұқтаж болып тұрған. Сол кезде алғашқы жарияланымдары-
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мен өзіне жұрт назарын аударып үлгерген қабілетті, талантты
студентті диплом қорғасымен елін көркейтісуге шақыру – уақыт
талабынан туындаған қажет шара еді...
Жастар баспасөзі Саттардың қаламын ұштады, журналистікұйымдастырушылық шеберлігін шыңдады, қоғамдық белсенділігін арттырды. Ол газеттерге қызықты, пайдалы материалдар
жариялауды іске асыру, өткір де зəру тақырыпқа өзі де тікелей
жазып атсалысу арқылы өмірдің, шаруашылықтың, мəдениет, əдебиет пен өнердің тəрбие ісімен үйлесе өркендеуіне үлес қосуды
мұрат етті. Алайда оның творчестволық ізденістерге толы қауырт
қызметі 1934 жылғы 8 маусымда күрт үзілді – өлкелік комсомол комитетінің бюросы «жікшілдікке апаратын мақалаға орын
беріп қана қоймай, өзі де жазғаны үшін» «Лениншіл жас» газеті
редакторының орынбасары Саттар Ерубаевты сөгіс жариялай
отырып орнынан алды.
«Көреген» функционерлердің дарынды қаламгерге күш көрсетуі – адал атқарған жұмысынан «саяси залалды əрекет» тауып
жазықсыз жазалауы, шүкір, Саттардың сағын сындыра алған
жоқ. Саттар комсомол газетінен аласталғаннан кейін де комсомолға сол комсомолдың төрешіл «көсемдерінен» əлдеқайда артық пайдасын тигізді. Жаңа өмірдің жақсы нышандарын жырлады, түрлі қиғаштықтарға қарсы, қазақ тілін жек көретін қазақтарға қарсы қалам-қаруымен күресе берді. Жастар игілігіне озбыр
əкімдердің қай-қайсысынан да пəрменді қызмет етіп, өскелең
ұрпақтың əр келер буынына рухани азық боларлық мəңгі өлмес
көркем ескерткіш соқты. Парадоксты қараңыз: көзі тірісінде
мұқатуға асыққан комсомол енді оны, марқұмды, сыйлығының
тұңғыш лауреаты етті. Арада ширек ғасыр өткенде осылай, жанама түрде болса да, 30-жылдардағы комсомол төрелерінің Саттарға нақақтан көрсеткен өктемдігі түзетілгендей секілденді.
Əділет салтанат құрды, өкінішке қарай, Саттардың өзінсіз...
Бірақ бізбен бірге оның өлмес мұрасы бар. Құмарта оқып сусынданасың, лəззат аласың. Бір ғажабы – Саттар шығармашылығынан рухани нəр ғана емес, Саттардың заманы, өмір сүрген
ортасы жəне өзі жайында да көп мағлұмат табасың...
Мына жолдарды қалай тебіренбей оқырсың: «Бір адамның
бір өмірі маған аз ғой деуші едім, Туып, өліп кетуді де маған аз
ғой деуші едім. Ағаш-екеш ағаш-тағы көп көгеріп, қуарар, Сенің
өмірің бір-ақ рет көгерер де, суалар». Мейірімсіз ажал сол бір
ғана өмірдің өзін шолтитып кесіп тастамақ... Шындықты, қатал
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ақиқатты сезініп тұрған ақынның жан сыры емес пе мына жолдар:
«Өмір деген өксігімді баса алмаған жан едім, өнерімнің барлық
гүлін аша алмаған жан едім...»
«Өлім деген суық сөздің тілінде» жүрген Саттар Ерубаев
мəңгілік өмір сүрудің құпиясына сұрау салады: «Бəсе, қане, мəңгі
жасау, өлмеушілік қайда екен? Өте ұмытшақ уақытқа көнбеушілік
қайда екен?» Мазасыз жүрек аласұрып тыным таппайды: «Сонан
бері көп іздедім өлмеушілік жасауды, Мəңгіліктің етегінен мəңгі
түрде ұстауды...»
Лирикалық кейіпкері аузынан шыққан ақтық сөзіне көңіл
қойыңыз: «Бір сыр бар ед сақтап жүрген жүрегімнің түбінде.
Сол сырымды айтайын мен, өлмей тұрып тірімде. Қарап тұрсаң
төңкеріске, отаныңа, тарихқа: Адамдағы қымбат қасиет – берілгендік халыққа... Менің қаным миллионның тамырында ағады,
Бір жүрегім миллионның жүрегі боп соғады. Менің бақытым,
қуанышым бүкіл елдік болады, Мен жасасқан жаңа өмір жайнап
өсед, жанады».
Саттардың қысқа ғұмырының мəніне айналған терең сенім осындай, – бұл бүгінгі таң үшін де зəру иланым – халқың үшін еңбек ету!
Жарық жұлдыздай жарқырай ағып өткен қас-қағым тіршілігінде ол өзін халқының адал перзенті ретінде көрсетті. Артына шағын да болса салмақты, құнды əдеби мұра қалдырды. Ел мүддесіне берілген сан ұрпақтың қанын қыздырып, жүрегін толқытатын
туындылары тұрғанда ол бүгін де біздің арамызда. Оның ғұмыры халқымыздың əрбір жас буыны қатарында жалғасады. «Мəңгі
өмір, өлмеушілік осылайша табылған, Бақытпенен, Отанменен
қаланып бірге салынған!»
Үстіміздегі жүзжылдықтың қатыгездік пен əділетсіздікке толы, сонымен бірге жарқын болашаққа көзсіз сену сезіміне толы
отызыншы жылдарында жарқ етіп сөнген Саттар Асқарұлы Ерубаев шығармашылығы ғасырды тауысқалы тұрған ұрпаққа əлі
де мол тағылым бере алады. Ол келер ғасырдағы өскіндермен
де құрдас, халқымыздың барша болашақ толқынымен замандас,
сырлас бола бермек. Тек бізге оның есімін рухани тыныс-тіршілігімізде лайықты пайдалана білу лəзім. Халқымыздың осынау аяулы ұлы алдында əлі де өтелмеген парызымыз барын діттеу лəзім. Жалынды жазушы аруағын ардақтау, есімін мəңгі есте қалдыру орайында астанада1 көшеге, кітапханаға, оқу орнына,
1
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мəдениет ошағына атын беру секілді бірер игі шара қолға алынса
теріс болмас еді. Шығармаларын толық жинастырып, ғылыми
аппаратпен жабдықталған академиялық басылымын жүзеге асыру да қажет-ақ.
Осыларды айта келе, елін, Отанын, халқын шексіз сүйген тамаша қаламгерге деген ыстық сүйіспеншілігімізді осынау мерейлі
əдеби датаны – Саттар Ерубаевтың сексен жылдығын жұртшылық болып атар алдында тағы бір мəрте шын жүректен жария
етеміз.
25.01.1994

ЖАҢА ҚАЗАҚ
Бүгін кімді «жаңа қазақ» дейтінін білеміз.
«Жаңа қазақтың» үлгі-бейнесі менің санамда жасөспірім шағымнан мен мұндалап тұр. Мен үшін мəңгі жаңа қазақ – Саттар
Ерубаев.
Менің қаным миллионның тамырында ағады,
Бір жүрегім миллионның жүрегі боп соғады.
Менің бақытым, қуанышым бүкіл елдік болады,
Мен жасасқан жаңа өмір жайнап өсіп, жанады, –

дейді мəңгі жаңа қазақ Саттар Ерубаев.
Ол жаңа заман төлі-тін. Оны жаңа заман тəрбиеледі, оны бүгінде көпшілік теріс батасын берген кəдімгі коммунистік партия
тəрбиеледі. Мұндай тəрбиеден миллиондар өтті, əйтсе де солардың ішінде жалғыз Саттар ғана жаңа тұрпатты қазақ азаматы, шын
мəніндегі жаңа қазақ бола алды.
Білімді. Адал. Ақжүрек. Отанына берілген. Халықтың тұрмысы түзелгеніне, мəдениетке қол созғанына қуанды. Халық шаруашылығын басқарушылардың өнерді өгейсітпеуін қалады. Қазақ
тілінде газет оқымайтын қазақ басшыларын сынады. Руға бөлінушілікті жек көрді.
Ол жақсы өмір үшін күресті. Қаруы – қалам еді. Ол жаңа
сезімді, жасампаз сезімді жырлады. Ол жасампаз идеяға сенген
жаңа адамдардың бейнелерін жасады. Бірақ бар қуатын көрсете
алмады...
Ол өмірге құштар еді, оның атқаруға тиіс жұмысы көп бола-
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тын. Бірақ өмірі қысқа болды. Ол жиырма үш-ақ жасында, бұдан
алпыс жыл ілгеріде дүние салды. Сол аз ғұмырының соңғы үштөрт жылы ғана саналы, белсенді тіршілікке, көркем шығармашылыққа, публицистикаға арналғаны түсінікті. Əйтсе де жалғыз
оларға емес. Тəнді шалған аурумен күреске қанша алтын уақыты
кетті. Жанды ауыртқан солақайлықтан зардап шегу өлшеулі
тіршілігін қалай аяусыз кемірді...
Ол философия мен поэзияны жақсы көретін. Лениннен Конфуцийге шейін шұқшия оқыған, Джойсты түсінген, əлем əдебиетінен білмейтіні жоқ. Ол Жаровты, Светловты, Прокофьевті,
барлық ұнатқан ақындарының өлеңдерін жатқа айтатын. Оның
есте сақтау қабілетіне замандастары қайран қалатын, мұның басы
грамзапись пе дейтін... Ол «р» дыбысынан айрықша əуез табатын,
өйткені одан арыстан мен Маяковский табиғатын көретін еді...
Ол бидай арағын іше отырып, классикалық музыка тыңдау үшін,
классикалық музыкадан лəззат алып тынығу үшін ресторанға
баратын...
Ол жауапсыз махаббат азабын тартты...
Оның замандастарынан көш ілгері білімділігі мен жақсылыққа риясыз қызмет етпек ақ ниеті қара күштердің түрлі реңкті
қарсылығына душар болып отырды. Арам пиғылдың саяси желеумен бүркемеленуі оңай, ол «Лениншіл жас» газетінің орынбасар-редакторлығы мен «төңкерістің үшінші буыны» мүддесін
күйттете бастаған «Пионер» газетінің редакторлығы қызметтерінен қуылды...
Ол Қарағандыда жаңа өмір орнатушылар жайында тұңғыш та
ақтық көлемді көркем туындысын жазды. Жаңа сезіммен. Жаңа
тəсілмен. Жаңа леппен. Қарағандыға келіп жатқан, қолжазбасының талқылауына қатысқан атақты жазушыдан жылы сөз күтті.
Ал анау жаңа тұрпатты Сальери болып шықты...
Оның романы өзі дүниеден өткеннен соң араға екі жыл салып
барып жарық көрді.
Роман бізге Саттар түзген қалыпта жеткен жоқ. Саяси сүзгі,
басқа да енді бізден мəңгі жасырын күйде қала бермек себептер
Саттардың аққу əнін өз еркінсіз өзгерістерге ұшыратты, аяғын
жоғалтты...
Бітпей қалған алып құрылыс. Алайда нобайының өзі есіңді
алып, ұмытылмас рухани лəззатқа бөлей алатын құдіреті күшті
Əсемдік. Жаңа қазақтың жаңа адамдар жайындағы ғажайып
жыры. Бұл – «Менің құрдастарым»...

464

Саттар Ерубаев

Студент уақытымда, алпысыншы жылдардың екінші жартысында, жастық көңіл-күйге өзгеше, жаңаша түр-сипатымен əсер
еткен таңсық шығармалармен таныстым. Ремарктың «Үш жолдасы» қайран қалдырды, Сэлинджер «Қара бидай ішіндегі ор
алдындасымен», Казаков «Көк-жасылымен» классиктерден оқшаулана, сананы жаулады. Дегенмен, Ерубаев «Менің құрдастарымымен» бəрінен ерек бір төбе болып тұруынан танған жоқ...
Жетпісінші жылдары комсомолда істедім. Комсомолды жастардың аванграды дейтін. Сол аванградты іштей Саттар əлемімен
салыстыра қарайтынымды аңғаратынмын. Бүгінде сонау кезеңді тоқырау жылдары деп атайды. Ол тұста кемелденген социализм делінуші еді. Бірақ қайшылық, көзбояушылық дегендерің –
өмірге кітаптан келген пақырыңыздың жанын ауырта, көзге ұрып
тұратын. Кітаптағы үлкен иланым мен идеяға адалдық – өмірде
соншалықты құрметтелмейтін. Мансап баспалдақтарында өзара
астыртын жалғасқан екіжүзділер мен жəдігөйлер еркін сайран
салатын. Заңғар экзистенциалист Ясперсше айтқанда, иланым,
сенім дегеніңіз – сенімге сену болып кеткен-тін. Бұл – орталық
нұсқауын бұлжытпай орындауға машықтанған атқарушы-басқарушылар сыбайластығының арта түсуіне аса қолайлы ахуал
болатын. Саттар олардың көпшілігіне беймəлім-ді...
Сіздің қызметшіңіз сонда замандас жастар тыныс-тіршілігіне
көркем зерттеу жасаумен шұғылданып байқады. Өзінің ғаламат
монументін соғу жолында, бар болғаны, өмір сүріп отырған қоғамының хатшысы бола білуді жеткілікті деп тапқан ұлы Бальзакқа қалай ұқсағысы келді оның, арманды қойсайшы... Дегенмен,
кемеңгер суреткердің шегірен былғарыға тоқылған философиясы оның бір жарым ғасырдан кейінгі балаң оқырманы тербеген
қаламмен жаңа символдың – өзіндік бір формула түйген сырлы мирас-қамшының дүниеге келуіне септесіп, тақырыптың бір
қырын игеруге жəрдемдесті. Саттарша да, Саттарсыз да ғұмыр
кешкен, күйген-сүйген жастар өмір сүрген жетпісінші жылдарғы қоғам макрокосмы – рух кілтипандарына назар аударатын
«Дүние-кілт» пен отау жарастығын талдайтын «Киелі мұра» жинақтаған микрокосмда көрініс тапты. Бұлай батыл мəлімдеуіме
кезінде оқырмандарымның қуаттауы, тіпті кейбіреулерінің сыр
айтып ағынан жарылулары маған хұқ пен күш береді ғой деп
ойлаймын. Саттар азшылық санасында ғана қалған...
Қоғамдық формацияның ауысуға бет алуы жастардың жаңа
буынына жасампаз жастықтың жыршысын – ой өрнегінің ай-
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рықшалығымен, сөз саптауының озық қарапайымдығымен
ерекшеленетін, күллі болмысымен, жүрекке дəл тиер шығармашылығымен өз кезінен де, біздің заманымыздан да көш ілгері
тұрған жаңа тұрпатты азаматты қайта таныстыру мұқтаждығын
туғызды. Ерубаев талантына бас иетіндер замана пұрсат еткен
мүмкіндіктер ауқымында насихаттық жұмыстар жүргізіп, аруақты ардақтау шараларын жасады. Қулық-сұмдық пен жəдігөйлік
тəсілдеріне жетік, кешегі Саттар заманынан бері мол тəжірибе жинап, нығая түскен жүйе буындарында интрига ісмерлігіне
баулынып-шыныққан ірілі-ұсақты демеукөк-демагогтер сонау
игілікті істерді көпе-көрінеу жоққа шығарып, тоғышар ойға
бейім жұртты шаптан қытықтауға əбден қолайлы қитұрқы əдіспен
материалдық бəле жағу арқылы, саттаршыларды аяқтан шалуға
тырысты. Көңіл құлазытар жəйт.
Саттар Ленинград университетін бітірді, батыс жəне орыс мəдениетінің жетістіктерін жақсы білді, солардан үйрене отырып,
ұлттық рухани байлықты шалқыта түсуді қалады. Елеусіз жүрген
қарт жырауды тауып, елге танытуға, цирктегі алғашқы қазақ əртісі
туралы, аспап жасау шебері жайында, музыка өнерінің даму өрісі
жөнінде насихаттық материалдар жазғызуға мұрындық болып
отырды, əдебиетті, балалар əдебиетін өркендетуге септескен істері қаншама. Ол журналистік қызметін орыс газетінде бастағанмен, ұзамай, ұлттық тамырына оралды. Бүгінгі жас оқымыстылар
олай ете алмайды, өйткені көпшілігі ана тілінен мақрұм, бірақ
оларына қысылмайды, қайта, көсемсіп, мұрнына иісі бармайтын
ұлт əдебиетіне төбеден қарап, астам пікір айтады. Шошисың.
Бүгінгі ұрпақ Саттармен байланысын үзген екен ғой дейсің. Сенгің келмейді...
Бір үміт жетегімен, студент Ермек Қасейіновтен: «Ерубаевты
оқыдың ба?» – деп сұраймын. «Əрине, – дейді ол, сөйтеді де, бірден өлеңдете жөнеледі: – «Өмір деген өксігімді баса алмастан жүр
едім. Өнерімнің барлық гүлін аша алмастан жүр едім...»
Шүкір құдайға, кейінгі буын жан серігін жаңылыспай тапқан
тəрізді...
Мəңгі жаңа қазақпен қол ұстасқан жас ертеңіміздің тұтқасын
бекем ұстайды.
Мен бұған сенемін.
8.04.1997
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ӘРҚАШАН ЖҮРЕГІМІЗДЕ
Коммунистік жастар одағы мен оның əкесі іспетті Коммунистік партия жеке-дара билеуші болудан қалды, тарих сахнасынан
ысырылды. Еліміз тəуелсіздікке қол жеткізіп, халқымыздың тыныс-тіршілігін қайта құрудың жаңа кезеңіне түскелі ширек ғасырға тақады. Осы уақыт ішінде еліміз танымастай өзгерді. Қай
салада болмасын өсіп-өркендеу, даму бастан кешілуде. Қазіргі заманғы өзгеріс ұлан-ғайыр. Оқырманның, əсіресе жас оқырманның
рухани мұқтаждықтары да, талғамдары да өзгерді.
Дей тұрғанмен, олар кеңестік дəуірде жастардың əлденеше
буыны сүйіп оқыған Саттар Ерубаевты жатсынбайды деген ойдамыз. Өйткені Саттар өзінің заманынан озған жаңашылдығымен,
баршаға түсінікті қарапайым да əсерлі стилімен осы жаңа дəуірдің адамдарына да етене жақын. Жазушы шығармаларын қайталап оқыған сайын, бұған біздің көзіміз жете түседі. Сондықтан
да біз қазіргі балғын жас, еліміздің келешегі ретінде үміт артатын мың-сан қыз-жігіт Ерубаевтың қандай азамат болғанын білсе,
оның заманын да, замандастарын да, өзін де туындыларынан тани
алатындай болса дейміз. Осы тілегіміздің орындалуын жеңілдету мақсатымен, жазушының замандастары суреттеген бейнесін
бүгінгі оқырман назарына қайталап ұсынып, кейбір өмірбаяндық
деректерін жаңғыртамыз.
Профессор Тұрсынбек Кəкішев1957 жылдан бері Саттар шығармаларының жинақтарына оны тікелей білген кісілердің естеліктерін де қосып шығарып келеді. Біз соларды шола кетпекпіз,
себебі бұл естеліктер арқылы Саттарды мейлінше терең тани түсуге болады. Жəне аталмыш шолуды жасаудағы көздейтін тағы бір
мақсатымыз – Саттардың достарының бірі, тамаша жазушы Зейін
Шашкиннің сөзімен айтқанда – оның өмір жолын бүге-шігесіне
дейін бастан-аяқ тізіп шығу емес, қазақ əдебиетінің оқушыларына,
əсіресе жастарға, бүгінгі жастарға Саттардың адамдық тұлғасын,
ақындық талантын дұрыс ұғындырып, ой салу, Саттарды, оның
шығармаларын түсініп, түйсініп оқуларына септесу. Егер солай
ете алсақ, онда – алға қойған міндеттің орындалғаны.
Жазушының балалық шақтағы сипатын жерлесі, журналист,
жазушы Əбіш Байтанаев: «Саттармен бір ауылдас, жақын ағайын
едік, мен оны алғаш сегіз жасында көрдім, – деп еске алған
екен. – Ол – Түркістанның Алақожа ата дейтін, біз – Тоған деген көшесінде тұрғанбыз. Онда мен ескі молдада оқитынмын.
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Саттармен өзінің романында жазылған Жақсыбай деген шалдың
ауласында ұшырастым. Саттар молданың оқуынан қашып кетіп,
Ғани Мұратбаев атындағы интернат балаларының ішінде жататын болыпты. Солармен бірге жүріп, хат таныды. Ол: «Молдаң
құрсын!» – деді, содан кейін мен де молдадан қашып кетіп қалдым.
Екі жылдан кейін Саттармен Абай атындағы бастауыш мектепте
бірге оқыдым. Содан бастап айрылмастай дос болып кеттік».
Мектеп қабырғасында шəкірт болып жүрген жылдары Саттардың қазақ əдебиетінен оқымағаны қалмады дейді досы. Айрықша
баулып жүрген ешкімі болмаса да, жарып шыққан таланты оған
дамыл таптырмаушы еді деп түйеді. «Осы кезде Саттардың қалың-қалың үш дəптер толған өлең, əңгімелері» болғанын айтады. Сондағы бала Саттардың өлеңдерінің: «Алақожа ата», «Жеті
ата», «Жылаған ата», «ІІІекшек ата», «Алақоржын», «Кірбазар»,
«Қойшы ата», «Бадашы бала» деген аттары есінде қалыпты...
Саттардың тағы бір жерлесі əрі туысы Нұртаза Ысмайылов
оның немере қарындасы Жұмай апайдың естелігін келтіріпті.
Əкесі Саттарды кейде Шойтөбе жағындағы бақшасынан атпен
қауын-қарбыз əкелуге жұмсайды екен. Сондайда, артынан қалмай жүгірген Жұмайдың көңілін қимай, Саттар атына мінгестіріп
алады. Ауылдан ұзаңқырағаннан кейін «аттың тізгінін қоя беріп,
орыс тілінде тақпақ айта бастайды». Қарындасы құлап қалам ба
деп қорқып, «Саттарды қапсыра құшақтап алып», ойбай салатын
көрінеді. Алайда Саттар оған көңіл аудармай, самбырлап, «өлеңін
жатқа айта беретін, – депті апай. – Мен оның не айтып келе
жатқанын түсінбейтінмін... Саттар жанып тұрған от еді ғой, ол
біздің маңдайымызға сыймай кетті ғой». Бұл 20-шы жылдардың
аяқ кезі...
30-шы жылдардың бас кезіндегі Саттар жайында... Алматыға
келіп, бас газетке хат тіркеуші болып орналасқан Асқар Лекеров
Саттарды алғаш Гоголь мен Красин көшелерінің бұрышындағы физиоемхана үйіндегі газет қызметкерлері тұратын бөлмеде көргенін еске алыпты. «Күңгірт кішкентай бөлмеде үш-төрт
төсек тұр. Ортасында ағаш стол, оны айнала қойылған үш-төрт
ағаш орындық. Қай төсектің бос екенін білмеймін, аңырып, орындықтардың біріне келіп отырдым. Біраз уақыттан кейін бүйрек
бетті, дөңгелек үлкен кара көзді, қою қара шашы ретсіз будыраған, шағын денелі, жеңсіз ақ көйлекті, көк шалбарлы жас бала
жігіт кірді. Ол оң қолтығындағы будыраған газет-журналдарын
төр жақта шала жиналған төсектің үстіне тастай беріп, менің
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қасыма келіп отырды». Бұл Саттар Ерубаев еді. Жағдайын сұрап,
танысқаннан кейін: «Сен оқуым аз деп қамықпа. Өмір жолы сені
түзу бастап алып келген, редакция – үлкен мектеп, үйрене білу
керек, үйрене білу керек», – дейді оған...
Олар достасып кетеді. «Оның жай, жолдастық əңгімелерінен
өмірге құмарлық қана емес, үңіле қарайтын, ертеңін ойлайтын
бір сарын естілетін. Ол сөйлеген сайын маған бұрын естімеген
əнімді айтып, тыңдамаған музыкамды ойнап отырғандай əсер
ететін». Сосын Лекеров Ерубаевтың екеуара айтылған мына сөздерін еске түсіреді: «Біз адамбыз, жұмбақ адамбыз, кейде басқа
түгіл, өзімізді-өзіміз түсінбейміз. Шіркін, адамдыГорькийше
түсінетін болсақ, онда адамды адамша сүйе білген болар едік.
Ойлашы, дүниеде адамнан керемет не бар! Егер сен өмірді сүйсең, оның қызығын іздесең, ең алдымен адамды сүйе біл! Білесің
бе, барлық керемет адамда. Бірақ есіңде болсын, егіліп жылай
білмеген адам, құшырланып сүйе де білмейді. Шын сүйе білу
қандай жақсы...»
Осындай ойларды Саттар талай рет қайталап айтып, түсініп
отырсың ба дегендей, Асқардың бетіне ұзақ қарайтын. Бір кештегі
сондай əңгіме үстінде досы оның мөлдір, айқын қара көзіне оралған жасты көріпті. Саттар əңгімесін өзінің үйреншікті əдетінше:
«Сен білесің бе? – деп жалғай берген екен. – Мен адам-өмір туралы кітап жазғым келеді. Осы ойдың үстінде түсімде де талай кереметтерді көріп, кейде шошып, кейде қуанып оянамын. Кейіннен
өзімді-өзім «неғылған мазасыз жансың» деп кінəлаймын. Қайта
көзім ілініп кетеді. Қаптаған шат көңілді адамдардың ортасында
келе жатамын. Айғай салып өлең айтқым келеді. Кезіккен адамдарды құшақтап сүйе бергім келеді. Шексіз қуанамын. Сол кезде
шалқыған теңіздің үстінде серуендеп келе жатқандай сезінемін.
Бір кезде қатты дауыл тұрады. Нажағай шатырлайды...Тағы оянып кетемін. Осы мен жынданып кетермін деп ойлаймын. Əйтеуір, маған əрқашан да бірдеңе жетпей тұрады, тоймаймын,
өмірдің қызығына тоймаймын. Шіркін, өлмейтін болсамшы деймін. Бірақ... – деп мүдіреді де, ойын ашып айтпай: – Асығамын,
асығамын!» – дейді.
Өзінің бұл сөздерін жете түсінбей, көңілі толқыған қалпында
отырып қалған досына ол таяна отырып, қолын ұстап, ұйқыдан
оятқан адамдай сілкіп-сілкіп қойып: «Сен адамның туғанын көрдің бе?» деп сұрайды. «Жоқ», – дейді Асқар. «Сен толғатқан ананың қиналғанын көргенің бар ма?» «Иə, көрдім». Сонда Саттар:
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«Есіңде болсын, өмірде одан артық қиналу болмайды. Міне, мен
де қиналып жүрмін. Бірақ қыз табарымды, ұл табарымды білмеймін. Сен түсініп отырсың ба?» – деп, бар даусымен күліп, орнынан
тұрып кеткен көрінеді. «Осы минутта көз алдымдағы бұрынғы
кішкентай Саттар, маған үлкен алыптай болып көрінді»...
«Саттар жібек мінезді, достан жанын аямайтын «қыз жігіт еді».
Ешқашан да досына, жолдасына қатты сөз айтып, реніш білдірген емес. Саттардың көңілін қалдырған жолдасы болған жоқ –
бəрін сыйлап, бəрін жақсы көретін де. Осы мінезінің арқасында,
ол сол 30-жылдардағы əдебиет, искусство маңындағы азаматтардың еркелететін «маңдайалдысы» болды, – деп жазды Зейін Шашкин. – Ол əзілді жақсы түсініп, тосыннан жауап қайтара білетін.
Кейде əзіл-сықаққа айналып, сөз етінен өтіп, сүйегіне тигенде де
саспайтын. Қоңырқай жүзі қызарып, күлімсіреп, маңдай шашын
саусағымен ширатып, үндемей отыра беретін. Кезек күтетін-ді.
Енді бір сəтте оның жауабы мірдің оғындай көздеген нысанасына
тиіп, ду күлдіретін».
Зейіннің куəлендіруінше, сол шақта бір топ жас «Лениншіл
жас» газетінің маңына үйірілген. Ағыл-тегіл əзіл, сықақ, күлкі.
Үлгі алатын білім, ой туғызатын шешен сөздер мол. «Осы топтың
ішінде жазушы Əбділда Тəжібаев, композитор Ахмет Жұбанов,
суретші Əубəкір Исмайылов, талантты журналистер: Əнуар Ипмағамбетов, Несіпбай Манашев, Бейсенғали Тəйкіманов, Əбіш
Байтанаевтар болды. Осылардың ортасында Саттардың терең
білімі, өткір таланты, жібек мінезі ерекше байқалатын».
Зейін: «Сол 30-жылдардағы қазақ совет жастарының алған
бағыты, еліктеуге тұратын əдетінің бірі – достықты таза сақтау
еді. Кір жуытпай, қиын-қыстауда жанын аямай қолын созып,
көмек беру, ұмытпай есте ұстау дəстүр сияқты еді», – дей келе,
Саттардың дос сырын жақсы түсінгендігін, жолдасты сыйлап,
қадір тұта білгендігін ерекше атап айтып, шығармаларының тақырыбы айрылмас достыққа, кіршіксіз махаббатқа арналғандығын
содан көреді.
«Енді бір есте сақталған, осы күнгі жас жазушылардың көбнің бойына үйелемей жүрген қасиет, – дейді Зейін Шашкин, –
Саттардың қарапайымдығы, кішіпейілдігі, менмендіктен аулақ, үлкенді – аға, кішіні іні деп тұратын сыпайы қылығы еді.
Ол достарының жақсы мінезіне, ерлігіне, не болмаса күшті
шығармасына: өлеңіне, поэмасына шын сүйсінетін. Күндемейтін.
Ұнаған өлеңдерін жатқа оқитын. Ешқашанда да қызғаныш біл-
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дірмейтін. Жақсы шығармаларға балаша қуанатын: қою қара
қастары көтеріліп, бет ажары жарқын ашылатын».
Ол Саттардың: «О, мен кеше тамаша өлең оқыдым!.. Кімдікі деп
сұрамайсың ба? Əбділда жазыпты: Гейне туралы», – деп қуанғанын айтады. Өзі де лирик ақын болса да, ешбір қызғанбастан, ақынның күшіне сүйсініп, шын қуанышын білдіргенін есіне түсіреді...
Сол кезде орыс поэзиясының шыңына жарысып екі ақын: Михаил Светлов пен Александр Прокофьев шыққан. Саттар олардың
лирикалы өлеңдерін жатқа оқитын да, қазақ ақындарының өлеңдерімен салыстыратын. Зейін бұл жөнінде сүйсіне баяндайды.
Саттар мінезінің тағы бір өзгешелігі – ол кіршіксіз таза жан еді:
қилы «шылықты» жек көретін, оған жаны қас болатын. Əсіресе өсекті, күндеп арыз жазуды, рушылдықты – денеге жұққан
кірдей, ластай көретін, жаны тітіркеніп, жиіркенетін. Бұл ретте
Шашкиннің келтірген бір мысалына назар аударайық. «Лениншіл жас» газетінің редакторы Несіпбай Манашов Саттардың
жақсы көретін бір досымен қиғаш, араз болыпты, екеуінің айтысы
біртіндеп Орталық комсомол комитетіне де жеткен екен. Саттар
соған өте қиналып, Несіпбайға Зейіннің көзінше реніш білдіреді. Зейін Шашкин сол жəйт хақында: Саттар Несіпбайға «...менің
көзімше мағыналы бір сөз айтты» деп, болған əңгімені еске алады.
Саттар Несіпбайдан:
– Сен Дантенің «Божественная комедиясын» оқыдың ба? – деп
сұрапты.
Несіпбай мұның не айтайын дегенін түсінбеген пішінмен:
– Жоқ, – деп жауап береді.
– Данте тозақты он айналма қуысқа бөледі, – дейді сонда Саттар,
– аумаған керосин құятын воронка, түп жағы біртіндеп жіңішкере береді екен. Соның ең түпкі айналмасына ауыр күнəлі адамдар түседі-мыс. Оныншыда – Отанын сатқандар. Бұл – өте ауыр
күнə. Одан кейінгі күнə – пəле жауып, өсек айту, оларды тоғызыншы айналмаға салып, тіліне қызған темір басып шыжылдататын
сияқты... Енді түсіндің бе? – дейді оған қара көзін қадап күлімдеп.
Анау түсінді, бірақ түс бермей, қарқылдап күлді:
– Мені қайсысына жатқызбақ болдың?
– Күнəң бар ма еді? Болса, күні бұрын ойла!
Біз бөлініп жүре бердік. Саттар күрсініп:
– О, боже, спаси меня от друзей, а с врагами я сам справлюсь! –
деді...
Естелігінде Зейін Саттардың жастарға үлгі боларлықтай өз-
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гешеліктерін атап-атап айтады. Саттардың бай қиялын терең
білімі жетектеп, əдебиеттің даңғыл жолына салды дейді. Ол
əдебиет тарихын: батыс, орыс əдебиетін жақсы білетін. IX–XX
ғасырлардағы орыс, француз, неміс, ағылшын жазушыларын түгел оқыған. Əрбір əдеби ағымның философиялық астарын жікжігімен бес саусақтай талдап, айтып беретін. Əсіресе жақсы көретін ақын-жазушылары: Вальтер, Дидро, Гете, Лермонтов, Блок еді.
Осылардың көп өлеңдерін, кейбір ой үзінділерін жатқа айтатын.
Эстетика мəселесін терең түсінетін. Əдебиет теориясының, оның
ішінде поэзияның нəзік мəселелеріне: өлеңнің мақамы (мотив),
сарыны (лейтмотив) дейтін адам сезімі арқылы түсінілетін, ұғылатын, поэзияны поэзия қылатын сырына да қанық еді. «Адам
өлең оқығанда – ақынның əрбір сөзінен жүрегінің лебін, тіл ұшына оралып тұрған ойын түсінсе ғана ақын өзін шын ақынмын
деп санауы керек. Онсыз ақында шеберлік жоқ деп ұқ», – дейтін
Саттар.
Шашкиннің айтуынша, «Саттар кітапты көп оқитын жəне тез
оқитын». Ол заманда кітапты жарысып оқу, білім салыстыру
салт еді, бір ауыз жаңа ой, жақсы өлең табылса, достар біріне
бірі жатқа айтып, мақтаныш ететін. Саттар: «Біз Пушкиннен екі
есе көп оқуымыз керек, себеп: Пушкинге дейінгі əдебиет тарихын
оқудан гөрі, Пушкиннен бастап, XIX ғасырдың əдебиетін оқуға
көп уақыт өтеді. Сондықтан... «жат та, тұр да оқы» деп күлетінді... Ол өте зейінді еді, бір оқыған өлеңін қолма-қол жатқа айтып
беретін. Өзінің өлеңдерін түгелдей жатқа білетін. Кей жолдастары: «Мұның басы грамзапись пе?» деп таң қалатын...
«Мен Саттармен «Лениншіл жастың» редакторы Несіпбай
Манашовтың кабинетінде таныстым, – дейді Əбділдə Тəжібаев, – ...өлең оқу Саттардан басталды. Ол өзінің жаңада жазылған балладасының бірін оқыды... Саттар отырған жерінде көзін
жұмып, сəл ғана иегін көтерді, титтей паузаның ішінде ол қызарып та үлгерді.
– Қазір, – деді ол əрең-əрең ғана естілетін дауыспен... содан
соң бастап кетті.
Күн нұрымен қосылып,
Көктем үйге енеді,
Араласып көктеммен
Лирика да келеді.
Жатырсың, міне, қалқатай,
Омырауың ашылып,
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Иығыңнан жастыққа
Жібек шашың шашылып,
Əуесіне көктемнің
Бөлменің іші толып тұр,
Күмістей сенің күлкіңе
Өлеңнің іші толып тұр.
Көктемнің мына əуесін
Күлкің сенің жамылған.
Өлеңнің де қуаты
Сол көктемнен алынған.

Ерекше жігермен, интонациямен оқылған өлеңнің түк міні білінген жоқ. Ол кезде саяси поэзияда айтылмайтын «қалқатай»,
«омырауың» деген сөздерге недəуір елеңдеп қалдық.
Саттар енді Михаил Светлов өлеңдерін де дəл өзі жазғандай,
өз жанынан шығарғандай шабытпен оқи бастады:
Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях.
И «Яблочко» – песню
Держали в зубах1, –

деп, «Гренаданы» бастағаны бүгінгідей көз алдымда. Сондай
жігерлі оқылған өлең өте ауыр аяқталды. Саттар бұл жырды
барынша трагедияға айналдырып жібереді екен...
Светловтың екінші өлеңін тіпті басқаша оқыды... Бұл жолы ол
ұшуға ұмтылған жас бүркіттей қомданып, екі жұдырығын бірдей
түйіп алыпты. Жүзінде əлдеқандай тəкаппарлық бар. Тіпті, ыза да
жоқ сияқты, біреумен бетпе-бет сөйлесіп, өз ойын ұлы сеніммен
айтып тұрғандай сөйлейді:
Советские пули
Дождутся полета...
Товарищ начальник,
Откройте ворота!
Туда, где бригада
Поставит пикеты –
Пустите поэта
И песню поэта2.
Жолма-жол тəржіме: – Біз атпен аяңдап жүрдік, Біз шайқастарда зуладық.
Сонда «Алма» – əнді Тісімізде ұстадық.
2
Жолма-жол тəржіме: – Кеңестік оқтар Ұшуды тосады... Жолдас бастық,
Ашыңыз қақпаны! Бригада бекет қояр жерлерге – Жіберіңіз ақынды Жəне
ақынның əн-жырын.
1
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Шабыттан қызынған ақынның маңдайы тершіп, даусы саңқылдап шығады. Мен орыс өлеңін осынша қуатты оқыған қазақты
содан соң көрген емеспін. Саттар тынған кезде кішкене бөлмеде
отырғандар түгел қол соқтық. Ол төмен қарап маңдайын сүртті...»
Əйгілі ақын Əбділдə Тəжібаев орыс совет поэзиясындағы Светлов пен Луговскойды өзіне толық таныстырған Саттар екенін шын
жүректен мойындайды. «Саттар – ақыл-ойы шүпілдеп тұрған,
жасына жетпей-ақ бəрін оқып, бəрін тоқып алған үздік талант еді.
Мен дəл кезінде Алматыға қайтқаныма, Саттармен табысқаныма осы күнге дейін қуанамын. Егер Саттармен кезікпесем, көп
нəрседен кенже қалған болар ма ем, əлде қайтер едім... менен бес
жасы кіші болса да, ол маған он жас үлкен ағадай үлгі көрсетті: Саттар поэзиядан музыка, философия іздейтін, өлеңнен екпін,
дауыл тапса – қуанатын.
– Менің ең жақсы көретінім «Р» харпі. Бұл арыстан мен жолбарыстың, Маяковскийдің сүйетін дыбыстары, – дейтін Саттар
балаша күліп.
Ол жарқ етіп туды да, жалт етіп өше қалды ғой, тым қыршын
кетті. Мен ол өлгенде ең жақын адамым, бауырым, ұстазым өлгендей жыладым», – деп ағынан жарылыпты атақты ақын.
«Қарағанды пролетариаты» газеті редакциясында 1934–1935
жылдары бірге қызмет істеген Ғалымжан Мұқатов естелігінде:
«Бір кеште журналистер, насихатшылар, əдебиет үйірмесінің мүшелері қалалық партия комитетінде бас қосып, оның киноновелласын талқыладық», – дейді. Сценарий өте ұнапты: «Себебі академик Вознесенскийдің ескі салт-санадан бірте-бірте арылып,
совет оқымыстысына айналуы, Рақмет пен Лизаның өз Отанына
деген махаббатының сүйіспеншілік махаббатпен тоғысуы, туысқандықты, интернационализмді, моральді суреттеген жерлері
əсерлі-ақ. Бүкіл кейіпкерлерден бүгінгі мəдениетті, білімді жастарымыздың бейнесін көреміз. Əрқайсысының өзінше талабы,
мінезі бар, бірақ тұтас алып байқағанда бəрі бір семьяның баласындай».
Талқылауға Алматыдан «Қарағанды өмірінен роман жазу
үшін» келген əйгілі жазушы да қатысқан екен, ол Саттар туындысын бірден-ақ ұнатпай, теріс пікір айтыпты. Сонда Саттар оның
мақтаулы роман, пьесасына өз шығармасын қарама-қарсы қойып,
салыстыра сөйлепті. «Сіз, – деді ол ақырында, – бөтен пиғыл, бөгде мақсатпен кемітіп тұрсыз. Халық жаңа фильмді асыға күткенде
заманымыздың үлкен шындығын, жаңа адамның биік моральдық
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қасиетін көргісі келеді, өз ісіне көмек, өз өміріне өнеге іздейді. Совет
зрительдерінің талғампаз талабына сай сол жоғары идеялы, терең
көркем сырлы картина осы.Үлкен тартысқа құрылған, искусствоға
аса қажетті өзіндік бояуы, ұлттық ажары бар бұл тың шығарманың
тілін, драмалық желісін, образын, сюжетін, композициясын қанша сынасаң да, тозаң жұқтыра алмайсың». Жібек мінезді Саттарда
осындай кесімді батыл мінез көрсетушілік те болған...
Бұған атақты ғалым Мұхамеджан Қаратаевтың сипаттамасы
да жақсы дəлел бола алады. Ол Саттарды Ленинградта, аспирантураға түскен шағында жақын таныған екен. «Саттарды адамгершілік жағынан етене араласып, жақсы білгенім сол жолы еді, – деп
еске алады Қаратаев. – Оның адалдығы көзінің нұрынан да, ісі мен
мінезінен де көрініп тұратын-ды, күлтілдеу, көлгірсу оған жат,
ойындағысын тайсалмай тура айтатын, өзінің шындық, ақиқат деген нəрсесін бар пəрменімен жан сала, жалынды сөзбен дəлелдеп
бағатын, ал келіспеген нəрсесін бет-жүзге қарамай айтып салатын, сонымен бірге біреу дəлелге тұрмаған, сөзге қонақ бермеген
жағдайда шытыр ете қалатын да мінезі бар еді»...
Саттар Ерубаевтың өмір жолын оңтүстікқазақстандық жерлестері мұқият зерттеді. 30-шы жылдары Саттарды тікелей білген Мырзай Алтынбекова 60-шы жылдары оның өмір жолы мен
шығармашылығын арқау еткен кандидаттық диссертация қорғаған.
Ерубаевтың туғанына 90 жыл толуына қарай зерттеуін толықтырып,
монография шығарды. Сонда Мырзай апай аяулы жазушыны көзі
тірісінде көріп, онымен аз да болса қарым-қатынасы болғанын өзіне
бақыт санайтынын айта келіп, көз алдында нақ бүгінгідей елестеп
тұрған кескін-келбеті мен мінез-құлқы жайында əңгімелейді.
Саттардың «орта бойлы, маңдайы жазық, аққұба, дөңгелек жүзді
жігіт» екенін, ашаң, ширақ, кеудесін шалқақ ұстап, тура қарап, тік
жүретінін жазады. «Қысқа ғана шаш қойып, оны оң жағына қарай
қайыратын», – дейді. «Бір қарағанда Саттардың пішіні – бойы, бет
əлпеті, шаш қойысы ақын Мұхтар Шахановтың жастық бейнесіне
көп келеді», – деп нақтылай түседі.
«Қай кезде көрсең де, қасы жоғары керіліп, отты қоңыр көзі
күлімдеп, көңілді жүретін», – дейді Мырзай Алтынбекова. Көп
білгенмен, лепіріп мақтану оған жат еді, ол мейлінше қарапайым,
бауырмал болатын. Жұмсақ қоңыр даусымен үлкенмен де, кішімен де ақ жарқын, ақ пейілмен сөйлесетін. Осы бір баршаға бірдей сүйкімді бейнесінен мейлінше пəк тазалық, кішіпейілділік
пен адамгершілік, өмірге ризашылық, өте бақыттылық сезім ашық
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аңғарылатынын айтады апай. Ол қаламгердің шығармашылығын
жеке басының қасиеттерімен сабақтастыра талдайды.
Саттардың шыққан тегі, ата-бабасы, отбасы, туып-өскен ортасы жайында Əдіғам Шілтерханов қызықты əңгімелейді. Ол бұл
тарапта жан-жақты зерттеу жүргізіп, қаламгердің кіндік қаны
тамған Ұзынқұдық аулында асыр салып бірге ойнаған, Түркістан
мектептерде бірге оқыған достарынан, жақын туысқандарынан
көп жайды сұрастырып білген. Жергілікті саттартанушы, сондайақ оның соңында қалған көркем шығармаларындағы өмірбаяндық
деректер хақында да танымды сыр шертеді.
Əдіғам Шілтерханов ауыл қарттарының естеліктеріне сүйене
отырып, дүрлі деректерді салғастыра қарау нəтижесінде, Саттардың 1913 жылдың қара күзінде дүниеге келгенін айтады. Осындай
мерзімді Мырзай Алтынбекова да атай келе, оның өмірбаянына бекем орныққан 1914 жылы туған деген деректің «Менің құрдастарымның» 1939 жылғы алғашқы басылымынан бері жазылып
келе жатқанына назар аударады. Сол басылымға алғысөз жазған
ақын Қалижан Бекқожинмен сөйлескенінде, ол кісі, жалпы, кітапты
автор қайтыс болғаннан кейін екі жыл өткенде ғана, түрлі кедергі
жасаушылармен айтысып жүріп əрең шығарғандарын, ал Саттардың өмірбаянын, қолдарында нақты дереккөз болмағандықтан, көп
ретте жобалап жазып жібергендерін есіне түсірген екен.
Ал сонау 1914 жылы туған деп жобамен жазылған деректе, шындап келгенде, Саттар Ерубаевтың өзінің мұрасына сүйенгендік
жатқан болса керек. Мəселен, Саттар 1934 жылы жазған «Комбайн
туралы жыр» атты өлеңінде өзінің жиырма жаста екенін бірнеше
рет: «Жиырма жылдың бойында Өсіп ем-ау қойныңда», «Жиырмаға келсем де Геройымды іздемей...» – деген жолдарымен ескерте кетеді. Яғни, мұны оқыған жан осы жыр жазылған уақыттан
жиырма жылды шегеріп, ақынның өмірге келген мезгілі ретінде,
анықтамалықтардың бəріне бекем енген 1914-ті шығарған тəрізді.
Əділдік үшін айта кету жөн, Саттар Ерубаев жайында көзі
тірісінде тұңғыш рет «Казахстанская правда» газеті жазған болатын. 1933 жылғы 29 қазанда, комсомолдың туғанына 15 жыл
толған күні шыққан нөмірінде. Сол санында газет Г. Пахомовтың «Саттар Ерубаев» деген очеркін берген. Турасын айтқанда,
кейінгі зерттеушілер Ерубаевтың өмірбаянын жазуда осындағы
мағлұматтарды пайдаланған. Сонда тек бір ғана мəліметке мəн
бермеген тəрізді. Очерк авторы Ленинградтан жоғары мектепті
бітіріп келіп, республика баспасөзінде белсенді еңбек етумен
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қатар, жоғары оқу орнында философиядан дəріс беріп жүрген жалынды жас комсомол мүшесі Саттардың бар болғаны «жиырма
жаста»(!) екенін сүйсіне баян етеді. Назар аударайық: 1933 жылы
шыққан мақалада оның 20 жасар екені көрсетіліп тұр. Демек, 1913
жылы туғаны да?! Ал бұл Саттардың өзінің 1934 жылғы өлеңіндегі
«маңызды мəселелерге көңіл бөлмей келген 20 жасы» жайындағы
хабарына қиғаш емес пе екен?!
Əдіғам Шілтерханов нақтылаған дəлелдерге сүйенсек, екі мəліметте де қателік жоқ екенін көреміз. 1933 жылғы қазанда өмірге
келген Саттар Ерубаев «Казправда» авторы очеркін жариялаған
1933 жылғы қазанда 20-ға толды, ендеше, 1934 жылы қырманға
барып, жоғарыда аталған жырын жазған кезінде ол əлі де 20 жаста...
Демек, Саттар жайында санамызға сіңген деректер өзгеріс тілемейді: ол жиырмаға толмай, 19 жасында, яғни 1933 жылдың
жазында Ленинград тарих-философия-лингвистика институтын
бітірді, жиырма төртке толмай, 23 жасында, яғни 1937 жылдың
жазында дүниеден өтті...
Жоғары білім алғаннан кейін ол бар болғаны төрт-ақ жыл белсенді еңбекке араласа алды. Сол шақтарда оны көргендер мен білгендердің айтқандарынан түйетініміз сол, өмірден қыршын кеткен Саттар өмірге өлердей ғашық керемет адам болған. Осындай
керемет адам – жас Саттар – қамшының сабындай қысқа ғұмырында халқымыздың əлденеше буынын рухани жебеп, таң-тамаша
қалдырып келе жатқан ғажайып шығармалар беріп үлгерген...
Ол замандастары жадында жап-жас қалпы сақталып қалды.
Біз де солай қабылдаймыз. Оның туындылары, өлең-жырлары
өзінің замандастарын да, біздің ағаларымызды да толғантты.Біздің де жүрегімізді тебірентті. Оның «Менің құрдастарымы» аға
ұрпақтың ғана емес, біздің де құрдастарымызға айналды. Біз бұл
сабақтастықтың жалғаса беруін тілейміз. Біздің құрдастарымызды
өмірге көзқарасымен, адал, ақжүрек бітім-болмысымен баураған
Саттарды халқымыздың қазіргі буыны да өз құрдастары ретінде
қабылдаса ғой дейміз.
Сөз соңында осы жолдардың авторы – Саттардың қатардағы
оқырманы Бейбіт Қойшыбаев бүгінгі барша жас ұрпаққа осынау
шынайы рухани сырласымен етене табысып, жазушының жүз
жылдық торқалы тойын өздерінің мерейлі мерекесіне айналдыруына шын жүректен тілектестік білдіреді.
18.08.2013
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